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Resumo 

 

O transporte intermodal tem sido um dos conceitos mais discutido nos últimos anos na área do 

transporte de mercadorias. É unânime na literatura que o futuro do transporte de mercadorias passa 

por esta modalidade e que a sua eficiência e utilidade dependem muito do nível de integração da cadeia 

intermodal e da capacidade dos agentes para cooperarem. A comunicação e partilha de informação 

são, por isso, de extrema importância na eficácia do transporte de mercadorias, em especial em cadeias 

intermodais.  

Os objectivos desta dissertação passam por analisar o negócio do transporte intermodal de 

mercadorias, caracterizando e avaliando os fluxos de informação ao longo de uma cadeia intermodal. 

E, com base nessa análise, definir momentos e fluxos críticos no desempenho da cadeia.   

Na literatura são escassas as caracterizações feitas aos fluxos de informação ao longo de uma cadeia 

intermodal e as que existem, geralmente, focam-se em casos particulares. Esta dissertação procura 

ser mais abrangente, definindo fluxos para cadeias genéricas baseadas nas tipologias de Woxenius. 

Assim, com base na literatura e na observação e percepção de diferentes agentes são apresentados 

modelos dos fluxos de informação para as diferentes tipologias de cadeias intermodais, avaliando-se 

também a criticidade desses fluxos. 

Os modelos propostos foram validados por agentes com diferentes papéis na cadeia através de 

entrevistas. Conclui-se que fluxos associados aos processos de chegada e partida da mercadoria de 

terminais internacionais podem ser considerados os mais críticos e que, apesar da envolvência de 

diferentes agentes, os momentos críticos da cadeia são, na sua maioria, comuns.  
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Abstract 

 

Intermodality has been one of the most discussed concepts in recent years in the freight transportation 

sector. It is unanimous that the future of freight transportation includes this modality and its efficiency 

and necessity relies greatly on the integration level of the intermodal chain and in the cooperation 

between agents. Therefore, the sharing of communication and exchange of information are extremely 

important for the efficiency of freight transportation, especially on intermodal transport.  

The aim of this dissertation is to analyse the intermodal freight transport business, characterizing and 

evaluating information flows along an intermodal chain, and define moments and critical flows in the 

chain performance. 

Literature that approach the characterization of information flows along an intermodal chain is scarce 

and the existing studies are focused essentially on specific cases. This study tries to be cover the 

maximum chain possibilities, defining flows for generic chains based on Woxenius' typologies. So based 

on the literature and on observation and perception of different agents, models of information flows for 

the different intermodal chains typologies will be described and their critical information flows evaluated. 

The proposed models were validated by interviewing some agents with different roles along the chain. 

Dissertation's conclusions were that information flows associated with incoming and outgoing freight 

processes on international terminals may be considered the most critical and that despite the many 

different agents, chain critical moments are still usually common. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

O negócio das mercadorias é um dos negócios mais antigos do mundo que está constantemente em 

evolução e mudança. Nos últimos anos a intermodalidade no transporte de mercadorias 

contentorizadas tem sido um tema muito debatido a nível mundial e uma preocupação, quer por 

questões ambientais quer por questões económicas e de eficiência de recursos. 

Em termos de normas mundiais e europeias o caminho tem sido o de promover esta modalidade. O 

intuito tem sido o de reduzir o transporte rodoviário, principalmente de longo curso, fomentando o 

transporte em modos de maior capacidade e menos agressivos para o ambiente como, por exemplo, o 

ferroviário e em conciliar os modos de forma a ter um modelo de negócio de transporte de mercadorias 

mais sustentável.  

Hoje em dia, as tecnologias existentes já permitem uma eficiente integração e interoperabilidade entre 

agentes, no entanto são raras as situações onde realmente se pode falar de cadeia intermodal como 

algo mais prático, eficiente e vantajoso. 

A intermodalidade tem-se deparado com inúmeras barreiras que prejudicam a eficiência e eficácia 

deste tipo de modalidade. Numa cadeia intermodal os agentes envolvidos no transporte de mercadorias 

são, geralmente, em maior número e, na maioria das vezes, implica agentes de sectores concorrentes 

logo a coordenação, comunicação e o relacionamento entre agentes torna-se complexo. Outra das 

principais barreiras prende-se com as tecnologias que os operadores utilizam. A intermodalidade exige 

uma coordenação e integração entre os modos através da utilização de determinado tipo de tecnologias 

que embora já existam ainda não são prática comum em muitos dos terminais mundiais. Essas 

tecnologias são tanto para estabelecer uma eficiente mudança de carga entre os modos como para a 

partilha de informações que permitem a integração da cadeia. O que se constata é a existência de uma 

grande disparidade na maturidade e evolução das tecnologias entre os vários modos. 

O transporte de mercadorias tem ainda outra dificuldade associada, é um negócio global. Logo para 

que haja uma integração é necessário estabelecer relações entre agentes de todo o mundo. Isto é algo 

muito complexo, pese embora existam normas internacionais para fomentar a intermodalidade, muitas 

vezes acabam por colidir nas leis e modus operandi de cada país.  

Assim, embora sejam notórias as dificuldades existentes para a implementação da intermodalidade, 

também é fácil de perceber que este é o caminho para tornar o negócio do transporte de mercadorias 

mais sustentável.  

As tecnologias para movimentação física da mercadoria são algo que se espera que demore algum 

tempo a estarem implementadas a nível global e que exigem grandes investimentos. Já as tecnologias 

de comunicação que permitem uma eficiente partilha de informação é uma realidade mais “simples”.  
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Hoje em dia, quase todos os documentos podem ser transmitidos por meios informáticos e podem estar 

acessíveis em plataformas na internet. Isto permite que todo o tipo de agentes possam, 

constantemente, ter acesso ao estado da cadeia e visibilidade sobre os processos. A partilha constante 

e imediata de informação tem, por isso, um papel fundamental na integração e eficiência do transporte 

intermodal e é algo que deve tornar-se uma prática cada vez mais comum num futuro próximo. 

1.2 Motivação e Objectivos 

Trabalhar em equipa é apresentar informação de valor acrescentado. É fornecer o elemento de 

informação adequado, ao destinatário adequado, no momento adequado. Então, caracterizar fluxos de 

informação é responder em cada ocasião às questões: O quê? A quem? Quando? (Albert e Nhon, 

2001) 

Como se referiu anteriormente, o fluxo de informação entre agentes é algo fundamental numa cadeia 

de transporte e em particular numa cadeia intermodal pois pode ter um papel fulcral na eficiência da 

cadeia e na integração entre os modos e agentes. Compreender e caracterizar estes fluxos de 

informação é algo fundamental para que se estabeleçam métodos e plataformas de comunicação 

capazes de partilhar esta informação de forma rápida e capaz de evitar erros e atrasos que possam ter 

impacto no funcionamento da cadeia. 

Nesse sentido a empresa Maeil, especializada em sistemas de informação no transporte de 

mercadorias, propôs como tema desta dissertação a análise do fluxo de informação ao longo de uma 

cadeia intermodal de transporte e avaliar os pontos críticos da cadeia. 

Portanto, os objectivos propostos nesta dissertação são compreender e avaliar os fluxos de informação 

no negócio do transporte intermodal e as responsabilidades de cada agente, criar modelos dos fluxos 

de informação que ocorrem em diferentes tipologias de cadeias intermodais e compreender que 

diferenças existem quando se trata de uma situação de importação ou de uma situação de exportação 

de mercadorias. Por fim, analisar a criticidade das informações no desenrolar das cadeias consoante a 

importância de cada fluxo no funcionamento da cadeia e as implicações inerentes a erros e/ou atrasos 

nos fluxos.    

Para estabelecer, para as diferentes tipologias de cadeias intermodais, os fluxos de informação desde 

a fase de negociação até ao fim do serviço procurou-se definir: 

 O estímulo que origina o fluxo; 

 O teor dos fluxos;  

 Os agentes envolvidos; 

 Os meios de transmissão utilizados; 

  Os timings ideais; 

  A importância de cada fluxo de informação no desenrolar da cadeia; 

  As consequências de falhas ou atrasos para o funcionamento cadeia; 
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1.3 Metodologia 

A metodologia utilizada nesta dissertação foi dividida em três fases, representadas na Figura 1.  

 

Visto este trabalho ter sido feito em parceria com a empresa Maeil, a primeira fase de análise ao tema 

abordado começou por ser feita com recurso à literatura existente, por observação e através de 

entrevistas. A observação passou por uma análise a trabalhos já realizados na Maeil e por 

acompanhamento de processos junto de parceiros, Ibero Linhas e SeaWorld, com funções de 

transitários e de despachantes em cadeias de transporte. Após compreensão da temática e do 

funcionamento dos processos, foram realizadas entrevistas com esses parceiros para esclarecer 

dúvidas e obter informações em falta para a realização dos modelos. Nesta fase adoptaram-se as 

tipologias de Woxenius como base da cadeia intermodal e definiram-se os fluxos de informação ao 

longo das cadeias. 

Na segunda fase são associados os fluxos às tipologias da cadeia de transporte, definindo-se os 

modelos que reflectem os fluxos de informação ao longo das diferentes tipologias de cadeias 

intermodais de transporte de mercadorias. Nesta fase foram também criadas as tabelas que 

caracterizam e avaliam a criticidade de todos os fluxos existentes. 

Na terceira fase, foi feita a validação dos modelos e da criticidade das informações no desenrolar da 

cadeia com recurso a novas entrevistas - com os transitários e despachantes SeaWorld, Ibero Linhas, 

Transitex, Geocargo, Pentatrans e o operador de terminal Sotagus - e à análise de casos de estudo já 

publicados. Por fim, foi feita uma análise ao trabalho realizado e retiradas as principais conclusões. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação é composta por este primeiro capítulo e mais seis capítulos que podemos agrupar em 

três partes distintas, esta divisão da dissertação está representada na Figura 2. 

Figura 1 - Metodologia da dissertação 
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A primeira parte é composta pelo capítulo 2 e 3 pelos sub-capítulos 4.1 e 4.2. Aqui é elaborada a 

caracterização de alguns aspectos do negócio do transporte de mercadorias, das cadeias intermodais 

e dos fluxos de informação.  

No capítulo 2 é feita uma análise genérica ao negócio do transporte de mercadorias. No capítulo 3 o 

foco centra-se no transporte de mercadorias em cadeias intermodais. O capítulo 4 analisa 

especificamente os fluxos de informação no transporte intermodal de cargas, e para caracterização do 

negócio são considerados os sub-capítulos 4.1 e 4.2. O primeiro analisa as tecnologias de comunicação 

e informação no transporte de mercadorias e o segundo a arquitectura de sistemas de comunicação. 

A segunda parte desta dissertação começa com uma análise de casos de estudo no sub-capítulo 4.3. 

Após a compreensão do tema e análise dos casos de estudo, são elaborados no capítulo 5 os modelos 

de fluxo de informação para as diferentes tipologias de cadeias de transporte intermodal de 

mercadorias. Estes modelos são acompanhados de tabelas, em anexo, que os complementam e que 

devem ser consultadas em simultâneo com a leitura deste capítulo. Estas tabelas permitem uma análise 

mais extensa dos modelos apresentados e do trabalho realizado. 

Por fim, a terceira parte inclui a confirmação e validação dos modelos no capítulo 6, no capítulo 7 é 

feita uma análise geral ao trabalho. Neste último capítulo são também apresentadas as principais 

conclusões e são sugeridos estudos futuros que podem complementar o trabalho realizado. 

 

Em anexo estão também incluídos outros conteúdos que complementam os assuntos apresentados e 

que o autor considerou relevantes para a compreensão do tema. 

Figura 2 - Estrutura da dissertação 
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2 O Negócio do Transporte de Mercadorias 

O processo de produção e distribuição de um qualquer produto tem, ao longo do tempo, aumentado o 

seu grau de complexidade. A globalização de mercados, as economias de escala e as melhorias 

tecnológicas foram os principais motivos para a evolução deste sector de negócio. Como consequência 

desta evolução houve um crescimento do número de agentes envolvidos, das distâncias origem/destino 

e das quantidades transportadas, alteraram-se as exigências dos clientes e a concorrência entre 

empresas tem sido cada vez maior. Estas mudanças levaram as empresas a perceber, na década de 

80, que a interacção e colaboração eram benéficas para todo o processo. Melhorando quer a eficiência 

das empresas, quer a performance do negócio em geral. (R. Lummus e R. Vokurka, 1999).  

A recente crise financeira mundial e as questões ambientais têm, também, tido um papel importante na 

necessidade das empresas de tornar os seus processos mais competitivos e eficientes. Tudo isto levou 

a que, hoje em dia, as empresas tenham de cooperar com clientes, fornecedores de serviços e até 

competidores, partilhando conhecimento e informação de forma a criar cadeias colaborativas e capazes 

de competir no mercado. 

Este capítulo procura resumir o negócio do transporte de mercadorias. Começa por ser feita a 

caracterização de cadeia de abastecimento, de logística e por fim centra-se no transporte de 

mercadoria. Aí, são definidos conceitos fundamentais, analisados os agentes envolvidos e as 

mercadorias transportadas, é feita a distinção entre modos de transporte, são apresentados os 

documentos utilizados no transporte internacional de mercadorias e finalmente são definidas as 

tipologias de cadeias de transporte de mercadorias existentes. 

2.1 Cadeia de Abastecimento 

Com as constantes mudanças nestes processos, a definição de cadeia de abastecimento não tem sido 

unânime. Cadeia de abastecimento pode ser vista como “todas as actividades envolvidas na evolução 

de um produto desde a matéria-prima até chegar ao cliente, incluindo o abastecimento de matérias-

primas e peças, produção e montagem, armazenamento e controlo de stock, gestão de pedidos, gestão 

de canais de distribuição, entrega ao cliente e sistemas de informação para monitorizar todas estas 

actividades.” (Rhonda R. Lummus, Robert J. Vokurka, página 1, 1999). 

Genericamente o papel da cadeia de abastecimento é adicionar valor a um produto, transportando-o 

de um local para outro e podendo modificá-lo ao longo do processo. (Janvier-James, Assey Mbang, 

2009). Na Figura 3 é apresentado um esquema de uma cadeia de abastecimento e dos sectores 

abrangidos. 
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Figura 3 - Esquema de cadeia de abastecimento 

 

O mau funcionamento de uma conexão ou nó numa cadeia de abastecimento é suficiente para 

prejudicar a eficiência de toda a cadeia, sendo necessária uma boa gestão da cadeia de abastecimento 

para controlar e coordenar todas as actividades de forma a garantir a eficiência e competitividade da 

cadeia. (Janvier-James, Assey Mbang, 2009) 

Gestão de cadeia de abastecimento é definida como “a sistemática coordenação estratégica das 

funções tradicionais do negócio e das tácticas ao longo dos processos das empresas e da cadeia, com 

o propósito de melhorar a performance a longo prazo, das empresas e da cadeia como um todo.” 

(Mentzer et al. 2001) 

As evoluções tecnológicas têm possibilitado novas abordagens e novos sistemas de gestão, com os 

sistemas de informação a mostrarem-se fundamentais em inúmeras áreas. Além da interacção entre 

agentes, os sistemas de informação têm influência no design de redes logísticas, gestão de inventário, 

gestão de distribuição, gestão de frotas, planeamento de produção, planeamento de pedidos e procura, 

controlo de armazéns e partilha de informações e requisitos ao longo da cadeia, como se constata na 

Figura 4. (Rabah e Mahmassani, 2002) 

A existência de uma cadeia totalmente integrada facilitará a troca de informações e a resolução dos 

processos. Terá uma forte influência na eficiência da cadeia de abastecimento, podendo reduzir custos, 

melhorar os serviços prestados e monitorizar os processos. 

 

Fonte: Adaptado de Janvier-James, Assey Mbang, 2009 
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Figura 4 - Influência da informação numa cadeia de abastecimento 

2.2 Logística 

O Council of Supply Chain Management definiu, em 2003, logística como “a parte da gestão da cadeia 

de abastecimento responsável por planear, implementar e controlar a eficiência e efectividade do fluxo 

e armazenamento de bens, serviços e informações entre a origem e destino de forma a cumprir os 

requisitos dos clientes.”  

Os sistemas de informação vão ser fundamentais em praticamente todos os sectores abrangidos pela 

logística. No marketing através da divulgação dos produtos/serviços e de informações sobre as 

condições de venda. No registo e gestão de pedidos e inventário, tornando mais eficiente o processo 

de transporte permitindo uma melhor comunicação entre os agentes.  

Enquanto no pós-venda os sistemas de informação são relevantes na resolução de problemas e na 

relação com os clientes. Recentemente têm surgido novos serviços como o E-business, a evolução 

tecnológica e a internet permitem uma melhoria dos serviços, da transparência de processos e 

harmonizar e reduzir o tempo nos vários processos. (Posset et al., 2010) 

Fonte: Adaptado de Rabah, Mahmassani, 2002 
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2.3 Transporte de Mercadorias 

Dentro da logística vamos encontrar o processo de transporte de mercadorias que se resume ao 

transporte físico dos bens. O tipo de transporte vai variar com as suas características ao nível das 

infraestruturas, veículos e operações comerciais. A Figura 5 demonstra os processos de uma cadeia 

de abastecimento, de uma cadeia logística e de uma cadeia de transporte.  

2.3.1 Conceitos Fundamentais 

Para a compreensão do processo de transporte de mercadorias é fundamental perceber determinados 

conceitos como importação, exportação, terminal e consolidação. É, também, fundamental saber 

distinguir os diferentes tipos de transporte, multimodal, combinado, intermodal, co-modal e sincromodal. 

No transporte internacional de mercadorias vamos ter dois tipos de processos, importação e 

exportação. A importação diz respeito a um cliente requerer e receber as mercadorias de um expedidor 

de outro país, enquanto a exportação refere-se a um expedidor enviar cargas para o seu cliente no 

estrangeiro. Em Portugal em 2013, segundo o INE, foram importadas 51,4 milhões de toneladas de 

mercadorias que corresponde a 58% das cargas internacionais movimentadas em Portugal e 

exportadas 36,8 milhões de toneladas de carga (42% das cargas internacionais). 

Os terminais são pontos nodais que, geralmente, englobam mais do que um modo de transporte, têm 

um local para armazenamento de mercadorias e possuem equipamentos de manuseamento da carga 

de forma a carregá-la ou descarregá-la dos transportes. Podem ser locais de estrangulamento dos 

serviços intermodais devido ao consumo de tempo, possibilidade de danos ou perdas das mercadorias 

e custos extras associados. 

Figura 5 - Abrangência da cadeia de abastecimento, da cadeia logística e da cadeia de transporte 

Fonte: Adaptado de Woxenius, 2012 
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Existem 4 tipos de terminais “hubs”, porta de entrada, regionais e finais. Um terminal do tipo “hub” 

destaca-se por ser de grandes dimensões, tem como função principal garantir uma fácil e fluída troca 

modal, é avançado em termos tecnológicos e possui serviços que adicionam valor ao produto, tais 

como consolidação ou classificação de produtos. Um terminal do tipo porta de entrada está localizado 

na periferia de uma região populosa, poderá ser avançado tecnologicamente, os fluxos de carga dão-

se numa só direcção, ou seja, recebe mercadoria de longas distâncias e distribui a curtas distâncias, 

possui serviços que adicionam valor ao produto. Um terminal regional é de pequenas dimensões 

podendo ser menos evoluído tecnologicamente. Um terminal final é o destino final da mercadoria, 

podendo ser qualquer um dos anteriores, geralmente está localizado próximo do utilizador final.  

