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I 

Resumo 

 

O Brasil apresenta 8500 km de costa navegável, bem como 80 portos, quer de cariz público quer 

de cariz privado.  

Tanto em publicações periódicas de temática económica, como em publicações de logística e 

páginas de internet, deparamo-nos com diversas críticas à eficiência e funcionalidade dos portos 

públicos brasileiros. Serão, porém, essas críticas procedentes? Em caso afirmativo, é possível 

determinar as principais causas? E estas, sendo determinadas, será possível estabelecer medidas 

suscetíveis de minimizar ou eliminar os problemas? 

O presente trabalho visa justamente estabelecer o estado da arte dos portos públicos brasileiros e, 

comprovando-se a existência de problemas, determinar as suas causas e, em particular, 

determinar se na raiz dessas causas se encontram – como é comum em outros Países, 

nomeadamente em Portugal - problemas relacionados com os modelos de governação da 

atividade portuária, bem como aos formatos dos acordos de privatização e concessão de 

atividades portuárias. 

Naturalmente, a avaliação será fundamentada e a única fundamentação credível passará 

necessariamente pela comparação da funcionalidade e valências dos portos brasileiros 

relativamente a outros portos tidos como modelo ou referência. E essa comparação terá, 

obviamente, que ser feita via comparação de indicadores de desempenho, necessariamente 

pertinentes e significativos, preliminarmente estabelecidos.  
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Abstract 

 

Brazil has 8500 km of navigable coastline and 80 seaports, either public or private oriented. 

In economic and logistics periodical publications and websites, Brazilian public seaports faced 

several criticisms on their efficiency and functionality. Are these criticisms coming from 

functionality? If so, is it possible to determine the main causes? Will it be possible to develop 

measures that can minimize or eliminate the problems? 

This work aims to establish the state of the art of Brazilian public seaports, confirming the existence 

of problems, determine their causes and, in particular, determine if these issues are - as is common 

in other countries, particularly in Portugal - problems related to the governance models of seaport 

activity, as well as the shapes of privatization agreements and concession of seaport activities. 

Naturally, the evaluation will be necessarily based on credible reasons and will compare the 

functionality and valences of Brazilian seaports with other seaports taken as a model or reference. 

This comparison will obviously have to be made by assessing relevante performance indicators 

which were preliminarily established. 
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1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização da problemática em Análise/Justificação do Trabalho 

As transformações da economia mundial a que temos vindo a assistir ao longo das duas últimas 

décadas têm conferido aos portos marítimos de cada País um papel significativamente 

determinante. 

Na verdade, quer a globalização da economia quer as transformações geográficas operadas na 

localização dos centros produtores e consumidores de bens e serviços, originou um aumento 

exponencial das trocas intercontinentais cuja maioria, naturalmente, passa pelos portos marítimos. 

Embora sendo apenas válido para os Países com fronteiras marítimas, poderia inferir-se que a 

performance dos portos de um País está intimamente ligada à performance da respetiva economia. 

Sucede que a performance de um porto não depende exclusivamente da natureza e do volume 

das transações e movimentações que nele são processadas. Só assim se explica que um 

exportador ou um importador opte por um porto em detrimento de outro e não necessariamente por 

razões de proximidade. São comuns situações onde um importador/exportador opta por um 

transporte terrestre muito mais longo em função de um determinado porto – embora mais distante 

– lhe oferecer um serviço melhor do que um outro porto, não obstante de curta distância. 

É justamente essa noção de serviço que, independentemente da evolução da vitalidade da 

economia de um País, é capaz de fazer com que um porto “cresça”, captando progressivamente 

mais mercadorias – e investimento, em meios e infra-estrutura, ou com que esse porto vá 

progressivamente declinando a sua atividade, acabando por tornar-se um porto secundário ou com 

atividade meramente marginal. 

Sem menosprezo pela ligação entre os portos e a dinâmica da economia de um País, o presente 

estudo começa justamente por tentar perceber quais as restantes variáveis que compõem a 

performance de um porto e em que medida cada uma delas contribui para o “serviço” – afinal, um 

dos fatores decisórios que pode determinar a opção por/rejeição de um porto. 

A performance de um porto está intimamente ligada às suas infra-estruturas próprias e envolventes 

mas depende em grande parte da sua gestão e do seu modelo de gestão. Aliás, as próprias infra-

estruturas acabam por depender do seu modelo de gestão. E este, por sua vez, acaba por 

depender de múltiplos fatores que em última análise estão direta ou indiretamente ligados à própria 

legislação vigente. 

A questão óbvia a tentar responder será a da tentativa de definição do âmbito da influência da 

legislação vigente sobre a performance de um porto e sobre a sua eficiência operacional, para o 

qual, necessariamente terá que recorrer-se a uma análise comparativa do trinómio regulação-

modelo de gestão-eficiência, de diversos portos que apresentam diferentes cenários de evolução. 

Assim, serão tomados como modelos portos mundiais de referência, sendo que a título meramente 

comparativo analisar-se-á a performance de dois portos portugueses (Lisboa e Sines) à luz dos 

mesmos indicadores, e sobretudo à luz da legislação vigente. 

Com cerca de 193 milhões de habitantes e com um território com a dimensão de um continente, o 

Brasil apresenta-se hoje como a primeira economia da América Latina e a sexta maior economia 

mundial. 
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As reformas económicas e sociais operadas na última década proporcionaram ao Brasil, taxas de 

crescimento notáveis, sendo que entre 2004 e 2010 a taxa média de crescimento da produção 

industrial foi de 3,8%
1
, tendo registado uma subida de 0,3% em 2011. Ainda segundo a mesma 

fonte, as previsões apontam para que, não obstante o abrandamento global da economia, o País 

mantenha um crescimento sustentado, pelo menos, até 2016.  

Com uma costa marítima de 8500 km navegáveis e 34 portos marítimos públicos, 3 complexos 

portuários e 42 terminais privados, o setor portuário brasileiro movimenta hoje 700 milhões de 

toneladas e é o responsável por 90% das importações e exportações do País. 

Três dos portos brasileiros movimentam, cada um mais de 90 milhões de toneladas (o movimento 

total de todos os portos portugueses reunidos perfaz 67 milhões de toneladas) e cinco dos portos 

brasileiros figuram no top 60 dos portos mundiais em termos de peso de carga movimentada.  

Não obstante tudo isso, segundo o estudo “Connecting to Compete 2012” do The World Bank 

(Arvis, Mustra, Ojala, Shepherd, & Saslavsky, 2012), o Brasil ocupa um modesto 41º lugar no 

ranking do sistema logístico global e a sua infra-estrutura logística ocupa o 46º lugar. 

Quais as razões para uma performance logística tão modesta? Por que razão a performance 

dos portos brasileiros não está de acordo com a performance da economia brasileira?  

 

1.2 Objetivos 

A elaboração da presente Dissertação de Mestrado pretende alcançar os seguintes objetivos: 

 Contextualização do caso de estudo do projeto de dissertação (setor portuário brasileiro); 

 Caraterização da atividade portuária num contexto geral; 

 Revisão dos principais métodos utilizados na resolução de problemas semelhantes a este 

caso de estudo, através da elaboração de uma revisão bibliográfica; 

 Elaboração de uma metodologia a ser utilizada na composição da Dissertação de 

Mestrado; 

 Identificação de possíveis métodos a explorar para a resolução do problema em estudo. 

 Utilizando, para o efeito dos resultados da análise comparativa, uma regulação-modelo de 

gestão-eficiência operacional, a presente Dissertação de Mestrado propõe-se analisar os principais 

portos brasileiros à luz de indicadores de performance, tentando sempre que possível utilizar as 

mesmas variáveis, com o objetivo de encontrar razões objetivas, nomeadamente os modelos de 

gestão, a legislação vigente e as infraestruturas portuárias, para a reduzida performance dos 

portos brasileiros, bem como esboçar um conjunto de recomendações visando minimizar os 

fatores negativos e reforçar os fatores positivos por forma a melhorar a sua competitividade. 

                                                      

1 Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit 
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1.3 Metodologia  

Neste ponto, a abordagem do estudo do problema sobre o qual incide o presente trabalho, é 

representada na metodologia apresentada na Figura 1. 

  

1ª Etapa – Contextualização do caso de estudo 

A primeira etapa consiste na contextualização do caso de estudo, tendo como objetivo perceber a 

razão pela qual se pretendeu desenvolver o presente trabalho e como se encontra, atualmente, o 

setor marítimo mundial, nomeadamente o setor portuário brasileiro. 

2ª Etapa – Introdução à Atividade Portuária e Revisão Bibliográfica 

A segunda etapa tem como finalidade efetuar uma introdução à atividade portuária, procurando dar 

a entender como funciona um porto, a sua gestão, o seu funcionamento e que variáveis se podem 

usar para calcular a sua eficiência.  

De seguida, efectua-se a revisão bibliográfica relevante para casos de estudo semelhantes, tendo 

como objetivo perceber quais as considerações e tipos de modelos de Benchmarkig que poderão 

ser utilizados no estudo do problema. 

3ª Etapa – O panorama portuário de mercadorias em Portugal 

Esta etapa, retrata o panorama portuário de mercadorias em Portugal, onde analisar-se-á a 

legislação e regulamentação dos portos de Lisboa e Sines, assim como a estrutura dos mesmos. 

4ª Etapa – Avaliação da performance dos portos brasileiros 

Nesta etapa, realiza-se uma análise do nível de eficiência e de gestão, dos seguintes portos: 

Lisboa e Sines (Portugal), Roterdão (Holanda), Singapura (República de Singapura), Luanda 

(Angola). Dados estes que serão comparados com dados sobre os portos brasileiros mais à frente. 

Figura 1 - Metodologia a seguir na dissertação 
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5ª Etapa – Recolha e tratamento de dados dos portos comparativos de referência 

Na quarta etapa, adota-se o mesmo procedimento da etapa anterior para os portos brasileiros de 

maior relevância, contudo procura-se aprofundar como se irá fazer para os portos de Lisboa e 

Sines, tanto a nível de legislação, regulamentação e estrutura. 

6ª Etapa – Conceção e construção do Modelo de Benchmarking 

Com os dados recolhidos nas duas etapas anteriores, procede-se à conceção e construção de um 

modelo de Benchmarking, de forma a poder-se perceber melhor, à luz das mesmas variáveis, o 

nível a que se encontram os portos brasileiros. 

7ª Etapa – Análise, discussão de resultados e recomendações 

Na sétima etapa, realiza-se uma análise e discussão dos resultados quantitativos obtidos no 

modelo de Benchmarking e detalha-se qualitativamente os mesmos. De seguida, desenvolve-se 

uma análise estratégica detalhada de forma a poder tirar ilações e recomendações para o sistema 

portuário vigente no Brasil. 

 

1.4 Estrutura 

O presente estudo desenvolvido no âmbito da primeira fase da metodologia apresentada na seção 

anterior, está repartido em sete capítulos principais:  

O primeiro capítulo é constitutido pela contextualização e justificação do caso em que o estudo 

está inserido, seguido pelos objetivos pretendidos a obter como conclusão do mesmo. Por último, 

a descrição da metodologia adotada para a elaboração da dissertação. 

 No segundo capítulo, é apresentada a atividade portuária num contexto geral, caraterizando-se a 

operação e modelos de gestão existentes. Numa segunda parte, é elaborada uma compilação e 

análise feita a estudos elaborados em contextos similares.  

No terceiro capítulo, descreve-se o panorama portuário de mercadorias em Portugal, tendo como 

referência os portos de Lisboa e Sines, a sua eficiência e modelos organizativos dos mesmos. 

No quarto capítulo, carateriza-se o modelo de avaliação que irá ser utilizado para os portos 

brasileiros, descrevendo alguns indicadores de desempenho. Utilizam-se para  esta avaliação, 

como referência, os portos de Singapura, Roterdão e Luanda, para além dos já retratados no 

terceiro capítulo.  

O quinto capítulo é constituído pela caraterização e análise do setor portuário no Brasil, onde se 

usa para estudo dados de três portos públicos (Santos, Itaguaí/Sepetiba e Paranaguá) e três 

portos privados (Porto do Tubarão, Ponta da Madeira e Almirante Barroso). 

No sexto capítulo é apresentada uma tabela comparativa de indicadores dos portos acima 

referidos, assim como algumas conclusões preliminares e uma análise de oportunidades de 

melhoria. 

No último capítulo, são feitas as conclusões e considerações finais, algumas recomendações de 

implementação estratégica sendo também apresentados alguns problemas que poderão ser 

estudados futuramente em publicações sobre temas similares. 
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2 ANÁLISE AO SETOR PORTUÁRIO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Atividade Portuária 

2.1.1 Caraterização da atividade portuária 

Desde há centenas ou milhares de anos, os portos são considerados como sendo o espaço e o 

meio de mediação – o interface – entre dois meios de transporte, já que eram a forma prática de, 

simultaneamente, permitir a acostagem de navios e de concretizar a transferência de mercadorias 

do seu interior para terra e vice-versa. 

A globalização da economia e o decorrente incremento do comércio inter-nações, associados à 

evolução das caraterísticas e capacidade dos navios, têm levado à transformação funcional e 

organizativa dos portos já que a mencionada evolução levou ao aparecimento de novas atividades 

e serviços ligadas às funções marítimo-portuárias (Fonseca, 2012).  

Mas a função de ponte entre o transporte marítimo e um ou mais meios de transporte ainda 

prevalece. E a eficácia desta ponte depende das caraterísticas das infra-estruturas que o porto 

possui, depende do desenvolvimento tecnológico dos meios, equipamento e recursos que possui e 

depende do seu modelo e eficiência da organização e gestão. Entenda-se por infra-estruturas, 

tanto as internas como as externas, i.e. a ligação ao exterior da área portuária, nomeadamente as 

acessibilidades rodoviária e ferroviária. 

O enorme aumento,  a diversificação da natureza das trocas comerciais e o impacto dos custos 

logísticos sobre o valor dos produtos transportados levou à especialização progressiva dos navios. 

Hoje, a maioria das trocas por via marítima, são feitas em navios especializados, cada vez mais 

rápidos e a omnipresente necessidade de economias de escala, tem conduzido ao aumento 

incessante do porte e das dimensões dos navios de forma a minimizar o impacto do custo logístico 

no custo unitário dos produtos. 

Mas a otimização de custos não se reflete unicamente nos navios; reflete-se igualmente numa 

estratégia minimalista na organização do fluxo e dos percursos. Em cada viagem procura-se 

otimizar o percurso reduzindo ao mínimo o número de portos a escalar, bem como à tentativa de 

minimizar o tempo de paragem em cada porto. E se antigamente as rotas eram decididas pelos 

armadores, de acordo com a origem e destino das mercadorias, atualmente são as mercadorias 

que se ajustam aos percursos previamente definidos. Paralelamente, como refere Seassaro 

(1993), assiste-se a uma competição entre portos no sentido de captar mercadorias e tráfego em 

mercados onde a proximidade já não constitui um fator de escolha, dado a evolução paralela dos 

transportes alternativos e da sua eficiência. 

 

2.1.2 A diversificação e a especialização do transporte marítimo 

É possível agregar as modalidades de Transporte Marítimo em cinco grandes segmentos: 

a) Transporte de granéis sólidos (minérios, cereais, soja e outros produtos agrícolas e 

alimentares e outros); 

b) Transporte de granéis líquidos, com destaque para os produtos petrolíferos, os 

produtos químicos e o gás natural liquefeito; 
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c) Transporte da carga geral fracionada (não acondicionada em contentores), 

normalmente transportada em paletes; 

d) Transporte de automóveis e outras cargas sobre rodas (roll on - roll off); 

e) Transporte de contentores. 

  

A evolução mundial dos volumes transportados ao longo dos últimos anos em cada um dos 

segmentos, embora crescendo de uma forma consistente (a registar apenas um decréscimo em 

2009 – crise económica), tem sido consideravelmente diferente; os maiores crescimentos têm-se 

verificado no transporte marítimo de contentores que, em termos mundiais, em 1980, representava 

apenas 2,8% da carga total transportada e em 2012 já representava 16,1% (Figura 2). 

 Fonte: Segundo dados UNCTAD. 

 

O crescimento da carga contentorizada, registando um crescimento médio de cerca de 9% por 

ano, é superior ao crescimento anual de 4% (UNCTAD, 2012) do próprio tráfego marítimo global 

de onde se pode inferir que há outros formatos de carga que estão a aderir ao formato 

contentorizado – nomeadamente a carga geral. 

Correspondendo a essa tendência, a frota mundial tem vindo a adaptar-se. Nos últimos vinte anos, 

a capacidade de transporte da frota mundial aumentou mais de sete vezes, crescendo em média 

10,8% ao ano (UNCTAD, 2007). Este aumento de capacidade deve-se ao resultado combinado do 

aumento do número e sobretudo, da capacidade dos navios, ao permitir ganhos de escala em 

função da maior capacidade de carga disponível. Com efeito, a operação de navios de maior 

dimensão não carece de tripulações significativamente maiores, verificando-se também que os 

custos de combustível aumentam proporcionalmente menos do que a capacidade de transporte 

(Penfold et al., 2001). 

Figura 2 - Evolução da carga contentorizada, em volume, relativamente à carga total transportada 
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A classe dos porta-contentores é a que mais tem crescido – quer em número e unidades quer em 

capacidade média unitária dos navios, como demonstrado no Anexo 1. 

As principais razões para o crescimento da carga contentorizada – em detrimento da carga geral -, 

são simples e óbvias: A segurança do conteúdo é maior e dado os formatos standardizados dos 

contentores, as operações de movimentação de contentores são mais rápidas, traduzindo-se em 

tempos de escala por unidade, menores. Trata-se igualmente da vertente de transporte marítimo 

que maior valor acrescenta (OCDE, 2012). Daqui decore uma necessidade de transformação das 

próprios portos, adaptando e criando meios adequados à referida evolução das caraterísticas da 

carga. 

 

Em termos de tráfego mundial, é de registar cada vez mais carga percorrendo distâncias médias 

cada vez maiores
2
 como resultado do incremento de trocas intercontinentais, com destaque para 

os minérios e carga contentorizada. 

 

A evolução da frota mundial, em termos de capacidade, tem sido superior à evolução das trocas 

mundiais
3
 quer em número de barcos, quer em capacidade (UNCTAD, 2012 - “World tonnage”), o 

que se tem traduzido num menor aproveitamento das capacidades dos navios, é certo, mas 

sobretudo numa diminuição dos custos unitários de transporte como documenta o mapa da 

evolução dos custos totais do transporte marítimo em relação ao valor dos bens transportados. A 

título de exemplo, transportar um produto entre Países industrializados custa hoje, em média, 

menos 15% do que custava há 30 anos atrás, como é documentado na Figura 3. 

                                                      

2
 Evolução do gráfico - “Seaborne trade ton-miles” – UNCTAD Report 2012. 

3
 Evolução do gráfico - “World fleet by principal vessel types” – UNCTAD Report 2012. 
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    Fonte: UNCTAD. 

 

E se é um facto que para o transporte intercontinental, nomeadamente entre a Euro-Ásia e as 

Américas, o transporte marítimo praticamente não possui alternativas, muito do transporte intra-

continental – portanto suscetível de apresentar alternativas terrestres, é feito por via marítima.  

Independentemente dos potenciais problemas transfronteiriços e aduaneiros de uma eventual rota 

terrestre, o certo é que transporte marítimo é o mais barato por kg transportado e por km 

percorrido, sendo marginal o impacto do transporte marítimo sobre o custo típico final de um 

produto, como exemplifica na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

     Fonte: Adaptado de Marisec. 

Figura 3 - Custo global do transporte marítimo em percentagem do valor dos bens transportados 

Tabela 1 - Custos unitários do transporte marítimo sobre o preço final dos produtos 
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Acresce que, para além de ser o mais económico, o transporte marítimo é também, o meio de 

transporte menos poluente por kg e por km percorrido (para além dos transportes eléctricos e de 

energias renováveis). Para um mesmo percurso e uma mesma carga, um cargueiro emite menos 

de 1/3 do CO2 emitido por um camião de 30 ton. alternativo (Figura 4). 

 

Fonte: NTM, Sweden. 

 

2.1.3 Os portos como agentes de desenvolvimento das cidades e das regiões  

A existência de um porto nas proximidades é um poderoso catalisador para o desenvolvimento de 

toda uma região – o seu hinterland.  

Hinterland, em termos geográficos significa genericamente uma área geográfica – que pode ser 

um município ou um conjunto de municípios - servida por um porto e conetada por uma rede de 

transportes e vias de comunicação, através da qual as mercadorias acedem e deixam o porto. Por 

outras palavras, designa a área de influência próxima de um porto. 

Um exemplo concreto da influência dos portos sobre as regiões adjacentes são os enormes 

clusters industriais, onde predominam operações dependentes de atividades de importação e 

exportação já que a proximidade do porto permite diminuir os custos logísticos. 

Como exemplo, veja-se os clusters regionais implantados ao longo das últimas décadas em torno 

de portos como Roterdão, Antuérpia, Hamburgo e Marselha. 

Os portos também interagem profundamente com as cidades, nas vertentes económica, social, 

cultural e ambiental. Portos geram emprego direto e indireto, influindo da mobilidade das pessoas; 

obrigam a que o ordenamento urbano se adapte e tenha em conta as acessibilidades portuárias, 

transformando profundamente o valor imobiliário dos terrenos.  

Figura 4 - Comparação da emissão de CO2 dos diferentes meios de transporte 
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Os portos são um elemento chave nos sistemas urbanos de transportes e arrastam consigo 

atividades económicas diversificadas, alterando hábitos e rotinas urbanas, embora colocando 

problemas potenciais de sanidade, de hipóteses de poluição potencial, de recolhas de lixos e 

resíduos de que uma cidade não portuária não padece. 

 

2.1.4 Os portos como agentes de transformação económica de um País 

Segundo Abbes (2007), “O setor portuário europeu processa mais de 90% do comércio com 

Países não europeus e mais de 30% do comércio intra-europeu.” (Figura 5), “[...] constituindo um 

interface essencial entre os transportes marítimo e terrestre [...] a competitividade europeia na 

economia global depende cada vez mais de transportes eficientes, de custos competitivos e do 

sistema portuário”, como podemos ver na Figura 5. 

 

Fonte: Internacional Trade Statistics, 2007; World Trade Organization. 

Em termos globais, 75% de todas as trocas comerciais globais em volume, a que correspondem 

60% do total global de trocas comerciais em valor (Figura 6) são processadas por via marítima e, 

consequentemente, passam através dos portos marítimos – o que equivale a dizer que para um 

“País médio”, 75% do volume das suas trocas comerciais com outros Países será feito através dos 

seus portos. 

 

Figura 5 – Fluxos comerciais Intra e inter-regional 
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Fonte: Adaptado de Mandryk, Wally – Lloyd`s Marine Intelligence Unit – Measuring global seaborne trade – Internacional 

Maritime Statistics Forum. 

 

Portanto, se um País não possui portos – ou não possui portos adequados-, uma parte significativa 

do seu comércio externo terá que ser processado através dos portos de Países adjacentes, o que 

constitui para estes, uma poderosa fonte de receita.  

O que remete para uma primeira noção de “competitividade” de um porto. Uma das componentes 

da competitividade de um porto é justamente a sua capacidade de captar movimento de zonas (e 

Países) adjacentes – da mesma forma que os portos de Roterdão e Antuérpia competem entre si 

pelo movimento de cargas do noroeste da Alemanha – que adicionalmente ainda dispõe de mais 

dois portos principais acessíveis: Bremen e Hamburgo. 

Na verdade, a competição inter-portuária pode apresentar três variantes: 

- Entre portos de diferentes Países que competem pela mesma carga – o exemplo anterior; 

- Entre portos do mesmo País que competem pela carga de uma região; e 

- Entre terminais de um mesmo porto que competem pela carga de um determinado tipo. 

 

O impacto de um porto sobre uma economia é significativo. Tão significativo, que os estados 

investem vultosos fundos públicos no desenvolvimento e beneficiação das suas superestruturas e 

infraestruturas. Tão significativo, que os programas de fundos europeus e quadros comunitários de 

apoio, todos eles disponibilizam verbas para o desenvolvimento e modernização das estruturas 

portuárias dos seus estados membros. 

 

2.1.5 Modernização dos portos e sua adequação à carga; Os terminais 

especializados 

Os cinco grandes tipos de carga referidos supra, no ponto 2.1.2, exigem diferentes tipos de formas 

de processamento, por vezes incompatíveis entre si. 