Nas últimas décadas a eficiência destes nós tem evoluído bastante. Em particular com o aparecimento 

de sistemas de gestão de informação, como EDI, que aceleraram bastante os processos de troca de 

documentos e informações. (Jean-Paul Rodrigue et al., 2013) 

Consolidação é o processo da logística responsável por agrupar cargas de vários clientes em unidades 

de transporte, procurando tornar mais eficiente os recursos de transporte. Para clientes que não são 

capazes de ocupar unidades de transporte por inteiro existem empresas especializadas neste tipo de 

serviços de consolidação. Este método tem-se revelado uma forma muito eficaz de reduzir os seus 

custos embora possa ser mais moroso. 

Em vez de carregamento directo, as cargas de baixo volume são movidas para centros de consolidação 

ou terminais e incluídos em fluxos maiores. São depois transportados, geralmente, por serviços 

intermodais de alta capacidade e frequência.  

Ou seja, em geral, temos cargas desconsolidadas até ao terminal do transporte que realiza a maior 

ligação (transporte principal), cargas consolidadas durante o transporte principal e voltamos a ter cargas 

desconsolidadas desde o terminal final até ao cliente final. Este processo é genericamente 

representado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Processo de consolidação e desconsolidação 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigue et al., 2009 
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É necessário analisar cada caso em termos de custo, tempo de operação, estrutura da rede e requisitos 

dos clientes para se concluir se é vantajoso ou não recorrer a este processo. (SteadieSeifi et al., 2014)  

Saber a diferença entre os tipos de transporte existentes para movimentação de mercadoria é 

fundamental, tanto para a escolha do melhor modo a utilizar em cada situação, como para compreender 

o serviço que está a ser contratado e a sua qualidade. 

O transporte pode ser feito apenas por um modo, no entanto, com a globalização do processo de 

transporte de mercadorias, passou a ser comum a utilização de mais do que um modo para se 

conseguir movimentar a carga desde a origem até ao destino. Com a multiplicidade de modos utilizados 

o número de agentes intervenientes aumentou e surgiu a necessidade de ligação entre modos e de 

comunicação entre agentes, a integração do processo.  

O transporte multimodal define-se pelo transporte de cargas internacionais por dois ou mais modos de 

transporte e implica um operador multimodal, responsável por providenciar os serviços e um contrato 

multimodal entre os agentes envolvidos no serviço de transporte. (United Nations, 1980) 

Transporte co-modal é o uso eficiente dos diferentes modos e das suas combinações, incluindo 

ligações entre o mesmo modo. (European Commission, 2006) 

Com a integração de processos surge a intermodalidade, com preocupações de melhoria de eficiência 

do sistema e sinergias entre os agentes.  

A intermodalidade define-se, então, como o transporte de mercadorias por dois ou mais modos, de 

forma integrada e com a carga sempre na mesma unidade de armazenamento, geralmente contentores. 

Para que este processo funcione é necessário não só um agente integrador, como contratos capazes 

de o regular.  

Recentemente na Europa têm surgido políticas e preocupações ambientais e é bastante utilizado o 

transporte combinado, semelhante ao transporte intermodal, mas onde grande parte do transporte 

terrestre é feito por comboio ou por modo marítimo e apenas no início e no fim da cadeia o transporte 

é feito por modo rodoviário. Este tipo de transporte pode ser dividido em transporte combinado 

acompanhado e não acompanhado. 

No transporte acompanhado o veículo rodoviário acompanha a carga enquanto é transportado por outro 

modo, destacando-se os sistemas Ro-Ro e Rolling Road. No transporte não acompanhado as unidades 

de carga vão sendo trocadas de modo ao longo da cadeia, não havendo acompanhamento do veículo 

rodoviário. As formas mais típicas de transporte não acompanhado são o transporte de contentores, 

swap bodies e semi-trailers. (Posset et al., 2010) 

Como é expectável estes processos estão em constante evolução e recentemente tem-se começado a 

falar de transporte sincromodal. No essencial trata-se do transporte intermodal mas planeado e com 

tomadas de decisão em tempo real. Procura uma constante melhoria do processo e é capaz de alterar 

o planeado consoante necessidades ou imprevistos que surjam já com a cadeia em andamento.  
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As definições destes conceitos não são unânimes e os autores tendem a adoptar a que melhor se 

adequa à sua abordagem. Assim, neste trabalho considera-se transporte intermodal ao movimento das 

cargas em vários modos de forma integrada mas a mercadoria pode ser consolidada/desconsolidada 

e/ou ser transferida para uma unidade de carga diferente. Como se pretende focar nas trocas de 

informação, em vários tipos de cadeias, necessárias no transporte intermodal contentorizado, não faria 

sentido excluir as situações onde a mercadoria é realojada nos terminais de forma a tornar a cadeia 

mais eficiente e reduzir os custos de transporte. Considera-se transporte intermodal e não combinado 

não acompanhado porque o estudo não se remete somente a transporte na União Europeia e porque 

se pretende abranger o maior número de cadeias possível.  

A Figura 7 resume as definições apresentadas. 

 

Figura 7 - Caracterização de transporte intermodal, co-modal, sincromodal e multimodal 

Deve-se referir que muitas vezes o transporte aéreo não é contemplado como opção nestas definições 

por serem necessários contentores de diferentes formatos. No entanto com a definição de transporte 

intermodal adoptada este modo fica, também, incluído. 

2.3.2 Agentes Envolvidos e sua Relevância 

Como foi dito anteriormente o processo de transporte de mercadorias é complexo e implica o 

envolvimento de inúmeros agentes: expedidor, consignatário, transitário, agentes transportadores, 

gestores de terminais, operadores de logísticos, despachante, agente alfandegário e outros agentes 

externos ao sistema. Os agentes têm de se relacionar entre si e têm papéis muito específicos e distintos 

ao longo da cadeia, sendo certo que todos são relevantes para o seu bom funcionamento.  

Fonte: Adaptado de Spikker, 2014 
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Na definição dos agentes abrangidos deve-se começar por destacar o expedidor que é o agente 

responsável pelo envio da carga, é o agente que possuí a mercadoria que vai ser transportada, 

podendo não ser o dono da carga, sendo este o consignador. Nos documentos de identificação da 

carga é apelidado de “shipper”. Do outro lado da cadeia temos o consignatário que é o “novo dono” da 

carga e que pode ser ou não o destinatário, que é quem recebe a carga. No caso de se tratar de uma 

importação o consignatário é o responsável pelo início de todo o processo, podendo até ser o 

responsável pela contratação de todos os serviços. Os retalhistas podem ser considerados o destino 

final da carga, excepto em serviços de entrega em casa. 

Um dos intervenientes com maior relevância no transporte de mercadorias é o transitário. Este agente 

é contratado pelo cliente para fazer a ponte entre ele e os agentes de transporte. Este agente tem como 

missão principal definir a melhor opção e gerir a cadeia de transportes de forma a garantir a 

performance esperada. Além disto, a integração entre agentes não surge de uma forma espontânea, 

sendo necessário a actuação do transitário para regular e promover a integração.  

As obrigações dos transitários são: 

 Fazer os contratos e gerir o transporte da mercadoria do cliente. 

 Tratar dos documentos de importação e exportação. 

 Tratar de outras formalidades que possam estar inerentes ao transporte da mercadoria – é 

responsável por autorizações e taxas aduaneiras, contrata o despachante se tiver ordens para 

isso. 

 Controlar a qualidade dos bens. 

 É responsável pelos processos de carga e descarga. 

 É responsável por pagar taxas e proteger os bens. 

 Dá a cara perante o cliente e defende-o perante as empresas por si contratadas. 

Geralmente o cliente contrata o transitário e espera que ele se encarregue de todo o processo, ficando 

desligado das negociações e do planeamento do transporte com os restantes operadores. O transitário 

pode ser uma empresa dedicada a esta actividade ou ser uma empresa de transporte capaz de efectuar 

este tipo de gestão. 

Os agentes transportadores são empresas responsáveis pelo transporte físico das mercadorias, são 

operadores rodoviários, ferroviários, aéreos e marítimos. 

Os gestores de terminais e plataforma estão encarregues de gerir os terminais. Controlam a entrada e 

saída de mercadorias e de transportes e definem qual o destino que a carga tem dentro do terminal, se 

vai para armazenamento, consolidação ou mudança de modo. Já os operadores logísticos de terminais 

são as empresas responsáveis pela movimentação e manuseamento da carga dentro dos terminais. 

Sempre que se trata de movimento de carga extra comunitária é necessário legalizar esta carga, para 

isso é contratado o despachante. Este agente é o profissional especializado no desembargo de 

mercadorias que transitam por alfândegas aduaneiras. 
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Trata-se de um representante, por conta de outrem, nos actos e formalidades previstos na legislação 

aduaneira, incluindo resolução dos documentos necessários e proceder aos pagamentos de taxas 

aduaneiras. O processo alfandegário começa num país de origem e termina no país de destino. Todos 

os envios destinados a Portugal provenientes de um país não pertencente à União Europeia estão 

sujeitos a controlo aduaneiro. Outro agente importante na legalização da carga será, então, o agente 

alfandegário ou alfândega que é a autoridade a nível nacional cuja responsabilidade principal, na 

entrada ou saída de mercadorias do país, é a cobrança de taxas, o controlo, a verificação de legalidade 

e a salvaguarda de taxas adicionais. Além da alfândega consoante o tipo de mercadoria a ser 

transportada pode ser necessária a intervenção de outras entidades para verificação da mercadoria, 

por exemplo no controlo de animais vivos ou de produtos alimentares. 

Além destes agentes existem outros que interferem no processo, embora de forma mais indirecta, são 

considerados agentes externos. Nestes destacam-se os reguladores de mercados, as autoridades 

políticas e os gestores de infraestruturas de transporte. Os reguladores de mercados são organismos 

que têm como função o acompanhamento de um determinado sector de actividade, fiscalizando o 

cumprimento da legislação, nomeadamente das regras da competição. Algumas dessas estruturas têm 

também funções de fiscalização do mercado e do seu modo de funcionamento. As decisões políticas 

ao nível de transportes podem ter uma forte influência na escolha dos modos utilizados e no modus 

operandi sendo por isso que as autoridades políticas são um agente importante. Finalmente os gestores 

de infraestruturas através das suas políticas de gestão e condicionantes impostas podem condicionar 

de forma relevante o funcionamento do modo abrangido.  

É importante referir que o mesmo agente pode ter mais do que uma função, oferecer vários serviços. 

É, por exemplo, comum um transitário ser também responsável pelos processos aduaneiros, ou seja é 

transitário e despachante simultaneamente.  

Todas as entidades e agentes envolvidos no processo de transporte de mercadorias estão resumidas 

na página seguinte, na Figura 8. 
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Figura 8 - Agentes/entidades envolvidas no transporte de mercadorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Miranda, 2013 
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Só se um agente compreender a sua responsabilidade e o seu contributo para o bom funcionamento 

da cadeia é que ele será capaz de compreender a qualidade das suas acções e qual a influência directa 

das suas actividades. A Figura 9 mostra as interacções estabelecidas entre os agentes intervenientes 

ao longo de uma cadeia de transporte. (Ver Anexo I – Nível de decisão e intervenção dos agentes no 

transporte intermodal)  

Figura 9 – Agentes intervenientes e suas relações numa cadeia de transporte  

2.3.3 Mercadorias 

Hoje em dia, as mercadorias transportadas são inúmeras e bastante diversificadas. Isto implica 

cuidados e formas de transporte diferentes consoante o tipo de mercadorias, podendo estas ser 

agrupadas em classes de carga. As mercadorias pertencentes a uma classe apresentam cuidados e 

formas de transporte semelhantes às restantes mercadorias dessa classe e diferentes das integradas 

nas restantes classes. Os tipos de mercadorias podem então dividir-se em carga contentorizada, carga 

granel sólida e líquida, carga geral e carga Roll-on/Roll-off (Ro-Ro). (Pedro Miranda, 2013) 

A utilização de carga contentorizada é, hoje em dia, uma das mais utilizadas. Resume-se em 

acondicionar a carga em contentores. Esta forma de carga surgiu na década de 60, no contexto 

marítimo, e foi uma grande inovação no transporte de mercadorias pois permitiu reduzir os tempos de 

manuseamento e facilitar a interoperacionalidade entre modos. Passaram a ser manuseados e 

transportados contentores de dimensões fixas ao invés de mercadorias soltas ou em paletes. 

Possibilitou, também, consolidar mercadorias de forma a optimizar o espaço de ocupado e reduzir 

custos no processo.  

Fonte: Adaptado de Martin Posset, Manfred Gronalt, Hans Hauslmayer, 2010 



 

16 

As cargas contentorizadas podem ser classificadas em contentores completos (Full Container Load) e 

contentores de carga consolidada (Less Than Container Load). A modalidade FCL é quando o 

expedidor preenche todo o contentor com a sua carga. Enquanto na LCL são colocadas cargas de 

diferentes expedidores de forma a completar um contentor. A carga é entregue num terminal, onde é 

consolidada e transportada em conjunto com cargas de outros clientes. No final a carga é 

desconsolidada e entregue ao consignatário correspondente. 

De forma a facilitar o processo de manuseamento e troca entre modos, houve uma normalização das 

dimensões dos contentores. Os mais comuns são os contentores ISO (International Standardisation 

Organisation), CEN (European Committee for Standardisation) e ULD (Unit Load Devices). 

 Os contentores ISO podem ser de 20 pés (twenty-foot equivalent unit - TEU), de 40 pés (forty-foot 

equivalent unit - FEU), high-cube (semelhantes ao de 40 pés em comprimento mas maiores em altura) 

e recentemente surgiram os de 45 pés que aumentam a capacidade do modo. 

Os contentores CEN, swap bodies e semi-trailers, surgiram para ser utilizados em meios de transporte 

terrestres, são mais leves e com aberturas laterais que podem tornar os processos mais produtivos. 

Os ULD são contentores do tipo ISO mas utilizados no transporte aéreo, são bastante leves e têm 

formatos específicos de forma a aproveitar ao máximo o espaço disponibilizado pelos aviões. 

Na Tabela 1 estão definidos os modos de transporte em que podem ser utilizadas as unidades de carga 

mais comuns. 

Tabela 1 - Compatibilidade entre unidades de carga e modos de transporte 

Unidades de 
Carga 

Rodoviário Ferroviário 

Marítimo 

Terrestre Aéreo 
Alto mar 

Curtas 
Distâncias 

Swap Bodies 
      

Semi-trailers 
      

Contentores 
ISO       

ULD 
     

 

 

As cargas contentorizadas podem ser muito variadas, caixas, embalagens, barris, pipas, tambores, 

carga solta, carga empacotada, fardos e sacos que podem conter os mais variados produtos. (ver 

Anexo II – Classificação e divisão dos vários tipos de mercadorias)  

Com a constante necessidade de contentores para colocar carga a logística por trás deste tipo de carga 

é algo complexa. Além dos contentores poderem pertencer à própria empresa ou ser alugados, em 

regime dedicado ou não, existe ainda a problemática do retorno dos contentores.  

Estes podem regressar vazios ou ser aproveitados para outros serviços, o que exige coordenação com 

outras cadeias mas pode reduzir significativamente o custo total dos serviços. 
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Carga granel são cargas que se transportam em grandes quantidades, sem estarem acondicionadas 

ou com marcas de identificação. Podem ser mercadorias líquidas ou sólidas, este tipo de carga é 

comum em petróleo, cereais e gasolina.  

A carga geral é, ao contrário da carga a granel, carga já transportada com acondicionamento, com 

marca de identificação e contagem de unidades. Pode ser agrupada em volumes, formando unidades 

maiores, ou ser solta como é o exemplo dos fardos ou do gado. (Pedro Miranda, 2013) 

A carga Ro-Ro, como foi referido anteriormente, é o transporte de veículos ou carga que embarque ou 

desembarque sobre rodas. 

É importante referir que existem mercadorias “especiais” que têm de ser acondicionadas de forma 

conveniente e atestadas por entidades competentes, como é o caso de produtos perecíveis, 

substâncias perigosas, animais vivos, entre outros. 

Na Figura 10Figura 10 - Movimento de mercadorias, segundo o grupo de mercadorias, por modo de 

transporte, em 2013 é apresentada a distribuição dos grupos de mercadorias pelos vários modos na 

importação e exportação em Portugal. 

Este trabalho vai centrar-se essencialmente nas mercadorias contentorizadas, visto serem as mais 

utilizadas e as que melhor se adequam a uma ideia de cadeia de transporte intermodal com integração 

e interacção de vários agentes e diferentes modos de transporte. 

2.3.4 Modos de Transporte 

São vários os modos de transporte disponíveis para o transporte de mercadorias. É, por isso, 

necessário compreender as diferenças entre os modos e as suas vantagens e desvantagens. Esse 

conhecimento facilita na escolha do modo, ou combinação de modos, mais adequado a cada serviço 

de transporte de mercadorias.  

Figura 10 - Movimento de mercadorias, segundo o grupo de mercadorias, por modo de 

transporte, em 2013 

Fonte: INE, 2013 
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Normalmente as variáveis para a escolha de um modo são o custo, o tempo em trânsito, a flexibilidade 

e fiabilidade do serviço, as características da carga, a confiança nos agentes intervenientes, a 

segurança e monitorização no transporte e outros serviços que possam ser prestados e que adicionam 

valor ao serviço. Em curtas distâncias tudo se resume ao custo já que a maioria das empresas 

apresentam determinados padrões e serviços mínimos, tornando difícil as restantes variáveis terem um 

peso suficiente para compensar um custo maior. (Reis, 2014). 

Na Figura 11 podemos ver a distribuição das mercadorias por modo de transporte na Europa e em 

Portugal e a distribuição por modo da carga importada e exportada em Portugal. 

 
 

  

Figura 11 – Carga internacional por modo na Europa e em Portugal 
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2.3.4.1 Transporte Rodoviário 

O transporte rodoviário é, hoje em dia, o modo mais utilizado na Europa. Este meio de transporte 

destaca-se pela sua flexibilidade, permitindo a ligação com o cliente inicial/final, quase sem 

constrangimentos de infraestruturas, de todo o tipo de mercadorias. É fundamental em situações de 

entrega porta-a-porta pelo que numa cadeia intermodal é, muitas vezes, responsável pelas ligações 

iniciais e finais. Fazendo a ligação entre o depósito do cliente e o terminal de ligação com o transporte 

principal da cadeia. Outro aspecto importante neste tipo de transporte é a sua fiabilidade devido à 

redundância de infraestruturas, no caso de surgir algum imprevisto existem formas alternativas de 

cumprir o serviço, permitindo mitigar o problema. O custo capital dos veículos é reduzido permitindo a 

entrada de novos competidores, o que torna o sector muito competitivo. É um modo com velocidades 

relativamente elevadas. 

No entanto, nem tudo são virtudes neste modo. É um modo com reduzida capacidade de transporte e 

que se tem tornado mais caro com o aumento do custo dos combustíveis. Outro problema deste modo 

tem sido o aumento do tráfego, do congestionamento das estradas e das preocupações ambientais, 

que tem levado a políticas europeias com o intuito de reduzir a utilização deste modo de transporte. 

A Comissão Europeia propõe, no transporte internacional de mercadorias, um limite de 40 toneladas 

neste modo e um comprimento máximo de veículo de 18,75 metros. Aceitando no entanto 44 toneladas 

no caso de se tratar de transporte intermodal e uma distância menor que 150 quilómetros. Os países 

podem, no entanto, adoptar limites superiores nas suas estradas. (CEPI) 

Em suma o modo rodoviário é muito competitivo em curtas distâncias e essencial para uma maior 

abrangência das cadeias. É capaz de fornecer um nível de serviço elevado a custos aceitáveis. As 

políticas europeias pretendem que este modo seja, cada vez mais, para serviços de curta distância e 

que haja uma mudança tecnológica para motores de energia limpa.  

2.3.4.2 Transporte Ferroviário  

O transporte ferroviário é outro modo terrestre de transporte de mercadorias, tem uma capacidade que 

ronda as 50 toneladas por vagão e é capaz de transportar a maioria das mercadorias. O comprimento 

máximo varia de país para país, logo a capacidade máxima do comboio não é fixa. Tem a vantagem 

de não ser tão poluente como o rodoviário e apresentar custos reduzidos por tonelada. 

O transporte ferroviário na Europa tem sofrido bastante com a falta de integração no sector. Só 

recentemente têm surgido preocupações em criar sistemas de bitolas, sinalização e electrificação 

comuns em todos os países que facilitem a ligação entre os países através deste modo. Outro grande 

problema do ferroviário é a falta de flexibilidade e a partilha de infraestruturas com os comboios de 

passageiros, que têm prioridade sobre os de carga. Isto aumenta o tempo de serviço e reduz a 

velocidade comercial, tornando o modo menos competitivo. Este é um modo lento com um nível de 

serviço inferior e, por vezes, limitado para determinadas mercadorias onde o tempo de serviço é 

essencial. (Jean-Paul Rodrigue et al., 2013) 
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Este modo caracteriza-se, então, por uma maior capacidade que o transporte rodoviário e com custos 

menores por tonelada, para comboios com uma boa taxa de ocupação. No entanto, por ser mais lento 

e apresentar demasiadas condicionantes apenas se tem mostrado competitivo para distâncias 

relativamente elevadas e para elevadas quantidades de carga. Recentemente têm sido melhorados os 

terminais e criadas linhas exclusivas de mercadorias de maior velocidade, procurando-se tornar o 

transporte ferroviário mais competitivo e aumentar a sua quota de mercado. 

2.3.4.3 Pipelines 

Este modo de transporte é de extrema importância para o transporte de fluídos, como é o caso do gás 

e do petróleo. São tubagens, que atravessam grandes extensões de terreno, percorridas por grandes 

quantidades do produto a transportar. É limitado para determinadas mercadorias e utilizado para 

grandes quantidades. (Jean-Paul Rodrigue et al., 2013) 

Assim, os pipelines são um modo de transporte muito específico e com uma reduzida quota de 

mercado, optou-se por não o considerar neste estudo.  

2.3.4.4 Transporte Marítimo 

O crescimento deste modo deu-se com a globalização de mercados e com o aparecimento de 

economias de escala, surgindo a necessidade de transportar grandes quantidades de mercadorias para 

longas distâncias a preços aceitáveis. O crescimento deste sector tem levado a grandes inovações 

tecnológicas nos navios e nos terminais de forma a acelerar processos e aumentar a competitividade 

do sector, em especial com o aparecimento da carga contentorizada. No entanto, este meio de 

transporte apresenta limitações no tamanho das embarcações devido à capacidade dos portos e à 

profundidade das águas navegadas. Em termos de fiabilidade este sector é afectado por questões 

meteorológicas, recentemente este problema tem sido reduzido através das novas tecnologias de 

previsão meteorológica.  

Dentro do transporte marítimo vamos ter duas vertentes, uma de transporte de longo curso e outra de 

curtas distâncias. O transporte de longo curso surgiu por não haver outra forma de fazer a ligação de 

grandes quantidades de mercadorias entre continentes. Embora seja um modo bastante lento, a grande 

capacidade, a fiabilidade, os serviços especializados, a flexibilidade de serviços e o baixo custo fazem 

com que seja um modo com um elevado nível de serviço. Neste tipo de serviço é comum a existência 

de linhas marítimas, rotas fixas e frequentes entre os principais pontos comerciais. Podem no entanto 

ser contratados serviços charters, onde uma empresa aluga o navio para um serviço específico. (Jean-

Paul Rodrigue et al., 2013)  

Já o transporte de curtas distâncias é caracterizado pela ligação entre portos/terminais de grande 

capacidade e outros mais pequenos através de rios ou mares. Tem a particularidade de apenas ser 

possível em determinados locais, uma vez que são necessários rios navegáveis e terminais capazes 

de receber as embarcações de mercadorias. Tipicamente é usado em serviços intermodais, como por 

exemplo o Ro-Ro, competindo directamente com os serviços rodoviários e ferroviários. 
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 Na Europa tem-se verificado um forte apoio da Comissão Europeia a este modo de forma a promover 

a sustentabilidade do sector de transportes. (Jean-Paul Rodrigue et al., 2013) 

Em suma, este modo é essencial para o transporte de longa distância de mercadorias de baixo valor 

comercial ou sem grandes requisitos temporais, pois é um serviço lento mas de grande capacidade e 

com um custo reduzido.  

2.3.4.5 Transporte Aéreo  

O uso do modo aéreo para transporte de mercadorias surgiu com a necessidade de reduzir o tempo de 

expedição de determinados produtos. Essencialmente em produtos perecíveis, de elevado valor e 

produtos sensíveis ao tempo. O transporte aéreo tem-se revelado muito importante no apoio da 

produção “just-in-time” e estratégias de distribuição com baixo nível de inventário e nas vendas online. 

Outro nicho de mercado da carga aérea são as situações de emergência, onde a entrega rápida dos 

produtos se revela mais importante que os custos. (Jean-Paul Rodrigue et al., 2013) 

Este modo de transporte apresenta como grande vantagem ser o modo mais rápido, ser fiável e 

apresentar um elevado nível de serviço. As grandes contrariedades da carga aérea são os custos 

elevados, a limitação de tamanho e capacidade dos aviões, a susceptibilidade a condições 

meteorológicas ou geo-políticas e a capacidade e disponibilidade dos aeroportos para determinados 

serviços. Além disso, nem todas as cargas podem ser transportadas pela sua natureza, tamanho e 

volume ou por serem sensíveis às variações de pressão. As características deste modo levam a que 

seja concorrente dos restantes modos quer a longas quer a curtas distâncias.  

O transporte aéreo é essencialmente utilizado no transporte de produtos de elevado valor como 

produtos tecnológicos ou joalharia, de bens urgentes como vacinas ou correio e de produtos perecíveis, 

permitindo o acesso a produtos sazonais durante todo o ano. Embora apresente um custo elevado, a 

perspectiva de que este sector pode continuar a crescer é justificado com aumento da competição 

baseada no tempo de expedição. 

A Figura 12 faz uma comparação do custo dos modos de transporte em função da distância percorrida. 

 

Figura 12 - Relação entre o custo e a distância percorrida por modo 

Fonte: Adaptado de D’Entremont, 1997 
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2.3.5 Documentos Utilizados no Transporte Internacional de Mercadoria 

Consoante o modo de transporte, os documentos identificativos necessários no transporte internacional 

de mercadorias divergem.  

A “packing list”, lista de carga, é um documento identificativo da carga a transportar. Este documento 

acompanha a carga e caracteriza toda a mercadoria transportada, o que permite conferir e identificar 

se tudo está correcto. Este documento é especialmente importante em situações de carga consolidada.  

Para efectivar o contrato de determinado tipo de transporte para determinada mercadoria são emitidas 

declarações de expedição que variam consoante o meio de transporte utilizado.  

No caso do transporte rodoviário o documento comprovativo do contrato de transporte rodoviário entre 

o transportador e a empresa é o CMR (Contrat de Transport International de Marchandise par Route) 

pode também ser chamado de “Declaração de Expedição” ou de “Carta de Porte Rodoviário CMR/TIR”. 

Este documento evidencia as instruções fornecidas ao transportador, regula o transporte de 

mercadorias entre países e tem de acompanhar o envio da mercadoria.  

No transporte ferroviário o documento utilizado para estes efeitos é a “Declaração de Expedição CIM” 

ou “Carta de Porte Ferroviário CIM/COTIF”.  

O transporte marítimo utiliza o “Bill of Lading” (B/L) como documento comprovativo do contrato de 

transporte entre o armador e o carregador/cliente. Esta declaração é emitida pela empresa de 

navegação e serve, ainda, de título de crédito e de propriedade da mercadoria e de recibo comprovativo 

das condições em que a mercadoria é recebida a bordo. Apenas o original deste documento permite 

ao cliente final (importador/proprietário) levantar a sua mercadoria, pelo que geralmente o expedidor o 

mantém em sua posse até receber o seu pagamento.  

No caso de se tratar de um contrato de transporte de grandes volumes de mercadorias em navios 

completos é necessário uma apólice de frete. 

“Air Way Bill” comprova o contrato de transporte aéreo entre o cliente e a transportadora aérea. O 

documento é emitido pela companhia aérea ao seu cliente ou por um agente de carga IATA 

(International Air Transport Association).  

Tanto no transporte marítimo como no aéreo são também utilizados manifestos de carga que são 

documentos que contêm a identificação e caracterização da mercadoria, da transportadora e a 

nacionalidade dos aviões/navios e aeroportos/portos de origem e destino. Estes documentos têm um 

cariz identificador do serviço entre agentes ao longo da cadeia e é essencial que possua as quantidades 

de mercadoria transportada, o tipo de mercadorias e indicar as mercadorias sujeitas a pagamentos de 

taxas na alfândega. Tanto na exportação como na importação é obrigatório o despacho aduaneiro da 

mercadoria, para isso é enviado o manifesto de carga para a alfândega que analisa a mercadoria e 

cobra as taxas devidas. Geralmente, é utilizado um só manifesto para toda a carga transportada 

enquanto as declarações de expedição são emitidas por cada cliente que recorre ao serviço.  
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 As autoridades alfandegárias podem, se acharem pertinente, efectuar uma inspecção da carga para 

verificar se está conforme o descrito no manifesto. Só após o consentimento da alfândega a carga pode 

deixar o terminal. 

Além dos documentos emitidos pelas transportadoras, numa cadeia intermodal são necessários 

documentos vinculativos entre os clientes e os transitários. Para comprovar o contrato de transporte 

entre o transitário e o seu cliente deve ser emitido um FBL (Forwarder Bill of Lading) quando no serviço 

são utilizados mais do que um modo de transporte. No caso em que a carga é transportada apenas 

num modo de transporte é emitido um FCT (Forwarder Certificate of Transport). O FCR (Forwarder 

Certificate of Receipt) é o documento emitido pelo transitário que comprova que este recebeu do cliente 

uma determinada mercadoria com destino internacional e deu ordens irrevogáveis para que seja 

entregue a um destinatário devidamente identificado. Isto permite ao detentor deste título negociar 

créditos documentários, de forma a garantir através dos bancos que recebe o pagamento da carga no 

caso da empresa compradora não ter capacidade de exercer o pagamento no momento previsto. Este 

modo de pagamento é muito utilizado em cargas internacionais (importações e exportações) pois reduz 

os riscos de pagamento, garante segurança nas transações de comércio externo e potencia a 

consolidação de novos relacionamentos comerciais. 

Como hoje em dia a maioria dos transportes implicam mais do que um modo já existe um documento 

utilizado no caso de transporte multimodal (FIATA FDL). Contudo existem ainda muitas limitações e 

lacunas na regulamentação deste tipo de transporte, pelo que a APAT (Associação dos Transitários de 

Portugal) recomenda o uso com moderação deste tipo de contrato, que envolve um acréscimo 

substancial de responsabilidades para os transitários.  

Isto leva a que mesmo no transporte intermodal se opte, geralmente, pela formalização de contratos 

isolados para cada “modo”. 

Em cada serviço deve ainda ser estabelecida uma apólice de seguro, que assegure a compensação 

dos clientes em casos de perdas ou danos durante o processo. 

O exportador para efectivar o serviço tem ainda de emitir a factura e a factura comercial. A factura é o 

documento enviado ao comprador da mercadoria enquanto a factura comercial é um documento 

utilizado para descrever o negócio junto da alfândega e é com base neste documento que são cobradas 

as taxas aduaneiras. Ambas devem conter a descrição da carga transacionada, os preços 

estabelecidos e o modo de pagamento. 

Consoante os países e mercados em causa podem existir disparidades nas imposições aduaneiras. As 

alfândegas podem requerer diferentes formalidades, regulamentações e restrições à importação. Os 

documentos aduaneiros necessários podem variar de caso para caso. A exemplo disso temos a 

necessidade, ou não, de apresentação de certificação de origem. 
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Na Figura 13 é apresentado um modelo da troca de documentos ao longo de uma cadeia internacional 

de transporte e no Anexo III – Documentos Utilizados no Transporte de Mercadorias, são apresentados 

exemplos dos documentos já referidos. 

 

Figura 13 - Troca de documentos ao longo de uma cadeia internacional de transporte 

 

2.3.6 Tipologias de Cadeias de Transporte de Mercadorias 

Na perspectiva do expedidor, o ideal em termos de transporte seria que a sua mercadoria fosse enviada 

directamente para o consignatário. No entanto raramente é possível tal serviço, até porque existem 

outras condicionantes importantes na escolha do transporte como a viabilidade económica e as 

infraestruturas existentes. Isto leva a que surjam diferentes tipologias de transporte, adequadas a cada 

tipo de serviço e às condições existentes. 

Woxenius (2007) definiu seis tipologias para as cadeias de transportes desde a origem até ao destino, 

direct link, corridor hub-and-spoke, connected hubs, static routes and dynamic routes, demonstradas 

na Figura 14. Isto não quer, no entanto, dizer que não possamos ter cadeias com configurações 

diferentes, híbridas ou até a junção de algumas destas tipologias. 

Fonte: Adaptado de McNicholas, 2016 
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A tipologia direct link é caracterizada por uma ligação única entre a origem e o destino. É a mais 

eficiente se se garantir um fluxo suficientemente elevado para a frequência requisitada. É, por isso, 

muito comum em serviços de camiões totalmente carregados.  

A corridor baseia-se numa artéria principal fixa entre os nós principais com fluxos de alta densidade e 

serviços mais curtos de capilaridade para os nós menos importantes. Obriga a que as paragens nos 

terminais intermediários sejam curtas de forma a manter tempos aceitáveis ao longo de todo percurso 

e que tenham uma frequência elevada. Existe o risco de ter transportes abaixo da sua capacidade ou 

de ter de recusar carga entre ligações. No transporte de mercadorias podemos ver esta configuração 

em linhas de comboio ou redes de transporte fluvial. 

No design hub-and-spoke existe um nó considerado principal (hub) e todos os serviços de transporte 

passam por esse nó antes de ir para o destino, aqui a dificuldade é coordenar um grande número de 

serviços de transporte interdependentes. Surge com a ideia de que aglomerar cargas num só transporte 

compensa a maior distância percorrida e a transferência. 

O grande benefício desta configuração é ser capaz de conectar um maior número de origens e destinos 

com uma maior frequência. Esta tipologia é visível, por exemplo, no transporte aéreo e ferroviário. 

A configuração connected hubs é comum no transporte porta-a-porta internacional, com uma ligação 

entre dois nós muito importantes (hubs) que são alimentados por nós de menor relevo. Por exemplo a 

situação de um porto a receber a mercadoria de camiões, a aglomerar essa mercadoria num navio e 

enviar para outro importante porto internacional, também ele alimentado por rotas rodoviárias.  

 A tipologia static routes é aplicada em rotas pré-definidas e fixas para vários destinos com horários 

restritos.  

Geralmente encontra-se em serviços de entrega e recolha de mercadorias e tem o inconveniente de 

ser rígida, não se adaptando facilmente a um imprevisto ou a um serviço extra que seja necessário. 

Podemos encontrar este tipo de rotas em distribuição urbana ou serviços de correios. 

Figura 14 - Tipologias de cadeias de transporte 

Fonte: Woxenius, 2009 
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A dynamic routes tem a particularidade de as rotas serem definidas em função da procura de cada 

serviço ou das condicionantes do serviço. Procura-se uma optimização da rota e maximizar a ocupação 

dos veículos. Este tipo de serviço implica um processo de planeamento e organização mais complexo 

mas é capaz de dar uma melhor resposta a imprevistos. Para isso são utilizados algoritmos para 

determinar a rota “ideal” e sistemas automáticos de informação que permitem uma melhor 

monitorização do sistema. Este modelo é muito aplicado em serviços expresso como DHL ou FedEx. 

Para o transporte intermodal de contentores as tipologias que mais se adequam são a direct link, 

corridor, hub-and-spoke e connected hubs, as duas últimas (static e dynamic routes) são de maior 

aplicação em logística urbana ou em casos demasiado específicos. Assim, neste trabalho a incidência 

cai sobre os quatro primeiros casos já que o objectivo se prende com a análise do transporte 

internacional de mercadorias contentorizadas. No capítulo seguinte será abordado o tema da 

intermodalidade, é feita a caracterização de cadeia de transporte intermodal e analisado o seu modelo 

de negócio. 
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3 Cadeia de Transporte Intermodal 

Como já foi referido, este trabalho tem como base a análise de cadeias de transporte intermodal. É, por 

isso, importante caracterizar este tipo de cadeias e analisar a importância dos sistemas de informação 

nos seus vários processos. 

O transporte intermodal, principalmente se se tratar de um serviço porta-a-porta, implica a intervenção 

de inúmeros agentes. Isto torna o sistema muito mais complexo que o transporte monomodal devido à 

constante comunicação e troca de informações entre os agentes.  

Além disso, o transporte intermodal necessita de terminais preparados para vários modos e sistemas 

de manuseamento e movimentação da carga especializados para que a ligação entre modos se efectue 

de forma eficiente. (Posset et al., 2010) Geralmente o transitário é o agente integrador dos vários 

processos e dos agentes envolvidos. 

É importante perceber que o transporte intermodal não tem como objectivo promover um determinado 

modo. O foco principal é desenvolver a integração entre modos ao nível das infraestruturas, das 

operações e dos serviços. Procurando melhorar a performance e reduzir os custos de forma a ser mais 

atractivo e competitivo que as restantes modalidades. 

Para compreender melhor a intermodalidade este capítulo foi dividido em cinco sub-capítulos. No 

primeiro é analisado o negócio, no segundo os processos da cadeia, no terceiro são descritas as 

barreiras existentes, no quarto é feita a divisão em fluxos e por fim, no quinto, são analisados os 

contratos nesta modalidade de transporte.  

3.1 Negócio da Intermodalidade 

O Lloyds of London propôs a divisão do negócio da intermodalidade em cinco camadas representadas 

na Figura 15. 