A carga/descarga de contentores é processada por meio de pórticos específicos de diferentes tipos 

e gerações e exige, em terra, espaço específico de manobra; a carga Ro-Ro (roll-on – roll-off) 

Figura 6 - Trocas mundiais em peso Vs trocas mundiais em valor 
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requere cais e infraestruturas adequadas à movimentação dos veículos de e para o navio, os 

granéis sólidos necessitam de rampas e tapetes transportadores especiais e interligação a 

armazéns; os granéis líquidos requerem instalações de transporte e bombagem e condutas 

adequadas. Finalmente, a carga geral não contentorizada, composta por volumes discretos 

normalmente paletizados é processada por meios de guindastes de pequeno e médio portes. 

Estas diferenças de processamento, requerendo condições e meios incompatíveis entre si, 

levaram à especialização por áreas do porto onde se processam apenas determinados tipos de 

carga – os terminais portuários. 

A partir dos anos 60, a difusão do uso de contentores bem como a modificação da dinâmica da 

movimentação dos granéis, que entretanto também crescia, tornou necessária uma revisão da 

estrutura, composição e layout das docas portuárias.  

A título de exemplo, relativamente à carga geral fracionada, a progressiva adoção do uso de 

contentores tornou obsoletos muitos dos guindastes tradicionais exigindo pórticos e outros meios 

de movimentação especializados, bem como os layouts de preparação/receção são muito mais 

amplos em função de uma dinâmica completamente diferente.  

Os meios de transferência dos granéis – líquidos e sólidos – obrigaram igualmente a uma completa 

revisão do formato dos próprios cais acostáveis. Entretanto, tinha surgido um novo conceito de 

carga – a carga que se movimentava para dentro e para fora do navio pelos seus próprios meios (a 

carga Roll on – Roll off).  

A resposta a todas estas transformações obrigou a que surgissem novos portos – ou se 

adaptassem portos existentes - especialmente concebidos para movimentar determinado tipo de 

cargas. 

No caso de portos generalistas – as infra-estruturas foram adaptadas e os portos foram divididos 

em áreas com diferentes caraterísticas, onde são processados os diferentes tipos de carga – os 

terminais, sendo que a designação “terminal portuário” se aplica igualmente a portos não 

generalistas – i.e. portos especialmente concebidos ou adaptados a um (ou mais) tipos específicos 

de carga. A Figura 7, documenta as diferentes áreas e zonas de serviço de um porto e a Figura 8, 

explicitando o layout tradicional das atividades desenvolvidas. 
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Fonte: Adaptado de J.L. Estrada 2002. 

Fonte: Adaptado de J.L. Estrada 2002. 

Figura 7 - Terminal portuário e sua integração no porto 

Figura 8 - Esquemas de espaços, infraestruturas instalações e serviços e sua função logística 



 

 

14 

 

2.1.6 Atividades desenvolvidas e serviços mais comuns prestados por um porto 

The World Bank (2007) 

I. Serviços de Marinha: 

  - Acesso/Sinalização/Iluminação; 

  - Proteção Marítima; 

  - Pilotagem/Reboque/Gestão de Tráfego; e 

  - Serviço de bombeiros e proteção de fogos. 

II. Serviços no terminal: 

- Amarração; 

- Preparação, manipulação e transferência de contentores; 

  - Armazenagem e Transferência de granéis sólidos; 

  - Armazenagem, agrupamento e transferência de carga geral; 

  - Armazenagem e transferência de granéis líquidos e gasosos; 

  - Manipulação e transferência de bagagem; 

  - Inspeção, verificação e alfândega; 

  - Frigoríficos e instalações climatizadas; e 

  - Distribuição. 

III. Serviços de reparação e manutenção: 

  - Manutenção dos acessos (dragagem e sinalização); 

  - Reparação e manutenção de equipamentos navais; 

  - Reparação de navios (em alguns casos incluindo docas secas); 

  - Reparação e manutenção de contentores; e 

  - Limpeza e descarga de resíduos dos navios. 

IV. Serviços auxiliares e de apoio: 

  - Serviços de Informação e sua divulgação e gestão; e 

- Seguros e agências bancárias. 

 

 

Uma tão grande diversidade de serviços implica, necessariamente, que na maioria dos casos haja 

dentro da área portuária diferentes entidades prestadoras de serviço cuja atividade é 

superintendida ou coordenada por uma ou mais entidades – normalmente designada a Autoridade 

Portuária. 



 

 

15 

 

 A Figura 9, sintetiza a estruturação dos serviços e atividades referidos. 

         Fonte: Adaptado de J.L. Estrada 2002. 

 

2.1.7 Performance de um porto – Porquê medir e como medir 

A questão prioritária a formular – e a tentar responder, é: “Por que razão um operador logístico, 

que possui uma carga a exportar para (ou importar de) um determinado País, prefere fazê-lo a 

partir do porto A ou do porto B?”; Deverá haver dados e informações sobre os portos que lhe 

permitam tomar uma decisão fundamentada. 

Basicamente, um porto presta um serviço. E como qualquer prestador de um serviço é suscetível 

de – e desejável – que a sua atividade seja avaliada. E os resultados dessa avaliação, geralmente 

sob a forma de indicadores, são úteis para as entidades administradoras – as Autoridades 

Portuárias e para a Administração Pública que tutela a atividade portuária – que, graças a esses 

resultados apreendem o que há de positivo e o que há a melhorar, e são úteis para os clientes dos 

portos já que através delas poderão fazer as suas opções com alguma segurança. Mais ainda, 

dependendo da natureza dos indicadores, estes, e sendo credíveis, poderão ser fundamentais 

para que um operador logístico possa fornecer um prazo de um transporte a um cliente.  

Pela natureza das suas caraterísticas e das numerosas operações envolvidas, um porto e a sua 

atividade são suscetíveis de admitir inúmeros indicadores.  

Figura 9 - Formatos mais frequentes das tarefas comuns de um porto 
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Pela sua simplicidade e objetividade merecem destaque os indicadores sugeridos pelo “pelo The 

World Bank, na sua publicação “Port reform Toolkit” – 2nd edition e por Marques & Carvalho 

(2007). 

2.1.8 Indicadores mais comuns de performance de um porto e suas unidades  

Foram consultados diversos trabalhos sobre indicadores de performance portuária, nomeadamente 

Soberón (2012), Smith (2012), Olivier (2011), Marques & Carvalho (2007). Dadas os objetivos 

pretendidos optou-se pelo seguinte conjunto de indicadores: 

 Carga anual movimentada (global e por tipos) (milhares toneladas); 

 Contentores efetivamente movimentados (milhares TEUs); 

 Capacidade máxima de movimentação (milhares de contentores/ano); 

 Área operacional global – incluindo áreas de armazenamento (ha); 

 Produtividade (tons – ou contentores/trabalhador/ano); 

 Estadia média de contentores completos – expedição (dias); 

 Estadia média de contentores completos – receção (dias); 

 Custo por contentor importado/exportado (US$/ton); 

 Tarifa portuária média para exportações (US$/ton); 

 Tarifa portuária média para importações (US$/ton); 

 Horas de trabalho útil/dia; 

 Ocupação média das docas (%); 

 Tempo de espera médio de um navio de contentores (antes de atracar); 

 Tempo de permanência médio de um navio de contentores; 

 Produtividade horária operacional (movimentos/navio-hora); 

 Custo unitário por movimentação; 

 Produtividade para carga geral (tons/navio-dia); 

 Tempo médio de permanência de carga (dias ou horas). 

 

2.1.8.1 Outros indicadores e exemplos de conclusões 

São comuns muitos outros indicadores operacionais, nomeadamente de origem económico-técnica 

destinados a medir a eficiência da utilização dos recursos disponíveis e o retorno de investimentos 

realizados (UNCTAD, 1976) e cuja função principal se destina a avaliar a forma como um porto 

desempenha as funções. As funções (operacionais e financeiras) principais de um porto 

encontram-se sintetizadas no esquema da Figura 10. 
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Fonte: Adaptado de Llaquet, José L.E.. 

 

O estudo da OCDE sobre a eficiência dos portos (OCDE, 2012), com base em indicadores 

semelhantes, refere algumas conclusões interessantes relativamente a portos operadores de 

contentores: 

- Os portos de contentores mais eficientes operam normalmente a 70% ou 80% da sua 

eficiência máxima possível – e quase todos estes portos se localizam na Ásia, excetuando 

Roterdão; 

- Os portos de contentores mais eficientes não são necessariamente os portos maiores; entre os 

portos mais eficientes, encontram-se obviamente Honk-Kong, Singapura, Shenzen e Xangai 

mas também se encontram numerosos portos de média e pequena envergaduras; 

- A maior causa de ineficiência em portos de contentores é a desatualização técnica e 

tecnológica; 

- Existem diversos portos que, não obstante estarem bem equipados tecnologicamente, a sua 

eficiência global é diminuída por causa de ineficiências ligadas à escala dos navios, 

nomeadamente portos da Ásia Central, do Brasil e da Jamaica. 

 

2.1.8.2 A relatividade e riscos dos indicadores  

Os indicadores de eficiência portuária não são universais e devem ser encarados como 

meramente indicativos. Constata-se que as numerosas entidades que determinam e publicam 

Figura 10 - Missões de um porto 
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tabelas de indicadores de eficiência portuária, fazem os seus cálculos usando critérios e 

parametrizações diferentes – o que naturalmente conduz a resultados diferentes para um mesmo 

porto e, por consequência um mesmo porto, num mesmo ano, pode ser classificado em diferentes 

posições ranking segundo uma ou outra fontes (Anexo 2). 

Fourgeraud, (2000) na sua nota “Measuring Porshangat Performance” refere-o claramente “[...] na 

maioria dos casos não é possível determinar indicadores aplicáveis a todos os portos e todos os 

resultados relacionados com a performance de um porto não possuem o mesmo significado”. 

 

2.1.9 O problema da administração de um Porto e suas atividades 

2.1.9.1 A natureza do problema; A Autoridade Portuária 

Um porto movimenta, necessariamente, uma grande quantidade de meios e recursos, criando uma 

enorme diversidade de serviços, já que dentro das suas instalações se desenvolve um número 

considerável de diferentes atividades. De entre estas atividades, existem atividades de controlo, de 

conservação de infraestruturas e de serviços; de entre estas, algumas são de natureza não 

comercial e que tecnicamente só geram custos, tais como controlar e assegurar a segurança 

pública ou ambiental por exemplo, e outras são atividades comuns de prestação de serviços de 

natureza tipicamente comercial – como, por exemplo, descarregar um navio.  

Paralelamente, um porto é suscetível de gerar benefícios económicos diretos por via das suas 

operações e benefícios económicos indiretos sob a forma de incrementos e receitas de comércio 

externo e contribuições para a balança comercial.  

A questão que se coloca é como implementar, gerir e coordenar essas diferentes atividades, sendo 

que há atividades que, pela sua natureza, ou não são transferíveis para a esfera privada (exemplo: 

serviço de fronteiras) ou não são economicamente interessantes (assegurar a navegabilidade dos 

acessos ao porto), já que não geram dividendos proporcionais aos seus custos. 

Portanto, um porto necessita de uma entidade local coordenadora das múltiplas atividades de 

natureza comercial e não comercial. Embora a designação formal possa variar, esse papel é 

normalmente desempenhado por uma estrutura local – a Autoridade Portuária, cujas funções 

genéricas foram definidas em 1977 por uma comissão especializada, Port Working Group, da 

União Europeia. 

As conotações de algumas das atividades como sendo de natureza pública – os já mencionados 

serviços alfandegário e de fronteiras, por exemplo - têm conduzido a que na maioria dos Países a 

Autoridade Portuária seja direta ou indiretamente designada e controlada pela Administração 

Pública – seja com caráter central (dependendo de ministérios, secretarias de estado ou 

equivalente) ou com caráter regional ou municipal – embora haja casos de Autoridades Portuárias 

de natureza privada. 

 

2.1.9.2 Administração Central: A presença indispensável? 

A intervenção da Administração Central do estado parece ser imperativa, não tanto pelas 

atividades envolvidas mas sobretudo pela natureza da estrutura portuária. 
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Segundo a PPIAF – Public-Private Infrastructure Advisory Facility, um órgão do The World Bank, 

na sua publicação “Alternative Port Management Structures and Ownership Models”, a intervenção 

governamental num porto justifica-se a priori, pelas suas caraterísticas económicas únicas do 

porto, suscetíveis de transformar o porto num monopólio natural relativamente a toda uma região, 

sobretudo quando não haja portos alternativos suscetíveis de servir essa região (Goss, 1999), ao 

mesmo tempo que as suas caraterísticas requerem imperativamente o envolvimento direto dos 

governos sempre que se trate da construção de novos portos ou de projetos para a sua expansão: 

- A prestação de serviços portuários implica grandes custos fixos e baixos custos marginais; 

- Por razões técnicas é necessária uma infra-estrutura básica inicial considerável; 

- Esta infra-estrutura é frequentemente indivisível e como resultado, quaisquer 

beneficiações e incrementos requerem projetos e custos consideráveis; 

- Quer a construção inicial, quer as futuras expansões requerem um capital muito elevado e 

de retorno, ou muito lento, ou mesmo inatingível; 

- Os projetos portuários são normalmente muito dilatados no tempo e os prazos não são 

interessantes para os bancos e investidores privados; 

- Uma infraestrutura portuária é imóvel e não possui utilizações alternativas. 

 

2.1.9.3 Os intervenientes principais  

Face ao exposto, num porto existem três grandes intervenientes: 

 

Governo/Administração Central 

O Governo – ou a Administração Central – que, possuindo como braço executor, um Ministério ou 

órgão governamental equivalente:  

a) Define as grandes linhas, políticas e estratégias relacionadas com o planeamento e o 

desenvolvimento e expansão da infraestrutura marítima e da respetiva integração com o 

hinterland servido pelos portos – nomeadamente os acessos, os planos de ordenamento 

territorial e o coordena os planos de desenvolvimento industrial nas áreas adjacentes; 

b) Cria e emite a legislação que rege e disciplina a atividade portuária bem como as 

atividades desenvolvidas pelos restantes intervenientes. A legislação pode contemplar 

ainda as linhas e diretrizes que regem a prestação de serviços e a concessão de infra-

estruturas e atividades dentro de um porto; 

c) Face a novos projetos, procura e assegura os financiamentos necessários – quer para o 

porto, quer para as restantes infra-estruturas, bem como promove alternativas visando 

conseguir esses financiamentos; 

d) Deverá auditar as atividades e gestão da Autoridade Portuária. 

 

A Administração Central possui, ainda, influência sobre a atividade portuária de forma indireta por 

via de acordos de comércio e de política externa. 
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Em alguns Países, a Administração Central está ainda representada nos portos através de 

organismos estatais que desempenham tarefas específicas (Segurança genérica e de fronteiras, 

inspeções, licenciamentos, controlos, etc, sempre que estas não tenham sido delegadas na 

Autoridade Portuária). 

Autoridade Portuária 

À Autoridade Portuária, compete a Administração e Gestão do porto e das suas infra-estruturas. 

De certa forma, enquanto a Administração Central determina os objetivos macro-económicos, as 

Autoridades Portuárias asseguram a gestão corrente e o desenrolar das operações. Embora os 

mandatos específicos das autoridades portuárias variem muito de País para País – e até dentro de 

um mesmo País – são atribuições adicionais comuns das Autoridades Portuárias: 

a) Licenciar, coordenar e superintender a atividade de outros agentes e organizações que 

operam na área portuária executando serviços específicos, seja sob gestão direta da 

própria Autoridade Portuária, quer empresas a quem foram concessionadas áreas ou 

serviços; 

b) Assegurar o respeito pelos custos e orçamentos; 

c) Otimizar a operacionalidade do porto, zelando pela competitividade de custos (via fixação 

e/ou limitação das tarifas) e eficiência dos serviços, por forma a captar mais tráfego e 

potenciar mais investimento; 

d) Orientar a atividade de forma a criar cash flow e assegurar o retorno dos investimentos de 

acordo com os planos que lhas presidiram; e 

e) Em alguns Países, compete-lhe ainda intervir sobre os contratos coletivos de trabalho, 

procurando garantir equidade nos regimes de prestação de trabalho, salários, 

recrutamento e resolução de problemas laborais no âmbito do porto. 

 

Os Operadores 

Muitas das atividades de um porto, ao proporcionar receitas, são serviços suscetíveis de possuir 

uma natureza comercial. E, salvo algumas exceções, uma Administração Pública ou seus órgãos 

delegados, tipicamente não são gestores eficazes dessas atividades. 

Mais concretamente, há quem considere que nem sequer é desejável que uma Autoridade 

Portuária se envolva diretamente em operações que se desenvolvem nos seus terminais terminais 

(The World Bank 2007 – 4). Dessa forma, constitui uma prática comum entregar a gestão de 

atividades similares à iniciativa privada que as toma a seu cargo, transformando-as num negócio 

que estas tentam otimizar. Eventualmente, a Autoridade Portuária poderá possuir participação – 

embora minoritária - no capital das empresas operadoras a fim de obter receitas adicionais pela 

participação nos resultados, mas sobretudo pelo facto de a sua participação lhe proporcionar 

acesso à informação e estratégia dos operadores. 

 

2.1.10 Modelos e formas de administração portuária  

Do anteriormente exposto, pode concluir-se que um porto é composto, basicamente, de três 

funções ou elementos envolvendo diferentes missões e atividades. Estas três funções ou 
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elementos suscetíveis de ser desempenhados direta ou indiretamente pelo estado ou transferidas 

para o setor privado são (Baird, 1995): 

- A regulação do porto; 

- A propriedade; 

- A operação do porto. 

2.1.10.1 As atividades de regulação na envolvente de um Porto 

As atividades de regulação na envolvente de um porto – tipicamente exercidas ou a cargo de uma 

entidade nomeada para o efeito – a Autoridade Portuária, normalmente englobam tarefas tais 

como: 

 Assegurar a conservação e manutenção – do ponto de vista de navegabilidade - dos 

acessos marítimos ao porto; 

 Providenciar serviços de pilotagem, de gestão de tráfego marítimo e de vigilância 

(incluindo riscos de assédio ou ataque), procurando assegurar a segurança do tráfego nas 

sua áreas de jurisdição; 

 Assegurar a aplicação da legislação e regulamentação existentes relativamente a aspetos 

de segurança ambiental e sanitária (poluição, interdição de espécies quarentenas, etc); 

 Licenciamento e fiscalização de trabalhos dentro da área portuária – mesmo em áreas e 

atividades concessionadas, procurando a conformidade com os standards adotados pela 

própria Autoridade Portuária; 

 Assegurar a equidade do relacionamento e transparência nos critérios de adjudicação com 

todos os intervenientes e atividades concessionadas. 

Adicionalmente, a Autoridade Portuária poderá ainda controlar e monitorizar a performance global 

do porto bem como elaborar estudos, recomendações visando planos governamentais de 

expansão, desenvolvimento e ordenamento. 

 

2.1.10.2 A propriedade  

A propriedade diz respeito à área e terrenos onde se desenvolve a atividade portuária – Na 

verdade os portos e as suas infraestruturas normalmente requerem áreas consideráveis. A 

vertente propriedade pode ainda referir-se a tudo aquilo que diga respeito aos ativos fixos 

tangíveis, tais como terrenos, canais, molhes, cais, ancoradouros, acessos, obras de engenharia, 

dentro e fora da área portuária, e seu desenvolvimento futuro; enfim, tudo aquilo que diga respeito 

a um proprietário (De Monie, 1994). 

 

2.1.10.3 A operação do porto 

A “Operação do porto” é designadoa genericamente por todas as atividades relacionadas com a 

transferência física de pessoas e bens entre o barco e terra. A visão tradicionalista da estiva é 

atualmente apenas uma das vertentes menores da operação portuária. O crescimento e a 

consequente modernização dos transportes marítimos conduziram à proliferação das tarefas e do 

seu âmbito, relacionadas com a atividade portuária e, cada vez mais, à respetiva especialização, 

cobrindo uma gama que se estende desde a pilotagem do barco até à armazenagem dos bens. 
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Dado o caráter eminentemente público da função reguladora de um porto, esta é a menos 

susceptível de ser transferida para o setor privado; seria contraditório conceder um tal poder a uma 

empresa privada que, inevitavelmente, se regularia a si mesma bem como às empresas suas 

concorrentes (Goss, 1990; Garratt, 1995; Baird, 1995). 

2.1.10.4 Os modelos mais comuns de administração e gestão de um porto  

O maior ou menor grau (e respetivo âmbito) de privatização dos elementos anteriormente 

mencionados – isto é, a maior ou menor intervenção do setor privado da efetiva gestão de um 

porto determinam aquilo que é, genericamente, designado por modelo de gestão do porto. Existem 

basicamente quatro modelos de Gestão, a saber na Tabela 2: 

Tabela 2 - Os modelos mais comuns de administração e gestão de um porto 

 

Funções 

Regulador Proprietário Operação 

Porto de serviço público Público Público Público 

Tool Port Público Público Privado 

Landlord Port Público Privado Privado 

Porto Privado
4
 Privado Privado Privado 

Fonte: Adaptado de Secretaria de Portos, Presidência da República 2010 – Brasil. 

 

Nos portos de serviço público, o poder público, para além de possuir toda a infraestrutura, executa 

praticamente todas as atividades portuárias, embora algumas atividades auxiliares possam ser 

desempenhadas por privados. A maioria dos recursos humanos são funcionários públicos. Este 

modelo de gestão é, particularmente, vulnerável à ineficiência, caraterística de muitos serviços 

públicos, conhecendo-se poucos casos de portos públicos eficientes. 

Os tool ports são similares aos portos públicos, sendo que as operações relativas à manipulação 

da carga são entregues a entidades privadas. O equipamento existente e a propriedade da 

Autoridade Portuária é operado por pessoal próprio. 

Os Landlord ports – o modelo mais comum – a infraestrutura – nomeadamente os terminais são 

entregues à iniciativa privada, mas a Autoridade Portuária conserva a propriedade. Os formatos 

mais frequentes da intervenção privada são as concessões, normalmente por prazos elevados, 

onde uma empresa privada explora a atividade a troco de uma renda, ficando a seu cargo uma 

parte ou todo investimento necessário à operação, renovação e expansão do serviço 

                                                      

4
 Rodrigue (2013) introduz um quinto modelo de gestão, intermédio entre o modelo “Landlord Port” e ”Porto Privatizado” que 

é o “Porto Corporatizado”, definição aplicável para portos cujos serviços foram quase inteiramente privatizados, mas onde a 

propriedade continua a ser do domínio público ou, pelo menos, onde ele está presente como acionista maioritário. Por seu 

lado a Autoridade Portuária é essencialmente uma empresa privada e atua como tal. Este modelo possui a originalidade de 

separar as noções de “posse” – pelo domínio público e de “controlo”- pela empresa privada. 
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concessionado. Os regimes e detalhes de concessão são suscetíveis de assumir modelos muito 

variados, como se refere no Anexo 3. 

Nos portos privados todas as funções do porto – incluindo a propriedade dos terrenos e das 

infraestruturas são privatizados, não existindo qualquer interferência governamental na gestão 

corrente e estratégica do porto. O governo está presente unicamente em funções aduaneiras e de 

fiscalização relativamente ao cumprimento de legislação. A Figura 11 detalha os critérios utilizados 

para a classificação. 

 

Fonte: Adaptado de Segundo Rodrigue, Jean-Paul Hofstra University, “The geography of transport systems”. 

 

2.1.10.5 Vantagens e inconvenientes dos modelos  

Todos os modelos apresentam vantagens e inconvenientes. Adicionalmente, muitos dos portos 

apresentam modelos intermédios ou híbridos de gestão que não permitem uma classificação 

unívoca nos modelos convencionais acima introduzidos. 

Juhel (2001) sugere que o modelo de gestão mais adequado depende do volume de carga 

registado no porto e da sua previsível evolução. 

Aparentemente, o modelo de landlord port é o mais adequado a portos que movimentam volumes 

elevados de carga, enquanto o modelo tool port parece ser mais adequado a portos com volumes 

de carga pequenos ou médios. O modelo “Porto de serviço público” é extremamente dependente 

de fatores alheios à própria atividade portuária – nomeadamente às caraterísticas da própria 

Administração Pública, havendo casos de gestão bem sucedida (Singapura, por exemplo) e muitos 

casos de administração deficiente. 

Figura 11 - Critério alternativo da classificação dos modelos de gestão de um porto 
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Relativamente aos portos inteiramente privados, para além do seu número ser reduzido, existe 

muita controvérsia, quer sobre a verdadeira natureza da privatização quer sobre os resultados 

dessa privatização (Hautau, 2005). 

Aparentemente (The World Bank, 2007) muitos dos atuais modelos “Landlord Port” encaminhar-se-

ão progressivamente para o modelo “Porto Corporatizado”. 

Como mero referencial, será de referir que tomando como amostra os 100 maiores portos de 

contentores que 88 possuem os modelos de gestão “Landlord Port” ou “Tool Port”, sete são portos 

de serviço público e apenas cinco (todos em Inglaterra) são portos privados. 

 

2.2 Revisão Bibliográfica  

2.2.1 Metodologias de Benchmarking 

Com a constante evolução da sociedade e o com crescimento de competitividade em todos os 

setores globais, o setor portuário não foi exceção. Com o intuito de aumentar a eficiência deste 

setor, foi atríbuida, inicialmente, mais importância ao desemprenho dos portos a nível mundial, por 

forma a torná-los mais competitivos, podendo vir a ganhar mais cota de mercado a outros portos e 

por consequinte mais lucro. 

De modo a poder afirmar-se que um porto é mais eficiente que outro e justificá-lo, existem três 

metodologias de Benchmarking para quantificar esta eficiência (Nigra, 2010): 

 Indicadores de desempenho; 

 Métodos paramétricos como a análise de fronteira estocástica;e 

 Métodos não paramétricos DEA. 

 

No desenvolvimento da presente dissertação de Mestrado, optou-se por seguir a metodologia de 

Benchmarking usando indicadores de desempenho. 

Irá realizar-se uma análise, cálculos e levantamento de dados de cada porto (Lisboa, Sines, 

Roterdão, Singapura e os portos brasileiros relevantes) sobre os mesmos. Este indicadores de 

desempenho irão definir-se durante a elaboração da dissertação. 

Com os valores destes indicadores tratados, proceder-se-á a uma análise e construção de uma 

tabela para ser mais compreensivel.  

 

2.2.2 Vantagens dos indicadores de desempenho 

Os indicadores de desempenho revelam-se uma ferramenta bastante útil para qualquer tipo de 

setor que possa vir a ser estudado, pois permite uma tomada de decisões, pelos responsáveis do 

setor em questão, de forma mais rápida e maximiza a eficiência das opções a ser tomadas. 

Com estes indicadores, poder-se-á justificar mais facilmente qualquer tipo de ação/decisão tomada 

pelas entidades responsáveis gestoras, pois permitem detetar fragilidades e pontos negros dos 

sistemas estudados. Com este indicadores, poder-se-á, facilmente perceber os aspetos que 

correm menos bem e minimizá-los com ações corretivas (Marques & Carvalho, 2007). 
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2.2.3 Descrição da Literatura 

Vários foram os autores que utilizaram o método de indicadores de desempenho para criar 

análises de performance ou simplesmente estudaram indicadores para portos específicos, como 

vemos na Tabela 3 e 4. 

 

 

Tabela 3 – Descrição da Literatura 

Autores Ano Unidades Indicadores 

Chung 1993 Contexto geral 

Tonelagem média por navio por dia; Tempo de 

de estadia do navio no cais; Tempo de espera 

do navio; Tonelagem por grupo de 

trabalhadores; Tempo de carga e descarga; 

Taxa de ocupação do cais, entre outros. 

Trujillo & 

Nombela 
1999 

25 dos maiores 

portos mundiais  

Tempo de espera; Tempo de descarga; 

Tempo de atracamento; Tempo de estadia do 

contentor; Toneladas por trabalhador por hora; 

Toneladas por grua por hora; Toneladas por 

navio por dia, entre outros. 

Deshmukh 2001 
Os 13 maiores 

portos indianos 

Toneladas de carga; Tráfego de contentores; 

Exportações e Importações; Tempo do 

processo, entre outros. 

Marques & 

Carvalho 
2007 Portos portugueses 

Período de permanência dos navios; Período 

de permanência de camiões; Período de 

permanência de meios de transporte 

ferroviário; Reclamações; Período de 

permanência de mercadoria; Taxa de 

ocupação de cais; Carga movimentada por 

hora navio efetiva; Carga movimentada por 

área de terraplano, entre outros. 
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Tabela 4 – Descrição da Literatura (continuação) 

Autores Ano Unidades Indicadores 

Dergisi 2008 Contexto geral 

Tonelada por cais ocupado; Tempo de 

Espera; Tempo de chegada; Tempo de 

carga e descarga; Toneladas por hora por 

navio no porto, entre outros. 

Mahfouz & 

Arisha 
2009 

Setor portuário 

irlandes 

Contexto geral 

Tempo de espera do navio; Capacidade de 

carga do navio; Tempo de carga e 

descarga; Disponibilidade do cais; Tempo 

de espera; Número de trabalhadores por 

navio; Percentagem de congestionamento; 

Toneladas por navio por hora no porto, 

entre outros. 

Al-Eraqi 2009 
Médio Oriente e 

África Oriental 

Tempo de espera; Lead time; Tonelagem 

por navio; Tonelagem por hora no porto; 

Tonelagem por hora a atracar; Número de 

trabalhadores por turno e navio; Tempo de 

chegada, entre outros. 

The Port of 

Los Angeles 
2009 Porto de Los Angeles 

Valor de trocas comerciais por continentes; 

Valor da carga importada; Valor da carga 

exportada, entre outros. 

Ducruet et 

al. 
2010 330 portos europeus 

Crescimento do tráfego marítimo; Tipo de 

arga; População urbana; Quantidade de 

carga; Indicadores de proximidade com 

uma cidade, entre outros. 

Schepper & 

Dooms 
2012 Contexto geral 

Empregabilidade direta e indireta; 

Empregabilidade direta e indireta por 

tonelada; Custo de trabalho; Horas de 

formação; Investimentos; Trocas 

comerciais, entre outros. 

European 

Sea Ports 

Organization 

(ESPO) 

2012 

 

Contexto geral 

  

Tráfego marítimo; Carga; Dependência de 

contentores; Empregabilidade; Pégada 

ecológica; Consumo total de água; 

Quantidade de desperdício; Indicadores 

ambientais, entre outros. 
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Em 1993, Chung elaborou um estudo para o The World Bank, nomeadamente para o 

departamento de “Transportation Water and Urban Development Departement” onde desenvolve 

indicadores específicos para o contexto geral dos portos mundiais. Neste documento fala de três 

tipos de indicadores de referência, como indicadores de performance operacional, perfomance 

financeiro e performace de desempenho. 

Trujillo e Nombela (1999), desenvolveram o estudo “Privatization and Regulation of the Seaport 

Industry”, onde descrevem três tipos de indcadores que utilizaram: Indicadores físicos, Indicadores 

de produtividade e indicadores económico-financeiros. Este trabalho desenvolve um apanhado das 

caraterísticas dos mais diferentes tipos de serviços providenciados pelos portos marítimos, 

apresentando uma visão panoramica do setor. 

Deshmukh (2001), elaborou um estudo no qual compara as eficiências dos maiores portos 

indianos, tendo como base de referência o porto de Singapura. Posteriormente, elaborou gráficos 

baseados nos indicadores de referência (Tabela 3), dos vários portos. Concluindo que o único 

porto indiano com eficiência positiva era o porto JNPT, contudo comparado com o nível de carga 

que transacionava em relação a Singapura era 8 vezes em menor escala. 

Marques e Carvalho (2007) elaboraram um estudo, “Aplicação de Indicadores de Desempenho ao 

Sistema Portuário Português”, que retrata o setor portuário português e desenvolvem indicadores 

de desempenho para os portos de Leixões, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sines. De seguida, 

calcularam os indicadores de produtividade e eficiência, segurança e ambiente, recursos humanos 

e económico financeiros para os mesmos. Concluindo que, o método de indicadores de 

desempenho é “[...] altamente eficaz na promoção de ganho significativos ao nível da eficiência, da 

qualidade de serviço e da sustentabilidade.” (Marques & Carvalho, 2007). Concluem também que o 

porto de Leixões é o único com resultados operacionais positivos. Quanto à rentabilidade, o porto 

de Lisboa destaca-se por movimentar muita carga contentorizada, estas conclusões foram 

elaboradas com dados referentes a 2005. 

Dergisi (2008), elaborou um trabalho para a Dokuz Eylul Universitesi, “Performance Measurements 

of Container Terminal Operations”, onde descreve como analisar a performance da industria 

portuária e utiliza indicadores de desempenho sugeridos pelo UNCTAD. Em jeito de conclusão, 

demonstra a sua preocupação com a falta de consenso entre as organizações internacionais, 

portos e especialistas na área, para a elaboração de indicadores de desempenhos mais 

consistentes. 

Arisha e Mahfouz, (2009), desenvolveram o estudo “Seaport Management Aspects and 

Perspectives: An Overview”, o qual incidiu sobre o contexto geral do portos e respetiva gestão, 

onde elaboram uma tabela com indicadores de performance, classificando-os em cinco tipos 

diferentes: Navios e Embarcações; Recursos (Gruas, trabalhadores); Materiais (Contentores); Infra 

estruturas;e Autoridade Portuária. Concluem que, apesar do governo irlandês afirmar que a gestão 

portuária é um fator de grande importância para aumentar a eficiência das trocas comerciais, não 

existem muitos estudos deste setor na Irlanda, fazendo com que se perca noção do real valor do 

setor.  

Al-Eraqi (2009), retrata no seu trabalho, “An Efficiency Analysis of Seaports”, portos do Médio 

Oriente e África Oriental, onde analisa a produtividade de sete portos nestas duas zonas, tendo 
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como referência o porto de Singapura. Também elabora uma tabela com indicadores sugeridos 

pelo UNCTAD, dividindo-os em dois grupos de indicadores: Financeiros e Operacionais. Conclui 

que a nível de produtividade, o porto do Dubai é o que mais se assemalha a Singapura com 

indices de produtividade mais baixos mas no entanto muito superiores aos restantes portos (Khor-

Fakkan, Salalah, Aden, Nhava Sheva, Jawahrlal Hehru e Colombo). 

O Porto de Los Angeles (2009) elaborou um relatório da atividade exercida desse ano, ”Key 

Performance Indicators”, onde apresenta vários gráficos usando os indicadores de desempenho, 

nomeadamente baseado nas importações e exportações entre 2005 a 2009. Também foram 

desenvolvidos gráficos de desempenho comparando o valor da carga exportada e importada para 

cada continente e Países, sendo que o Continente e País que era mais exportador para o Estado 

Unidos são a Ásia e a China, respetivamente. 

Ducruet et al (2010), desenvolveram um estudo, “Commodity Variety and Seaport Performance”, 

onde analisaram 230 portos europeus e através de indicadores de desempenho, criaram uma 

tabela com o top 10 de portos para os diversos indicadores. Os indicadores de maior relevância 

são: Distânca do porto a uma grande cidade; População urbana; Tonelagem; Linhas de 

correspondência marítima; entre outros indicadores mais específicos. Onde se poder ver, 

claramente, que os portos em maior destaque são: Roterdão, Hamburgo, Antuérpia e Marselha. 

Schepper e Dooms (2012), criaram um artigo, “Towards a European Performance Management 

system for seaport: An aplication to socio-economic impacts”, que foi apresentado à Internacional 

Association of Maritime Economists, no qual são retratados os indicadores de desempenho socio-

economicos para o setor portuário, e calculados para 58 portos europeus. 

A European Sea Ports Organization (2012), elaborou um estudo, ”Port Performance Indicators”, 

que durou 25 meses e teve como parceiros as Universidades de Antuérpia, Bruxelas, Cardiff, 

Aegean e Eindhoven. Este estudo desenvolveu os passos futuros necessários a efetuar-se, depois 

de se usar os indicadores de desempenho. 
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3 O PANORAMA PORTUÁRIO DE MERCADORIAS EM PORTUGAL 

Com uma costa marítima que corresponde a quase metade do seu perímetro e apenas uma 

fronteira terrestre ao longo da outra metade, Portugal deveria ser um País com uma vocação 

eminentemente marítima. 

Portugal beneficia ainda de uma localização geográfica excepcionalmente privilegiada (Figura 12) 

já que se situa precisamente na confluência de duas das principais rotas marítimas mundiais: a 

rota leste-oeste via canal do Suez e a rota Norte (da Europa) – Sul (América do Sul e África). 

 
Fonte: The flat earth society. 

Figura 12 - Rotas marítimas mundiais 

 

A localização estratégica de Portugal levou à inclusão dos seus portos principais no projeto 

europeu “Auto-estradas do Mar” – um projeto da U.E. aprovado em 2004, que visa substituir uma 

parte do tráfego rodoviário de transporte de interno de mercadorias pela combinação de transporte 

marítimo + transporte ferroviário, ambos muito menos poluentes. No âmago do projeto está o 

objetivo de rever, transformar e incrementar os serviços e as cadeias logísticas atuais ligadas ao 

transporte marítimo de curta distância – nomeadamente os sistemas operacionais e de informação, 

as tramitações administrativas e burocráticas e ainda as infra-estruturas logísticas por forma a 

aumentar a sua competitividade – em termos de custo e de prazo – relativamente ao transporte 

rodoviário. 

O projeto prevê que em 2020 existam quatro grandes corredores – quatro auto-estradas marítimas 

interligando entre si todos os Países do Báltico até ao Mar Negro. Portugal encontra-se justamente 

na confluência de duas dessas “auto-estradas” (Figura 13); a Auto-estrada da Europa Ocidental e 

a Auto-estrada do Sudoeste europeu. 
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Fonte: European Comission - Priority Project 21 - Motorways of the Sea. 

 

3.1  O sistema portuário português e a evolução da sua atividade 

O sistema portuário nacional de mercadorias é composto por cinco portos principais (Leixões, 

Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sines) e por quatro portos secundários cujo movimento é residual. 

Existem ainda pequenos portos locais que não possuem qualquer relevância.  

Através dos portos portugueses são movimentadas mais de 69% em volume (cerca de 30% em 

valor) das mercadorias importadas pelo País no País e são movimentadas 43% em volume (cerca 

de 25% em valor) das mercadorias exportadas, (Hypercluster da Economia do Mar – 2009), 

embora com predominância das mercadorias de baixo valor – nomeadamente granéis, o que 

explica as diferenças entre volume e valor. 

Entre 1970 e 1990 o movimento de mercadorias nos portos portugueses registou um significativo 

crescimento, tendo passado de menos de 17 milhões de toneladas em 1970, para 57 milhões de 

toneladas em 1990. Todavia, em 2012, isto é 22 anos depois, o movimento de total de mercadorias 

registado nos portos portugueses é de cerca de 70 milhões de toneladas. Portanto, o crescimento 

dos portos portugueses quase estagnou nos últimos 20 anos, não acompanhando o crescimento 

económico do pais. O que significa que o incremento das trocas comerciais associadas ao 

crescimento económico, ou se processaram por outros meios de transporte, ou nos casos de 

Figura 13 - Projeto “Auto-estradas do mar” 

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/priority_project_21/priority_project_21.htm
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transporte marítimo, estes foram captadas por portos espanhóis. (João P. Ferrreira em Expresso – 

17 Novembro 2012”) 

A simples consulta a qualquer operador logístico permite constatar que, em operações envolvendo 

transportes marítimos com origem ou destino em Portugal é sempre referida a alternativa de portos 

espanhóis (Algeciras, Vigo ou até mesmo Corunha). “Muitos navios e mercadorias estão a ser 

desviados para Espanha, com benefícios para os portos do País vizinho” (Isabel Pacheco em 

Renascença – 07/11/2012). 

Justamente e por razões de proximidade seria lógico que operações com origem ou destino da 

Estremadura Espanhola ou outros centros próximos a fronteira Leste, utilizassem portos 

portugueses – o que não acontece. 

A conclusão é que os portos portugueses não são atrativos e/ou são pouco competitivos. 

Quando comparado com a tendência da evolução do comércio marítimo mundial, o panorama da 

evolução da tendência da atividade dos portos portugueses é francamente negativo, como 

podemos ver na Figura 14. 

 

Fonte: Adaptado de IPTM/UNCTAD. 

 

 

 

E se a recessão da economia portuguesa pode explicar uma parte da reduzida performance a 

partir de 2009, não pode extrapolar-se para anos anteriores, sendo que a quase estagnação 

referida,  vem já desde o ano 2000. 

Figura 14 – Evolução do comércio marítimo mundial vs. Evolução do comércio marítimo 

dos portos portugueses 
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Considerando que a adesão à CEE proporcionou financiamentos comunitários para o 

desenvolvimento portuário, só pode concluir-se que: 

“[...] a Economia Portuguesa falhou a sua entrada no padrão de modernização da 

globalização competitiva, como, de resto, já tinha falhado o seu programa de ajustamento do 

seu modelo de desenvolvimento associado com a integração na União Europeia, não tendo 

aproveitado as oportunidades oferecidas pelos recursos transferidos sob a forma de fundos 

nem o alargamento do mercado de referência dentro das condições da liberdade e 

circulação” (Hypercluster do Mar - 2009). 

 

Podem induzir-se diversas causas para a performance negativa dos portos portugueses 

susceptíveis de ser resumidas em três grupos, a saber:  

 Modelos e respetiva concretização da gestão portuária, este com alguma influência nos 

dois primeiros; 

 Baixa produtividade e tempo excessivo de processamento; 

 Custos e burocracia. 

 

3.2 O modelo organizativo e a gestão portuária em Portugal 

Os cinco portos portugueses principais são geridos por entidades especificas e independentes 

entre si – as Administrações Portuárias ou Autoridades Portuárias (embora na prática, acabem por 

ser sete os portos com Autoridades Portuárias autónomas). Estas administrações portuárias 

possuem o formato de sociedades anónimas com capitais integralmente estatais e com autonomia 

de gestão, embora sejam superiormente tuteladas pela Administração Central via modelos que se 

vão sucedendo. Na verdade, a Administração dos portos em questão já foi assegurada por uma 

única entidade, depois foi dividida em duas, coordenando as regiões Norte e Sul, seguidamente 

foram três e presentemente é assegurada pelas atuais cinco Administrações Portuárias (ou sete, 

conforme o ponto de vista). Em função de recentes do declarações do Secretário de Estado das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações – órgão que tutela o setor na dependência do 

Ministério da Economia e do Emprego, “[...] passa a ser o ministério da Economia e do Emprego a 

entidade que toma as decisões de caráter político e organização do setor portuário e não cada 

uma das administrações portuárias isoladamente.”, adivinha-se um novo modelo com as decisões 

estratégicas reunido sob uma única entidade coordenada pela mencionada Secretaria de Estado 

ou mesmo pelo Ministério, o que equivalerá a nova centralização. 

Relativamente aos portos secundários e aos pequenos portos locais, a Administração do porto da 

Figueira da Foz está integrada na Administração do porto de Aveiro e Administração do porto de 

Viana do Castelo está integrada na Administração do porto de Leixões e os restantes portos são 

administrados pelo IPTM – Instituto Português dos Transportes Marítimos – um Instituto Público 

integrado na estrutura do Estado, dotado de três delegações regionais. 

 Este esquema estrutural, encontra-se representado na Figura 15. 
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As Autoridades portuárias dispõem de uma autonomia apreciável, administrativa e financeira, 

sendo diretamente responsáveis por todos as atividades de segurança portuária, sinalização, 

controlo de tráfego, pilotagem, controlos sanitários e de poluição e algumas das responsabilidades 

relacionadas com os acessos marítimos ao porto. Em termos de gestão corrente, compete às 

autoridades portuárias a atribuição de licenças e parte das concessões, bem como a definição de 

parte das tarifas cobradas pelo acesso e utilização do porto e seus serviços. Asseguram ainda a 

administração económica e financeira e asseguram a conservação das infra-estruturas e de 

algumas super-estruturas portuárias. As Autoridades Portuárias dispõem de património próprio e 

de personalidade jurídica, através da qual exercem a função reguladora dentro da sua jurisdição, 

em particular junto dos operadores privados cujos serviços se desenvolvem dentro da área 

portuária. 

O modelo de referência da administração portuária portuguesa, é o modelo “Landlord Port” pelo 

que na maioria dos portos, os serviços portuários são fornecidos por operadores privados que 

participam no fornecimento de parte das superestruturas necessárias à prestação do seu serviço, 

de acordo com a especificidade dos respetivos contratos. O modelo “Landlord Port” de participação 

do setor privado na atividade portuária predominantemente vigente nos portos portugueses é o 

modelo mais comum dos portos mundiais. 

Um modelo de incorporação e gestão de atividades externas desempenhadas por privados não é, 

por si só, bom nem mau, da mesma forma que a opção por um modelo popular não constitui a 

garantia de um bom funcionamento dos serviços nem do porto. Encontram-se exemplos de portos 

eficientes que se organizam segundo os outros modelos. pelo que a justificação da performance 

pobre do sistema portuário português não reside no conceito. 

 

 

Figura 15 - Esquema estrutural das AP’s, IPTM e principais concessionários 
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A eficiência dos serviços prestados depende: 

- Da eficiência efetiva dos operadores; 

o Qualidade dos equipamentos; 

o Formação; 

o Prática da atividade, entre outros. 

- Do formato da sua integração na atividade; 

- Da natureza e do teor das concessões e dos respetivos contratos subjacentes; 

- Da legislação de cada País e da respetiva eficácia e controlo sobre a natureza dos 

serviços e deveres e direitos das entidades concessionadas; 

- Da gestão que a própria Autoridade portuária faz da aplicação prática do contrato. 

 

3.2.1 A eficiência depende do modelo de organização portuária 

O modelo de descentralização contendo cinco (ou sete) Autoridades Autónomas poderá ser 

adequado para ir ao encontro de eventuais objetivos regionais, mas falha em relação a objetivos 

de massa crítica, coordenação e harmonização (Caldeirinha - 2012). 

A obra “Ports in proximity”, (Notteboom et al. - 2009) fornece algumas pistas sobre os modos de 

falha. Em termos internacionais, os portos portugueses são todos de pequena dimensão – e 

deveriam imperativamente colaborar entre si de forma intensiva, harmoniosa e coordenada, entre 

outras razões, com seguintes objetivos: 

 Atuando em conjunto, possuem massa crítica que lhes falta isoladamente, desenvolvendo 

sinergias e partilhando recursos apresentando-se perante o mercado da navegação com um 

outro peso negocial; 

 Essa massa crítica permitiria uma abordagem diferente do mercado, aumentando as suas 

hipóteses de atrair navios grandes, de atrair as grandes linhas intercontinentais, e tentando 

penetrar e ajudar a desenvolver o mercado do transhipment como alternativa às deslocações 

dos grandes navios a portos pequenos; 

 Coordenar sistemas, procedimentos, tarifas e unificar as estratégias de abordagem ao 

hinterland, com o objetivo de o alargar em direção a Espanha; 

 Racionalizar e concentrar recursos, evitar duplicação de investimentos a aceder a 

financiamentos e planear um desenvolvimento conjunto. 

 

3.2.2 A eficiência depende do contrato, na natureza e do regime das concessões  

O estudo “Contribuição para o estudo das parcerias público-privadas no setor portuário em 

Portugal” (Fonseca - 2009) refere, no ponto 3.2 uma síntese detalhada das caraterísticas e 

natureza técnica e financeira de uma concessão. Por concessão entende-se um contrato de 

transferência para uma entidade privada de uma atividade ou serviço, que pela sua natureza é 

normalmente do domínio público. Na base de um contrato de concessão está uma cooperação 

entre entidades públicas e privadas através dos quais estas se comprometem a assegurar uma 

necessidade coletiva a troco de uma remuneração – que poderá advir da própria exploração da 

atividade. Este acordo preenche, entre outros, dois grandes objetivos:  
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 Por um lado visa permitir a criação ou instalação de infra-estruturas públicas, utilizando para o 

efeito capitais privados; 

 Por outro, o reconhecimento de que em determinadas matérias, o setor privado possui maiores 

experiência e capacidade de gestão, permitindo rentabilizar melhor o investimento e obter 

melhores resultados na exploração da atividade. 

Como em qualquer projeto de investimento, no qual se pretenda privatizar, via concessão, uma 

determinada atividade, parte-se de um cenário de evolução, o que obviamente implica o risco de 

que o cenário não se concretize e de que a rentabilidade dos investimentos realizados não 

corresponda às projeções e expetativas. Poderá ainda registar-se o caso de a atividade 

concessionada requerer infra-estruturas e até superestruturas indispensáveis à concretização e/ou 

à exploração do objeto do contrato, mas irrecuperáveis ou inamovíveis (Hautau - 2005). 

Assim, um contrato de concessão: 

 Deverá conter uma partilha justa de riscos entre as entidades; 

 Deverá delimitar o prazo de vigência mas simultaneamente prever um prazo de 

recuperação e rentabilização dos investimentos efetuados; 

 E poderá ainda prever ou estabelecer uma participação da entidade pública nos 

investimentos previstos – nomeadamente nos considerados perdidos ou irrecuperáveis. 

A concretização desses contratos pode assumir diferentes modalidades e formatos, relacionados 

com as formas repartição do risco, de remuneração da entidade privada e da auto-suficiência 

financeira da operação (uma das modalidades são as Parcerias Público-Privadas), mas em todos 

eles, independentemente do seu detalhe deveriam estar subjacentes, o objetivo ganhar-ganhar de 

ambas as partes e a justa e equitativa partilha de responsabilidades, direitos e deveres de ambas 

as partes – sendo que o objetivo final comum deveria ser o da optimização e desenvolvimento do 

serviço. 