 

Figura 15 - Divisão da intermodalidade em camadas funcionais 
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As camadas da intermodalidade podem ser divididas em dois aspectos, tangíveis e os inatingíveis do 

negócio. As “camadas tangíveis” são a base física, medida em termos de tempo de trânsito, e o sistema 

comercial que é medida em termos dos preços cobrados. Estas camadas são responsáveis pelo 

transporte dos bens e pelos custos associados, respectivamente.  

As restantes camadas são consideradas inatingíveis por serem ocultas para o cliente, embora sejam 

essenciais na base administrativa do negócio. A camada de gestão e coordenação corresponde à 

gestão do sistema e é medida em termos de gestão de tempo e performance. O fluxo de informação é 

medido por tempo e custo associado aos processos de troca de informação entre os agentes 

intervenientes. A camada da fiabilidade da rede é avaliada pelo risco relativo do sistema a danos e 

atrasos. (Reis, 2010)  

A Figura 16 estabelece a divisão do negócio de transporte intermodal na base física e na base 

administrativa e define a intervenção dos agentes nas duas vertentes.  

 

Figura 16 - Divisão do negócio da intermodalidade em base física e base administrativa 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Reis, 2014 
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3.2 Processos de uma Cadeia Intermodal 

A intermodalidade é composta por dois importantes momentos, primeiro a negociação e organização 

dos serviços e depois o transporte efectivo das mercadorias. Na negociação e organização dos serviços 

está implícita uma negociação entre o cliente e o transitário e consequentemente uma negociação entre 

o transitário e os agentes de transporte. 

A fase do transporte implica várias actividades como o carregamento e descarregamento de 

mercadorias, o transporte, a gestão dos processos, o armazenamento da carga e as questões 

burocráticas e alfandegárias. (Macário e Reis, 2008) 

Para se garantir um serviço de qualidade são necessários mais dois processos, a monitorização do 

serviço prestado e a avaliação de todo o sistema. A monitorização passa pelo acompanhamento dos 

processos de forma a verificar se este se desenvolve conforme o esperado e promover alterações ao 

serviço se for necessário. No final do serviço é importante fazer uma avaliação do comportamento de 

todo o sistema, de forma a verificar se os processos utilizados são os mais indicados e eliminar 

imperfeições. Esta avaliação permitirá uma melhoria constante da performance da cadeia. (Macário e 

Reis, 2008) 

A fase do transporte pode, também, ser dividida em quatro sub-processos a ligação inicial (pré-

haulage), transferência de carga (transhipment), rota principal (mainhaulage) e a ligação final 

(endhaulage). Onde o modo rodoviário se reserva para as rotas iniciais e finais enquanto o modo aéreo 

apenas é considerado em rotas principais. O marítimo e o ferroviário são considerados em todo o tipo 

de rotas mas nas iniciais e finais implicam situações muito favoráveis para que sejam utilizados. Uma 

sincronização eficaz entre os vários processos permite uma melhoria dos serviços evitando custos 

associados a armazenamento intermédio e transferência de modo desde a origem até ao destino. 

(Posset et al., 2010) 

Na Figura 17 são representados os agentes, as actividades e os recursos necessários para o 

desenvolvimento dos processos do transporte intermodal. 
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Figura 17 - Processos do transporte intermodal de Woxenius 

3.3 Barreiras ao Transporte Intermodal 

O sucesso desta modalidade de transporte não tem sido significativo. Existem barreiras externas para 

a sua implementação e fricções internas na relação entre os agentes. Na UE o sistema de transportes 

é prejudicado por um sector ferroviário substancialmente fragmentado e em certas situações um 

sistema burocrático que reduz de forma significativa a eficiência e potencialidade dos sistemas 

intermodais europeus. Além disso, não existe uma solução ideal para todos os casos. Cada situação 

tem os seus requisitos que influenciam as várias vertentes de integração o que dificulta a estruturação 

desta modalidade. A globalização de mercados estimulou a procura de medidas e ferramentas de 

cooperação entre empresas. Hoje em dia as empresas têm de trocar informações e conhecimentos 

com clientes, fornecedores de serviços e até competidores directos para tentar criar uma cadeia 

colaborativa e competitiva. Isto nem sempre é de fácil compreensão e aceitação para os agentes. Todos 

estes entraves encarecem o serviço e reduzem a eficiência e as oportunidades de mercado. 

A Comissão Europeia apontou as seguintes consequências à existência destes atritos: 

 Preços mais elevados, 

 Maior tempo de expedição, mais atrasos e menor fiabilidade, 

 Maior dificuldade na avaliação da qualidade dos serviços, 

 Limitações no tipo de carga transportada, 

 Maior risco de dano na carga, 

 Processos administrativos mais complexos. 

Fonte: Adaptado de Woxenius, 1998 
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3.3.1 Barreiras Externas 

As barreiras externas são os factores exteriores ao serviço de transporte intermodal que impedem ou 

dificultam o uso da intermodalidade. Estes factores podem ser de incidência temporal, espacial, legal 

ou institucional.  

A constante evolução tecnológica levou a uma grande disparidade nas tecnologias disponíveis nas 

infraestruturas e nos requisitos dos transportes, tornando determinados terminais incompatíveis com 

determinados transportes. A localização espacial das infraestruturas e terminais pode implicar 

constrangimentos nos sistemas. Ao nível institucional temos concessionários e reguladores das redes 

especializados em transporte monomodal, o que dificulta a construção e operação de redes 

multimodais de forma a se implementar a intermodalidade. Para estas questões a UE propõe a uma 

melhor cooperação e coordenação no planeamento do desenvolvimento das redes de transporte 

coerentes para que no futuro se consiga uma total interoperabilidade e interconectividade entre os 

vários modos. (Comissão Europeia) 

A deficiente legislação para esta modalidade tem sido outro dos grandes causadores de conflitos. A 

falta de coerência e homogeneidade na documentação e na definição de responsabilidades reduz a 

produtividade, atractividade e eficiência do sistema.  

Nos últimos anos tem-se procurado a homogeneização destes processos, documentação e contratos, 

tornando menos burocrático e mais fácil o recurso a esta forma de transporte. Neste aspecto os 

incoterms (responsabilidade dos agentes) e os documentos únicos de transporte de carga (documentos 

identificativos da carga e do serviço de transporte) tiveram um papel fundamental nas melhorias 

recentes. (ver Anexo IV – Incoterms: contratos e responsabilidades na intermodalidade) 

3.3.2 Fricções Internas 

As relações entre os agentes intervenientes no transporte intermodal são processos complexos e que 

levam ao aparecimento de fricções internas, barreiras à integração entre os agentes e modos de 

transporte.  

Estas fricções ocorrem nas várias vertentes de integração, física, lógica, contratual, financeira e 

estratégica. E o atraso ou falha de um dos agentes é o suficiente para influenciar e prejudicar os 

restantes intervenientes e o serviço no seu todo. 

Do ponto de vista físico estas restrições surgem na deficiente interoperabilidade entre modos. A ligação 

entre os vários modos ainda não é um processo básico porque diferentes modos apresentam diferentes 

requisitos para o acondicionamento e no modo de transferência da carga colidindo com os requisitos 

de outros modos. Por exemplo na ligação entre o modo marítimo e aéreo. 

Além disso, os agentes intervenientes pelo seu peso, poder financeiro e/ou necessidade usam sistemas 

de informação diferentes que por vezes se podem revelar incompatíveis. Comprometendo a integração 

lógica dos agentes. 
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Ao nível dos contratos a principal dificuldade é a definição de responsabilidades no caso de problemas 

com a carga. Nos serviços monomodais este aspecto é simples, com a responsabilidade a cair sobre 

o único transportador. No transporte intermodal temos vários agentes a contactar com a carga e é difícil 

saber quando ocorre o imprevisto e quem é o responsável. No caso de atrasos os agentes tendem a 

empurrar a responsabilidade para outros agentes, enquanto no caso de danos o cliente só tem acesso 

à mercadoria no fim do serviço sendo difícil escrutinar quando ocorreu o dano. 

Financeiramente a dificuldade é o acordo na divisão dos lucros. Sendo necessário contratos bem 

estipulados para não surgirem dúvidas a meio dos serviços. 

O facto de termos agentes concorrentes a interagir numa cadeia dificulta um alinhamento estratégico 

entre os agentes de forma a melhorar o sistema intermodal. Principalmente porque, geralmente, o 

melhor para a cadeia intermodal não é compatível com o melhor para o modo isoladamente.  

Para minimizar estas fricções a UE tem procurado estabelecer políticas de incentivo ao transporte 

intermodal, promovendo as várias vertentes de integração e dando benefícios aos utilizadores deste 

tipo de serviços.  

3.4 A Cadeia Intermodal em Fluxos 

O conceito de fluxos surge por, em cada momento do processo de transporte intermodal, existir uma 

constante troca de diferentes realidades. Uma cadeia de transporte intermodal pode, por isso, ser 

caracterizada por um conjunto de quatro fluxos. O fluxo físico que se caracteriza pelo movimento 

efectivo das mercadorias. O fluxo lógico que se refere à troca de informação entre os inúmeros agentes 

intervenientes na cadeia. O fluxo de responsabilidades, que se baseia na definição dos contratos 

estabelecidos para a realização do serviço, nas responsabilidades de cada agente e em situações de 

atrasos ou imprevistos no serviço. E, por último, o fluxo de capital que consiste no pagamento efectivo 

dos serviços e que implica o pagamento de indemnizações no caso de se registarem incumprimentos 

aos contratos estabelecidos. (Reis, 2010) 

Uma cadeia intermodal pode ter, como se referiu anteriormente, inúmeras configurações. Nas figuras 

seguintes apresentam-se, para uma cadeia genérica, esquemas dos vários fluxos ao longo dos 

processos e os agentes intervenientes. Na Figura 18 para o físico e para o lógico e na Figura 19 para 

o fluxo de responsabilidades e fluxo capital. É importante referir que as figuras estão divididas em dois 

momentos da cadeia, um de negociações, contratos e preparação do serviço e outro referente à fase 

de transporte. E que estes momentos estão subdivididos nas várias actividades que os compõem.  

É também importante esclarecer que no exemplo apresentado é considerada uma cadeia composta 

apenas por duas ligações de transporte, sabendo-se no entanto que as actividades se repetem no caso 

de existirem mais ligações. 
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As actividades durante um processo genérico de transporte intermodal na fase de negociação são: 

 Actividade 1: Negociação entre o transitário e as transportadoras 

 Actividade 2: Negociação entre o transitário e o expedidor/cliente 

 
Enquanto o processo de transporte se desenvolve com o encadeamento das seguintes actividades: 

 Actividade 1: Carregamento 

 Actividade 2: Transporte 

 Actividade 3: Descarregamento 

 Actividade 4: Armazenamento 

 Actividade 5: Legalização da mercadoria 

 

  

Figura 18 - Fluxo físico e lógico da intermodalidade 

 

Fonte: Adaptado de Reis, 2010 



 

34 

3.4.1 Fluxo Físico 

O fluxo físico retrata o movimento efectivo da mercadoria pelo que apenas se desenvolve na fase de 

transporte. Tem origem no expedidor que é quem possui a mercadoria que é carregada pelo agente 

transportador e posteriormente transportada para um terminal intermodal. 

No terminal a mercadoria é descarregada e, no caso de ser necessário, tem de se proceder à sua 

legalização junto das autoridades alfandegárias, durante esta fase a mercadoria fica armazenada no 

terminal. Terminados todos os processos inerentes à legalização da mercadoria a carga pode 

novamente ser carregada no modo de transporte seguinte e transportada e descarregada no 

consignatário que é quem recebe por último a carga, terminando o fluxo físico da carga. 

3.4.2 Fluxo Lógico 

O fluxo lógico refere-se à troca de informações e documentos que geralmente ocorrem entre os agentes 

relacionadas com os procedimentos operacionais das actividades. Apresenta, por isso, dois tipos de 

suportes, o físico em papel e o lógico em formato digital.  

Este fluxo inicia-se logo na fase de negociação e contratualização dos serviços, com o expedidor a 

requisitar a um transitário os seus serviços.  

O transitário analisa o pedido do expedidor e contacta os seus parceiros de transporte e os terminais 

de forma a saber as condições que estes apresentam para efectuar o serviço e posteriormente poder 

informar o expedidor da sua oferta.  

Concluídas as negociações é formalizado o contrato e o transitário informa e agenda com as 

transportadoras e os terminais o serviço, terminando a fase de negociação e permitindo o início da fase 

de transporte. 

Na fase de transporte o agente transportador informa o transitário no momento em que a mercadoria é 

carregada e no momento em que é descarregada no terminal. No esquema apresentado não estão 

contemplados todos os agentes intervenientes, na fase de legalização das mercadorias o transitário 

contactaria um despachante que teria de receber as informações necessárias relativas à mercadoria e 

apresentá-las juntos das entidades alfandegárias. Posteriormente o transitário é informado ou pelo 

terminal ou pelo transportador de que a carga foi carregada no modo seguinte e quando a mercadoria 

atinge o seu destino final, o transportador informa o transitário de que a carga foi descarregada e este 

informa o expedidor da conclusão do serviço. 
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Figura 19 - Fluxo de responsabilidade e de capital da intermodalidade 

3.4.3 Fluxo de Responsabilidades 

Este fluxo representa durante o transporte intermodal quem é o responsável pela mercadoria. 

Obviamente até se iniciar o processo de transporte o responsável é o expedidor. A partir do momento 

que a mercadoria é carregada pelo transportador perante o cliente o responsável é o transitário até ao 

final do serviço, segundo o contrato que estabelecem inicialmente. No entanto perante o transitário os 

responsáveis durante o processo variam consoante os contratos estabelecidos e a actividade em 

questão. Neste caso, durante as actividades de transporte, carregamento e descarregamento o 

responsável pela carga perante o transitário é o agente transportador. Enquanto a carga permanece 

no terminal o responsável, perante o transitário, são os operadores dos terminais. Todas estas questões 

têm de vir devidamente estabelecidas nos contratos estabelecidos entre os vários agentes.  

3.4.4 Fluxo de Capital 

O fluxo de capital corresponde aos pagamentos devidos durante o processo. Tal como os termos de 

responsabilidade, os pagamentos ou indemnizações devem vir estabelecidos nos contratos, tal como 

o timing de pagamento. Neste caso assumiu-se que os pagamentos são feitos quando a intervenção 

do agente em causa termina a sua tarefa. Findo a primeira ligação de transporte o transitário efectua o 

pagamento ao agente que assumiu o serviço.  

Fonte: Adaptado de Reis, 2010 
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No momento que a mercadoria deixa o terminal, o transitário paga ao terminal a estadia da mercadoria 

e o manuseamento na mudança de modo. No destino da carga o cliente paga ao transitário que por 

sua vez paga ao transportador final. Nesta fase pode ainda haver lugar ao pagamento de 

indemnizações no caso de não serem cumpridos os contratos na íntegra. Neste caso o transitário terá 

de ressarcir o cliente e deverá ser compensado pelo agente que originou o incumprimento.  

É notório o papel preponderante que o transitário desenvolve nos vários fluxos, na gestão de todas as 

actividades e na ligação entre os vários agentes. 

3.5 Contratos na Intermodalidade 

O fluxo lógico e capital estão directamente relacionados com os contratos estabelecidos entre as várias 

entidades.  

Geralmente existe um contrato entre o cliente e o transitário onde se estabelecem os serviços 

pretendidos, os pagamentos devidos e as indemnizações em caso de incumprimentos e danos. Perante 

o cliente o transitário é, então, o único responsável pela sua mercadoria. 

O transitário quando necessita de sub-contratar serviços, para se salvaguardar, estabelece contratos 

com os seus parceiros, utilizando-se muitas vezes os incoterms como base para esses contratos. (ver 

Anexo IV – Incoterms: contratos e responsabilidades na intermodalidade e Anexo V – Várias hipóteses 

de intervenção dos agentes no transporte de mercadorias) 

 Nesses contratos estabelecem-se as comissões devidas aos operadores e as responsabilidades 

destes perante o transitário. Para se desresponsabilizar o transitário pode propôr ao cliente fazer os 

contratos com os operadores de transporte directamente. Esta situação não é considerada transporte 

intermodal e em caso de problemas é difícil para o cliente identificar onde se deu a contrariedade e 

dificilmente será compensado.  

Apesar de existirem estes acordos a melhor forma do cliente se proteger no caso de danos é recorrer 

a seguros para garantir o reembolso no caso de problemas com a mercadoria. Isto porque se o dano 

não for detectado durante a cadeia é difícil saber quem foi o responsável, podendo o cliente não vir a 

ser ressarcido.  

O cliente pode solicitar ao transitário para que este contrate este tipo de seguros, geralmente com 

melhores condições do que se recorrer a estes serviços por iniciativa própria. Esta não é, no entanto, 

uma prática muito corrente, principalmente em mercadorias de baixo custo.  

Na maioria dos casos os serviços de transporte intermodal de contentores são pagos pelo número de 

contentores (TEU) transportados, tanto no transporte como no manuseamento e armazenamento da 

carga. Contudo em situações em que ainda há espaço nos veículos existe uma facilitação do operador 

de transporte no caso de surgir necessidade de transportar mais mercadoria do que o inicialmente 

previsto.  
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Surgindo uma espécie de “acordo paralelo” ao contrato inicial, geralmente com preços mais baixos para 

os clientes. Isto é comum em situações de aluguer completo de um modo de transporte para um certo 

serviço sem esgotar a sua capacidade. (Bart van Riessen et al., 2013) 

É importante perceber que os acordos dependem muito dos requisitos e condições impostas pelos 

clientes, existem por isso múltiplos tipos de contratos e serviços possíveis. Em Portugal é muito comum 

o transitário e o cliente selarem o seu acordo sem recorrerem a um contrato efectivo, apenas por 

contactos via e-mail onde são especificadas as condições de ambas as partes. Legalmente esta prática 

pode ser um problema em caso de incumprimento de uma das partes, baseando-se o negócio na boa-

fé e confiança mútua. No caso dos contratos transitário-agentes intervenientes no transporte é 

estabelecido um contrato no início da parceria e daí em diante as adjudicações são feitas por contacto 

directo, na maioria das situações via e-mail. Conclui-se que, de forma a simplificar os processos, o 

negócio baseia-se muito na confiança entre os vários agentes e parceiros. Isto apenas é possível pela 

dependência que se vai estabelecendo entre eles, com cada um dos intervenientes a lucrar em que o 

processo decorra sem grandes problemas. Para que o cliente fique satisfeito com o serviço, o transitário 

receba a sua comissão e os operadores de transporte e manuseamento mantenham as taxas de 

ocupação. A confiança e fiabilidade da cadeia pode por isso ser um factor determinante na adjudicação 

dos serviços por parte dos clientes. (ver Anexo VI – Comunicação e interdependência entre agentes) 

Como se constatou neste capítulo a intermodalidade para fazer sentido e ser eficaz exige uma 

constante comunicação entre agentes, é necessária uma vasta troca de documentos e informações ao 

longo de toda a cadeia. Como se pode prever quanto mais rápida e eficiente é essa comunicação 

melhor. Têm, por isso, surgido tecnologias de comunicação que facilitam os fluxos de informação. No 

capítulo seguinte serão analisados os fluxos e os meios de transmissão de informação ao longo de 

uma cadeia intermodal. 
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4 Fluxos de Informação no Transporte de Mercadorias  

Neste capítulo é abordado o tema dos fluxos de informação em cadeias de transporte de mercadorias. 