Uma simples leitura do relatório nº. 26/2009 relatando o acórdão da auditoria do Tribunal de 

Contas à concessão do Terminal de Contentores de Alcântara – Porto de Lisboa, à APL, mostra 

que nem sempre isso acontece. No ponto 4. pode ler-se “[...] este contrato de concessão celebrado 

pela APL não consubstancia, nem um bom negócio nem um bom exemplo para o Setor Público, 

em termos de boa gestão financeira e de adequada proteção dos interesses públicos[...]”, bem 

como “[...] o contrato [...] (é) desequilibrado quer no tocante à partilha do risco, quer na elevada 

exposição que confere ao concedente naquele domínio [...]” e finalmente “[...] o contrato foi 

renegociado sem a fixação previa, pelo concedente público de critérios objetivos e rigorosos de 

Value for Money[...]”. 

 

3.2.3 A eficiência depende da legislação e dos mecanismos de controlo da 

natureza, da qualidade e dos resultados dos serviços prestados 

Tomando como ponto de partida a menção do Tribunal de Contas, bem como o teor do trabalho de 

Kavas (2012) do European PPP Expertise Centre onde pode ler-se que “[...] the PPP contract 

should have clearly stated the obligations of the PPP and defined the expected service 

characteristics, outputs and quality standads.”, pode deduzir-se uma parte das razões que poderão 

estar na base da performance negativa dos portos portugueses. 
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Notteboom (2007) deixa claro que um contrato de concessão portuária deverá incluir ou prever 

formas que autorizam a Autoridade Portuária a cessar unilateralmente a concessão caso o 

operador não atinja níveis de performance estabelecidos. O indicador mais comum relaciona-se 

com o volume de carga movimentada. Isto encoraja o concessionário a conduzir, promover e 

comercializar a sua atividade de forma a atrair serviços e comércio visando optimizar a utilização 

do terminal, se necessário recorrendo a investimentos adicionais ou à renovação ou modernização 

das superestruturas com que tenciona desempenhar a sua atividade. Não existindo objetivos 

claros de níveis a atingir, existe o risco de o concessionário não dinamizar a atividade, 

compensando a sua estagnação ou diminuição da atividade via incremento das tarifas que a sua 

posição lhe permite cobrar, salvaguardando desta forma o seu rendimento. 

 

3.3 Baixa produtividade e tempo excessivo de processamento 

O The World Bank publica, no seu relatório de 28/02/2002, “WPS 2781, appendix B.data used” 

uma lista de indicadores específicos para avaliação dos custos e eficiência do transporte marítimo, 

de entre os quais se destacam o tempo médio de processamento portuário (clearance time) bem 

como a avaliação, segundo os seus critérios, da eficiência portuária dos diversos Países, 

representada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Baixa produtividade e tempo excessivo de processamento 

 
Tempo médio de 

processamento (dias) 

Índice de eficiência dos portos 

1 (mín.) a 7 (máx.) 

Singapura 2 6,76 

Holanda - 6,64 

Espanha 4 4,88 

Inglaterra 4 5,37 

Portugal 8 3,81 

Brasil 10 2,92 

Fonte: Adaptado de The World Bank. 

 

Um dos indicadores recorrentemente utilizados para medir a eficiência da utilização dos recursos 

num porto de processamento de contentores, é o denominado indicador “Número de TEU’s 

processados por ano, por cada metro de cais” disponível para a atividade. Os referenciais para o 

indicador diferem de autor para autor, mas revelam uma certa coerência entre si.  

 

 Segundo Kruk, este indicador varia entre 900 e 1300 para portos médios e entre 700 e 1000 

para portos grandes. 

 Segundo Thorensen (2003), a produtividade anual projetada por metro de cais deverá situar-se 

entre 500 e 2500 TEU’s/m, sendo que a média mundial é de cerca de 1000 TEU/m e a média 

europeia é de 850 TEU/m. 
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Relativamente aos três terminais de Lisboa, utilizando para cálculo o número de TEU’s 

processados em 2010/1/2 e a dimensão dos respetivos cais, os quocientes obtidos são de (Tabela 

6 e 7): 

 

Tabela 6 - Razão entre TEU`s processados e dimensão dos respetivos cais 

 2010 2011 2012 

Term. de Alcântara 

(Liscont) (630 m) 

TEU procºs 231.764 243.836 224.896 

TEU/m 368 387 357 

Term. de Sta 

Apolónia 

(Sotagus) (742 m) 

TEU procºs 201.678 220.047 176.424 

TEU/m 271 297 238 

Term. 

Multipurpose 

(Operlis) (480 m) 

TEU procºs 62.640 58.406 63.847 

TEU/m 131 122 132 

Fonte: Adaptado de número das estatísticas oficiais da APL. 

 

Tabela 7 - Outros portos mundiais 

Referenciais de comparação Máximos Médias 

Algeciras 1.574 TEU/m - 

Roterdão 1.174 TEU/m 768 TEU/m 

Hong Kong 1.500 TEU/m - 

Fonte: Adaptado de The World Bank. 

 

Um outro indicador básico proposto por Rankine (2003) utiliza, entre outros, um critério 

complementar: o número médio de manobras por pórtico por hora, cuja média se situa entre 27 e 

35 manobras/hora; em Lisboa movimentam-se 18; em Sines movimentam-se 26 a 28. 

Conclusão possível – Independentemente das razões que a possam causar, o facto é que a 

eficiência dos portos portugueses – cujo expoente é o Porto de Lisboa – é reduzida, sobretudo 

quando integrada num contexto de economias competitivas. A reduzida produtividade, aliada ao 

problema da burocracia traduz-se, entre outras formas, em tempo excessivo de processamento, 

facto já documentado pela tabela do The World Bank. 

 

TEMPO EXCESSIVO DE PROCESSAMENTO 

O tempo de processamento atrás mencionado (uma média dos tempos de processamento dos 

diferentes tipos de carga) – embora não determinante porque depende do mix da carga, mostra 

que o tempo de processamento médio nos portos portugueses é próximo do dobro do tempo dos 

portos espanhóis e ingleses e o quádruplo do tempo de processamento de Singapura. 
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Uma forma alternativa de avaliar a eficiência de um porto e relacionada (relação não direta) com o 

tempo de processamento é através do tempo de permanência médio da carga ou de um contentor 

no porto – cargo dwell time ou container dwell time (Tabela 8): 

Tabela 8 - Container dwell time (dias) 

Exemplos de container dwell time (dias) 

Singapura 2-3 (importar/exportar) 3-4 (transhipment) 

Roterdão 4 (importar) 3 (exportar) 

Hong Kong 3-4 - 

Média europeia 3-5 - 

Lisboa  12 (2005) 6 (2012) 

Fonte: Adaptado de The World Bank e IPTM. 

 

Sendo certo que há alguma divergência dos valores exatos dependendo da fonte e dos critérios 

utilizados, o que é importante é a consistência de proporções mostrando claramente que, seja qual 

for o indicador e seja qual for o critério, só há uma conclusão possível: existem problemas de 

produtividade nos portos portugueses e que num contexto europeu altamente competitivo urge a 

tomada de medidas. 

 

3.4 Problemas de custos e problemas de burocracia 

A burocracia tem influência direta no tempo global de processamento (entre a entrada efetiva ou 

saída efetiva da mercadoria da área portuária, bem como nos custos globais de um transporte 

marítimo já que uma parte do tempo de tramitação burocrática de uma operação de exportação ou 

de importação é necessariamente passado no terminal. No contexto da União Europeia, Portugal é 

um dos Países onde a tramitação burocrática de um importador/exportador requer mais tempo, 

como demonstram a Tabela 9 dos tempos requeridos para importação e exportação obtida a partir 

de duas fontes distintas. De novo, aquilo que realmente é importante é a consistência do desvio do 

tempo necessário entre Portugal e os restantes Países europeus tomados como referência.  
 

Tabela 9 - Trading across borders 

Trading across borders (dias) 

 

Doingbusiness.org Nationalmaster.com 

Exportar Importar Exportar Importar 

Singapura 5 4 6 8 

Holanda 6 6 7 8 

Espanha 9 9 9 10 

Portugal 13 12 18 18 

Brasil 13 17 39 43 

Angola 48 45 - 64 

Fonte: Adaptado de Doingbusiness.org e Nationalmaster.com. 
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Uma parte dos tempos anteriores irá adicionar-se ao tempo de processamento, levando a que o 

tempo médio requerido entre o início (ou final, em se tratando de uma importação) de um processo 

de exportação de um contentor e o seu embarque no navio, requeira tipicamente 16 dias (15 dias, 

no caso de importações). 

No que se refere aos custos portuários, haverá que distinguir entre as tarifas portuárias inerentes à 

Autoridade Portuária, noemadamente as relacionadas com utilização de espaço, e cujos valores 

são transparentes e os custos dos diversos concessionários envolvidos no processo. 

Quando comparados num contexto europeu, os custos relativos à Autoridade Portuária de situam-

se a um nível médio relativamente aos restantes Países europeus. Porém, estes representam 

apenas uma parte menor da fatura global. O verdadeiro problema dos custos tem a ver com as 

numerosas parcelas correspondentes aos numerosos concessionários envolvidos em operações 

principais e em operações subsidiárias e, em alguns dos portos, até a operadores cujos serviços 

não são necessários nem requisitados mas que estão disponíveis – e essa disponibilidade consta 

da fatura. 

O problema torna-se ainda mais complexo pelo facto de existirem acordos variáveis de redução de 

preços entre concessionados e operadores terrestres e marítimos. 

Naturalmente, a fatura final (não foi possível aceder a um custo global de referência) deverá ser 

muito elevada e desmotivadora da utilização dos portos por parte dos operadores.  

 

3.5 Corroboração do diagnóstico: O Plano 5 + 1 

Justamente porque a exportação é um dos pilares fundamentais que muito poderá contribuir para a 

recuperação da depauperada economia portuguesa, torna-se imperativo incrementa-la, atuando 

nomeadamente sobre os preços e sobre os prazos e qualidade do serviço. Ora, quase 43% das 

exportações portuguesas são feitas através dos portos. Nesta conformidade o grupo de técnicos 

da equipa conjunta Banco Mundial/FMI/Comissão Europeia que tutelam o programa de ajuda 

financeira a Portugal, instruiu explicitamente o governo português em funções, para intervir sobre o 

setor portuário. As conclusões do subsequente estudo governamental e as medidas nele 

preconizadas corroboram todo o anteriormente afirmado a respeito da atividade portuária em 

Portugal. 

As conclusões e o plano de ação que o governo se propõe implementar encontra-se expressas no 

plano apresentado em 07/08/2012 pelo Secretário de Estado da Obras Públicas e Comunicações, 

conhecido por “Plano 5+1”, através de cuja implementação o governo se propõe diminuir em 25% 

a 30% os custos portuários e criar condições para atrair mais carga e aumentar a utilização dos 

portos. 

 

Sinteticamente, através desse plano, o Governo: 

 Reconhece que existe ineficiência nos portos; 

 Reconhece que o formato de algumas das concessões é inadequado; 

 Reconhece que as taxas portuárias são exageradas; 

 Reconhece que é necessário simplificar os procedimentos burocráticos e conclui que os 

portos atuam de forma desconexa entre si. 
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Preconiza-se uma intervenção célere em vertentes tais como: 

 Diminuição das taxas portuárias e adoção de um novo modelo de governação; 

 Modernização dos contratos com os operadores e fomentar a concorrência entre 

candidatos a novas concessões e renegociação das existentes; 

 Modernização e flexibilização dos contratos (e o respetivo formato) de trabalho, dos 

trabalhadores portuários aumentando desta forma a exportações nacionais; 

 Criar uma forma de coordenar a atividade das administrações portuárias. 

 Entre outros pontos, o documento refere de forma explicita que: 

 Os contratos de concessão atualmente em vigor não induzem a maximização da utilização 

dos terminais visam a maximização dos rendimentos das autoridades portuárias e dos 

concessionários; 

 Os critérios que estiveram na base das respetivas adjudicações não visavam potenciar a 

máxima atividade dos terminais; 

 Os contratos existentes não garantem a recuperação dos investimentos do estado nem 

repartem os riscos de forma adequada; 

 Os portos necessitam de possuir uma política de funcionamento agregado e de uma 

abordagem comum e não de operar de forma independente e avulsa; 

 A forma como é prestado o trabalho portuário e a respetiva legislação laboral são pouco 

competitivos e necessitam de ser revistos; 

 As tarifas portuárias são desproporcionadas e pouco competitivas e desajustadas de uma 

envolvente competitiva tornando os portos portugueses mais caros que os seus 

congéneres europeus: 

o Procurando assegurar a remuneração da administração pública local (a autoridade 

portuária) em detrimento de incentivar o crescimento económico global; 

o Permitindo sobrepor taxas portuárias e os preços dos operadores privados dos 

terminais sem quaisquer limites; 

 Os procedimentos portuários necessitam de simplificação e a informação. 

 

3.6 Os portos portugueses utilizados como referencial: Lisboa e Sines  

 

3.6.1 Razões da seleção  

De entre os portos portugueses, há dois que merecem especial destaque: 

 O porto de Sines, hoje o principal português e cujos índices de eficiência são da mesma 

ordem de grandeza das médias europeias e que – talvez justamente por isso – tem 

registado um razoável crescimento; 
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 O porto de Lisboa
5
, um porto francamente ineficiente e em declínio de atividade não 

obstante as numerosas iniciativas visando a sua recuperação. 

 

3.6.2 Porto de Sines 

O porto de Sines é um porto de águas profundas, moderno, criado de raiz em 1978. Compõe–se 

de cinco terminais especializados dos quais, dois são de uso privativo (Repsol e REN Atlântico). 

Dos restantes três terminais, um deles (terminal XXI) é um terminal especializado de contentores 

de uso público concessionado e operado pela PSA Sines (Singapura). O terminal misto Multiusos e 

Ro-Ro é um terminal público operado diretamente pela PortSines e finalmente o terminal público 

de granéis sólidos – está concessionado à CLT. Os terminais XXI e Multiusos totalizam 1465 

metros e dispõem conjuntamente de uma área de 48,5 ha.  

Beneficia do facto de não estar constrangido pela pressão urbana e dispõe de espaço que lhe 

permite um eventual crescimento de capacidade. Possui de acessos razoáveis e conetividade ao 

caminho de ferro. Estes factos, aliados a um ordenamento logístico interno de caraterísticas mais 

vocacionadas para uma atividade portuária moderna, fazem com que o Porto de Sines seja o porto 

de futuro e cada vez mais concentre a atividade portuária de todo o Sul do País (Tabela 10). O 

grande obstáculo à expansão consiste num hinterland diminuto, mesmo admitindo que ele venha a 

englobar Lisboa e a sua zona industrial, como já acontece com algumas mercadorias. Aqui, haverá 

que aprender com o Porto de Singapura que não obstante um hinterland próprio ainda menor 

apostou no transhipment como atividade principal e graças a essa estratégia acabou por tornar-se 

num dos maiores portos do mundo. 

 

Tabela 10 - Movimento portuário global de Sines 

Sines: Movimento portuário global 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Volume total (10
3
 

tons) 
27200 26299 25149 24346 25485 25781 28562 

Contentores (10
3
 

TEU) 
122.0 150.0 233.1 247.6 376.0 445.2 553.0 

Fonte: Adaptado do IPTM. 

 

 

                                                      

5
 O porto de Lisboa movimenta hoje (2012) menos contentores (média mensal de 40475 TEU) do que movimentava em 

2002 (média mensal de 40627 TEU) e movimenta apenas 90% da carga composta (granéis sólidos +líquidos + carga geral 

– totalizando 930 mil ton de média mensal) do que movimentava em 2002 (1013 mil ton de média mensal). 

Fonte: IPTM – Reporting mensal de Dez. 2012 
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3.6.3 Porto de Lisboa 

O porto de Lisboa é um porto natural localizado no estuário do rio Tejo, possuindo boas condições 

de acessibilidade marítima, de navegabilidade e de abrigo, embora apresente o problema de os 

seus terminais mais relevantes se encontrarem em pleno centro da cidade. Globalmente, o porto 

de Lisboa é composto por vinte terminais (dos quais, três são terminais destinados a navios de 

cruzeiro) dispersos por onze municípios. 

De entre os terminais, há que reter três – o terminal de contentores de Santa Apolónia, o Terminal 

de contentores de Alcântara e o terminal multipurpose de Lisboa. O conjunto totaliza 1852 m de 

cais e dispõe de uma área de 32,8 ha. Os terminais de Santa Apolónia e de Alcântara são 

operados em regime de concessão, respetivamente pela Sotagus e pela Liscont e o terminal 

multipurpose é um terminal público, embora operado predominantemente pela Transinsular/Operlis 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Movimento portuário global de Lisboa 

Lisboa: Movimento portuário global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Volume total (10
3
 

tons) 
12420 12190 13160 12980 11712 11993 12346 11080 

Contentores (10
3
 

TEU) 
- 513.0 555.0 556.0 500.9 512.7 541.9 485.7 

Fonte: Adaptado do IPTM. 

 

A conclusão possível é que o porto de Lisboa não tem acompanhado o – ainda que pequeno - 

crescimento económico do País desde 2005; pelo contrário, desde essa altura que não cessa de 

diminuir a sua atividade. Santos (2012), no seu trabalho “Analysis of investment policies for the port 

of Lisbon with a dynamics model” coloca a questão de uma forma aberta: Por que razão o Porto de 

Lisboa tem vindo a perder atividade desde 2000?  
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4 AVALIAR A PERFORMANCE DOS PORTOS BRASILEIROS 

Uma avaliação de eficiência ou de performance de um porto não pode ser feita recorrendo-se a  

termos absolutos. Um determinado indicador – por exemplo, um determinado volume movimentado 

por hora, apresentado como um número isolado, pode ser bom ou pode ser medíocre. E pode ser 

ambas as coisas em portos diferentes. Porém já fará sentido se houver conhecimento de que um 

porto similar movimenta um volume da mesma ordem de grandeza. Também fará algum sentido se 

se comparar a amplitude do volume em questão medida num determinado período, com a 

amplitude do mesmo volume medida num outro período igual. 

Normalmente, uma avaliação faz mais sentido, se for relativa – logo feita por comparação com algo 

que sirva de padrão, nem que esse padrão seja a própria grandeza obtida em circunstâncias 

diferentes.  

Para que seja possível fazer uma avaliação da eficiência dos portos brasileiros será necessário 

seleccionar um conjunto de indicadores cujo conteúdo permita determinar a referida eficiência. 

Exemplos desses indicadores foram introduzidos no ponto 2.1.8.  

Porém, coloca-se a necessidade de os comparar relativamente a algo – no caso, compara-los 

relativamente aos mesmos indicadores de outros portos que sirvam de referência. Este tipo de 

comparação entre indicadores de performance de algo com os mesmos indicadores de 

performance de algo similar configura um processo de Benchmarking.  

Genericamente, Benchmarking é um processo sistemático de avaliação de avaliação de produtos, 

serviços, processos e metodologias de trabalho das organizações reconhecidas. 

 

4.1 Benchmarking – Síntese 

Embora seja comum atribuir à Rank Xerox a transformação do Benchmarking numa prática 

sistemática, na verdade, o ato de uma organização procurar perceber e inspirar-se naquilo que 

uma outra organização faz melhor, com o intuito de melhorar a sua própria performance, trata-se 

de uma metodologia muito antiga. 

Normalmente são referidos quatro tipos de Benchmarking (competitivo, interno, genérico e 

funcional), todos eles concentrados nas “melhores práticas” – isto é, as oportunidades de melhoria, 

sendo comum omitir-se o “Benchmarking inverso”, normalmente uma prática complementar do 

Benchmarking convencional (pesquisa / planeamento / coleta de dados / análise / adaptação / 

implementação) uma vez que, para a organização que pretende evoluir é igualmente útil conhecer 

aquilo que deve ser evitado, nomeadamente os erros cometidos pelas empresas de referência 

para alcançar as melhores práticas, isto é, as ameaças. 

 

Assim, o Benchmarking transcende a mera comparação; o Benchmarking cria valor: 

- Permite que quem analisa ou quem tem que avaliar incida a sua atenção sobre os desvios 

dos atributos-chave em termos de performance; 

- Potencia o aparecimento de ideias de melhoria provenientes de outras origens e outras 

abordagens; 
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- Favorece a criação de consensos relativamente a um determinado caminho a seguir ou 

estratégias de melhoria; 

- Permite melhores decisões ao aumentar o número de opções possíveis. 

Sintetizando, Benchmarking é um processo sistemático de avaliação de avaliação de produtos, 

serviços, processos e metodologias de trabalho das organizações reconhecidas como 

representando as melhores práticas, com o objetivo de comparar desempenhos e identificar 

oportunidades de melhoria. Em se tratando especificamente de portos marítimos, Rankine (2003) 

exemplifica como aplicar o conceito a uma instalação portuária. 

 

4.1.1 Benchmarking orientado para o processamento de contentores 

A propósito de indicadores de performance e de benchmarking, Fourgeaud (2000) adverte que na 

maioria dos casos não é possível determinar indicadores e referenciais aplicáveis a qualquer porto, 

sendo até comum que um mesmo indicador refira duas coisas diferentes de um porto para outro. 

Efetivamente assim acontece; um determinado porto pode estar especialmente vocacionado para 

processar um tipo de carga e um outro pode estar vocacionado para um outro tipo de carga 

completamente diferente e cujos indicadores sejam mais favoráveis. É necessário comparar o que 

é comparável. 

No caso dos portos, a homogeneização possível foi usar como termo de comparação a atividade 

contentores. 

Mas até esta simplificação não é isenta de constrangimentos. O número de variáveis e 

especificidades é e tal maneira elevado que não há nem poderá haver um conjunto fixo de 

variáveis adequado para uma tabela standard de benchmarking aplicável a todos os portos de 

contentores (Rankine – 2003). 

Todavia, respeitando a diversidade e as especificidades, existe nos terminais de contentores um 

conjunto de aspetos comuns que permitem o uso de benchmarking graças a um número razoável 

de indicadores de performance que poderão servir de guia em se pretendendo detetar 

oportunidades de melhoria (Rankine- 2003). 

Ainda assim, há que ser prudente relativamente à seleção e interpretação dos indicadores a 

comparar. Nem todos os portos podem possuir meios e recursos comparáveis aos de mega-portos 

como Singapura ou Roterdão, equipados com tudo o que é tecnologia de ponta relativamente à 

movimentação de cargas. Os portos, de acordo com a sua dimensão, deverão comparar 

igualmente indicadores de portos similares e em contextos idênticos onde reconhecidamente 

tenham sido identificadas boas práticas. 

 

Os indicadores comuns prioritários para terminais de contentores, e cuja informação normalmente 

está facilmente acessível: 

 Produtividade individual dos operadores (TEU/operador/ano); 

 Produtividade de cada pórtico (ou cada guindaste) (TEU/equipº/ano); 

 Produtividade de utilização do cais (TEU/metro de comprimento de cais); 

 Produtividade de utilização do pátio (TEU/hectare do pátio). 
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Havendo acesso a mais informação, existem ainda mais alguns indicadores importantes, aliás 

igualmente sugeridos por Olivier (2011): 

 Produtividade dos equipamentos de pátio (TEU/Equipº/hora); 

 Rotação de barcos no cais (horas); 

 Percentagem de ocupação média de cais (%); 

 Tempo médio de espera do contentor no pátio - Dwell time – (dias); 

 Rotação dos veículos de movimentação interna (minutos); 

 Perda e danos em contentores (por cada 1000 TEU). 

 

4.1.2 Caraterização de alguns dos indicadores e valores de referência 

i.) Produtividade individual dos operadores 

Obtido através do quociente entre o número anual de TEU processado e número de operadores 

diretos. Trata-se, de um referencial destinado a fazer projeto e estimativas de dimensionamento de 

efetivos. Segundo Drewry (2011), para um terminal de grande dimensão (acima de 500.000 

TEU/ano) o ratio deverá ser da ordem dos 1.100 TEU/Op/ano e para um terminal de média 

dimensão o ratio deverá ser de 900 TEU/Op/ano. 

 

ii.) Dwell time – (dias) - Tempo médio de espera do contentor no pátio 

Este tempo, válido para a carga ou para a descarga, mede o tempo entre o momento em que o 

contentor é pousado no pátio e o momento em que ele volta a ser levantado em direção ao seu 

destino – eventualmente o interior do navio, ou o veículo de transporte para o destino, sendo 

normalmente uma consequência direta do tempo de processamento burocrático e alfandegário. 

Um Dwell time pode considerar-se bom entre 2 e 4 dias, sendo que normalmente tempos de 

estadia desta ordem de grandeza não são debitados aos utilizadores como custo de 

estacionamento. Em Países onde o processamento burocrático é mais complicado podem 

considerar-se toleráveis prazos entre 5 e 7 dias de calendário (Rankine – 2003). 