Hoje em dia estes fluxos estão associados a tecnologias que facilitam a sua transmissão e a 

comunicação entre os agentes envolvidos. Este capítulo inicia-se, então, com uma análise à evolução 

destas tecnologias e ao seu impacto. De seguida é caracterizada a arquitectura dos sistemas de 

informação e comunicação. Este é outro ponto importante que permite compreender os sistemas 

existentes, os vários modos de comunicação e as barreiras existentes. Finalmente é abordado o foco 

da dissertação em concreto onde através de casos de estudo de outros autores são analisadas 

abordagens específicas às trocas de informação entre os vários agentes ao longo de uma cadeia de 

transporte. 

4.1 Tecnologias de Comunicação e Informação no Transporte de 

Mercadorias 

Como foi referido anteriormente a globalização e a constante evolução tecnológica levou ao 

desenvolvimento deste negócio e a um aumento da quantidade e diversidade de mercadorias 

transportadas. Os requisitos de transporte de mercadorias têm, por isso, vindo a ser alterados. Tem-se 

verificado um aumento do número de agentes envolvidos, do controlo sobre as mercadorias e da 

competitividade do sector. Estes factores têm obrigado a um aumento da quantidade de informação e 

documentação necessária na movimentação de mercadorias e, consequentemente, a um aumento da 

rapidez e fiabilidade da sua transmissão para que os processos se tornem cada vez mais eficientes, 

seguros e sustentáveis.  

No negócio de transporte de mercadorias tornou-se essencial a constante partilha de informação intra 

e inter-empresas durante os vários processos e é em meados dos anos oitenta que o conceito 

“Tecnologias de Informação e Comunicação” (TIC) é introduzido no negócio dos transportes.  

A introdução destas tecnologias levou a um rápido aparecimento de inúmeros sistemas de 

comunicação e informação com diferentes graus de maturação. Durante a década de noventa houve 

um considerável avanço nesta matéria, ao serem criados inúmeros programas de pesquisa de 

aplicação de novas tecnologias ao campo dos transportes, surgindo o conceito de sistemas de 

transporte integrados, sistemas dinâmicos e mais recentemente sistemas inteligentes. Estes novos 

conceitos levaram a União Europeia a estabelecer como prioritário, para o início deste milénio, a 

aplicação destas novas tecnologias no sector dos transportes de forma a integrar redes de transportes 

reduzindo custos para o utilizador e oferecendo melhores serviços, uniformizar processos no 

funcionamento do transporte marítimo e a melhorar a comunicação no transporte intermodal de 

mercadorias tornando os sistemas mais eficientes. (Giannopoulos, 2004) 
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As TIC vieram, então, revolucionar o sector dos transportes. Hoje em dia são muito utilizadas nas três 

principais áreas do sector, gestão e operações das redes de transporte, informação e orientação dos 

utilizadores e gestão e operação dos sistemas de transporte de mercadorias. Na área do transporte de 

mercadorias os avanços mais imediatos têm surgido ao nível da gestão de recursos de transporte, 

sistemas de comunicação em portos e terminais, acompanhamento de mercadorias/veículos e ao nível 

dos sistemas de logística. (Giannopoulos, 2004) 

Na Tabela 2 são apresentados os campos de aplicação de sistemas das TIC no transporte de 

mercadorias e potenciais benefícios, no Anexo VII – Campo de aplicação de TIC e exemplos de 

projectos da UE são acrescentados na tabela exemplos de projectos de aplicação na UE. 

Tabela 2 - Aplicações e potenciais benefícios das TIC no transporte de mercadorias 

Aplicações das TIC Potenciais Benefícios 

Sistemas de gestão de 
recursos de transporte 
de mercadorias 
 

 Melhorar a eficiência operacional 
 Melhorar o planeamento de rotas  
 Optimizar a utilização de infraestruturas de transporte 
 Consumidor mais satisfeito 
 Reduzir os custos totais 

Sistemas de 
comunicação e 
informação em 
terminais e portos 

 Reduzir o tempo de carga e descarga nos terminais 
intermodais com o avanço dos sistemas de operações do 
terminal. 

 Melhorar a utilização das infraestruturas do terminal 
intermodal. 

 Tornar mais eficiente a interface entre modos diferentes 
facilitando a transferência de carga. 

 Reduzir dos custos de operação. 
 Aumentar a qualidade do serviço e a satisfação do cliente. 

Sistemas de gestão e 
rastreamento de carga e 
frota 

 Permitir aos operadores monitorizar e gerir a carga e os 
veículos, enquanto recebem actualizações de informação. 

 Melhorar a utilização de infraestruturas de terminais 
intermodais. 

 Melhorar o serviço para o cliente com melhor comunicação e 
permitindo um melhor acompanhamento dos processos. 

 Melhorar os procedimentos de segurança. 
 Reduzir os tempos de transporte e por consequência o 

inventário. 

Operações integradas/ 
Plataformas de troca de 
informações/ Portais/ 
Mercado 

 Mercado eletrónico “one-stop-shop” para todas as partes ao 
longo da cadeia multimodal, permitindo-lhes fornecer serviços 
personalizados e acelerar a troca de dados e informações 
entre os agentes. 

 Facilitar a comunicação entre as autoridades (ex: alfândegas, 
autoridades portuárias) e operadores para troca de 
informações e de documentos. 

 
Adaptado de Harris et al., 2015 Fonte: Adaptado de Harris et al., 2015 
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4.2 Arquitectura de Sistemas de Comunicação e Informação no Transporte 

de Mercadorias 

Os sistemas de informação tornaram-se indispensáveis na visibilidade, nas operações de gestão e na 

monitorização e avaliação de performance das cadeias intermodais. Em termos de visibilidade permitiu 

a ponte entre a informação e o transporte físico da carga, possibilitando um acompanhamento 

sucessivo da carga à distância pelos vários agentes envolvidos no processo de transporte e até pelos 

clientes. Nas operações de gestão revelou-se fundamental na optimização de recursos e agentes 

envolvidos, não só permitiu sincronizar melhor as diferentes fases da cadeia como possibilitou o acesso 

a agentes dos mais variados locais, permitindo um serviço mais eficiente e mais completo. Do ponto 

de vista da monitorização estes sistemas permitem um sucessivo acompanhamento da mercadoria e 

do processo de transporte. O que permite uma melhor análise da forma como estão a decorrer as várias 

actividades, facilitando ajustes e a resolução de problemas no decorrer das mesmas. No fim dos 

processos os sistemas de informação permitem avaliar a forma como decorreram as actividades e onde 

podem ter existido ineficiências, permitindo uma constante melhoria dos sistemas. (Macário e Reis, 

2008)  

As tecnologias de informação têm, por isso, como foco garantir a disponibilidade de informação num 

determinado ponto e a avaliação de dados. Permitindo a visibilidade para jusante e montante na cadeia 

e/ou mudanças que possam ocorrer, possibilitando a tomada de decisões baseadas num amplo 

conjunto de informações. No entanto não foram estipulados, no passado, processos standard e 

tecnologias de comunicação e informação comuns entre os agentes. Isto levou a que os sistemas de 

informação e comunicação utilizados fossem característicos de cada empresa/serviço consoante a 

importância e peso que esses sistemas iam tendo no seu negócio. 

Na Figura 20 é apresentado um esquema do processo típico de desenvolvimento de novas tecnologias 

e sistemas no mercado. 

 

Figura 20 - Processo de desenvolvimento de novas tecnologias nos mercados 

Fonte: Adaptado de Giannopoulos, 2004 
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Assim têm surgido, ao longo do tempo, diferentes tipos de sistemas de informação, softwares 

desenvolvidos pelas próprias empresas intervenientes no processo, aplicações de utilizador único e 

softwares criados por empresas especializadas em sistemas de informação.  

Os sistemas criados pelas próprias empresas melhoraram a gestão e troca de informação mas, por não 

ter em conta os softwares das outras empresas, são muitas vezes limitados na troca de informação 

com outros agentes. As aplicações de utilizador único foram dos primeiros sistemas a ser utilizados, 

uma vez que se limitam ao uso de aplicações básicas como o excel, não recorrendo a bases de dados. 

Isto leva a que os ficheiros tenham de andar de utilizador em utilizador, o que implica muitos processos 

manuais susceptíveis de falhas, tornado o sistema de difícil integração. As aplicações/softwares criadas 

por empresas especializadas em sistemas de informação têm a vantagem de ter em conta os vários 

agentes intervenientes e procurarem uniformizar as formas de gestão e troca de informação. 

Possibilitando uma fácil integração entre as várias empresas intervenientes na cadeia. (Almotairi et al., 

2011) 

Os sistemas de comunicação são vitais na integração dos vários agentes pois permitem a comunicação 

entre eles de forma a partilhar os dados relevantes para o bom funcionamento da cadeia. Contudo, tal 

como os sistemas de informação, os sistemas de comunicação variam de empresa para empresa. 

Geralmente grandes empresas utilizam métodos mais sofisticados como a troca automática de dados 

por EDI, enquanto empresas de menor dimensão optam por técnicas menos sofisticadas e de menor 

custo como o telefone ou o fax. Estas discrepâncias podem originar dificuldades na comunicação entre 

as empresas. 

Isto levou a que, hoje em dia, seja possível identificar nas empresas quatro diferentes níveis de 

tecnologia de informação e integração nas cadeias intermodais, desconectado, integração interna, 

integração intra-empresas e integração multi-empresas. (Almotairi et al., 2011) 

É comum verificar o estado desconectado de integração das empresas em serviços e cadeias com 

reduzidos volumes de carga. Volumes maiores de carga e rotas mais longas, com a intervenção de 

mais agentes, justificam um estado de integração superior nas cadeias. 

O nível desconectado é quando a empresa é totalmente independente e desconectada dos restantes 

agentes e internamente opta pela manipulação manual de dados, em softwares de utilizador único, que 

originam a redundância de dados entre os vários sectores da empresa. A troca de informação é feita 

por e-mail, fax ou telefone.  

No nível de integração interna as empresas utilizam dados integrados e os mesmos processos 

internamente mas não existe uma ligação de processos com as restantes empresas. Esta situação 

surge muitas vezes em casos onde a empresa cria um software próprio para a gestão e comunicação 

interna de dados. Este grau de integração permite que alguns dados sejam partilhados em plataformas 

informáticas mas continuam a ser usados o e-mail e o telefone como as principais ferramentas de troca 

de informação entre agentes.  
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A integração intra-empresas permite o acesso de parceiros chave a algumas informações e processos. 

Neste nível a empresa revela uma integração interna e uma limitada integração externa, com a troca 

de informação a ser feita por EDI ou em plataformas na internet. 

Um nível de integração multi-empresas seria o ideal no caso do transporte intermodal, pois estabelece 

uma integração total da empresa com toda a cadeia. Permite a partilha de informações com um 

objectivo comum dos vários agentes e com total visibilidade dos processos. Este nível permite que toda 

a partilha de dados seja feita por EDI. Contudo é, ainda, rara a utilização deste tipo de integração devido 

aos vários atritos que foram referidos na relação entre diferentes agentes numa cadeia intermodal. Na 

Figura 21 é retratado um caso de integração multi-empresas, com partilha de informação entre os vários 

agentes e com acompanhamento da mercadoria. A importância de sistemas de informação com este 

nível de integração foi estudado por Elbert et al. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Sistema de informação e comunicação multi-empresas 

 

É importante referir que a maturidade das tecnologias de informação não tem de estar ao mesmo nível 

da maturidade do processo de negócio. No entanto não devem estar num grau de maturação superior 

ao do negócio pois vão surgir ineficiências, sendo preferível utilizar um nível compatível com o processo 

de negócio. (Almotairi et al., 2011) 

As barreiras existentes à aplicação destas TIC e as inovações tecnológicas que têm surgido para as 

combater foram abordadas por Harris et al. (2015). 

Hoje em dia já existe a preocupação de uniformizar processos de comunicação. No entanto existem 

barreiras relacionadas com os agentes intervenientes, com as políticas existentes e com factores 

tecnológicos que têm dificultado e atrasado esta integração. Essas barreiras são enunciadas na Tabela 

3. 

Fonte: Adaptado de Harris, 2015 



 

44 

 

Para facilitar esta mudança têm vindo a surgir tecnologias que permitem, a todo o tipo de empresas 

sem os custos associados a grandes tecnologias e sistemas de informação, a troca de informações 

através de plataformas na internet, cloud computing. Estas plataformas podem ser interessantes 

juntamente com aplicações móveis e com outras tecnologias comuns como radio-frequency 

identification (RFID), código de barras e GPS para o acompanhamento (track and trace) da mercadoria 

durante os processos de transporte, como se demonstrou na Figura 21. (Harris et al., 2014)  

4.3 Exemplos de Uso Integrado de Sistemas de Informação 

Verifica-se que a introdução de TIC no sector do transporte de mercadorias não é algo recente e tem 

sido muito estudado. Vários têm sido os estudos que comprovam que estas tecnologias e bons 

sistemas de informação são importantes. É recorrente na literatura a análise do impacto da aplicação 

das TIC nas cadeias de abastecimento e na logística. (Rabah e Mahmassani, 2002, Ketikidis et al., 

2008, Rantala, 2009, Pigni et al., 2010, Qrunfleh e Tarafdar, 2014) Assim como no transporte de 

mercadorias em geral (Giannopoulos, 2004, Gattuso e Savia, 2014) e ainda no transporte multimodal 

(Schilk e Seemann, 2012, Harris et al., 2015), intermodal (Caris et al., 2013) e sincromodal (Spikker, 

2014). Não existem, no entanto, muitas abordagens sobre caracterização dos fluxos de informações 

necessários na movimentação de cargas, os timings ideais e as consequências dos erros e atrasos que 

possam surgir durante os processos. Constatou-se, assim, que a literatura é escassa quer na 

caracterização dos fluxos de informação quer em exemplos de uso integrado de sistemas de 

informação. 

Focando no contexto desta dissertação, a transmissão de informação numa cadeia de transporte 

intermodal, as abordagens têm passado por casos de estudo a situações específicas e não por uma 

análise genérica.  

Hellberg e Sannes (1991) analisaram o impacto da utilização de um sistema de informação EDI utilizado 

para legalização da mercadoria junto das alfândegas na Noruega num processo de importação.  

Tabela 3 - Barreiras da introdução das TIC no transporte de mercadorias 

Fonte: Adaptado de Harris et. al, 2015 
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A necessidade de uso deste paper de 1991 é revelador da dificuldade em encontrar abordagens a este 

tema. Deve-se ter em mente que neste estudo é retratado o início do uso de TIC nos processos 

alfandegários e que hoje em dia existem soluções tecnológicas mais evoluídas e eficazes. 

Volpe Martincus et al. (2015) avaliou as consequências de falhas e atrasos nos processos alfandegários 

na exportação de mercadorias. Macário e Reis (2008) estudaram a arquitectura de um sistema de 

informações para um serviço de transporte intermodal, com base numa rota entre Portugal em 

Espanha.  

Bendriss (2009) propôs um modelo para a concepção de um sistema de informação de track and trace. 

Almotairi et al. (2011) dissecaram o fluxo de informações que suportam o transporte ferroviário de 

mercadorias no interior da Suécia, desde a chegada da mercadoria aos portos suecos por meio 

marítimo até à sua chegada ao destino no interior da Suécia. Já Sebastian et al. (2011) procuraram 

analisar a importância da partilha antecipada de informação entre agentes para a eficiência da cadeia 

nas operações de terminais, como o momento de chegada da carga e a sua transição do modo marítimo 

para ferroviário, tendo por base o porto de Hamburgo. Mais recentemente Elbert e Pontow (2013) 

usaram também o caso do porto de Hamburgo para estabelecer um padrão e o nível de integração dos 

fluxos de informação necessários para a ligação, eficiente, entre o transporte marítimo e o transporte 

terreste realizado no modo ferroviário.  

Na literatura há outros casos de estudo e propostas de modelos para tornar sistemas de transporte 

multimodal (SteadieSeifi, 2014), intermodal (Liu et al., 2014, Bhattacharya, 2014, Li et al., 2015) e 

sincromodal (Yun, 2013, Spikker, 2014, Zhang e Pel, 2016) mais eficientes mas não contemplam a 

caracterização dos fluxos de informação e acabam por ser menos relevantes para o tema desta 

dissertação. 

Já McNicholas (2016) foca-se somente no transporte marítimo. Faz um levantamento de todo o 

processo e de toda a documentação necessária na importação e exportação de mercadorias, dos 

agentes envolvidos e das transações financeiras neste modo de transporte. Esta análise embora seja 

útil na compreensão de cadeias que envolvam o transporte marítimo, quer ao nível documental quer 

ao nível contratual, acaba por ser limitativa. Não só por abordar apenas esse modo, como também por 

não explicitar outras trocas de informações necessárias que não envolvam documentos. Ou seja para 

a análise de uma cadeia intermodal acaba por não referir todos os agentes, por não abranger todos os 

momentos da cadeia e não referir todas as trocas de informações necessárias. 

Para abordar os estudos considerados mais relevantes ao tema da dissertação, foram criados três sub-

capítulos. Um sobre o uso de TIC nos processos alfandegários (Hellberg e Sannes,1991 e Volpe 

Martincus et al., 2015), outro sobre a arquitectura de sistemas de informação no transporte intermodal 

(Macário e Reis, 2008 e Bendriss, 2009) e por fim um de análise dos fluxos informação entre agentes 

no transporte intermodal (Almotairi et al., 2011, Sebastian et al., 2011 e Elbert e Pontow, 2013). 
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4.3.1 Uso de TIC nos processos alfandegários 

Um dos pontos críticos da importação e exportação de mercadorias sempre foi o processo de 

legalização da mercadoria junto das alfândegas. Todas as transacções de entrada ou saída de 

mercadorias de um país implicam um processamento de informação por parte da alfândega, o que 

implica tempo. (Volpe Martincus et al., 2015)  

O facto de as alfândegas trabalharem com diferentes documentos e requisitos contribuiu para que a 

velocidade no fluxo de bens na Europa chegasse a valores a rondar os 15-20 km/h. (Hellber e Sannes, 

1991). Embora os processos alfandegários sejam essenciais numa cadeia internacional de transporte, 

apenas foram encontrados na literatura dois papers que abordam o uso de TIC e caracterizam os fluxos 

de informação nestes processos. 

 No caso analisado por Hellber e Sannes (1991) na Noruega, na década de 80, a discrepância entre a 

importação de mercadorias e a capacidade de resolução da alfândega acentuou-se. O processo 

alfandegário tornou-se demasiado moroso e envolvia demasiados documentos, foi necessário 

desenvolver um sistema de informações (TVINN) que tornasse tudo mais eficiente.  

O sistema foi introduzido com recurso à tecnologia EDI, permitindo uma melhoria no armazenamento 

de documentos e uma mais rápida e eficaz capacidade de resposta. Esta automatização de processos 

permitiu à alfândega reduzir o tempo de análise de processos e aumentar as acções de controlo da 

mercadoria, além disso poupou tempo e dinheiro aos importadores, transitários e despachantes. Na 

Figura 22 é apresentado um esquema do fluxo de informações para a importação de bens na Noruega 

com recurso ao sistema TVINN. 