Idealmente deverá distinguir-se entre dwell time de importação e dwell time de exportação já que 

este tende a ser mais curto que o primeiro. Deverá ainda evitar-se a mistura de dwell time de 

contentores vazios e cheios bem como deverão não ser contabilizados o valores referentes a 

contentores não standard. 

 

iii.) Produtividade da utilização do cais (Berth productivity) 

Trata-se o quociente entre o número de TEU processado por ano e o comprimento do cais 

disponível. 

Em termos de dimensionamento de projeto normalmente utilizam-se valores de 1000 TEU/metro, 

apesar de nos portos asiáticos de referência (Hong-Kong, Singapura, etc.) se chegar aos 1500 

TEU/m. 

Em Felixstowe acredita-se que será possível chegar a 1400 TEU/m mas os valores normais para 

os portos eficientes da Europa são da ordem dos 850 TEU/ano enquanto nos EUA os valores 

normais são de 550-600 TEU/m. 
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iv.) Produtividade de utilização do pátio (TEU/ha) 

Resulta do quociente entre o número anual de TEU processado e a área total de pátio disponível 

para operação e armazenamento.  

O valor de referência consensual de cerca de 20000 TEU/hectare embora nos grandes terminais 

de elevada rotação sejam comuns valores até 30000 TEU/hectar. 

 

v.) Produtividade de cada pórtico ou guindaste 

Esse indicador é praticamente independente das caraterísticas do porto, dependendo sobretudo da 

natureza do pórtico ou do guindaste e da produtividade dos operadores. 

Em termos de dimensionamento de capacidade anual, os pórticos são projetados para um mínimo 

de 120.000 TEU por ano. A sua utilização efetiva depende sobretudo da produtividade individual e 

do desembaraço do sistema. 

Para os pórticos modernos de operação de contentores são imperativos valores acima de 20-25 

movimentos por hora embora dependendo do tipo de pórtico. 

Um pórtico Post Panamax poderá chegar aos 35 a 40 movimentos por hora. 

Um pórtico Panamax Convencional deverá apresentar uma média de 20 a 30 movimentos por 

hora. 

 

vi.)  Percentagem (%) de ocupação de cais  

A média do tempo em que os cais estão ocupados por barcos. 

Na prática resulta de um compromisso entre os operadores marítimos que querem evitar temos de 

espera fundeados ao largo e os operadores de terminal que obviamente pretendem maximizar o 

uso das instalações. Normalmente são desejáveis ocupações entre 60% e 80% que indiciam um 

bom equilíbrio entre ambos e evita perdas de tempo. 

 

4.2 Os porto a utilizar como modelo  

Como referenciais de comparação foi decidido utilizar: 

a) O porto de Singapura; 

b) O porto de Roterdão; 

c) O porto de Luanda; 

d) Referenciais adicionais, pela sua proximidade: os portos portugueses de Sines e de 

Lisboa. 

 

4.2.1 Razões da seleção (reprise) 

- O porto de Singapura, um exemplo de um porto público com administração e operação 

praticamente diretas do Estado, é reconhecidamente um dos portos mais movimentados e 

eficientes do mundo. 
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- O porto de Roterdão, o porto mais movimentado da Europa, é um landlord port cuja 

administração (autoridade portuária) é Municipal sendo igualmente um porto cujos índices de 

eficiência são dos mais elevados da Europa. 

- O porto de Luanda, é um landlord port com uma autoridade portuária pública. Foi seleccionado 

porque se trata de um dos portos cuja movimentação mais cresceu na última década, 

acompanhando um crescimento da sua economia, similar ao do Brasil. E ainda de igual forma, a 

evolução da capacidade e da performance portuária não acompanhou a evolução do movimento 

portuário; a consequência, como se verá, foi o congestionamento. Um referencial de práticas e 

situações a evitar – Benchmarking inverso. 

- Pela proximidade de culturas (e como acabará por se constatar, pela similaridade de alguns 

problemas), é natural a inclusão de portos portugueses no modelo. Seleccionaram-se os portos de 

Lisboa e de Sines por constituírem em alguns aspetos a antítese um do outro, nomeadamente em 

termos de evolução da carga movimentada e em termos de indicadores de eficiência. 

 

4.2.2 Porto de Singapura  

Um dos portos mais movimentados do mundo, e por muitos encarado como um referencial de 

funcionamento portuário, onde predominam as atividades de transhipment para numerosos portos 

de todo o mundo e em particular para o sudoeste asiático. Aliás, o transhipment representa mais 

de 85% da atividade do porto de Singapura em termos de processamento de contentores que por 

sua vez representam (dados de 2010) 57% da carga total movimentada pelo porto (o petróleo 

representa 35%). 

Singapura é um exemplo de como um porto com um hinterland diminuto, com 710 km2 de área 

própria e apenas um País fronteiriço, o qual, também possui de portos de grande dimensão, 

(nomeadamente Kuala Lumpur – Kelang e Penang), aposta no seu único recurso natural – a sua 

localização estratégica, e orienta a sua atividade de forma a criar valor competitivo – o 

transhipment, captando progressivamente tráfego marítimo, até ao ponto de se transformar naquilo 

que foi, até há alguns anos atrás, o maior porto mundial. À atividade do transhipment (20% de 

todos os contentores mundiais passam por Singapura, que possui ligações diretas para 600 portos 

em todo o mundo) vieram juntar-se outras atividades correlativas, nomeadamente o abastecimento 

e a construção naval. 

O porto de Singapura é igualmente um referencial de bom funcionamento de uma autoridade 

portuária estatal e um porto inteiramente público, contrariando todas as opiniões e tendências no 

sentido de que um porto, para funcionar bem necessita imperativamente de se apoiar no 

dinamismo da iniciativa privada.  

Trata-se de um porto gerido diretamente pelo estado através de uma empresa estatal (PSA) e, 

teoricamente um porto funcionando como tool-port. A operação portuária está confiada a três 

operadores; porém todos eles são empresas estatais: PSA Corp Ld (contentores), Jurong Port Pte 

Ld (carga) e Singapore Cruise Centre Ld (passageiros). Portanto tecnicamente toda a gestão e 

operação portuárias são estatais – em última análise, trata-se de um porto público. 

O sucesso do modelo e da metodologia de gestão portuária de Singapura e da sua empresa 

estatal de gestão, a PSA, tem levado à sua progressiva expansão mundial, hoje presente sob a 
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forma de concessionária em 14 Países, entre os quais Portugal, gerando um total de 29.000 

postos de trabalho e uma movimentação diária de 160.000 contentores. 

O porto de Singapura ocupa os primeiros lugares em todas as avaliações qualitativas: melhor 

operação global de terminais, melhor terminal de contentores da Ásia, melhor porto da Ásia, 

terminal de contentores do Ano, terminal com melhor eficiência, maior índice de inovação e muitos, 

muitos prémios e distinções conformando o seu caráter de referêncial de eficiência e boas práticas.  

O porto possui 15.500 metros de cais distribuídos por uma área de 6 kms quadrados; está 

equipado com 190 pórticos e guindastes das mais modernas gerações e foi projetado para 

movimentar até 35 milhões de TEU/ano (neste momento opera a 90% da sua capacidade de 

projeto). 

Possui 52 lugares de atracação (distribuídos por dois conjuntos e terminais) dos quais 42 são 

destinados especificamente à movimentação de contentores. Um dos conjuntos denominado Pasir 

(grupos de terminais 1,2,3,4 e um parque/terminal Ro-Ro,) possui 23 lugares de atracação e 7800 

m de cais); o outro conjunto, constitui o complexo Keppel/Brani/Tanjong, compreendendo os 

grupos de terminais de Brani (8 lugares – 2400 metros de cais), Tanjong (7 lugares – 2100 metros 

de cais) e Keppel (14 lugares – 3200 metros de cais). 

Para além da estratégia de se tornar um centro distribuidor de mercadorias, a PSA procurou fazer 

do porto de Singapura um porto altamente competitivo em termos de eficiência e de custos(Tabela 

12). O dwell time de seus contentores é provavelmente o mais curto do mundo e os todos custos 

associados – incluindo as tarifas portuárias, são dos mais baixos do mundo. 

 

Tabela 12 - Volume total de carga e número de contentores por ano 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Volume total (10
6
 tons) 423.3 448.5 483.6 515.4 472.3 503.3 531.2 538.0 

Contentores (10
6
 TEU) 23.2 24.8 27.9 29.9 25.9 28.4 29.9 31.6 

Fonte: Tiago Brito 2013 (Adaptado de www.mpa.gov.sg).  

 

A PSA, na sua página “www.singaporepsa.com” afirma claramente que “o seu core business é a 

interconetividade e o transhipment”, sendo que este, em sendo eficiente e rápido, reduz 

significativamente o tempo médio global de transporte. Singapura dispõe de: 

- 4 navios diários / 35 navios semanais para a Europa; 

- 3 navios diários / 22 navios semanais para a Àfrica; 

- 3 navios diários / 19 navios semanais para a Àustralia; 

- 5 navios diários / 39 navios semanais para o Japão; 

- 9 navios diários / 73 navios semanais para a China; 

- 2 navios diários / 14 navios semanais para os EUA; 

- 1 navios diários / 7 navios semanais para a América do Sul; 

- 70 navios diários / 400 navios semanais para o Sudoeste Asiático. 



 

 

49 

Com uma tal capacidade de escolha por que razão há-de um operador marítimo esperar semanas 

para encontrar um barco direto entre duas cidades – desde que o transhipment não acrescente 

custos à viagem e que o tempo somado das duas viagens parciais e tempo do transhipment sejam 

globalmente inferiores à viagem direta + tempo de espera pelo operador que a efetue (se houver). 

O fundamental é justamente possuir um dwell time muito curto e custos de manipulação e 

transferência da carga (contentores/líquidos, etc) insignificantes, por forma a tornar mais vantajoso 

o transporte global (em preço e em tempo) via porto concentrador de transhipment. 

 

4.2.3 Porto de Roterdão  

O porto de Roterdão (Figura 16) é um porto centenário, nascido nas margens do Nieuwe Maas, um 

pequeno rio que ao longo dos anos tem vindo a ser alargado em terrenos conquistados ao mar e 

ligado ao delta formado pelos rios Reno e Mosa, por canais. Graças aos trabalhos de dragagem e 

alargamento, Roterdão possui hoje uma ligação ampla até Mar do Norte. Grande parte da área 

portuária, hoje totalizando 12440 ha e estendendo-se ao longo de 40 km foi construída em terrenos 

marítimos.   

 

 

   Fonte: The Port of Rotterdam. 

Figura 16 - A evolução e planos futuros para o porto de Roterdão 

 

O Porto de Roterdão apresenta os níveis de performance e qualidade de serviço mais elevados 

dos portos europeus em quase todos os serviços que presta, sendo que o porto processa todos os 

tipos de carga, constituindo um porto de primeira grandeza em todos eles, dispondo de um total de 
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64 kms de cais acostáveis. No caso específico da atividade contentores, dispõe de 28 terminais e 

respetiva áreas de apoio, totalizando 950 ha de superfície e 18200 m de cais acostável. 

Roterdão é o maior porto europeu, em todos os aspetos: volume movimentado e trânsito e 

contentores. Em termos de volume movimentado é o 5º maior porto mundial tendo movimentado, 

em 2012, mais de 441 milhões de toneladas e em termos de movimentação de contentores é o 11º 

maior mundial, movimentando 11,9 milhões de TEU.  

Dos 441 milhões de toneladas movimentados, foram repartidos da seguinte forma (Tabela 13): 

Tabela 13 - Quantidades importadas e exportadas 

 Importação (10
6
 ton) Exportação (10

6
 ton) 

Granéis líquidos 72.4 5.7 

Granéis sólidos 164.4 49.8 

Contentores 60.7 64.7 

Carga geral 12.6 11.1 

Fonte: Adaptado de The Port of Rotterdam. 

 

Portanto, o porto de Roterdão possui um caráter predominantemente de importação. 

Embora possuindo um hinterland potencial rico e altamente industrializado, o porto de Roterdão 

está geograficamente localizado num contexto muito concorrencial. Na verdade, na faixa litoral de 

cerca de 1000 kms entre o porto francês do Le Havre e o porto alemão de Hamburgo, existem 

doze portos marítimos de grande dimensão, todos susceptíveis de servir o mesmo hinterland, 

como representado na Figura 17. 
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Fonte: http://www.delta-3.com/en/hub-delta3/location.htm 

 

Pressionado pela existência de numerosos grandes portos alternativos a curta distância, a saída 

possível foi a aposta na excelência do seu serviço global e nos custos competitivos desse serviço. 

Ao elevado nível e qualidade do serviço portuário alia-se ainda uma conetividade excelente com 

sistemas de estradas, caminhos de ferro e canais fluviais, fazendo com que o seu hinterland se 

estenda por centenas de kilómetros englobando Países vizinhos. Mas o porto de Roterdão também 

investiu no seu outerland, ao apostar no desenvolvimento do transhipment capturando, desta 

forma, tráfego adicional. 

O efeito de volume permite que os elevados investimentos – praticamente permanentes - em 

ampliação de área portuária, beneficiação da super-estrutura e optimização da atividade, (a 

ampliação de Maasvlakte é um exemplo presente) tenham reflexos mínimos nas tarifas portuárias 

cuja razão custo-qualidade de serviço são relativamente baixas, sem que a autoridade deixe de ser 

lucrativa. 

Figura 17 - Concorrência direta ao porto de Roterdão 
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Esta aposta na excelência do serviço por um custo médio baixo, permite que o porto de Roterdão 

possua num market share de serviços portuários muito superior aos dos seus portos concorrentes 

(Figura 18). 

 

Fonte: Adaptado de The World Bank. 

Figura 18 – Market share: Porto de Roterdão e os seus portos concorrentes 

 

Este market share resulta de uma estratégia combinada de baixo custo e excelência de serviço. O 

baixo custo e não obstante os investimentos constantes em super e infraestrutura resulta da 

aposta no efeito de volume para conseguir a minimização dos encargos de recuperação dos 

investimentos. Os encargos portuários por unidade de carga (por exemplo, um contentor) são 

muito inferiores à média mundial (Figura 19). 
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Fonte: Adaptado de Chris Lotter – Container Study. 

 

A própria autoridade portuária dá o exemplo ao praticar tarifas portuárias e de Administração muito 

inferiores às médias mundiais, como representado na Figura 20. 

  Fonte: Adaptado de Chris Lotter – Container Study. 

 

Figura 19 – Encargos médios da carga contentorizada por contentor 

Figura 20 – Total de custos administrativos praticados pela Autoridade Portuária 
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A Autoridade Portuária do porto de Roterdão é uma empresa privada de capitais públicos (70% do 

capital é Municipal e 30% do capital é propriedade do estado holandês), com 1200 funcionários 

próprios, embora o porto seja responsável direta e indiretamente por 86.000 postos de trabalho. 

A tabela 14 representa a Síntese da evolução do movimento portuário global no Porto de 

Roterdão: 

  

Tabela 14 – Síntese da evolução do movimento portuário global no Porto de Roterdão 

Porto de Roterdão – Síntese da evolução do movimento portuário global 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Volume total (10
6
 tons) 381.8 409.1 421.1 387.0 430.2 434.6 441.5 

Contentores (10
6
 TEU) 9.7 10.8 10.8 9.7 11.1 11.9 11.9 

 

  Fonte: Adaptado de Port of Rotterdam. 

 

4.2.4 Porto de Luanda  

O porto de Luanda situa-se na zona Noroeste da cidade de Luanda. Trata-se de um porto 

construído de raiz em 1945, aproveitando o abrigo oferecido pela extensa baía de Luanda, tendo 

sido sucessivamente ampliado em direção a Norte. 

A área portuária total é de 161.5 ha e possui cerca de 4080 m de cais acostável, dos quais apenas 

40.5 ha de área portuária e 1980 m de cais são públicos e destinados a carga convencional onde 

operam três concessionários. O restante da área portuária é, em grande parte, ocupado pelo 

terminal petrolífero semi-privado concessionado à Sonangol e o restante é ocupado por um 

terminal de granéis sólidos, também semi-privado, concessionado à 5M – Terminal marítimo, e 

sobre o qual praticamente não existe informação (Fortes 2010). 

 

4.2.4.1  Porto de Luanda – Funcionamento estrutural  

O porto de Luanda encontra-se organizado segundo o modelo “Landlord port”. 

A Autoridade portuária é a Porto de Luanda E.P., uma empresa privada com capital integral do 

estado, sucessora da Empresa Portuária de Luanda e que possui 1500 assalariados diretos das 

aproximadamente 5000 pessoas que operam no porto. Como é comum, a autoridade portuária 

desempenha grande parte das atividades estruturais do porto embora esteja prevista a 

privatização da atividade de reboque. 

A área pública propriamente dita do porto de Luanda, é composta por três terminais: um terminal 

específico para contentores com 540 metros de comprimento repartidos por 3 cais, concessionado 

à Sogester, uma sociedade multinacional; um terminal de carga geral com 900 metros e 5 cais 

concessionado à Multiterminais (multinacional) e um terminal polivalente com 536 metros e 4 cais 

concessionado à Unicargas – uma empresa de transportes de capital inteiramente governamental. 

A Autoridade portuária depende do Ministério dos Transportes/Divisão Marinha Mercante e portos. 

Assim, basicamente o Governo estabelece os parâmetros da autoridade portuária e aprova as 
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decisões mais importantes e a autoridade portuária gere autonomamente a atividade portuária 

incluindo a atividade reguladora sobre os operadores privados. 

Ao longo dos últimos anos o fluxo de carga ao porto de Luanda tem crescido continuamente em 

consequência do desenvolvimento económico do País proporcionado pelo petróleo. Em apenas 6 

anos o volume de carga movimentado pelo porto de Luanda, passou de 5.252.000 ton (2005) para 

9.700.034 ton (2011) sem ter havido beneficiações significativas nas infra e superestruturas, o que, 

aliado à reduzida produtividade das operações portuárias acabou por se traduzir numa situação de 

congestionamento permanente. 

Efetivamente, o porto de Luanda enferma desde 2007 de um problema crónico de 

congestionamentos: 

- Congestionamento no acesso ao porto (já chegaram a contabilizar-se 80 navios fundeados 

aguardando acesso), sendo que ainda hoje um navio espera, em média 2,6 dias para 

atracar em período de baixa afluência e mais de 4 dias em período de alta afluência; 

- Congestionamento na logística interna do porto, derivada dos problemas de inadequação 

das infraestuturas e equipamentos descarga, traduzido pelo facto de um navio requerer, 

em média 3,5 dias para ser descarregado (Fortes - 2010). 

O espaço de parqueamento de carga é insuficiente dada a morosidade do processamentos 

(operacionais e legais) pós descarga, cuja evidência é uma média superior a 6000 contentores que 

permanecem mais de 60 dias na área portuária, o que além de colocar o problema do 

congestionamento do espaço se traduz em custos acrescidos para os utilizadores já que a 

autoridade portuária cobra uma taxa diária pela estadia da carga. 

Por essa razão, as companhias transportadoras aplicam sobretaxas
6
 sobre as cargas a transportar 

para Luanda (em 2008 as sobretaxas chegaram a 600,00 U$ contentor de 20 pés e 900,00 U$ por 

contentor de 40 pés). A agravar o problema, os custos de manipulação de carga, em Luanda, 

estão entre os mais elevados de toda a África. A título de exemplo, os custos de movimentação de 

um contentor é cinco vezes mais que o custo de movimentação do mesmo contentor no porto de 

Mombassa (Foster & Pushak - 2011). 

Das várias causas do congestionamento, três delas merecem especial referência: 

a) A Autoridade Portuária imputa os problemas aos atrasos nos investimentos previstos pelos 

concessionários. Em todo o caso, os processos de concessão não foram transparentes 

(Harding - 2009) e os investimentos dos concessionários não têm efetivamente 

correspondido às propostas originais mas a existência de congestionamentos em termos 

de espaço disponível também compromete os resultados de qualquer modernização. Os 

planos permanentes de construção de um novo porto poderão igualmente estar a contribuir 

para a retração no investimento; 

b) Mas é de referir que existem problemas de gestão e priorização do próprio acesso ao porto 

bem como na indexação dos cais a cada um dos navios, sendo que esta gestão é feita 

pela própria Autoridade Portuária; 

                                                      

6
 Uma razão adicional para o uso de sobretaxas é o facto de 85% a 100% dos contentores que são 

descarregados no porto de Luanda, retornarem vazios. 
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c) Finalmente não existe integração logística sequencial do porto de Luanda; faltam infra-

estruturas terrestres (acessos rápidos, caminho de ferro) pelo que os resultados práticos 

de um eventual incremento de superestruturas e até de melhorias de produtividade 

estarão, à partida, comprometidos. 

 

O problema do congestionamento conduziu à criação de terminais de segunda linha situados fora 

da área portuária para onde é desviado algum tráfego bem como ao recurso a baldeação da carga 

(Nathan Associates - 2010) para barcaças que vão descarregar a outros terminais. 

 

4.2.4.2 Porto de Luanda – Dados, indicadores e estatísticas significativas 

 

 

Na Tabela 15 é apresentada uma síntese da evolução do movimento portuário global no Porto de 

Luanda: 

Tabela 15 - Síntese da evolução do movimento portuário global no Porto de Luanda 

Porto de Luanda – Síntese da evolução do movimento portuário global 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Volume total 

(mil ton) 
4.047 5426 6014 6993 8980 9158 9700 

TEU (mil TEU) 329 n.a. 441.2 568.0 582.0 533.2 676.5 

Fonte: Adaptado de www.portoluanda.co.ao. 
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5 SETOR PORTUÁRIO NO BRASIL: PANORAMA DOS PORTOS MARÍTIMOS 

BRASILEIROS  

 

Com 7400 km de extensão de costa e quase 8500 kms costeiros navegáveis, o sistema portuário 

brasileiro é constituído por 166 portos, dos quais 129 são terminais especializados ou complexos 

portuários de propriedade e uso privativo, de dimensão e vocação variáveis e os restantes 37 são 

públicos; destes, 3 são fluviais. E dos 34 portos públicos marítimos, 18 são diretamente 

administrados pelo Estado (através das Companhias Docas – sociedades de economia mista cujo 

accionista maioritário é o estado) e os restantes 16 são delegados, concessionados ou a sua 

administração foi transferida para terceiros, nomeadamente, governos estaduais (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANTAQ. 

  

 

Os 129 terminais de utilização privada (TUP’s), são predominantemente voltados para a 

exportação, nomeadamente de minério e combustível e asseguram o trânsito de 587 milhões de 

toneladas, i.e. de 65% da carga total movimentada em todo o Brasil. 

Destes 587 milhões de toneladas, 388 milhões (2/3 do total) são processados através de apenas 7 

terminais: Porto de Tubarão, Ponta da Madeira, Almirante Barroso, Ponta de Ubu, Mangaratiba, 

Maximiano Fonseca e Madre de Deus. 

 

Figura 21 – Distribuição territorial por estados dos terminais de utilização privada (TUP`s) 
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Dos restantes 35% da carga transitada nos portos brasileiros, 60% é processada em apenas três 

portos: Santos, Itaguaí e Paranaguá. Os restantes 40% repartem-se pelos restantes 34 portos 

públicos, obviamente de importância secundária. Os 10 maiores portos brasileiros encontram-se 

representados na Tabela 16: 

 

 

Tabela 16 – Os 10 maiores portos brasileiros (públicos e privados) 

Os 10 maiores portos brasileiros 

 Milhões de toneladas 

Porto/TUP* Tipo 
Carga 

predominante 

Granéis 

sólidos 

Granéis 

Líquidos 
Contentores 

Carga não 

contentorizada 
outros Total 

TUP Porto do 

Tubarão 

Term. 

Privado 
Minério 109.5 - - - 0.8 110.3 

TUP Ponta da 

Madeira 

Term. 

Privado 
Minério 105.1 - - - - 105.1 

Santos 
Term. 

Público 
- 43.5 12.2 31.3 3.3  90.7 

Itaguaí/Sepetiba 
Term. 

Público 
- 52.8 - - - 4.3 57.1 

TUP Almirante 

Barroso 

Term. 

Privado 
Combustíveis - 50.5 - - - 50.5 

Paranaguá 
Term. 

Público 
- 29.9  6.6 - 3.9 40.4 

TUP MBR 

(Mangaratiba) 

Term. 

Privado 
Minério 39.8 - - - 0.1 39.9 

TUP Alm. 

Maximiano 

Fonseca 

Term. 

Privado 
Combustíveis -- 36.6 - - 0.5 37.1 

TUP Ponta de 

UBU 

Term. 

Privado 
Minério 23.4 - - - 0.1 23.5 

TUP Madre de 

Deus 

Term. 