 

Figura 22 - Fluxo de informações na importação de bens na Noruega com recurso ao TVINN 

Fonte: Adaptado de Hellberg, Sannes, 1991 
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O esquema permite compreender a importância do processo alfandegário no processo de importação 

e como a sua eficiência está dependente de uma rápida resolução por parte dos serviços alfandegários, 

uma vez que somente após a sua permissão a carga estará disponível para o importador. Constata-se 

ainda que o fluxo de informações não se resume à troca de documentos, há um conjunto de outras 

informações que são necessárias ao longo do processo.  

Outro ponto importante que se deve salientar é a importância dada ao transitário no processo, é o 

transitário que faz a ligação entre os serviços alfandegários e o importador e/ou agente transportador. 

Finalmente percebemos que o TVINN, embora demonstre ser muito útil, apenas permite a comunicação 

entre o transitário e a alfândega, os restantes fluxos são realizados através de outros modos de 

comunicação.  

Resumindo o funcionamento do processo de legalização de mercadorias, após o pedido de importação 

ser atendido e a carga transportada, o transitário recebe do importador os documentos com os dados 

relativos à mercadoria a legalizar, por uma via não especificada.  

Este em seguida introduz os dados num formulário electrónico padronizado que é enviado para os 

serviços alfandegários. A informação do formulário é automaticamente introduzida e analisada no 

sistema TVINN da alfândega, em caso de erro será gerado um aviso. Além da confirmação de que os 

dados estão correctos o sistema analisa se o transitário é “conhecido” do sistema, se tem crédito para 

os pagamentos das taxas devidas e no caso de “cargas especiais” se têm todas as licenças 

necessárias.  

Poderá ser necessária uma vistoria à mercadoria por parte dos agentes alfandegários, se tudo estiver 

correcto será gerada a permissão de movimentação de carga para o despachante que por sua vez 

informará o agente transportador e/ou o importador de que a carga está legalizada. 

A restante análise feita por Hellberg e Sannes (1991) avalia o impacto e os benefícios que este modus 

operandi trouxe ao nível da logística e para os agentes envolvidos na importação, em particular para 

os transitários. Em suma, o uso deste tipo de TIC nas alfândegas agiliza o fluxo de informação e facilita 

todo o processo de importação.  

Como já foi referido este estudo tem já alguns anos e retrata uma tecnologia obsoleta, contudo permitiu 

compreender melhor o funcionamento dos processos alfandegários. Actualmente a maioria das 

alfândegas utilizam sistemas semelhantes embora com tecnologias mais evoluídas, que permitem 

maior integração entre agentes. Para o estudo proposto nesta dissertação, além da tecnologia retratada 

estar desactualizada revela outras lacunas. Apenas avalia a situação de importação e é omisso a 

situações de exportação, não revela o teor e os timings ideais das informações que devem ser 

transmitidas, não refere aspectos contratuais e de pagamentos entre as entidades e não refere os 

restantes meios de comunicação utilizados no processo. Além disso, atribui a tarefa de legalização da 

mercadoria junto dos serviços alfandegários aos transitários, não fazendo referência aos despachantes. 

Foi, ainda, esclarecido na caracterização dos agentes, que um mesmo agente pode ter mais do que 

uma função e o autor pode estar a considerar o despachante e o transitário como um só agente.  
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Percebendo a influência que os processos alfandegários têm nas cadeias de transporte internacional, 

Volpe Martincus et al. (2015) procuraram avaliar as consequências que falhas e atrasos durante esses 

processos provocam na eficiência das cadeias de transporte e consequentemente nas exportações das 

empresas. Para isso os autores começam por estudar o funcionamento dos processos aduaneiros e os 

momentos onde podem surgir falhas e atrasos. Fazem um apanhado dos problemas que estes atrasos 

têm para os vários agentes envolvidos e concluem que o tempo de entrega da carga é, hoje em dia, 

algo fundamental para o funcionamento de todo o mercado. Finalmente procuram estabelecer os efeitos 

que estes atrasos provocam nas empresas exportadoras. Este estudo tem a particularidade de analisar 

dados precisos das exportações de 2002 a 2011 no Uruguai, ou seja tem como base um caso específico 

e não se baseia somente em valores de referência internacionais. Estes processos são resumidos no 

esquema da Figura 23. 

Figura 23 - Funcionamento dos processos aduaneiros no Uruguai 

Fonte: Adaptado de Volpe Martincus et al., 2015 
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A análise dos processos aduaneiros no Uruguai de Volpe Martincus et al. (2015) permite conferir os 

agentes intervenientes neste processo, as informações transmitidas, o seu teor e os momentos onde 

podem surgir falhas.  

Em relação ao esquema apresentado por Hellberg e Sannes (1991), este coloca o despachante e não 

o transitário como elo de ligação entre a alfândega e os restantes agentes. Como já foi referido o 

despachante é a figura legal na comunicação com a alfândega. Este esquema permite ainda 

compreender a diferença no processo entre cargas que são verificadas (via vermelha) e as que são 

dispensadas de verificação (via verde). Para esta distinção a alfândega utiliza um método de gestão de 

riscos para avaliar se a carga é susceptível ou não de verificação. Esta diferença nos processos leva 

Volpe Martincus et al. (2015) a centrarem-se nas mercadorias verificadas pois são as que implicam 

maior troca de informações e procedimentos, logo mais suscetíveis de atraso. Os autores estabelecem 

correlações entre os atrasos e o número de cargas verificadas. E consideram que para reduzir estes 

atrasos é necessário tornar o sistema de verificação de mercadorias mais expedito, de forma a reduzir 

o impacto no tempo de trânsito das mercadorias. No entanto salientam que mais expedito não pode 

significar um controlo menos eficaz e rigoroso.  

Finalmente os autores fazem uma avaliação do impacto negativo desses atrasos nas empresas 

exportadoras. Constatando que são mais pronunciados em exportações para novos clientes, em bens 

sensíveis ao tempo e para países difíceis de chegar ou sobre crise financeira.  

Este estudo de Volpe Martincus et al. (2015) é muito completo ao nível da compreensão dos processos 

alfandegários na exportação e complementa alguma informação que tinha sido omitida por Hellberg e 

Sannes (1991). Esclarece a importância dos processos aduaneiros no tempo de trânsito na exportação 

de bens e ao longo da cadeia. Define os pontos-chave que prejudicam o funcionamento dos processos 

e procura soluções para estes atrasos. No entanto, para o âmbito desta dissertação, não avalia as 

restantes trocas de informações ao longo da cadeia intermodal. 

Nas análises aos processos alfandegários ambos os autores concordam em vários aspectos. 

Começam por concordar que apenas um agente estabelece a ligação entre a alfândega e os restantes 

agentes e que a comunicação é feita com recurso a TIC. A intervenção deste agente, que se concluiu 

ser o despachante, pode ser determinante na evolução da cadeia. Ambos consideram que o 

despachante deve conhecer bem o funcionamento dos processos alfandegários do país em questão 

para que não existam erros durante o processo, deve ser eficiente nos timings de comunicação entre 

os agentes de forma a acelerar os processos e que o historial do despachante e o relacionamento que 

tem com a alfândega podem ser importantes na resolução dos processos. Uma vez que Hellberg e 

Sannes (1991) analisa a situação de importação e Martincus et al. (2015) a situação de exportação 

pode-se concluir que o despachante em qualquer dos casos deve ter características semelhantes e é 

importante ter actividade no país onde se procura legalizar a mercadoria.  

Outro aspecto de concordância entre os autores é que o processo de legalização pode ser mais moroso 

e implica mais fluxos de informação quando a mercadoria é sujeita a vistoria por parte dos inspectores 

alfandegários.  
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Embora o estudo de Hellberg e Sannes (1991) seja dedicado a um país europeu e o do Martincus et 

al. (2015) a um país da América do Sul os fluxos apresentados são semelhantes. Este aspecto permite 

depreender que embora os processos possam ter diferenças legais de país para país e variar 

consoante os acordos entre país de origem e de destino, de uma forma geral os fluxos de informação 

são semelhantes independentemente do contexto geográfico. Eventualmente podem variar alguns tipos 

de documentos a enviar para a alfândega e requisitos específicos de acondicionamento e certificação 

da mercadoria, o que mais uma vez comprova a importância de um bom conhecimento dos 

procedimentos por parte do despachante.  

4.3.2 Sistemas de informação em cadeias intermodais 

O estudo de um sistema de informação numa cadeia intermodal de mercadorias de Macário e Reis 

(2008) começa por identificar e caracterizar uma cadeia de transporte intermodal, entre Portugal e 

Espanha. A cadeia é dividida em quatro sub-processos, na preparação e planeamento do serviço, no 

transporte físico, na monitorização/verificação e na avaliação de performance, e são caracterizadas as 

diferentes tarefas de cada processo. Após essa caracterização os autores fazem uma descrição dos 

fluxos de informação em cada tarefa, o que permite compreender o tipo e o timing de informação 

necessária em cada momento ao longo da cadeia. São ainda analisados os requisitos das informações 

transmitidas, detalhando o teor da informação transmitida em cada momento e o estímulo que origina 

o fluxo de informação. Uma vez detalhada a informação necessária na cadeia intermodal, Macário e 

Reis (2008) centraram-se no design do sistema de transporte intermodal.  

A primeira parte deste estudo é bastante relevante para o tema desta dissertação, permitindo analisar 

os timings, o teor e os estímulos para a passagem de informação ao longo de uma cadeia de transporte 

intermodal. No entanto por se centrar num caso muito específico acaba por não contemplar partes 

importantes no transporte intermodal de mercadorias como os contratos, os processos alfandegários, 

o fluxo de documentos e as consequências de falhas no sistema.  

O estudo de Bendriss et al. (2009) também passa pela arquitectura de um sistema de informação mas 

com rastreamento da mercadoria numa cadeia de transporte de mercadorias. Tem a particularidade de 

ter por base o transporte multimodal com transporte terrestre e transporte marítimo e não se centrar 

num caso específico. Isto permite estabelecer as informações relevantes, para caracterizar os vários 

agentes e as várias operações ao longo da cadeia. 

Neste estudo é estabelecido que a troca de informações é feita através de uma plataforma de 

comunicação e os autores fazem uma descrição da troca de informações ao longo dos vários estados 

de uma cadeia multimodal. É ainda caracterizado o processo de comunicação dessa informação, onde 

o fluxo de informação é processado numa plataforma de comunicação que integra os vários agentes. 

Na Figura 24 temos um exemplo do funcionamento do sistema proposto desde o pedido de serviço até 

à confirmação e aceitação de serviço. No sistema apresentado as informações vão sendo enviadas 

para uma plataforma de comunicação e transmitidas entre os agentes, após essa transmissão são 

enviados avisos de entrega da informação. 
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Figura 24 - Sistema de comunicação para troca de informações na fase de adjudicação de serviço com 
recurso a plataforma de comunicação comum 

Este estudo permitiu compreender as informações relevantes de caracterização dos vários agentes e 

processos ao longo de uma cadeia de transporte multimodal e compreender os fluxos de informação 

entre os agentes na fase de pedido de serviço por parte do expedidor até o serviço ser adjudicado a 

um determinado agente transportador e este ser informado. Para a análise feita nesta dissertação tem 

a contrariedade de ter por base uma plataforma de comunicação comum, não contemplando as 

situações onde isto não se verifica e não avaliando os problemas que surgem na cadeia caso existam 

falhas no sistema. 

4.3.3 Fluxos de informação entre agentes no transporte intermodal 

O artigo de Almotairi et al. (2011) analisa como as TIC, na Suécia, servem de suporte ao transporte 

terrestre de contentores que chegam por via marítima, avaliando a forma como a informação é 

transmitida e utilizada pelos vários agentes. Para isso os autores começam por identificar a rede de 

agentes intervenientes e criar um modelo conceptual da gestão de fluxos de informação numa cadeia 

de abastecimento integrada com foco nos processos relacionados com o transporte intermodal, esse 

modelo é demonstrado Figura 25. 

  

Figura 25 - Modelo da gestão de fluxos de informação numa cadeia de abastecimento 

Fonte: Adaptado de Almotairi et al., 2011 

Fonte: Adaptado de Bendriss et al., 2009 
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Este modelo permitiu estabelecer o padrão de um sistema de informações integrado e serviu de 

contraponto para o sistema utilizado na prática, que os autores foram estabelecendo com recurso a 

entrevistas aos agentes intervenientes. As entrevistas tiveram como alvos operadores intermodais, 

portos marítimos, terminais de mercadoria, fornecedores de software e expedidores e permitiram 

estabelecer os processos chave de cada agente e a relação que os agentes têm entre si ao longo do 

transporte intermodal.  

Almotairi et al. (2011) centram-se na troca de informações num sistema de transporte de mercadorias 

e definem um fluxo típico de informações que ocorre quando um contentor é importado para a Suécia. 

O estudo avalia o fluxo de informação desde que a mercadoria está no navio até a chegada da 

mercadoria ao consignatário. Tem em conta, em cada informação transmitida, a localização do 

contentor, o estímulo para a troca de informação, a actividade que está a decorrer, os dados essenciais 

da informação, o meio de transmissão e os actores envolvidos. (ver Anexo VIII – Caracterização de 

fluxo de informação na importação de contentores na Suécia)  

Finalmente os autores fazem uma análise ao nível de integração dos sistemas de informação existente 

na Suécia, verificando que não existe nenhum caso de integração multi-empresas e são raros os de 

integração intra-empresas. E avaliam de que forma uma melhor integração e novos sistemas podem 

afectar positivamente todos os processos no transporte de mercadorias na Suécia.  

Para o âmbito desta dissertação a análise de Almotairi et al. (2011) estabelece e ajuda a compreender 

os fluxos de informação numa cadeia de abastecimento e caracteriza esses fluxos numa cadeia de 

transporte de mercadorias intermodal na Suécia. Identifica os processos em que intervêm os agentes 

ao longo da cadeia. Permite fazer uma comparação entre os procedimentos reais na Suécia e um 

modelo teórico. Por fim, permite compreender o nível de integração dos sistemas de informação na 

Suécia, que se supõe que seja comum a muitos outros países. A abordagem utilizada acaba por ser 

semelhante à utilizada nesta dissertação.  

Este estudo, no entanto, acaba por se focar apenas numa situação de importação e nas ligações desde 

que a carga marítima está a chegar ao porto até chegar ao consignatário. E não aborda aspectos 

importantes como a comunicação com os serviços alfandegários, não estabelece um nível de 

importância às informações e não refere de que forma a falha de informações influencia a eficiência do 

sistema. 

O estudo apresentado por Sebastian et al. (2011) pretende analisar a importância que o fluxo de dados 

ao longo da cadeia de transporte pode ter nas operações de terminal, chegada da mercadoria por via 

marítima e passagem para modo ferroviário. Para isso os autores propõem um modelo de comunicação 

para o porto de Hamburgo e analisam as melhorias notadas no funcionamento das cadeias e das 

operações no terminal.  

O paper começa com uma análise aos problemas que os terminais apresentam em geral e os autores 

concluem que a informação não flui ao longo da cadeia, é transmitida de forma deficiente e tardiamente. 
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Isto deve-se maioritariamente à falta de coordenação bilateral ou multi-lateral entre os agentes, que 

leva a frequentes erros e imprecisões nos dados transmitidos e consequentemente a problemas nos 

processos da cadeia. 

Os autores afirmam que em situações de importação os operadores de terminais registam uma elevada 

taxa de reorganização dos contentores que devem ser carregados no modo ferroviário no próprio dia 

do carregamento. E que, muitas vezes, os terminais não têm informação do destino seguinte da carga 

no momento da chegada dos contentores. Isto deve-se a uma defeituosa coordenação entre os agentes 

que leva a despesas desnecessárias na movimentação de carga e que pode originar atrasos nas 

reservas.  

Também na exportação os terminais não dispõem de informação prévia suficiente sobre a sequência 

de contentores que vai entrar no terminal, o que  impede um planeamento eficaz dos recursos e por 

conseguinte um menor tempo de processamento.  

Com base na perspectiva de melhoria da eficiência da cadeia intermodal marítima-ferroviária e para 

combater os problemas apresentados, os autores estabelecem um projecto piloto de transmissão 

antecipada da informação que pressupõe permitir aos agentes reagir atempadamente ao desenrolar 

da cadeia através da chegada prévia da informação antes do transporte físico. 

A relação entre os agentes é tipicamente de cooperação e simultaneamente de competitividade. 

Sebastian et al. (2011, p.3) afirmam, por isso, que a proposta de partilha de informação deve ter em 

consideração a seguinte proposição “quanta informação deve ser transmitida ao parceiro de forma a 

manter a vitalidade da rede e gerar ganhos de eficiência, sem prejudicar o negócio ao próprio agente”. 

Acreditam, por isso, que deve existir uma selecção da informação que chega a cada agente e definem 

o operador intermodal como agente imparcial na transmissão de informação.   

Para a partilha da informação é proposto o uso de uma plataforma em sistema inter-organizacional 

(PCS) que permite a troca de informações, comunicações, transações, coordenação e cooperação 

entre todos os agentes envolvidos. Criando um sistema de comunidade portuária. 

O projecto depois de aplicado produziu efeitos muito positivos. O conhecimento prévio e a actualização 

constante de informação permite melhorar o planeamento e coordenação entre os agentes, reduzindo 

custos. A necessidade de comboios especiais pode ser reconhecida atempadamente e planeada de 

forma mais eficiente. Permite uma maior fiabilidade nos processos de terminal e ainda antecipar os 

processos alfandegários. 

Para o âmbito desta dissertação, este trabalho permite confirmar a importância que a troca de correctas 

informações entre os agentes e que o momento em que a troca de informações é feita pode tornar a 

cadeia mais eficiente, fiável e permite uma melhor conciliação de processos. 

A troca de informações atempada traz inúmeros benefícios para os vários agentes e permite uma 

melhor adaptação a alterações que podem ocorrer, num momento chave da cadeia como a chegada 

da mercadoria a um terminal de entrada ou saída da mercadoria de um país.  
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O estudo vem confirmar a ideia de que a informação sobre a carga deve ser transmitida antes da 

chegada ao terminal de modo a permitir os agentes planear, reagir e antecipar processos, como por 

exemplo os processos alfandegários. 

Embora o projecto seja baseado na importação e na mudança de modo marítimo para ferroviário 

admite-se que também na exportação e na mudança entre outros modos a passagem atempada de 

informações permite um melhor planeamento dos operadores de terminal e uma maior eficiência nas 

operações de terminal. 

Outro aspecto importante que se confirma e retira deste estudo é que embora já existam tecnologias 

capazes de facilitar estes fluxos de informação ainda existem demasiados constrangimentos, já 

referidos. Os diferentes níveis tecnológicos apresentados pelas várias empresas, as informações que 

são trocadas em papel e não informaticamente, a relutância dos agentes em partilhar a informação são 

algumas das principais dificuldades na implementação de plataformas de comunicação entre agentes.   

As limitações que se podem apontar a este estudo são o facto de se basear somente num caso de 

estudo com determinadas condições que pode não ser fácil replicar noutros locais, focar-se 

essencialmente na importação e não contemplar outros modos, como por exemplo a passagem da 

mercadoria para o modo rodoviário. Além disso não tem em conta o conteúdo das informações 

transmitidas não sendo por isso possível caracterizar de forma eficaz os fluxos. 

Elbert e Pontow (2013) tiveram em conta algumas das conclusões de Almotairi et al. (2011) e analisam 

um sistema padrão com informações precisas e oportunas que facilita a coordenação dos agentes. 

Procuram ainda perceber de que forma esse sistema pode permitir uma melhor utilização da 

infraestrutura e tornar a ligação entre o transporte marítimo e o transporte ferroviário mais eficiente no 

porto de Hamburgo. 

Para isso os autores procuram compreender melhor a passagem de informação entre os 

transportadores marítimos, os operadores de terminal e os transportadores ferroviários. Esta 

compreensão passou pela análise de um caso de estudo no porto de Hamburgo e por responder a três 

questões chave. “Em que momentos, do processo de negócio dos agentes considerados, o fluxo de 

informação está padronizado e integrado?”. “Porque é que os fluxos de informação estão padronizados 

e integrados em alguns momentos e noutros não?”. E por fim, “Quais os momentos da cadeia de 

transporte com potencial para tornar mais eficiente a utilização da infraestrutura existente através da 

padronização e integração dos fluxos de transporte?”. 

Em resposta à primeira pergunta, “Em que momentos, do processo de negócio dos agentes 

considerados, o fluxo de informação está padronizado e integrado?”. Elbert e Pontow (2013) 

estabeleceram um modelo que analisa o movimento da carga desde que esta é carregada no operador 

marítimo que faz o transporte até ao porto de Hamburgo, até ao momento em que a carga é carregada 

no comboio e levada pelo operador ferroviário. Neste modelo são analisados os vários processos da 

cadeia de transporte, a passagem de informação e os agentes envolvidos ao longo do tempo.  
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Na passagem de informação é ainda feita a caracterização da mesma e a distinção entre informação 

que não está nem padronizada nem integrada, a que está integrada e a que está padronizada.  

Os autores concluem que é até à chegada da mercadoria ao porto de Hamburgo que a informação está 

mais padronizada e que só os transportadores marítimos e os operadores de terminal é que as utilizam, 

isto representa cerca de 30% da informação total transmitida. Destacam, também, o elevado nível de 

integração ao longo da cadeia e que o operador de terminal é o elemento central de informação estando 

associado a 77% das mensagens transmitidas. 

Elbert e Pontow (2013) para responder à pergunta “Porque é que os fluxos de informação estão 

padronizados e integrados em alguns momentos e noutros não?”, utilizam uma investigação baseada 

em proposições. Concluem que a quantidade de informação partilhada, por si só, não é razão para a 

padronização e que o uso de informações padronizadas é essencialmente utilizado pelos agentes que 

operam em contexto internacional. 

Na análise de “Quais os momentos da cadeia de transporte com potencial para tornar mais eficiente a 

utilização da infraestrutura existente através da padronização e integração dos fluxos de transporte?”. 

Os autores consideram que um dos momentos chave que pode tornar a cadeia mais eficiente seria a 

integração e padronização dos fluxos de informação entre o transportador marítimo e o operador 

ferroviário. Esta mudança não só permitiria automatizar a disposição dos contentores, como 

possibilitaria em caso de cancelamentos ou alterações uma readaptação mais fácil e um uso mais 

eficiente da infraestrutura. Apontam ainda a informação que autoriza o carregamento da carga nos 

vagões, por não ser nem padronizada nem integrada, como prejudicial para esse processo e 

consequentemente para a eficiência da infraestrutura e da cadeia.  

Por fim, Elbert e Pontow (2013) defendem que a integração e padronização da informação poderá 

potenciar a redução de custos, considerando que a capacidade pode ser gerida de forma mais eficiente 

e que haverá uma redução da quantidade de actividades manuais ao longo do processo.  

Para o trabalho desenvolvido nesta dissertação este estudo tem relevância, principalmente, pela sua 

abordagem. Estabelece um padrão de comunicações e troca de informações ao longo dos vários 

processos, analisa a influência dos agentes no sistema e investiga de que forma podem os fluxos ser 

melhorados para tornar o sistema mais eficiente. Este estudo permite, por isso, compreender as formas 

de transmissão da informação e o seu nível de integração no caso de estudo, priorizar os agentes e 

fazer uma análise da importância das várias informações.  

Tal como no caso de estudo de Almotairi et al. (2011), os autores abordam uma cadeia específica e 

analisam apenas a passagem da mercadoria entre o modo marítimo e o modo ferroviário no porto de 

Hamburgo. Mas em oposição ao estudo anterior, Elbert e Pontow (2013), não consideram o transitário 

na cadeia e consideram os processos alfandegários integrados nas informações transmitidas ao 

operador de terminal. E, embora seja contemplada a importância das informações e onde podem ser 

melhoradas, não são analisadas as consequências inerentes a falhas na informação. 
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Constata-se que estes estudos são centrados na mudança de modo de transporte da carga, mesmo 

sendo em locais diferentes os fluxos de informação são semelhantes e essencialmente focados na 

relação entre os terminais e os operadores de transporte envolvidos. Tanto os fluxos como o teor da 

informação são semelhantes, variando apenas os meios de transmissão e o nível de integração da 

cadeia.  

Como se pôde constatar os casos analisados pela literatura acabam por se focar, maioritariamente, em 

situações concretas, geralmente na importação, e para modos concretos. Contudo abordam as várias 

componentes do transporte intermodal, desde o pedido de serviço, aos processos alfandegários, a 

chegada aos terminais e mudança de modo.  

Foram várias as conclusões que se retiraram dos papers apresentados e que ajudaram a estabelecer 

os fluxos de informação em cadeias intermodais apresentadas no capítulo seguinte.  

Os artigos de Hellberg e Sannes (1991) e de Martincus et al. (2015) permitiram conhecer os processos 

aduaneiros. Concluiu-se que existe semelhança nos fluxos de informação independentemente do 

contexto geográfico, podendo no entanto existir diferenças nos requisitos legais necessários, que se 

traduzem em diferenças nos documentos a apresentar. Ficou, ainda, clara a importância dos 

despachantes para minimizar a ocorrência de problemas e que caso existam problemas podem ter 

como consequência a paragem de toda a cadeia. Embora estes sejam dos processos mais 

determinantes para o funcionamento eficiente da cadeia, são omitidos ou tratados de forma muito breve 

pelos restantes estudos. O facto de os papers terem uma considerável diferença temporal permite 

depreender que independentemente do tipo de tecnologia de transmissão os fluxos de informação são 

semelhantes e não têm sofrido consideráveis alterações nos últimos anos.   

Para o âmbito desta dissertação, os artigos analisados sobre os processos alfandegários foram úteis 

para definir os fluxos existentes e os agentes envolvidos nos processos aduaneiros, quer em situação 

de importação quer em exportação. No entanto na exportação é preciso ter em conta que, geralmente, 

existem processos simplificados para a maioria das mercadorias de forma a fomentar a exportação de 

mercadorias. Estes estudos permitiram ainda fazer uma dedução de timings ideais e das 

consequências de erros e atrasos.  

Os papers de Macário e Reis (2008) e Bendriss et al. (2009) estabelecem que o início da cadeia tem 

origem sempre no cliente que requer o serviço e que após o adjudicar, este deixa de ser um agente 

activo na cadeia procurando apenas acompanhar os processos. Assim estes estudos permitiram 

estabelecer as informações fundamentais a ser transmitidas e os fluxos necessários na fase de 

negociação e adjudicação da proposta. O detalhe entre os dois papers acaba por ser diferente, uma 

vez que o de Macário e Reis (2008) é centrado num caso muito específico e acaba por ter 

particularidades diferentes da situação mais genérica de Bendriss et al. (2009). Do fluxo de negociação 

apresentado por Bendriss et al. (2009) foi retirada a ideia de que o transitário é o responsável por 

estabelecer a ligação entre o cliente e os operadores de transporte.  
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É possível ainda concluir que se a análise incluísse um sistema de track and trace, exigiria uma 

plataforma comum de comunicação dos agentes e um fluxo de informações maior com uma constante 

actualização do estado da cadeia.  

Já os fluxos de informação na troca modal de Almotairi et al. (2011), de Sebastian et al. (2011) e Elbert 

e Pontow (2013), mesmo tratando-se de contextos diferentes, são muito semelhantes e permitiram 

estabelecer os fluxos de informação entre diferentes operadores de transporte e com operadores de 

terminais. Os autores fazem também alusão à forma e aos momentos ideais de transmissão da 

informação. Destes estudos foram também deduzidas falhas que podem ocorrer e as suas 

consequências para a cadeia.  

Assim, embora os casos apresentados não abordem todos os fluxos necessários numa cadeia 

intermodal e raramente façam uma análise do nível de importância de cada informação e das 

consequências no caso de existirem falhas no sistema. Permitem, conciliando-os, completar as lacunas 

da literatura e fazer uma análise mais vasta e para situações mais genéricas, que é o propósito desta 

dissertação.  

Finalmente pode-se concluir que os estudos existentes se centram na chegada da mercadoria a 

terminais de entrada do país, portanto no momento de importação. Podendo deduzir-se que o momento 

de chegada e saída da mercadoria aos terminais, o carregamento/descarregamento da carga, a 

legalização perante a alfândega e a mudança de modo, são momentos críticos da cadeia e que, na 

maioria dos casos, a importação é um processo um pouco mais complexo que a exportação. 

No capítulo seguinte são apresentados fluxos existentes em diferentes cadeias intermodais genéricas, 

com base nas tipologias de Woxenius (2007), desde a fase de contratualização de serviço até à entrega 

ao consignatário. São abordados inúmeros aspectos como os processos da cadeia de transporte, o 

estímulo para a transmissão de informação, o timing ideal de transmissão de informação, o teor da 

informação, o modo de transmissão, os agentes envolvidos, aspectos contratuais e de 

responsabilidade, importância da informação e as consequências para o sistema quando as 

informações falham. Também é feita uma análise às diferenças que surgem no processo por se tratar 

de uma situação de importação ou de exportação da mercadoria. 
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5 Modelos de Fluxo de Informação em Tipologias de Cadeia de 

Transporte Intermodal 

Neste capítulo são apresentados e caracterizados os modelos de fluxo de informações entre os vários 

agentes, tanto no processo de negociação/adjudicação do serviço como ao longo de várias tipologias 

de transporte intermodal de mercadorias, direct link, corridor, hub-and-spoke e connected hubs. Cada 

um dos modelos apresentados é complementado por uma tabela em anexo, devendo, por isso, a 

análise dos modelos ser feita em simultâneo com as respectivas tabelas.  

As tabelas em anexo apresentam as informações e documentos trocados, o estímulo necessário, o 

timing adequado, o meio utilizado e os agentes intervenientes. Nestes anexos complementares são, 

ainda, tidos em conta os momentos em que devem ser feitos os pagamentos dos serviços e quem é o 

responsável pela carga em cada momento da cadeia, por fim é atribuído um grau de criticidade da 

informação no decorrer da cadeia em caso de falha. Esta classificação é feita em quatro graus, Muito 

Grave quando implica paragem total da cadeia, Grave quando implica atrasos significativos e/ou custos 

mais elevados, Leve se apenas implicar pequenos atrasos e Pouco Relevante quando a consequência 

é somente de falta de informação e a cadeia não é prejudicada. 

Na Tabela 4 é apresentada uma legenda explicativa para os modelos de fluxo que serão apresentados 

ao longo deste capítulo. 

Tabela 4 - Legenda explicativa da simbologia utilizada nos modelos de fluxo de informação 

 

5.1 Processo de Negociação e Adjudicação dos Serviços 

A cadeia inicia-se com o contacto entre o cliente e o transitário, onde o cliente pede ao transitário uma 

cotação para um serviço com determinadas condições. Neste pedido, geralmente feito por e-mail, 

telefone ou de forma automática, devem ser discriminadas as quantidades de carga, os locais de partida 

e chegada da mercadoria, datas e horas previstas dos serviços. Podem, também, ser incluídos outros 

requisitos específicos da mercadoria relevantes no agendamento. 
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O cliente nesta situação pode ser um importador ou um exportador consoante requisite “trazer” 

mercadoria de determinado país ou enviar mercadoria para outro país.  

O transitário recebe o pedido do cliente e procura informar-se junto dos seus parceiros de negócio da 

cotação que pode oferecer ao seu cliente. Para isso envia, por e-mail, as condições do serviço que 

recebeu do cliente aos possíveis agentes intervenientes. Em determinados movimentos o transitário 

pode ter preços tabelados e não necessita recorrer a parceiros para obter o valor desse processo, isto 

é comum nos processos que decorrem no país do transitário ou em rotas comuns. Nos movimentos 

noutros países é comum o transitário ter parceiros com conhecimentos e capazes de lhe darem uma 

cotação para os movimentos nesses países e para as taxas cobradas nos terminais desses países.  

Após receber as respostas por parte dos seus parceiros, o transitário soma os valores dados pelos 

vários agentes intervenientes, (operadores de transporte, terminais, taxas, manuseamento da 

mercadoria, outros transitários) acrescenta a sua comissão ao preço total e envia ao cliente a sua oferta 

via e-mail.    

O cliente poderá contactar vários transitários e após receber as propostas de todos faz a sua escolha 

e adjudica o serviço à oferta que mais lhe agradar.  

A escolha pode não ser feita unicamente por questões económicas, a confiança no transitário pode 

também ser decisiva na escolha final do cliente, como foi referido anteriormente. Depende do cliente 

estabelecer os critérios para a adjudicação.  

Para formalizar o serviço, o cliente envia um e-mail a aceitar as condições de determinado transitário. 

Pelo meio pode haver uma fase de negociação com os transitários na procura de baixar as cotações 

oferecidas, isto pode levar a que os transitários procurem reduzir a sua margem ou negociar com os 

seus parceiros melhores condições para o seu cliente. Nestas negociações finais é comum o uso do 

contacto telefónico de forma a acelerar a negociação. 

Uma vez adjudicado o serviço têm de ser emitidos os documentos identificativos e contratuais do 

serviço, referidos anteriormente, consoante os modos utilizados. Assim o transitário agenda o 

transporte da carga com os seus parceiros e agentes envolvidos, fornecendo as informações 

necessárias. Aos parceiros que agendam o transporte noutros países é paga uma comissão que está 

incluída no valor pago pelo cliente.  

No final do processo de transporte é necessário cada agente facturar o seu serviço a quem o contratou. 

Por exemplo o transitário factura os serviços ao cliente que englobam todos os serviços sub-

contratados por ele. Enquanto os serviços sub-contratados pelo transitário facturam ao próprio 

transitário.  

Muitas vezes os agentes, para garantirem o pagamento, facturam e cobram os serviços no final da 

actividade em que intervêm, no momento de entrega da documentação da mercadoria para a actividade 

seguinte da cadeia.  
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Na Figura 26 são representados os fluxos de informação na fase de negociação dos serviços que será 

comum para as várias tipologias de cadeia de transporte que serão analisadas. (ver também Anexo IX 

– Agentes envolvidos na negociação e preparação do serviço e Anexo XI – Fluxos de informação de 

modelo de processo de negociação e adjudicação de cadeia intermodal) 

Figura 26 - Fluxos de informação na fase de negociação dos serviços de transporte 

 

5.2 Tipologia Direct Link 

Uma tipologia do tipo direct link em termos de transporte será a mais fácil, já que recorre apenas a um 

modo de transporte numa única ligação internacional. É comum esta situação numa ligação porto a 

porto. Em termos de gestão, coordenação e partilha de informação entre os agentes esta tipologia é a 

mais simples porque o número de agentes envolvidos é reduzido em relação aos que podem surgir 

noutras tipologias. Nesta tipologia a negociação também se pode simplificar, pois o transitário apenas 

tem de contratar um operador para uma única rota e geralmente não necessita de recorrer a outros 

transitários. O transitário contratado pelo cliente é o responsável por todos os procedimentos e 

agendamentos com os agentes intervenientes. 

A(ver Anexo XII – Fluxos de informação de modelo de cadeia intermodal do tipo direct link) 

Figura 27 demonstra os vários processos necessários e os fluxos de informação numa cadeia de 

transporte do tipo direct link. (ver Anexo XII – Fluxos de informação de modelo de cadeia intermodal do 

tipo direct link) 
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Figura 27 - Fluxo de informação numa cadeia do tipo direct link 

Após a fase de negociação e agendamento do serviço, a mercadoria, que tem de estar no terminal na 

data prevista, é carregada no modo de transporte utilizado. Para ter sido carregada a alfândega do país 

de origem já foi informada pelo despachante na origem da carga transportada e deu permissão para a 

sua movimentação. Na exportação de bens em certos países como os da UE, a informação à alfândega 

de origem também pode, em certos casos, ser feita pelo operador de transporte ou pelo transitário, 

sendo que estes devem ter conhecimento dos requisitos legais de exportação para que não haja erros 

e não se atrasem os processos.  

O transitário é avisado de que a mercadoria foi carregada e avisa o cliente do carregamento e da 

previsão de chegada da mercadoria, por e-mail.  

O operador de transporte ou o transitário avisam o terminal final da chegada da mercadoria (via e-mail 

ou EDI). No caso de transporte marítimo ou aéreo terão de informar a alfândega do país de destino do 

tipo e quantidade de carga que vai ser descarregada, geralmente através das informações presentes 

nos manifestos de cargas são inseridos os dados por EDI.  

Se existirem pagamentos a fazer na alfândega é contratado, pelo transitário ou pelo cliente, um 

despachante no destino para legalizar a mercadoria.  
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Para isso são enviados ao despachante no destino os documentos identificativos da carga necessários 

para a legalização da carga que os apresenta às autoridades alfandegárias e pagas as taxas devidas. 

No fim este despachante avisa o transitário ou cliente de que a mercadoria já está legalizada e pode 

ser levantada.  

Os documentos são, geralmente, enviados para o despachante em serviços expresso de correio e 

antes de a carga ser descarregada no terminal, de forma a acelerar a cadeia. Com as novas normas 

europeias (CAU) que procuram integrar e simplificar os processos alfandegários passa a ser obrigatório 

que estas informações sejam informatizadas e possam ser transmitidas por sistemas EDI. 

Após a chegada da mercadoria e de todos os procedimentos alfandegários, o consignatário pode 

recolher a sua mercadoria no terminal, mediante receber o documento identificativo original da 

mercadoria. Neste momento o cliente/consignatário já terá pago o carregamento da carga, este 

pagamento pode ser feito no momento de carregamento da mercadoria junto do expedidor ou apenas 

na entrega ao consignatário. O cliente paga, ainda, os serviços ao transitário e o transitário paga os 

serviços de transporte, de manuseamento e de estadia nos terminais da mercadoria.   

5.3 Tipologia Corridor 

O transporte de mercadorias numa tipologia do tipo corridor é marcada pelas inúmeras paragens que 

a carga faz ao longo do serviço, com ou sem mudança de modo de transporte. Para caracterizar os 

fluxos nesta tipologia supôs-se a situação típica de uma artéria principal, de um determinado modo com 

várias paragens, onde a carga é carregada numa das paragens da rota e descarregada numa das 

paragens seguintes.  