Privado 
Combustíveis - 21.7 - -  21.7 

Fonte: Adaptado de ANTAQ. 
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A Figura 22 apresenta os principais portos públicos do Brasil: 

 

Fonte: ANTAQ. 

Figura 22 – Brasil – Principais portos públicos 

 

Existe ainda um importante subsistema de portos fluviais, compreendendo alguns portos de 

dimensão apreciável como Manaus, Santarém, Porto Velho, etc. O Brasil possui uma rede de 

29.000 kms de rios navegáveis – constituindo o sistema Hidroviário que, em alternativa ou em 

substituição de estradas más ou inexistentes, permite o acesso às zonas do interior. 

Este sistema, as suas caraterísticas e a sua integração com os portos marítimos – muito pouco 

aproveitado tendo em conta a sua dimensão, será tratado em ponto específico. 

 

5.1 Estrutura da gestão e regulação dos portos públicos e a sua evolução  

Até 1975, o sistema portuário brasileiro era gerido pela DNPVN (Direção Nacional de Portos e Vias 

Navegáveis), sob tutela do Ministério dos Transportes. Em 1975 foi criada a Empresa de Portos do 

Brasil - Portobrás, que atuava como autoridade portuária nacional, sendo responsável pela 

exploração económica e administração direta dos portos. A fim de permitir uma intervenção mais 

próxima e mais específica, foram criadas empresas subsidiárias, posteriormente abertas à 

participação privada embora o seu capital tenha sido sempre maioritariamente estatal – as 
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Companhias Docas, num total de sete que exerciam grande parte da gestão local sob delegação 

da Portobrás:  

- Companhia Docas do Pará (portos de Belém, Santarém e Vila do Conde); 

- Companhia Docas do Ceará (porto de Fortaleza); 

- Companhia Docas do Rio Grande do Norte (portos de Natal e Maceió); 

- Companhia Docas do Estado da Bahia (portos de Salvador, Ilhéus e Aratu); 

- Companhia Docas do Espírito Santo (portos de Vitória e Barra do Riacho); 

- Companhia Docas do Estado de São Paulo (porto de Santos); 

- Companhia Docas do Rio de Janeiro (portos de Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis e 

Itaguaí). 

 

Subjacente à criação das companhias Docas, havia um plano de transferência de parte da 

operação portuária para o domínio privado, prevendo-se três modalidades possíveis: 

- Concessão, através de licitação, da administração portuária e sua exploração por privados; 

- Arrendamento, via licitação, de áreas e partes das instalações portuárias; 

- Atuação de operadores portuários privados no domínio do processamento da carga, sob 

supervisão da Autoridade Portuária. 

 

Em 1993, a Portobrás foi extinta e, numa tentativa de modernização do setor, as companhias 

Docas passaram a ter uma maior autonomia e a desenvolver uma atividade semelhante à de uma 

Autoridade Portuária local, gerindo 18 dos portos públicos brasileiros. A administração dos 

restantes 14 portos públicos foi delegada aos Governos Estaduais, obviamente superintendida 

pelo Ministério dos Transportes. 

 

Ao contrário do esperado, a administração direta desenvolvida pelas Companhias Docas em nada 

contribuiu para o desenvolvimento e modernização dos portos de forma que em 2001 foi criada a 

ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) uma entidade integrante da administração 

federal indireta, submetida a um regime autárquico especial, com personalidade jurídica de direito 

público, independência administrativa, autonomia financeira e funcional e com mandato fixo de 

seus dirigentes. Era vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede e foro no Distrito Federal e 

podia instalar unidades administrativas regionais. O seu objetivo inicial era apoiar as Companhias 

Docas no sentido de criar diretrizes e de aperfeiçoar a atividade portuária.  

Em 2007, foi criada uma nova estrutura centralizada específica para a gestão dos portos públicos – 

a SEP (Secretaria Especial dos Portos), diretamente ligada à Presidência da República, com 

estatuto de Ministério e assumindo uma parte das atribuições do Ministério dos Transportes. A 

SEP retirou grande parte da autonomia e atribuições das Companhias Docas, passando a ser 

responsável pelas políticas e diretrizes para o fomento dos portos marítimos, sendo que a ANTAQ 

passou a ser o seu braço executor. Cabe à ANTAQ fiscalizar os contratos, licitar as concessões e 

arrendamentos, fazer as revisões tarifárias, estabelecer normas e padrões, etc. Na prática a 

ANTAQ assumiu o papel de entidade reguladora, fiscalizadora e harmonizadora, com 

caraterísticas centralizadas extensiva a todos os portos públicos. 
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Assim, independentemente da gestão corrente ser – ou não, assegurada por Companhias Docas, 

todos os portos públicos possuem como entidade reguladora a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), que por sua vez é supervisionada pelo Ministério dos Transportes, o qual 

também tem a responsabilidade de programar os investimentos em infra-estrutura (dragagem, 

ampliação de instalações portuárias, etc.), cuja execução está a cargo do Departamento Nacional 

de Infra-Estrutura em Transportes (DNIT). 

A estrutura do sistema portuário brasileiro é representada na Figura 23: 

 

 

Fonte: Adaptado de ANTAQ. 

Figura 23 – ANTAQ - Esquema da dependência funcional 
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5.2 Os portos públicos mais importantes e suas caraterísticas; Estrutura 

portuária pública dos portos brasileiros  

5.2.1 Porto de Santos  

Na Tabela 17 estão representados alguns dados estatíticos referentes ao porto de Santos: 

Tabela 17 - Dados estatísticos do porto de Santos 

Porto de Santos – Dados Estatísticos 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Contentores 
TEU`s 2532900 2677839 2255862 2715568 2985417 2961426 

Peso 

(Ton) 

27386674 29474858 25043790 29819132 31606638 31271803 

Granéis 

sólidos 
27038476 29139900 37729729 38382805 37770018 43949695 

Granéis 

líquidos 
13650404 12957330 13397342 13078466 12792866 12206577 

Carga geral 3537898 3200978 3470964 4120752 3825587 3309254 

Total Ton. 71613452 74773066 75641825 85401155 85955109 90737329 

Fonte: Adaptado de ANTAQ – Anuários Estatísticos. 

 

Trata-se do maior porto público do Brasil, localizado no município de Santos, a 70 kms de São 

Paulo. Possui 13 km de cais, que se estendem por área portuária de 7,7 km2. Possui ainda 59 

pontos de acostagem dos quais 49 são públicos e 10 são privados. As suas atividades repartem-se 

por 60 terminais, na sua maioria vocacionados para tipos específicos de carga, onde os granéis - 

sólidos, líquidos e vegetais - representam uma quota muito importante. Trata-se do maior porto do 

continente Sul Americano e 43º maior porto mundial em temos de movimentação de contentores 

(World Shipping Council - 2013).  

É gerido pela CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo). O modelo de gestão dos 

terminais e serviços é variável segundo a especificidade (e modernidade) dos contratos. Existem 

terminais a operar na modalidade Porto de Serviços e terminais em sistema Tool-port. 

Grande parte da mão de obra portuária da CODESP é operacionalmente gerida por uma empresa 

subsidiária desta, a OGMO, passando aquela a concentrar-se no desenvolvimento e gestão dos 

contratos. 

As atividades e operações portuárias desenvolvem-se em contínuo (24 horas); no entanto as 

entidades e despachos oficiais operam apenas em horário comercial. 

A autoridade portuária efetiva do porto de Santos é a ANTAQ. 

 

Não obstante a folga ainda existente relativamente à sua capacidade, (76% de utilização dos cais) 

o Porto de Santos enferma de um congestionamento crónico; os pátios dos terminais estão 

permanentemente congestionados, agravando o tempo de movimentação de carga/descarga e daí 

em diante, todo um efeito dominó. Naturalmente, os tempos de acostagem das embarcações 
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aumentam e os atrasos também. O problema revela duas consequências diretas imediatas; o 

cancelamento anual sistemático de centenas de escalas e um custo adicional médio de 73 US$ 

por contentor (Souto – 2011) – uma das modalidades do “custo Brasil” referido por Arbache (2002). 

A causa fundamental para o congestionamento reside, não na operação – embora esta acabe por 

ser afetada pelo congestionamento que impede os melhores sequenciamentos – mas sim no 

tempo requerido para os procedimentos burocráticos de entrada/saída. 

 

Em 2011, o porto de Santos movimentou 86,0 milhões de toneladas (37,8 milhões de granéis 

sólidos, 12,8 milhões de granéis líquidos e 35,4 milhões de toneladas de carga geral), o que 

representa 27,8% de toda a movimentação dos portos públicos no Brasil, que atingiu 309,0 

milhões de toneladas. 

 

Em relação ao sentido da movimentação da carga, 27,0 milhões de toneladas (31,3% do total 

movimentado) desembarcaram no porto, enquanto foram embarcados 59,0 milhões de toneladas 

(68,7% do total movimentado) – o que significa que o movimento de exportação é largamente 

superior ao movimento de importação.  

 

A infraestrutura ferroviária existe (o porto de Santos possui 100km de caminhos de ferro próprios) 

mas é subutilizada por causa de problemas de integração com a rede ferroviária nacional limitando 

a sua utilização para o transporte generalista de mercadorias (a detalhar em ponto próprio). 

 

Na prática, o acesso ao porto é maioritariamente rodoviário, cujos acessos, apesar de aceitáveis, 

acabam necessariamente por ser insuficientes, originando congestionamentos que estão na base 

de muitas das queixas dos utentes do Porto de Santos (Bogossian – 2011). 

 

 

A atividade de contentores 

O porto de Santos possui 4 terminais públicos específicos para contentores, operados 

respetivamente pela Santos Brasil, Tecondi e Libra (2 terminais), totalizando uma capacidade 

teórica de movimentação de 3,6 milhões de contentores/ano repartidos por uma área de 1,126 

kms
2
. 

 

Tal como acontece nos terminais de carga, os terminais de contentores padecem igualmente de 

um congestionamento crónico, que se reflete no aumento do dwell time – em particular no dwell 

time de importação que tem vindo a aumentar desde 2006-2007. Bogossian (2011) determinou os 

valores do dwell time para dois dos terminais de contentores do porto de Santos.  

O dwell time de um contentor importado tem-se mantido estável em torno dos 17 dias; a primeira 

consequência direta é o já referido congestionamento dos pátios (Tabela 18).  
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Tabela 18 - Porto de Santos - Dwell time contentores (dias) 

Porto de Santos - Dwell time contentores (dias) 

 
Terminal Santos Brasil 

 

Terminais Libra 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Importação 9,5 11,4 15,6 17,6 - 13,7 15,8 16,5 

Exportação - 6,5 6,4 6,3 - 6,1 6,7 6,5 

Fonte: Adaptado de ANTAQ – Anuários Estatísticos. 

 

De uma forma simplista: os terminais de Santos movimentam mais de 8.100 contentores/dia; se 

nos seus pátios se encontrarem 17 dias de contentores aguardando unicamente procedimentos 

burocráticos, isso significa uma presença permanente de 140.000 contentores. Se o dwell time 

fosse similar aos valores europeus (4 dias) isso resultaria numa libertação permanente do espaço 

correspondente a 13 dias de contentores, i.e. mais de 100.000 contentores.  

O problema do espaço, não é um problema de falta de espaço físico mas de gestão deficiente do 

espaço disponível. 

 

5.2.2 Porto de Itaguaí/Sepetiba 

 

Na Tabela 19 estão representados alguns dados estatíticos referentes ao porto de Itaguaí: 

 

Tabela 19 - Dados estatísticos do porto de Itaguaí 

Porto de Itaguaí/Sepetiba – Dados Estatísticos 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Contentores 
TEU`s 229742 282007 206667 125196 183601 115068 

Peso 

(Ton) 

2897853 3597003 2802105 1615980 2472405 4155726 

Granéis 

sólidos 
35246865 43061909 46373360 50581323 55415164 52795310 

Granéis 

líquidos 
- - - - - - 

Carga geral 727728 558663 579597 568201 234476 130566 

Total Ton. 38872446 47217575 49755062 52765504 58131045 57081602 

Fonte: Adaptado de ANTAQ – Anuários Estatísticos. 

 

O porto de Itaguaí possui uma área de 7,4 kms2 e 2200 metros de cais, repartidos por 4 terminais: 

um, multi-usos com 3 lugares de acostagem, parcialmente destinado a contentores e operado pela 
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Sepetiba-TECON (um consórcio Vale Rio Doce/Companhia Siderúrgica Nacional), outro com três 

lugares destinado ao processamento de carvão operado pela TECAR (um consórcio onde 

predomina a Companhia Siderúrgica Nacional); outro, com um lugar, destinado a minério de ferro 

operado pela Companhia portuária Baía de Sepetiba (com forte presença da ThyssenKrupp) e um 

quarto, com um lugar, destinado à movimentação de minério de alumínio operado pela Valesul 

(cujo accionista maioritário é a Alumínio Nordeste).  

O porto, localiza-se na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, sendo 

administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, sob supervisão da SEP/PR (e do 

seu braço executor, a ANTAQ). A CDRJ compreende os portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e 

Angra dos Reis.  

Anteriormente denominado porto de Sepetiba, é o segundo maior porto em movimentação de 

cargas de navegação de longo curso, sendo considerado um dos grandes centros de exportação 

de minério de ferro do Brasil, graças à proximidade do polo siderúrgico do sul do Rio de Janeiro, 

bem como pela disponibilidade e integração do porto com os modos ferroviário e rodoviário.  

Em 2011, o porto movimentou 58,1 milhões de toneladas (55,4 milhões de toneladas de granéis 

sólidos e 2,7 milhões de toneladas de carga geral), o que representa 18,8% de toda a 

movimentação dos portos organizados no Brasil, com larga predominância da atividade de 

exportação. No que diz respeito ao tipo de navegação, foram movimentados 57,5 milhões de 

toneladas por meio da navegação de longo curso (22,4% do total de carga movimentada nos 

portos organizados por esse tipo de navegação) e 0,6 milhão de toneladas pela navegação de 

transhipment destinado a portos menores (1,5% do total da transhipment nos portos organizados). 

Em relação ao sentido da movimentação da carga, 4,9 milhões de toneladas (8,5% do total 

movimentado) desembarcaram no porto, enquanto foram embarcados 53,2 milhões de toneladas 

(91,5% do total movimentado). Trata-se de um porto cuja vocação fundamental é a exportação, já 

que dos seus 58 milhões de toneladas movimentados, 53,2 milhões foram exportação. 

Possui interligação ferroviária, possibilitanto interligação a redes públicas ferroviárias regionais. 

Esta interligação é muito condicionada pela bitola dos ramais principais (1,60 m), cuja escolha 

inicial se baseou na predominância das operações do porto (um porto de exportação de granéis na 

forma de minérios).  

O acesso rodoviário encontra-se limitado a uma única estrada (a estrada BR 101 – Rio de Janeiro 

– Santos) dotada apenas de duas faixas o que condiciona as perspetivas oficiais de que o porto de 

Itaguaí venha a tornar-se um grande porto concentrador de operação de contentores. 

 

5.2.3 Porto de Paranaguá 

O porto de Paranaguá possui uma área de 2,3 km2 e localiza-se em Paranaguá, no estado do 

Paraná (Figura 6), sendo administrado pelo próprio Estado, por meio da Administração dos Portos 

de Paranaguá e Antonina – APPA. 

As suas instalações possuem 2,8 quilómetros de extensão de cais, contando com 20 lugares de 

acostagem. Em 2011, o porto movimentou 37,4 milhões de toneladas (26,7 milhões de toneladas 

de granéis sólidos, 2,5 milhões de toneladas de granéis líquidos e 8,2 milhões de toneladas de 

carga geral), o que representa 12,1% de toda a movimentação dos portos organizados no Brasil. 
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Possui onze terminais para granéis sólidos sendo um, público, e 10 arrendados ou privados, com 

seis lugares de atração. 

Na Tabela 20 estão representados alguns dados estatíticos referentes ao porto de Paranaguá: 

 

Tabela 20 - Dados estatísticos do porto de Paranaguá 

Porto de Paranaguá – Dados Estatísticos 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Contentores 
TEU`s 595261 595729 630597 546564 681678 743830 

Peso 

(Ton) 

6077217 5449554 5718220 5218185 6352285 6572803 

Granéis 

sólidos 
25154430 20242890 19566708 26403411 26735599 29874837 

Granéis 

liquídos 
3895090 2232065 1610723 2051014 2446738 3120028 

Carga geral 2472427 4349959 3734498 5893980 1883901 874145 

Total Ton. 37599164 32274468 30630149 34384405 37418523 40441812 

Fonte: Adaptado de ANTAQ – Anuários Estatíticos. 

 

Possui um terminal público de contentores, com capacidade da armazenar 3000 contentores, com 

dois lugares de atracação operado pela TCP (Terminal de Conteineres do Paraná).  

Possui um terminal Ro-Ro convenciona, complementado por um terminal especial para 

movimentação de veículos em contentores. 

 

5.3 Os terminais de utilização privada  

5.3.1  TUP Porto de Tubarão 

Localizado em Vitória, no Estado do Espírito Santo, é propriedade da CVRD (Companhia do Vale 

do Rio Doce), embora a sua construção tenha sido integralmente paga pelo tesouro Nacional 

Brasileiro. 

É o maior porto de exportação de minério do mundo. Possui dois molhes de embarque, um deles 

com dois lugares de atracação para comprimentos de barcos até 340 metros, permitindo o acesso 

aos maiores navios transportadores. Ambos os molhes estão apoiados por pátios de 

armazenagem com capacidade até 4,5 milhões de toneladas de minério. 

Visando inicialmente apenas o embarque de minério com destino à Ásia na forma de minério 

moído ou alternativamente no formato de pellets, a composição do porto foi acompanhando a 

diversificação do negócio da CVRD.  

Posteriormente, foi ampliado com a construção de um terminal de 300 metros para embarque de 

granéis vegetais (grãos e farelo), podendo acomodar navios até 280 metros e com a construção de 

um terminal adicional multiusos, para outros granéis e produtos diversificados, contentores e até 
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carga geral. Este ultimo encontra-se apenas parcialmente utilizado em função da legislação (em 

vias de ser revista) de proteção aos portos públicos. 

As infraestruturas são modelares, particularmente os acessos ferroviários entre os centros 

produtores e os terminais de embarque. O terminal multiusos é acedido por 5 ramais ferroviários 

exclusivos e independentes dos ramais ferroviários de abastecimento de minério e de pellets. 

É considerado o porto de minério mais eficiente do mundo (Gomes et al – 2012). 

 

5.3.2  TUP Ponta da Madeira 

O terminal marítimo de Ponta da Madeira, adjacente ao porto de Itaqui, em São Luís – estado do 

Maranhão, é um porto privado propriedade da CVRD e destina-se principalmente à exportação de 

minério de ferro proveniente da mina de Carajás, no Pará. Em 2011 movimentou 105 milhões de 

toneladas de minério. 

A localização foi escolhida em função da profundidade natural dos canais de acesso, permitindo –

se assim o acesso aos maiores navios graneleiros embora enferme de um problema relacionado 

com a amplitude local das marés e das correntes por ela provocadas. 

A operação reparte-se por três molhes (Pier I – 1985, Pier II – 1994, Pier III – 2003). O Pier I 

(minério) pode admitir navios até 360 metros, o Pier II (outros granéis e carga geral) pode admitir 

navios até 280 metros e o Pier III (minério) admite navios até 365 metros. 

O acesso do minério é exclusivamente feito através de caminhos de ferro, (estrada de ferro de 

Carajás). 

 

5.3.3  TUP Almirante Barroso  

Na verdade trata-se de um terminal específico integrado no complexo portuário de São Sebastião, 

a leste do porto de Santos, propriedade e operado pela Transpetro – uma subsidiária integral da 

Petrobrás. O terminal, cuja operação se iniciou em 1968, é composto por dois molhes totalizando 

905 metros, compreendendo quatro lugares de atracação é especificamente utilizado para 

processamento de óleo, derivados e petróleo e etanol (álcool combustível). As suas caraterísticas 

atuais conferem-lhe capacidades importadoras e exportadoras. 

Tendo processado mais de 50 milhões de toneladas em 2011, é o maior terminal do género do 

continente, sendo frequentemente alvo de críticas do ponto de vista ambiental. 

 

5.4  Análise do sistema portuário brasileiro  

Na verdade, existem dois sistemas portuários no Brasil. Um, composto por portos inteiramente 

privados, alguns deles figurando em lugares cimeiros ou intermédios nas tabelas de indicadores de 

performance de entidades como a UNCTAD ou o The World Bank. Embora tratando-se de portos 

quase exclusivamente dedicados a um determinado produto ou um tipo de operação, são 

considerados bem equipados e eficientes. 

Alguns dos terminais privados poderiam processar contentores, carga geral e até outros granéis 

habitualmente processados em portos públicos; e, justamente porque estão melhor equipados e 

não manifestam os problemas que, como se verá, caraterizam os portos públicos, poderiam fazê-lo 
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de uma forma mais eficiente e com menores custos. Porém, estão impedidos, por lei, de o fazer; 

na verdade, no sentido de proteger os portos públicos, um porto privado apenas pode processar 

produtos específicos dessa entidade privada, salvo exceções e circunstâncias muito restritas.  

 

E existe o sistema dos portos públicos, naturalmente menos eficiente – enfermando de problemas 

e limitações mas protegido contra qualquer concorrência proveniente dos terminais portuários 

privados. 

 

5.4.1 Modelo de gestão dos portos públicos marítimos  

Em decreto presidencial de Junho de 2010, visado pelo Senado, foi comunicada à SEP (Secretaria 

Especial dos Portos) a decisão de privilegiar o modelo “landlord port” como modelo de gestão a 

adoptar para os portos públicos brasileiros. Passou a ser competência da SEP e do seu braço 

executor, a ANTAQ, o desenvolvimento de medidas e transformações para progressivamente 

adaptar o modelo de gestão para exploração do sistema portuário. Porém, trata-se de uma decisão 

em fase implementação. 

Presentemente, nos portos sob gestão das Companhias Docas o modelo de gestão predominante 

varia entre o porto de serviço público (na prática, existem portos em que as Companhias Docas 

são o gestor e operador local, subcontratando algumas atividades específicas) e o tool port, já que 

alguns dos portos, existem serviços específicos concessionados a empresas privadas. 

Nos restantes 16 portos geridos por autoridades locais (governos estaduais) ou concessionados, o 

modelo de gestão varia entre o tool port e o landlord port. 

 

5.5  Problemas de eficiência dos portos marítimos públicos brasileiros 

Tomando como referência o trabalho “Global Competitiveness Report 2012-2013” do World 

Economic Forum, de entre um universo de 144 Países estudados, relativamente à sua estrutura e 

sistema portuário, o Brasil regista os seguintes resultados: 

- Infraestrutura portuária - 135º lugar; 

- Infraestrutura rodoviária - 123º lugar; 

- Infraestrutura Ferroviária - 100º lugar.  

Maiores problemas referidos no estudo: Dificuldade no cumprimento dos impostos e imposições 

legais / estado das infraestruturas portuárias / burocracia / montante do impostos e taxas, 

propriamente ditos. 

Tomando como referência uma publicação da FIRJAN (Federação das Industrias do Rio de 

Janeiro) que por sua vez se fundamenta em dados do The World Bank, relativamente ao dwell time 

médio da carga, o Brasil situa-se na 106ª posição num universo de 118 Países avaliados. 

Tomando como referência o estudo “Connecting to Compete 2012”, do The World Bank que avalia 

a Performance Logística de um País, o Brasil aparece classificado em 45º lugar. 

Considerando que o Brasil é a 6ª maior economia mundial, só pode concluir-se que algo não está 

bem com os portos públicos brasileiros. 
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Os sintomas dos problemas podem inferir-se dos títulos de artigos de jornais e revistas brasileiras 

especializadas: 

- Revista “VEJA”, publicada pela Editora Abril e da autoria de Naiara Infante Bertão, afirma, 

”Nos portos, burocracia é problema ainda maior do que falta de infraestrutura” referindo-se 

ao congestionamento vivido nos acessos ao Porto de Santos, onde foi constatada uma fila 

de camiões aguardando descarga que atingiu 34 quilómetros; 

- O artigo é corroborado pelo estudo efetuado pelo instituto ILOS (Instituto de Logística e 

Supply Chain - http://www.ilos.com.br) no texto “Panorama ILOS – Portos Brasileiros – 

Avaliação dos usuários e análise de desempenho - 2013” que refere a burocracia como o 

principal problema dos portos brasileiros; 

- Na Revista EXAME, também da Editora Abril, em 29 de Agosto de 2013, Humberto Maia 

Júnior, afirma do seu artigo “Um choque de concorrência nos portos brasileiros”: ”O 

sistema portuário brasileiro está entre os piores do mundo[...]” e acrescenta: “Em resumo: 

nossos portos são mais caros e mais ineficientes do que os de Países desenvolvidos e 

emergentes”; 

- E ainda no desenvolvimento do mesmo artigo, Julian Thomas, superintendente da 

Hamburg Sud, uma das maiores companhias transportadoras marítimas do mundo afirma: 

“Os portos brasileiros são absurdamente caros; operar num porto brasileiro mesmo 

secundário, por exemplo em Suape, custa cinco vezes mais do que operar no porto de 

Cartagena, na Colômbia e três vezes mais do que operar em Hamburgo, na Alemanha”; 

- Finalmente, na Folha de São Paulo, em 26/05/2013, Mário César Carvalho Agnaldo Brito 

afirma “...o capitão de um barco navegando sob bandeira estrangeira que chega ao Brasil 

pode ser obrigado a preencher 190 documentos para as autoridades brasileiras. Em parte 

deles, a mesma informação segue em documentos diferentes para ser apresentada a 

autoridades diferentes, tais como a receita Federal, a Marinha, as Autoridades Sanitárias e 

a Policia Federal”; 

-  E mais adiante “[...]para sair do País, a situação não é melhor: dos 13 dias de jornada de 

um conteiner rumo à exportação, seis são gastos com papelada no porto”. 

 

Resumindo, os portos públicos brasileiros, são estruturalmente deficientes e burocraticamente 

ineficientes, sendo que a ineficiência burocrática acaba por afetar a eficiência operacional. 

 

5.5.1 As deficiências estruturais 

5.5.1.1  A infraestrutura portuária 

Os acessos marítimos à generalidade dos portos brasileiros são maus ou estão em mau estado 

devido ao assoreamento dos canais, sendo necessário um sério investimento permanente em 

dragagem. O plano de emergência nacional de dragagem 2007-2012 apenas foi concluído a 52%, 

pelo que os assoreamentos persistem, limitando assim a capacidade acesso dos navios de grande 

porte ou obrigando a transbordos que só aumentam a estadia e encarecem os custos 

operacionais. 
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Em alguns dos portos (no porto de Santos, em particular) os concessionários investiram na 

modernização de algumas superestruturas (pórticos e outros equipamentos de apoio e de 

transferência); porém todos os portos revelam de áreas de apoio, estacionamento e 

armazenamento demasiadamente exíguas tendo conta o longo tempo de permanência das cargas 

nas instalações portuárias.  

Outro problema identificado traduz-se na insuficiência de acessos terrestres, rodoviários e 

ferroviários, o que dificulta o transporte das cargas da sua origem até determinado porto, ou do 

porto até o seu destino, de maneira rápida e eficiente, prejudicando a prática da intermodalidade. 

O conjunto de entraves dos acessos terrestres tem como consequência limitações na oferta e na 

ampliação do serviço de captação de cargas, bem como o aumento do tempo em trânsito da 

mercadoria, ocasionando a elevação dos custos operacionais do transporte, o que frequentemente 

inviabiliza a escolha pelo modo marítimo/fluvial – o que é um paradoxo para um País que dispõe 

de 48.000 kms de vias fluviais dos quais 29.000 são imediatamente naturalmente disponíveis e 

navegáveis e dos quais apenas 8.500 kms são utilizados (Figura 24). 

 

Fonte: ILOS – Instituto de Logística & Supply Chain. 

 

 

Figura 24 – Sistema global ferroviário brasileiro 
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Embora os portos principais possuam acesso ferroviário, existe um gravíssimo conjunto de 

problemas com a infraestrutra ferroviária: 

- Embora exista uma rede ferroviária de 30.000 km de extensão, uma parte considerável é 

de propriedade privada e usada especificamente para o transporte de produtos dos seus 

proprietários; 

- A rede é composta por sete malhas regionais, e as ligações entre elas, são pontuais e 

muito reduzidas; 

- Existem quatro bitolas diferentes – o que dificulta ainda mais a intermodalidade e 

transferências de cargas entre malhas. 

De forma que, salvo redes suburbanas nas grandes cidades, não pode dizer-se que existe um 

sistema ferroviário integrado entre si e muito menos um sistema ferroviário generalista integrado 

com os portos públicos para transporte de mercadorias. Os únicos ramais verdadeiramente 

funcionais são as linhas privatizadas regionais de transporte regular de minério. 

5.5.1.2  A ineficiência administrativa 

A ineficiência começa no número de intervenientes e interlocutores com influência no processo de 

trânsito e operação portuária. Os portos brasileiros possuem demasiados atores. 

Cumulativamente a quase totalidade dos orgãos públicos atua de forma não integrada, trabalhando 

de forma desligada entre si, cobrando diferentes tarifas de um porto para outro e, por vezes, 

entrando em conflitos de jurisdição (Bogossian - 2011). 

De porto para porto, assistimos a variações nas diferentes entidades realizam a segurança dos 

portos, a fiscalização tributária, sanitária e ambiental e a regulação das relações de trabalho. Na 

Tabela 21, estão listados os órgãos que atuam nos portos e que requerem informação e 

documentação. A necessidade de fornecer muitas informações a diferentes organizações acaba 

por incrementar o tempo de operação portuária. 

 

Tabela 21 - Órgãos governamentais que intervêm diretamente nos portos e na sua performance 

BRASIL 

Ministério dos 

Tranportes: 

- ANTAQ; 

- DNIT; 

- ANTT. 

Ministério do Meio 

Ambiente: 

- IBAMA. 

Ministério da Saúde: 

- ANVISA. 

Ministério da Defesa 

- Marinha de Guerra; 

- Dir. Portos e Costas; 

- Dir. Hidrografia; 

- Dir. Navegação. 

Ministério da 

Agriculutra: 

- VIGIAGRO. 

Ministério da 

Justiça: 

- Polícia Federal. 

Ministério da 

Fazenda: 

- Receita Federal. 

Administração do 

Porto: 

- Companhia das 

Docas; 

- CAP; 

- OGMO. 

Secretaria Especial de Portos da 

Presidência da República: 

- Secretª. Gestão e Insfraestª dos Portos; 

- Secretª. Planeamº. e Desenvº. Portuário. 

Fonte: Adaptado de ILOS – Instituto de Logística & Supply Chain.  
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A agravar o problema da burocracia, existe um outro problema que afeta gravemente a operação 

global dos portos brasileiros: é que as entidades e serviços envolvidos nas autorizações, 

verificações, impostos, taxas, alfândegas...enfim, as autoridades que geram a burocracia mas cuja 

permissão condiciona a saída ou embarque das mercadorias, apenas operam em horário 

comercial. (fonte: nota técnica nº 1, de Julho de 2012, emitida pela Diretoria de Desenvolvimento 

Económico da FIRJAN – Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro). 

A situação mais frequente é a de as mercadorias em trânsito, a carregar ou descarregadas ficarem 

sistematicamente retidas durante vários dias aguardando o processamento dos 25 (mínimo, em 

circunstâncias normais) documentos ou a realização de verificações e/ou inspeções. 

Praticamente todos os portos importantes do mundo operam 7 x 24 horas e as entidades 

controladoras e reguladores envolvidas no tráfego portuário, acompanham esse horário de 

funcionamento, como se exemplifica na Tabela 22. 

 

 

5.5.1.3 O problema das diferentes ópticas de eficiência 

Nas análises de eficiência que constam dos boletins Portuários trimestrais emitidos pela ANTAQ, 

os indicadores apresentados por esta entidade sugerem uma elevada eficiência dos portos 

públicos brasileiros. Porém é necessário interpretar estes valores com algumas (muitas) reservas. 

Por um lado, muitos dos indicadores de eficiência da ANTAQ tendem a misturar os resultados dos 

portos privados (geralmente bons) com os resultados dos portos públicos (medíocres); 

adicionalmente, muitos dos indicadores são elaborados na óptica da autoridade portuária. 

Por outro, a eficiência de um porto pode ser avaliada, pelo menos, segundo dois pontos de vista 

diferentes: a dos armadores dos navios e a dos utentes.  

Tabela 22 - Comparação dos horários de funcionamento das entidades fiscalizadoras 
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Segundo a óptica dos armadores dos navios, a eficiência de um porto compreende o tempo de 

espera, ao largo, antes da atracação, o tempo de aproximação e das manobras de atracação o 

tempo de permanência no cais e o tempo das manobras de partida. De acordo com este ponto do 

vista, os portos públicos brasileiros registam índices médios, sendo que o mais penalizador de 

todos é o tempo de espera antes da atracação (atualmente cerca de 1 dia), normalmente 

relacionado com congestionamentos no porto. 

Mas existe um segundo ponto de vista – o do utente – o ponto de vista do importador e exportador, 

que compreende os tempo de espera: o tempo de antecedência com que o produto tem que 

chegar ao porto antes das operações de embarque, ou o tempo que o produto aguarda no porto 

até que possa finalmente deixa-lo. 

Trata-se de algo similar ao que se passa numa viagem aérea. Existe o ponto de vista do avião 

(tempo que medeia entre a aterragem e nova descolagem) e o ponto de vista do passageiro, para 

quem é altamente penalizador se tiver que chegar ao aeroporto com uma antecedência de três ou 

quatro horas ou se tiver que aguardar três ou quatro horas pelo libertação da bagagem e 

passagem nas alfândegas. 

E segundo o ponto de vista dos utentes, os portos públicos brasileiros são maus. Embora variando 

como tipo de mercadoria, (nos contentores, o prazo é um pouco menor), exige-se uma média total 

de 24 dias para importar e 18 dias para exportar (Bogossian 2011). 

Em síntese, nos portos públicos brasileiros os produtos são carregados/ descarregados com uma 

eficiência normal e depois (ou antes) ficam dias (ou semanas) estacionados aguardando a 

conclusão dos procedimentos burocráticos (com todos os custos adicionais daí derivados). 
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6 OPORTUNIDADES DE MELHORIA E COMO AS IMPLEMENTAR/ANÁLISE SWOT  

Como foi referido supra, a eficiência de um porto deverá ser avaliada segundo duas ópticas de 

cliente: a do operador marítimo e a do utilizador final, cujo representante é o importador/exportador 

que é quem paga a fatura. Entre ambos existe um outro elo importante: o transitário, ligado direta 

ou indiretamente a toda a movimentação entre o momento de entrada/saída no navio e o ponto de 

partida/chegada ao exportador ou ao utente. 

O último elo de toda esta cadeia logística que se inicia/termina no porto é justamente o utilizador 

final; se os custos da atividade portuária forem demasiadamente elevados tendem a refletir-se no 

preço do produto. O utilizador procurará outros produtos ou o importador recorrerá a transportes ou 

portos alternativos. Um exemplo bem próximo de nós é o fato de haver importadores portugueses 

que preferem fazer as suas importações via portos espanhóis (e posterior transporte rodoviário 

para Lisboa), ilustrando perfeitamente as consequências da ineficiência de um porto. 

 

6.1  A tabela comparativa dos indicadores de benchmarking 

A Tabela 23 representa a comparação de indicadores dos vários portos analisados: 

Tabela 23 – Comparação de indicadores dos vários portos analisados 
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6.2 A tabela comparativa – Dificuldades de preenchimento e limitações  

A tabela comparativa de indicadores de Benchmarking deverá ser encarada como meramente 

informativo e exclusivamente destinado à função de comparação, visando detetar oportunidades 

de melhoria. Os indicadores que a constituem provêm de numerosas fontes dispersas e cuja 

metodologia e pressupostos de calculo são desconhecidas e provavelmente diferentes de porto 

para porto. Houveram ainda indicadores que foram manualmente calculados pelo autor, com base 

em dados públicos sobre os portos em questão. 

 

6.3  Conclusões preliminares 

A operação dos meios de movimentação é normal (média 25 movimentos/hora) e a utilização 

linear dos cais é média – o que sugere que do ponto de vista de operação os portos brasileiros 

estão dentro dos valores convencionais; o espaço de armazenamento disponível é relativamente 

bem utilizado. 

 

Na verdade, segundo o The World Bank um porto competitivo deverá assegurar:  

- Entre 900 e 1300 contentores por metro de cais, e entre 35.000 e 45.000 por hectare de 

espaço de parqueamento; 

-  A utilização dos pórticos deverá apresentar uma média entre 25 e 35 manobras/hora; os 

portos mais eficientes chegam aos 120 movimentos/hora por navio, usando 4 pórticos e 

entre 90 e 95 movimentos/hora com 3 pórticos; 

- Um número médio de TEU movimentado anualmente por pórtico da ordem dos 100.000 

(podendo ir até 350.000). 

 

Porém, existem problemas graves: os tempos para importar/exportar e com o dwell time. 

 

Como já foi referido, um dwell time muito elevado, significa que o contentor eventualmente é 

descarregado e arrumado a uma velocidade normal e depois fica muito tempo aguardando 

unicamente procedimentos de libertação. Aliás, levando em conta os tempos efetivos de operação 

versus os tempos de processamento legal, a operação dispõe de 150 horas/semana e o 

processamento legal dispõe de 40 horas/semana pelo que o atraso de procedimentos de 

processamento é perfeitamente compreensível. 

Quanto ao tempos efetivos requeridos para importação, também eles são consequência do 

sistema de processamento legal. 
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6.4 Como melhorar – Análise  

Uma análise SWOT visando a tomada de uma análise, começa por identificar as forças, as 

fraquezas ou vulnerabilidades, s oportunidades e as ameaças.  

 

Forças – Strenghts: 

- Dinamismo empresarial típico do País; 

- Dimensão do País e do mercado; 

- Envolvente de crescimento (15% ao ano nos últimos anos); 

- Salários moderados; 

- O peso dos custos do ineficiência. 

 

Oportunidades - Opportunities: 

- A hipótese de expansão portuária através do transhipment/cabotagem; 

- É possível aumentar eficiência sem necessidades de investimento. 

 

Fraquezas/Vulnerabilidades - Weaknesses: 

- Infrestrutura portuária e de acessos: está muito por fazer; 

- Infraesturas ferroviária e rodoviária: degradadas e insuficientes; 

- Falta de concorrência direta aos portos marítimos; 

- Oferta de navios de bandeira nacional. 

 

Ameaças - Threats: 

- Os sindicatos e sindicalismos exacerbados; 

- Burocracia e excessiva interferência do aparelho de estado; 

- Quantidade de atores envolvidos no setor; 

- Tributação, custos, taxas e modelo tarifário distorcido; 

- Regulação pouco flexível e sem clareza jurídica; 

- Corrupção governamental; inação local institucionalizada. 
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6.5  Detalhes de algumas 

oportunidades identificadas e/ou propostas 

 Uma força importante: O peso dos custos da ineficiência  

Apesar da sua natureza de custos, estes podem ser uma alavanca poderosa que sirva como 

catalisador para a mudança. O Brasil tem vindo progressivamente a tornar-se um grande produtor 

e exportador mundial de soja e de milho, a acrescentar às já tradicionais exportações agrícolas de 

açúcar e de café. E a maioria destas exportações fazem-se através dos portos públicos. 

A ineficiência do sistema portuário público traduz-se inevitavelmente em custos adicionais nos 

custos dos produtos (o custo Brasil): 

- Custos portuários propriamente ditos (de processamento e das necessidades acrescidas 

do armazenamento); 

- Custos devidos ao fraccionamento das quantidades exportadas por causa das limitações à 

dimensão dos barcos; 

- Custos inerentes à deterioração a que o produto está sujeito durante as esperas. 

Uma maior eficiência portuária significaria custos mais baixos para o consumidor final, sem que 

isso significasse perda de margem para o produtor. Por outras palavras, potenciaria as 

exportações. Daí a urgência em melhorar a eficiência. 

 

 

• Hipótese de expansão portuária 

via transhipment/cabotagem; 

• Dinamismo empresarial do país; 

• É possível aumentar a eficiência 

sem necessidades de 

investimentos. 

 

• Sindicatos e sindicalismos; 

• Burocracia/Interferência do estado; 

• Quantidade de atores envolvidos; 

• Tributação, custos e taxas; 

• Flexibilidade da regulação; 

• Corrupção e inação 

governamentais.  

 

• Infraestrutura portuária e 

acessos; 

• Infraestrutura ferroviária e 

rodoviária; 

• Falta de concorrência e direta; 

• Oferta de navios de bandeira 

nacional. 

 

S 

 

T 

 

W 

 

O 

 

•  

• Dimensão do país e do mercado; 

• Envolvente de crescimento; 

• Peso dos custos da ineficiência; 

• Salários moderados. 

Strengths 

 

Weaknesses 

 

Opportunities 

 

Threats 

 

Figura 25 – Análise SWOT dos portos brasileiros 
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 Hipótese de expansão portuária através do transhipment/cabotagem: 

– Transhipment costeiro – Substituir transportes rodoviários por transportes marítimos em 

navios de pequeno porte acessíveis a portos costeiros menores; 

– Transhipment fluvial - As hidrovias, substituindo transportes rodoviários por transportes 

fluviais em direção ao interior. 

 

Num País de dimensões continentais e dotado de uma extensa faixa litoral como o Brasil, a 

utilização do transporte marítimo/fluvial pode representar ganhos de eficiência e competitividade. 

Entre as principais vantagens desse modo de transporte, podemos citar: 

– O reduzido índice de poluição ao meio ambiente; 

– O baixo custo para o transporte de grandes volumes por longas distâncias; 

– O menor risco de acidentes e roubos durante a viagem; 

– A maior vida útil da infraestrutura, dos equipamentos e dos veículos. 

 

 É possível aumentar eficiência sem necessidades de investimento  

É possível e é fácil aumentar a eficiência – nomeadamente a eficiência dos organismos de estado 

presentes nos portos: bastaria para isso, algo tão simples como estender os horários de 

funcionamento desses organismos oficiais. O dwell time das cargas, o congestionamento das 

áreas, os tempos de espera para atracar devidos ao congestionamento, o problema das áreas de 

estacionamento – tudo isso diminuiria, se as autoridades e departamentos governamentais 

acompanhassem o horário de operação portuária. Bastaria para isso apenas legislar e fazer 

cumprir. 

 

 Infrestrutura portuária e de acessos: está muito por fazer 

Em termos de Infraestrutura dos portos há muito que fazer: acessos marítimos; falta de espaço 

para crescimento nos terminais e nas áreas de estacionamento; infraesturas de apoio de 

integração das áreas portuárias nos contextos urbanos. 

As  soluções para os gargalos de infraestrutura portuária, e de acesso, referidos no ponto 5.5.1 

requerem elevados investimentos. São necessárias intervenções prioritárias que abrangem a 

adequação dos portos às dimensões crescentes dos barcos, beneficiação dos acessos terrestres e 

de área portuária, além de obras de dragagem e derrocamento, com a finalidade de adequar 

portos e terminais portuários e garantir uma maior integração com os demais modos de 

transportes. Mas o problema maior são as necessidades de dragagem. 

O investimento em dragagem de manutenção é essencial para evitar o assoreamento progressivo, 

além de contribuir diretamente para o bom funcionamento e ampliação do potencial comercial do 

porto. Existem terminais em que as dragagens não são realizadas há mais de dez anos e os 

canais estão parcialmente assoreados. 

Relativamente às infraestruturas, o Governo vive um paradoxo: pretende investir o mínimo possível 

no portos, dentro de um óptica de que os portos deverão ser auto-sustentáveis - e apresenta como 

exemplo os portos privados; depois protege os públicos e a sua ineficiência impedindo a 

concorrência dos portos privados. 
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Pretende que os concessionários dos públicos promovam o investimento em superestrutura e 

modernização dos equipamentos; mas não investe em infrestrutura capaz de garantir um bom 

acesso aos navios (limitando o seu porte) bem como o acesso e escoamento dos produtos. 

No que se refere ao espaço para crescimento, não é uma necessidade premente. Deveria 

começar-se por gerir melhor o espaço existente. 

 

 Infrestrutura ferroviária e rodoviária: degradadas e insuficientes  

Ambos os problemas foram abordados em ponto próprio, a propósito da sua integração nos portos.  

Em resumo, pode dizer-se que a infrestrutura e o transporte ferroviário padecem de falta de 

interesse pelo poder público. A este problema central acrescem problemas específicos: 

 Restrições de integração entre os ramais e os portos; 

 Problemas de conetividade dos ramais entre si; 

 Excesso de passagens de nível; 

 Invasão das faixas de domínio das linhas por barracas e favelas. 

 

No que se refere à infraestutura rodoviária e naquilo que respeita à sua integração com os portos, 

estradas de acesso, existem, mas são claramente insuficientes porque têm que assegurar o 

escoamento quase total das mercadorias por ausência de alternativas.  

 

 Falta de concorrência direta aos portos marítimos 

Cerca de 90% do comércio externo do Brasil é feito através dos portos – e sem alternativas, já que 

o mercado representado pelos Países adjacentes ao Brasil e cujo comércio pudesse ser 

processado por outras vias, é irrelevante face ao comércio com o resto do mundo. 

A outra vertente da falta de concorrência é justamente a legislação que impede o processamento 

de carga geral nos portos e terminais privados. 

Assim, o único risco para o comércio feito através dos portos públicos vem da sua própria 

ineficiência e/ou custos – sendo que um exemplo recente foi o cancelamento, por parte da China 

de uma importação de dois milhões de toneladas de soja, por causa dos atrasos nos embarques 

devidos a congestionamento nos portos (EXAME – 19/03/2013). 

Uma visão simplista – mas perigosa para a economia do País – da ausência de concorrência é 

que, independentemente da eficiência ou custos dos portos, o comércio externo tem que passar 

através deles e não restará ao consumidor outra alternativa que não seja suportar (e pagar). 

Por outras palavras, para os que assim pensam, a mudança não é imperativa nem urgente.  

O paradoxo dos portos marítimos brasileiros consiste no facto de possuirem um grande potencial 

de crescimento – o já referido transhipment em direção aos portos menores e aos portos fluviais 

substituindo uma parte do transporte rodoviário. Como foi referido, o Brasil possui 29.000 kms de 

vias fluviais dos quais apenas 13.000 são efetivamente utilizados como via de transporte. O facto é 

que o Brasil é um país com a dimensão de um continente mas onde 80% da população vive a 

menos de 200 km do litoral (portal do ministério da Educação do Brasil/seb/arquivos/EnsMed/).  
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O problema incide na ineficiência dos portos marítimos, limitando-se a sua utilização ao mínimo 

indispensável, pelo que os transitários e os importadores/exportadores preferem utilizar o 

transporte rodoviário sempre que haja acessos.  

 

 

Existem duas outras causas, ligadas entre si, que limitam seriamente o desenvolvimento do 

transhipment:  

– Por um lado, a vigência de uma lei que limita a atividade de transhipment nacional a navios 

de bandeira brasileira (Lei 9432/97, cuja justificação era potenciar e fomentar a construção 

naval nacional); 

– Por outro, lado a oferta de navios de bandeira brasileira é reduzida para as necessidades e 

dimensão do País, o que leva a que os itinerários regulares disponíveis sejam escassos e 

com frequências incomportáveis. 

Essas limitações, associadas ao tempo total da viagem, consubstanciam na opção, pelos utentes, 

do modo rodoviário, que possui a vantagem adicional do serviço porta a porta. 

 

Em síntese, no que se refere ao transporte fluvial e respetivo  sistema, o problema base incide no 

facto de aquele nunca ter sido pensado como meio de transporte sistemático, pois que: 

– Em muitos dos rios as centrais elétricas limitaram a navegabilidade...e nunca ninguém 

pensou em eclusas; 

– Houve muitas pontes construídas demasiadamente baixas e cortaram grande para do 

acesso à navegação; 

– A privatização da energia agravou anda mais o problema. 

 

 

 Os sindicatos e sindicalismos exacerbados  

Na esfera portuária atuam 9 centrais sindicais, agrupando alguns sindicatos poderosos – 

nomeadamente os sindicatos dos trabalhadores de colarinho branco – os funcionários dos 

organismos estatais, que procuram garantir a continuidade dos seus privilégios alicerçados no 

conforto das permanentes filas de espera que a burocracia proporciona. 

Na óptica dos sindicatos e dos serviços, burocracia significa funcionários ocupados, isto é, postos 

de trabalho. E quanto mais longa e complexa for a cadeia burocrática maior será o número de 

postos de trabalho que ela assegura. O que explica o fracasso de iniciativas que visam simplificar 

procedimentos e burocracia. Um exemplo foi o programa “Porto sem papel”, lançado pelo Governo 

em 2010, e que inicialmente tentava integrar 26 portos. Foi desastroso. 

Os organismos públicos (pelas mãos dos seus funcionários) foram incapazes de acordar num 

sistema comum. Realmente houve alguma informatização mas cada organismo –e cada porto - 

possui o seu, e a fiabilidade do sistema é baixa. E o resultado global é que os organismos, para 

além de exigirem a informação informática exigem cópias físicas da informação, na forma dos 

(mesmos) documentos. 

De igual forma, todas as tentativas de alargar o horário de funcionamento dos serviços 

administrativos governamentais portuários têm esbarrado na firme oposição dos sindicatos e em 
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ameaças de greve sob alegação de risco de perda de postos de trabalho E tudo isto, numa 

omnipresente envolvente de ausência de alternativas para o público e para os operadores 

marítimos que não têm outro remédio senão pagar a fatura em termos de tempo e de custos. 

“Semanas atrás, a Folha publicou reportagem sobre a burocracia nos portos. Contou 

que um comandante de navio, quando chega ao Brasil, precisa entregar 190 informações 

a funcionários do governo. Para sair, um contêiner leva, em condições normais (sem 

caos logístico nas estradas), 13 dias, sendo seis gastos com papelada nos portos 

Triste é constatar que o programa Porto Sem Papel, implantado em 2010, acabou 

aumentando as dificuldades. Como os órgãos governamentais não aderiram ao sistema, 

as empresas passaram a ser obrigadas ao duplo trabalho de inserir os dados eletrônicos 

e entregar cópias dos documentos em papel”.  

   Benjamin Steibruch, em Folha de S. Paulo em 16/07/2013 

 

 Burocracia e excessiva interferência do aparelho de estado 

Para além de significar postos de trabalho, burocracia significa ingerência e controlo do estado. E 

naturalmente, a tendência para todos aqueles para quem a burocracia significa capacidade de 

controlo tenderão, mais do que a preservá-la, a realimenta-la visando a sua expansão, procurando 

criar um novo problema sempre que se vislumbra uma solução. E em Países como o Brasil, 

burocracia significa adicionalmente oportunidade de complementos de salário através da prestação 

de favores de aceleração dos processos. Pelo que os organismos estatais locais são os primeiros 

interessados em preservar a burocracia. 

Respeitando o ponto de vista da preservação dos postos de trabalho, um aumento de eficiência 

dos organismos estatais gestores dos portos traduzir-se-ia num aumento do movimento portuário 

que contrabalançaria eventuais diminuições dos tempos unitários de processo. 

 

 A excessiva quantidade de atores envolvidos no setor 

Problema tratado no ponto 5.5.1.2. 

 

 Tributação, custos, taxas e modelo tarifário distorcido 

A questão tributária é considerada um dos principais problemas para o desenvolvimento do País e 

é considerada como um problema grave ou muito grave para a navegação marítima, pela quase 

totalidade dos operadores marítimos e transitários (88,2%, segundo a Confederação Nacional de 

Transportes). Existe um total de 24 tributos (impostos, taxas, contribuições, empréstimos 

compulsórios) na atividade de transporte marítimo. E o corolário do problema é que muitos deles 

têm que ser são pagos independentemente a entidades diferentes. E pior ainda – as taxas, dentro 

de uma mesma entidade - variam de Estado para Estado e dentro destes, de porto para porto o 

que distorce ainda mais o tarifário existente. 
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 Regulação pouco flexível e juridicamente pouco clara  

Não obstante toda a legislação produzida pela Secretaria de estado dos Portos desde a sua 

criação em 2007 nunca especificou claramente que entidade governamental seria a reguladora das 

relações de mercado que decorrerão da objetivada privatização completa. Entre outras coisas, 

continua por se perceber qual será o papel das Companhias Docas que, ao mesmo tempo, são 

autoridades portuárias e atuam como empresas, com atividade comercial.  

 

 

 Corrupção governamental e inação local institucionalizada  

Existe uma outra razão para a inação e manutenção da situação atual. Os poderosos lobbies 

privados, os quais detêm concessões nos portos públicos ou que prestam serviços às Companhias 

Docas em condições vantajosas e com contratos de longo prazo, não investem porque 

argumentam que não faz sentido investir em superestruturas mais modernas e eficientes quando 

faltam as infraestruturas e os problemas de acesso. 

O estado, através das Companhias Docas, não investe ou investe o mínimo possível aguardando 

que os grupos e operadores privados cumpram as suas obrigações contratuais e invistam no 

alargamento e modernização das superestruturas. A corrupção política garante a inexistência de 

ações legais visando o cumprimento efetivo. E a situação persiste. 

Além disso, a maioria das exportações realmente importantes para a balança comercial brasileira 

(minérios e petróleo), não passam pelos portos públicos e não têm problemas – nem de 

performance, nem de eficiência nem de investimento em modernização. 

 

 

6.6 Síntese do diagnóstico 

Na verdade, existem dois sistemas distintos de portos marítimos, no Brasil: o sistema dos portos 

públicos generalistas e o sistema de portos privados especializados em granéis. 

As alterações no transporte marítimo internacional ocorridas nas últimas décadas, nomeadamente: 

- O aumento do porte dos navios; 

- As alterações do padrão tecnológico dos navios e dos sistemas de transferência; 

- A modificação do próprio conceito de porto (portos das 2ª, 3ª e 4ª gerações) levando a que 

os portos passassem a ser o local onde estão instaladas as unidades de negócio. 

 

A globalização da economia, provocando um aumento de tráfego e exigindo um aumento da 

capacidade da cadeia logística integral própria e da logística ligada às instalações portuárias. 

Desencadearam toda uma cadeia evolutiva que teve respostas diferentes dos dois sistemas: 

- Relativamente aos portos privados e tendo em conta a sua especialização, bem como ao 

facto de as alterações tecnológicas das operações de carga/descarga serem menores e 
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finalmente beneficiando da capacidade de auto-investimento e dos recursos próprios das 

empresas privadas, os portos e a cadeia logística e apoio evoluíram e a competitividade foi 

mantida – ou mesmo incrementada; 

- Relativamente aos portos generalistas – e em particular à vertente contentores, a evolução 

tecnológica (e a dimensão dos navios) foi muito grande. O investimento (na componente 

que competia ao estado) foi claramente insuficiente; pior ainda, a vertente estado nunca 

adaptou, nem o sistema de gestão e controlo nem os recursos ao aumento do tráfego. 

Metodologia, procedimentos – e até o horário de trabalho, são os mesmos de há 30 anos 

atrás. O resultado só poderia ter sido o que efetivamente hoje se constata. A perda de 

competitividade dos portos e a desadequação estrutural. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Traçada a matriz SWOT dos problemas identificados dos portos brasileiros, é necessário fazer as 

suas análise e síntese. 

Basicamente, procura-se definir uma estratégia coerente de melhoria – isto é, uma estratégia que 

permita eliminar as debilidades (weaknesses) e prevenir as ameaças (threats); essa estratégia 

deverá alavancar-se nos pontos fortes (strenghts) e procurar garantir o aproveitamento das 

oportunidades (opportunities). 

 

O Tempo Excessivo do Processo 

O tempo excessivo do processo de trânsito pelos portos é simultaneamente uma causa de 

problemas e consequência direta de outros. A Tabela 24 pode ajudar a clarificar estas relações: 

Tabela 24 - Fatores que influenciam o dwell time e o tempo de processo de trânsito 
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Como pode constatar-se, muitos dos fatores envolvidos foram oportunamente diagnosticados, 

nomeadamente: 

- Problemas de infraestrutra – alguns dos quais são problemas de base e carecem pura e 

simplesmente de investimento – ou mais exatamente, de uma decisão política, como 

veremos; 

- Problemas de superestrutura inerente aos concessionários que não investem alegando 

que não faz sentido enquanto não houver investimento em superestrutra mas que por sua 

vez também são realmente obrigados a cumprir as suas obrigações contratuais; 

- Problemas de informação – grupo que engloba uma parte dos problemas relacionados 

com o sistema burocrático, a sua complexidade, sua morosidade e (a falta de) interligação 

entre os intervenientes, que na verdade ninguém deseja mudar; 

- Provavelmente existirão problemas adicionais de morosidade de subprocessos logísticos 

complementares mas face à morosidade do processo global burocrático não são 

evidentes; 

- E decididamente existe um enorme problema no conjunto dos procedimentos, sendo estes 

quem acaba por determinar o tempo de trânsito e com reflexos em outras vertentes do 

problema, justamente da ocupação de espaço devido às mercadoras que, já 

descarregadas (ou já estacionadas) aguardam a tramitações burocráticas, agravadas 

pelas diferenças de horários de atividade. 

Por outras palavras – o problema da diminuição do tempo de trânsito das mercadorias, do qual, um 

dos sintomas é o dwell time dos contentores, passa pela minimização das causas mais 

determinantes que lhe dão origem. 

  

O Problema das Infrestruturas / O que está por fazer 

O setor portuário público brasileiro reflete de um contexto adverso. As exportações que mais 

contribuem para a balança comercial do Brasil são feitas através dos portos privados e estão ao 

abrigo de problemas. Pelos portos públicos, com as suas deficiências e carências passa menos de 

1/4 do volume exportado e as importações; ora, não obstante aquelas e a consequente geração de 

perdas e custos adicionais, o certo é que o seu volume tem crescido, ou seja o utente final 

(nacional ou estrangeiro) tem absorvido os custos da ineficiência. E tudo isto, com uma 

administração portuária ineficiente e sem realizar investimentos estruturais elevados ao longo de 

décadas. O que levanta a questão: para quê mudar? Para quê investir em caminhos de ferro, em 

estradas de acesso, em acessos portuários, em devolver/melhorar a navegabilidade aos rios?  

O bom senso incitaria a fazer duas perguntas acessórias: 

- “Qual limite do sobrecusto da ineficiência que o cliente aceitará pagar e durante quanto 

tempo?”; 

- “Qual seria o crescimento – e o respetivo contributo para a balança comercial se não 

houve a ineficiência e o seu custo?”. 

O sistema portuário público brasileiro não necessita de investimentos esporádicos neste ou 

naquele porto, nesta ou naquela estrada. Tudo isso serão medidas avulsas e temporárias. 
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O sistema portuário público brasileiro necessita de uma decisão política que reponha a 

competitividade perdida ao longo dos últimos anos pela razões já expostas. Necessita de ser 

encarado como uma componente vital para o comércio externo do País e da construção de uma 

estratégia integrada começando nos acessos aos portos (marítimo, ferroviário e rodoviário) e 

terminando nos horários de trabalho dos funcionários e nos formulários a (deixar de) preencher. 

 

Reestruturar as instituições / encarar de frente a burocracia  

O fracasso do programa “Porto sem Papel” já mostrou que enquanto subsistir o elevado número de 

organismos diferentes com interferência direta no processo de tramitação burocrática de admissão 

ou libertação de uma carga, os departamentos e respetivos funcionários serão incapazes de 

abandonar os seus privilégios e prerrogativas e impedirão a construção de um sistema único que 

substitua os diferente sistemas e formulários individuais que garantem a subsistência das filas de 

espera - garantia certa de empregos e postos de trabalho. 

Será necessário definir uma – e uma só -, entidade que seja o vetor principal e onde todos deverão 

ir buscar a respetiva informação. E competirá aos departamentos e entidades “secundárias” 

adaptar os seus sistemas de forma a ir buscar a informação de que necessitam. 

E o departamento ou entidade “principal” ou prioritário, deverá imperativamente acompanhar o 

horário de funcionamento da atividade portuária. E face aos sindicalismos e corrupção (a pequena 

corrupção - a nível do favor da antecipação do documento - e a grande corrupção - a nível da 

adjudicação do contrato - a única forma de conseguir contornar os privilégios instalados é criar 

uma nova entidade “de raiz”, cujos funcionários – eventualmente provenientes dos departamentos 

a fundir, serão confrontados com um novo contrato de trabalho que prevê o respetivo 

funcionamento em 7 x 24 horas. 

Por outras palavras, todo o aparelho controlador necessita de ser alvo de uma profunda reforma 

para a qual, uma vez mais, são necessárias, vontade política, a respetiva decisão a existência de 

mecanismos que imponham a sua obediência.  

 

Rever a legislação / acabar com a proteção dos portos públicos  

As proteções legislativas dos portos públicos e dos transportes marítimos nacionais, são remendos 

em problemas de base, já tratados: a perda de competitividade dos portos públicos e a falta de 

infrestrutura que torne mais interessante e rentável o transporte marítimo/fluvial. 

A concorrência é um fator e um agente de desenvolvimento. O porto de Roterdão é um porto 

excelente porque, para sobreviver no meio de doze outros portos concorrentes, não teve outro 

remédio senão tornar-se excelente. 

Em grande parte, o “custo Brasil”, o adicional de custos gerado pela ineficiência que grassa nos 

portos públicos brasileiros, existe e está consolidado, porque estes não possuem alternativas. 

Se confrontadas com a perda dramática de movimentos de carga em direção aos portos privados, 

as autoridades dos portos públicos, tomariam, elas próprias, a iniciativa de medidas conducentes a 

tentar repor níveos de eficiência aceitáveis. 
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Rever taxas e custos / assumir os custos da ineficiência 

A sobretaxa de ineficiência anteriormente mencionada não é um custo direto imputado, mas sim 

um diferencial entre o custo de operação portuária que um produto deveria ter num porto eficiente 

e o custo de operação portuária que ele realmente tem nos portos brasileiros. Uma componente 

óbvia desse custo são os custos diários de estadia que o produto tem que pagar pelo facto de se 

encontrar na área portuária aguardando a conclusão do seu processo. Um outro custo óbvio são 

as movimentações que sofre durante essa estadia. Ainda um outro são as sobretaxas que o 

transportador exige pelo simples facto de fazer um transporte para um porto ineficiente onde ele 

sabe que os navios vão perder mais tempo nas escalas. 

Mas ainda existe um outro problema. Segundo o estudo “Pesquisa CNT do Transporte Marítimo – 

2012 – pp 209/210“, elaborado pela Confederação Nacional de Transporte incidem diretamente 

sobre o transporte marítimo, 24 diferentes impostos, taxas e tributos; ainda no seguimento do 

mesmo artigo, impostos e taxas pagos em cada processo completo de tramitação portuária 

equivalem a 67,1% do lucro obtido. Acrescente-se que algumas das taxas são aplicados 

independentemente do serviço ter sido – ou não - utilizado, isto é, são compulsórios, bem como o 

facto de o montante dos impostos variar de porto para porto, provocando assimetrias indesejáveis 

Para além do impacto direto sobre os custos dos bens destinados ou provenientes do transporte 

marítimo de longo curso, a excessiva tributação das operações portuárias é mais um fator 

desencorajador do transporte e distribuição nacionais por via hidroviária, já que o transporte 

rodoviário subsequente não está sujeito a uma tal carga tributária. Mais uma vez, a solução para o 

problema é mera e exclusivamente política e depende unicamente de decisão e da sua 

subsequente. 

 

Rever, flexibilizar e clarificar o sistema regulatório 

Portobrás, Companhias Docas, ANTAQ, Secretaria de Estado dos Portos; o modelo tem mudado 

mas o sistema continua a evidenciar carências urgentes de melhoria, sendo que na opinião dos 

utentes, a articulação entre as três últimas e os concessionários ou prestadores de serviços, é 

pouco clara e frequentemente utilizada para obstar à concretização dos investimentos e melhorias 

necessários que constam dos contratos dos últimos. Também aqui se trata de uma decisão 

política. 
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Matriz Auxiliar de Síntese 

Com as variáveis e as suas ligações, é possível traçar uma matriz de decisão (Figura 26). 

Dada a sua natureza e especificidade, algumas das variáveis são dependentes e independentes 

pelo que necessariamente tem que constar dos dois conjuntos. 

 

 

Figura 26 – Matriz de síntese e de decisão 

 

Como pode inferir-se do esquema, a quase totalidade das oportunidades de melhoria identificadas 

no sistema portuário público Brasileiro dependem direta ou indiretamente e quase exclusivamente, 

de decisão política e da implementação prática desses decisões. Em suma, dependem de o 

Governo Brasileiro querer efetivamente mudar a sua política em relação aos seus portos marítimos 

públicos. 
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7.1 Considerações finais  

O presente trabalho, cujo objetivo final era a identificação de oportunidades de melhoria do sistema 

portuário brasileiro e sugerir formas possíveis de as concretizar, permitiu igualmente extrair 

algumas conclusões intermédias que poderão contribuir para um melhor conhecimento da 

atividade portuária: 

- A performance de um porto não depende necessariamente do modelo de gestão e ou de 

privatização. É possível encontrar portos eficientes/não eficientes em todos os modelos; 

- Os resultados em termos de performance e desenvolvimento portuário das privatizações 

de atividades portuárias dependem do teor dos contratos que as regem e dependem 

sobretudo da vontade política de obrigar ao seu cumprimento e dos mecanismos legais 

mecanismos legais que o posam garantir para obrigar ao seu cumprimento; 

- A existência de meios logísticos, ainda que adequados, de movimentação de cargas não 

garante necessariamente a eficiência da sua operação; 

- Num porto, as necessidades de área de parqueamento de cargas são função do tempo 

global de processamento: quanto mais eficiente o porto, menor será a área de que 

necessita; 

- O tempo global de processamento (troughput) de uma carga através de um porto é 

altamente condicionada pelo tempo de atividades não produtivas, nomeadamente as 

relacionadas com as tramitações alfandegárias e burocráticas. O que leva a um paradoxo: 

eventuais ganhos de produtividade na operação e manipulação de cargas, podem não se 

traduzir em menor tempo global do seu processamento; em ultima análise, o único 

resultado prático é que a carga vai mais cedo para a mesma fila de espera (obviamente 

que existem ganhos na diminuição do tempo de espera do navio); 

- Num porto ou num sistema portuário, existem poucas variáveis independentes – sendo 

que existe uma, dominante em relação a todas as outras: a decisão e vontade políticas.  

 

7.2 Desenvolvimento futuro 

Por fim, deixa-se como sugestão o estudo mais aprofundado sobre a regulação portuária brasileira 

de forma a melhor se poder perceber as nuances, problemas e virtudes deste sistema. 

A título de exemplo, seria interessante aprofundar o estudo sobre o potencial de crescimento do 

setor portuário brasileiro com a melhoria de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias no Brasil ou 

mesmo na América Latina. 

Simultaneamente, poderia ser útil uma revisão das taxas, custos administrativos, horários dos 

portos assim como dos contratos de concessão com potencial de impulsionar o crescimento do 

setor, resultando em melhorias significativas no Brasil, e, consequentemente, destacar-se mais 

facilmente dos outros Países da América do Sul. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Tabela 25 – Barcos oceânicos agrupados por função 

Barcos oceânicos agrupados por função (dwt - Deadweight tonnes) 

Petroleiros 

ULCC – Duplo casco > 350.000 dwt 

ULCC – Casco simples < 350.000 dwt 

VLCC Duplo casco 200.000 – 349.999 dwt 

VLCC – Casco simples 200.000 – 319.999 dwt 

Suezmax 125.000 – 199.999 dwt 

Aframax 80.000 – 124.999 dwt; Largura > 32,31 m  

Panamax 50.000 – 79.999 dwt; Largura < 32.31 m 

Transporte de 

carga seca e/ou 

minério 

Grandes graneleiros “Tipo Capesize” >150.000 dwt 

Pequenos graneleiros “Tipo Capesize” 80.000 – 149.999 dwt; Largura > 32.31 m  

Graneleiros “Tipo Panamax” 55.000 – 84.999 dwt; Largura <32.31 m 

Cargueiro Handymax 35.000 – 54.999 dwt 

Cargueiro Handysize 10.000 – 35.000 dwt 

Transporte de 

Minério 
VLOC > 200.000 dwt 

Porta Contentores 

Post-panamax Largura máx. > 32,31 m 

Panamax Largura máx. < 32,31 m 

Fonte: Tiago Brito, 2013 (Adaptado de IHS Fairplay) 
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Tabela 26 - Composição da frota mundial de porta-contentores 

 01-01-1995 01-01-2000 01-01-2007 01-01-2010 

Capacidade n.º TEU n.º TEU n.º TEU n.º TEU 

> 7.500 TEU 0 0 10 80.822 147 1.250.003 293 2.631.348 

5.000 a 7.499 

TEU 
0 0 68 383.415 357 2.070.373 527 3.085.113 

4.000 a 4.999 

TEU 
79 345.351 156 682.428 346 1.529.854 518 2.284.181 

3.000 a 3.999 

TEU 
164 541.516 227 770.410 282 956.165 362 1.230.169 

2.000 a 2.999 

TEU 
255 637.502 389 960.443 648 1.630.850 810 2.055.784 

100 a 1.999 

TEU 
1.244 1.119.529 1.772 1.631.190 2.170 2.140.988 2.704 2.787.238 

Total 1.742 2.643.898 2.622 4.508.708 3.950 9.578.233 5.214 14.073.833 

Capacidade 

média dos 

navios 

1.518 TEU 1.720 TEU 2.425 TEU 2.699 TEU 

Fonte: Tiago Brito 2013 (Adaptado de ESPO, 2007 – Estimativas para 2010 baseadas no livro de encomendas a 01-03-

2007). 
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Anexo 2 

 

Indicadores de eficiência e suas limitações  

À luz da definição de indicador e dos requisitos de um bom indicador, conclui-se que o melhor 

indicador de eficiência portuária deveria ser aquele que fosse capaz de traduzir numericamente as 

razões que levam a que, um cliente, em possuindo diferentes alternativas, opte por utilizar um 

porto em detrimento de outro porto. Antes a incapacidade da sua medição objetiva, normalmente 

opta-se por tentar quantificar a sua produtividade e a sua performance.  

Estes indicadores enfermam do facto de que ambos os atributos acabam por depender fortemente 

da tecnologia existente e dos volumes movimentados; por essa razão, existem indicadores 

complementares embora ditos “de eficiência”, que procuram correlacionar os níveis de output de 

um porto (normalmente representados pelo seu valor), à luz dos níveis de input; desta forma faz-se 

a associação de eficiência de um porto com a melhor ou pior utilização dos recursos disponíveis. 

Se a associação incidir sobre valores, os resultados normalmente são conotados com “eficiência 

global”; se a associação incidir sobre quantidades, os resultados tendem ser conotados com 

“eficiência técnica” sendo que existem ainda indicadores complementares que incidem sobre a 

“ineficiência” e que procuram justificar ou fundamentar as diferenças entre eficiência global e 

eficiência técnica para um dado porto. 

Embora mais ajustados quando o objetivo é avaliar algo correlacionando os respetivos output e 

input, esses indicadores dependem inteiramente das variáveis correlacionadas e dos pressupostos 

subjacentes a essas variáveis, o que conduz a diferentes classificações de eficiência de um 

mesmo porto, para os mesmos anos. Da mesma forma, um mesmo porto, apresenta eficiências 

diferentes para tipos diferentes de carga. 

A respeito desse assunto, é possível encontrar trabalhos muito interessantes tal como “A Eficiência 

do Setor Portuário”, Nigra, Stefano M.O. - I.S.T. 2010. 

Para efeitos do presente trabalho, a eficiência de um determinado porto é uma variável secundária 

pelo que a maior ou menor adequação e exatidão de um indicador de eficiência não são críticos; 

assim recorreremos a classificações de eficiência constantes dos estudos da OCDE, do Banco 

Mundial e da UNCTAD a respeito da eficiência dos portos mundiais, bem como ao estudo acima 

referenciado. 
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Anexo 3 

 

1 – FORMATOS DE PRIVATIZAÇÃO  

Dos múltiplos significados do termo “Privatização”, utilizaremos o significado atribuído pela 

UNCTAD, no seu documento “Guidelines for Port Authorities and Governments on the privatization 

of port facilities” de 09/2008  

“Privatização” consiste na transferência da propriedade de bens imobilizados do setor público para 

o setor privado ou a aplicação de capital privado para financiar investimentos em instalações 

portuárias, equipamentos e sistemas 

Em termos portuários existem diferentes âmbitos e formas de privatização nem sempre fáceis de 

caraterizar: 

Privatização abrangente – caso em que a empresa sucessora se torna proprietária da área 

(terrenos e domínio marítimo) e de todos os bens que constituem o porto; 

Privatização parcial – em que apenas uma parte dos ativos e atividades de um porto público são 

transferidos para o setor privado (venda de um cais, venda da função pilotagem ou reboque) ou da 

concessão outorgada a uma empresa para construir ou operar um terminal ou uma instalação 

portuária especializada; 

Privatização completa – neste caso, estamos perante o cenário da posse completa, por parte da 

entidade privada, dos casos mencionados no ponto anterior; 

Parceria/Joint venture – em que um mesmo bem (ou serviço) é detido, em parte, pela entidade 

pública e em parte pela entidade privada. 

Assim, segundo Alfred Baird, no seu artigo “Privatization defined; is it the universal panacea?“ 

(Baird, 1999), num porto existem três componentes suscetíveis de ser privatizadas: a componente 

da Operação, a componente da Propriedade e a componente da Regulação, sendo que o mesmo 

autor engloba na componente reguladora as responsabilidades da conservação de acessos e da 

gestão de tráfego. 

 

 

 

 

 