Do ponto de vista da negociação de serviços esta tipologia pode ser muito simples ou complexa 

consoante o número de agentes e modos envolvidos. Supondo que o corredor é estabelecido por um 

único modo, toda a fase de contratos e negociações e os pagamentos assemelham-se ao estabelecido 

na ligação directa. 

No entanto, devido ao curto espaço de tempo que o modo permanece nos nós de ligação, é obrigatório 

que haja uma boa coordenação entre os horários do transporte e a carga estar pronta para 

embarcar/desembarcar.  

Na fase de transporte os fluxos de informação trocados entre agentes também não variam muito dos 

da tipologia anterior.  

Contudo, por existirem múltiplas paragens, será necessário repetir o processo de aviso de chegada do 

modo ao terminal seguinte. Isto levará a que o operador de transporte tenha de avisar o transitário da 

sua chegada/partida de nós intermédios da cadeia para que o transitário saiba da localização do seu 

serviço e possa informar o seu cliente e restantes parceiros. Geralmente estas informações são 

trocadas por e-mail. 
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Nas paragens intermédias se a carga não for descarregada não tem de ser informada a alfândega local, 

sendo apenas necessário informar no destino final. Na ligação final os fluxos assemelham-se aos da 

tipologia direct link.  

A Figura 28 demonstra esquematicamente a troca de informação e da carga ao longo de uma cadeia 

do tipo corredor. O processo de informação de chegada e partida de terminais intermédios repete-se 

até à ligação final do percurso contratado, onde temos um conjunto de fluxos semelhantes aos da 

tipologia direct link. (ver Anexo XIII – Fluxos de informação de modelo de cadeia intermodal do tipo 

corridor) 

  

Figura 28 - Fluxo de informação numa cadeia do tipo corridor 
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5.4 Tipologia Hub-and-Spoke 

Numa cadeia do tipo hub-and-spoke temos uma ligação principal entre o hub e o local de destino, 

geralmente efectuada por um determinado modo, e uma ligação secundária entre a origem da 

mercadoria e o hub que pode utilizar um modo diferente. Um caso típico desta tipologia é um serviço 

porta-a-porto. Onde existe uma primeira ligação de curta duração entre o armazém do expedidor e o 

terminal do país de origem que, nesta dissertação, se designou por rota nacional e a rota principal, 

designada por rota internacional, entre o terminal de origem e o terminal de destino, onde termina o 

serviço. 

A fase de negociação e contratos desta tipologia obriga, geralmente, à coordenação no país de origem 

de duas companhias de transporte.  

Numa situação de importação é normal o transitário contactar um transitário parceiro que fica 

responsável pelas conexões internas (transporte e pagamento de taxas), limitando-se o primeiro à 

contratação dos serviços de transporte na rota principal. Um serviço destes implica, por isso, o 

envolvimento de um maior número de agentes e uma boa coordenação entre companhias de transporte 

diferentes dedicadas a modos também eles diferentes. O processo de negociação e contratos num 

serviço com esta configuração decorre nos moldes apresentados na Figura 26 e ao contrário das 

tipologias direct link e corridor envolve todos os agentes aí apresentados. 

Durante o processo de transporte da carga a grande diferença em relação às tipologias anteriores é a 

mudança de modo de transporte no terminal do país de origem. Implicando um descarregamento e um 

carregamento no terminal de ligação do país de origem.  

O processo de transporte inicia-se quando a transportadora contratada pelo transitário do país de 

origem (transitário parceiro no caso de importação) se dirige junto do expedidor para carregar a 

mercadoria e avisa o transitário do carregamento e do horário previsto de chegada ao terminal (hub), 

estes contactos são feitos, geralmente, via e-mail. O transitário no país de origem terá de informar o 

operador do terminal (pode ser a operadora de transporte a avisar) da previsão de chegada da 

mercadoria e facultar uma lista da mercadoria que deve ser descarregada no terminal e carregada no 

modo seguinte, estas informações são trocadas via e-mail ou por EDI.  

No caso de exportação o transitário na origem informa o cliente de que a mercadoria foi carregada e 

dá a previsão para conclusão do serviço. Numa situação de importação terá de informar o transitário 

no país de destino que por sua vez irá informar o seu cliente do estado da carga. Os contactos entre 

os transitários e entre transitários e clientes é feito por e-mail ou telefone. Nas rotas nacionais não 

existe necessidade de informar a alfândega. 

O momento seguinte implica a chegada da carga ao terminal e a mudança de modo. Neste momento 

para que a mercadoria possa ser carregada no modo seguinte e se possa iniciar a rota internacional 

terá de ser feita por parte do despachante na origem, do transitário ou do operador do segundo modo 

de transporte, a comunicação à alfândega da carga que vai ser transportada.  



 

66 

Esta comunicação é na maioria dos casos via EDI e o serviço só se pode iniciar após o consentimento 

da alfândega. (ver Anexo X – Processo de transferência de modo de transporte nos terminais) 

Após a descarga da mercadoria no terminal do país de origem a continuação do processo de transporte 

assemelha-se à situação de ligação directa, como se pode ver na Figura 29.  

Em termos de pagamentos e de facturação de serviços a diferença vai residir em existir mais um modo. 

Isto implica que o operador de transporte que faz a ligação entre o expedidor e o terminal intermodal 

deverá ser pago no final do seu serviço, no momento em que entrega a mercadoria no terminal. O 

responsável pelo pagamento será o transitário no país de origem que cobrará depois esses serviços e 

a sua comissão ao cliente numa situação de exportação ou ao transitário no destino numa situação de 

importação.  

O transitário na origem é ainda responsável pelas taxas e pagamentos devidos ao porto ou autoridades 

alfandegárias. Após a mudança de modo os pagamentos são idênticos aos da tipologia direct link. 

Nas duas situações anteriores não são significativas as diferenças entre um processo de importação e 

exportação. Enquanto nesta situação de hub-and-spoke, como já se constatou, há ligeiras diferenças. 

Como foi referido anteriormente, em situações onde o processo é distinto optou-se nesta dissertação 

por definir os fluxos para a situação de importação que, geralmente, é mais complexa e exige maior 

fluxo de informação. Assim na Figura 29 é apresentado um modelo de uma cadeia hub-and-spoke 

numa situação de importação. (ver Anexo XIV – Fluxos de informação de modelo de cadeia intermodal 

do tipo hub-and-spoke) 

No caso de se tratar de uma situação de exportação a grande diferença reside em não haver 

necessidade de recorrer ao transitário no país de destino. Visto tratar-se de um serviço do género porta-

a-porto não existirá transporte a desenrolar-se após a chegada da mercadoria ao país de destino e, em 

princípio, o transitário na origem será capaz de coordenar todo o processo. Fará a contratação e 

coordenação entre os operadores de transporte, contratará e fornecerá as informações necessárias 

aos despachantes e informará o cliente e/ou consignatário no decorrer do processo. O cliente fará, por 

isso, os pagamentos directamente ao transitário na origem e este os pagamentos aos restantes 

agentes. Fora isto, o decorrer do processo é semelhante tanto na situação de importação como na 

situação de exportação. 
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Figura 29 - Fluxo de informação numa cadeia hub-and-spoke 
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5.5 Tipologia Connected Hubs 

Para analisar a tipologia connected hubs considerou-se uma situação de serviço porta-a-porta. Num 

caso típico de transporte intermodal porta-a-porta a rota inicial será garantida por um transportador de 

modo rodoviário por se tratarem de curtas distâncias, pode no entanto ser outro. A função desta rota é 

carregar a mercadoria junto do expedidor e entregá-la num terminal (hub) onde a carga trocará de modo 

de transporte para a rota principal. A rota principal, numa situação típica, será feita num modo de 

transporte de maiores distâncias, marítimo, aéreo ou ferroviário.  

Esta rota fará a ligação entre o terminal intermodal no país de origem e um terminal intermodal no país 

de destino. No final existirá uma nova rota de curta distância que levará a carga do terminal até ao 

consignatário.  

Um serviço destes tem a particularidade de implicar diferentes operadores e modos de transporte quer 

no país de origem, como no país de destino e o transitário quando é contratado pelo cliente fica 

responsável por agendar todos os serviços. A necessidade de contratar empresas de transporte de 

curta distância no país de origem e de destino da mercadoria leva a que seja comum o recurso a 

transitários parceiros. Estes terão a função de agendar os serviços no país não abrangido pelo 

transitário contratado pelo cliente. Isto significa que se se tratar de um serviço de importação o 

transitário contratado, geralmente, contacta um transitário parceiro no país de origem da carga, ficando 

este último responsável por todas as actividades até a carga ser descarregada no terminal intermodal 

de origem. O transporte principal e as ligações no país de destino ficam a cargo do transitário contratado 

pelo cliente. Numa situação de exportação o cliente contrata um transitário no país de origem da 

mercadoria. Este contrata os serviços de transporte no país de origem e da rota principal e trata de 

todas as formalidades até ao país de destino. Para os movimentos da carga no país de destino o 

transitário sub-contrata um transitário parceiro. O transitário parceiro será responsável pelas 

actividades de transporte desde o terminal intermodal no destino até ao consignatário e, eventualmente, 

por contratar um despachante para legalizar a mercadoria junto da alfândega local. Consoante os 

serviços prestados o transitário parceiro recebe uma comissão por parte do transitário contratado e 

este incluirá essa comissão no valor cobrado ao cliente. (ver Figura 26 e Anexo VI – Comunicação e 

interdependência entre agentes) 

Uma cadeia de transporte do tipo porta-a-porta implica a coordenação entre os transitários envolvidos 

e entre os vários operadores de transporte. Sendo necessário uma constante troca de informação, 

entre os vários agentes, com o estado dos processos de forma a coordenar os vários serviços de 

transporte e evitar uma redução de eficiência na cadeia.  

Até ao descarregamento no terminal intermodal de destino os fluxos de informação e a sua transmissão 

são semelhantes aos apresentados na tipologia hub-and-spoke. Após o descarregamento e a 

legalização da mercadoria junto da alfândega esta pode ser carregada no modo de transporte seguinte 

de forma a ser entregue ao consignatário no destino final.  
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Assim, no momento em que a mercadoria está legalizada é enviada a informação por parte do 

transitário responsável pela rota final para o operador de transporte final para que este possa ir carregar 

a mercadoria. Esta informação deverá conter o local de destino, os horários de entrega, a lista de carga 

e outras especificidades do serviço em causa. O transitário terá, também, de avisar o consignatário da 

previsão de chegada da mercadoria.  

Quando a mercadoria chega ao destino, o transitário é avisado e informa o cliente caso este não seja 

o consignatário. Estes fluxos são todos representados na Figura 30 numa situação de importação. 

Todos estes fluxos específicos de um serviço do tipo porta-a-porta são, geralmente, transmitidos via e-

mail ou telefone. (ver Anexo XV – Fluxos de informação de modelo de cadeia intermodal do tipo 

connected hubs) 

No caso de exportação o diagrama de fluxos será muito idêntico, a diferença principal será o facto do 

transitário na origem trocar de responsabilidades com o transitário no destino. Assim a comunicação 

com o cliente será feita pelo transitário de origem, bem como a contratação do transporte internacional. 

Os fluxos ficarão por isso centrados no transitário de origem e não no de destino.  

A facturação e os pagamentos nesta configuração têm a particularidade de envolver um terceiro 

operador de transporte que é responsável pelo movimento da carga do terminal no país de destino até 

ao consignatário. Tal como na tipologia anterior (hub-and-spoke), o transportador da ligação inicial é 

pago no momento de entrega da mercadoria no terminal de origem pelo transitário na origem. O 

transportador responsável pela rota principal de ligação entre os dois terminais será pago pelo 

transitário contratado para o serviço e cobrará no momento de entrega da mercadoria no terminal de 

destino. A contratação dos despachantes e pagamentos de taxas aduaneiras ficará a cargo do 

transitário contratado pelo cliente. O agente responsável pela rota final será pago no final do seu serviço 

pelo transitário no país de destino. Estes pagamentos inerentes ao movimento das mercadorias no 

destino são liquidados pelo transitário no destino que as inclui no preço cobrado. O cliente no fim do 

serviço pagará, ao transitário contratado por si, o valor de todos os serviços que foram necessários 

para o transporte da carga acrescido da comissão do próprio transitário. 

Como foi referido na caracterização das tipologias de cadeias de transporte a configuração de uma 

cadeia pode ser diferente destas apresentadas, podendo ser a combinação de várias destas tipologias, 

principalmente em cadeias longas. Assim, embora se apresente os fluxos de informação apenas para 

estas quatro tipologias de transporte intermodal de Woxenius, estes fluxos podem ser combinados de 

formar a corresponder a uma cadeia diferente das apresentadas. Além disso, estes modelos são 

modelos genéricos. Por isso mesmo, podem não corresponder totalmente à realidade em determinadas 

situações.  
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Figura 30 - Fluxo de informação numa cadeia connected hubs 
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6 Validação e Discussão de Resultados 

A criação dos modelos, as várias características dos fluxos de informação e os níveis de criticidade dos 

fluxos de informação apresentados nesta dissertação foram validados utilizando vários métodos, 

análise da literatura existente para estudos similares, acompanhamento dos processos e do negócio 

do transporte de mercadorias junto de empresas dedicadas e entrevistas com agentes envolvidos na 

cadeia de transporte de mercadorias. 

A fase de elaboração dos modelos foi baseada na literatura e no acompanhamento das empresas 

Maeil, Ibero Linhas e SeaWorld, permitindo aprofundar o conhecimento no funcionamento do negócio 

e adequar os modelos consoante a perspectiva de empresas dedicadas ao sector. 

Após a construção de todos os modelos para a sua validação e para a análise da criticidade dos fluxos, 

além das conclusões retiradas dos casos de estudo apresentados existentes na literatura, optou-se por 

realizar entrevistas com empresas que desempenhem o papel de agente da cadeia. As empresas 

entrevistadas foram Pentatrans, Transitex, Geocargo, Ibero Linhas, SeaWorld e Sotagus.  

As entrevistas tiveram por base as hipóteses dos modelos criados, estes foram confirmados e 

melhorados consoante as respostas e opiniões dadas pelos entrevistados. Os guiões de entrevistas 

estão disponíveis nos Anexo XVI – Guiões de entrevistas de validação, são compostos por perguntas 

de resposta fechada para situações onde se considerou importante uma confirmação e perguntas de 

resposta aberta quando se achou conveniente dar hipótese ao entrevistado de dar a sua opinião e visão 

do tema. (Yin, 2009) 

Esta conjugação de perguntas de resposta aberta e fechada permitiu obter as confirmações 

necessárias e dar espaço aos entrevistados para dar a sua opinião sobre o trabalho e sobre tema. 

Dando azo a terem sido considerados aspectos que à partida não tinham sido ponderados como 

relevantes.  

Durante a fase de criação dos modelos constatou-se, quer na literatura, quer no acompanhamento de 

procedimentos das empresas Ibero Linhas e SeaWorld, que as cadeias de transporte intermodal podem 

ter várias tipologias e que os requisitos e fluxos necessários variam consoante a tipologia apresentada. 

Com base nessa constatação optou-se por adoptar para os modelos apresentados as tipologias de 

Woxenius, e verificou-se que estas, por si só ou conjugadas entre si, eram capazes de cobrir a maioria 

dos casos tratados pelas empresas e pela literatura. Confirmando-se a ideia de que os modelos 

apresentados permitem abranger grande parte das situações de transporte intermodal de mercadorias.  

As cadeias intermodais de mercadorias requerem a emissão e transmissão de um conjunto de 

documentos, descritos anteriormente, que embora possam variar consoante os modos utilizados, tipos 

de produto e locais de origem/destino estão definidos legalmente e são obrigatórios. Sendo certo que 

esses fluxos têm sempre de se realizar para o funcionamento da cadeia. Estes fluxos documentais 

tendem, por isso, a ser fundamentais no desenrolar da cadeia e a ter um nível de criticidade entre o 

grave e muito grave. 
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Existem outros fluxos que não envolvem documentação mas que contêm informações que são 

relevantes para a preparação e continuidade da cadeia, como os fluxos de marcação de serviço e os 

de aviso de chegada e partida da mercadoria. São estes fluxos que garantem a continuidade de toda 

a cadeia e que estabelecem a relação entre os agentes. Estes fluxos são informativos e têm um 

espectro de criticidade maior, podem variar entre leve e muito grave consoante a importância da 

informação transmitida e a consequência para o desempenho da cadeia.  

Por fim, existem fluxos menos relevantes no desempenho da cadeia mas que permitem que o cliente e 

restantes agentes tenham a noção do estado serviço, no entanto são as mais descoradas tornando a 

cadeia menos transparente. Estes fluxos são informações de acompanhamento e são os mais 

inconstantes de cadeia para cadeia. O seu nível de criticidade para o desempenho da cadeia é leve.  

Todos os fluxos e timings apresentados foram suportados pelos casos de estudo existentes na literatura 

e principalmente pela observação e parecer das empresas acompanhadas na fase de criação dos 

modelos, Ibero Linhas, SeaWorld e Maeil. Procurou-se assim garantir que os fluxos apresentados se 

aproximam, tanto quanto possível, da realidade e estabelecer um padrão comum entre os casos de 

estudo que se referem a situações noutros países e contextos, e a análise das empresas nacionais de 

forma a criar um modelo genérico e com uma vasta aplicabilidade. Contudo é preciso referir que o facto 

de existirem inúmeros agentes, de diferentes sectores e realidades, não permite que se possa garantir 

sempre que os fluxos de informação e os seus timings são os estipulados. Principalmente nas situações 

de fluxos informativos que não envolvem documentação e são, geralmente, menos regulamentados e 

determinantes para o desenrolar da cadeia. 

Os meios de transmissão utilizados pelos agentes são muito voláteis e foi talvez o aspecto onde se 

teve mais dificuldade em definir um padrão. Como se referiu anteriormente, os níveis de integração dos 

vários sectores e empresas são muito discrepantes e, por conseguinte, o método de comunicação entre 

agentes é imprevisível. Uma vez que não foi possível definir um padrão fixo, optou-se por incluir os 

mais comuns para cada situação para que se aplique ao máximo de casos possíveis. Deve referir-se 

que os procedimentos alfandegários embora possam ter diferentes tecnologias são, talvez, os mais 

padronizados e na maioria dos casos a comunicação deve ser feita por software próprio para o efeito. 

Numa conjectura ideal todos os fluxos poderiam ser transmitidos numa plataforma de comunicação 

comum onde todos os agentes teriam acesso, podendo acompanhar de forma constante a evolução da 

cadeia. No entanto, nenhum dos entrevistados utiliza ou prevê num futuro próximo uma situação destas, 

mas concordam que o modo marítimo é o mais evoluído neste aspecto.  

Os termos de responsabilidades, os pagamentos e as compensações variam muito consoante o tipo 

de serviço contratado e geralmente baseado nas várias hipóteses dos incoterms. As situações 

apresentadas nos modelos são as mais comuns, de acordo com os agentes entrevistados, numa 

situação de transporte intermodal onde o cliente contrata o transitário para o serviço total, ficando este 

responsável por contratar todo o serviço junto dos vários operadores. Consequentemente é ele o 

responsável perante o cliente, sendo pago no fim do serviço. Já os vários operadores são contratados 

pelo transitário e vão sendo pagos à medida que terminam o seu serviço, bem como o despachante. 
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Sendo o portador da carga, em cada momento, o responsável pela mesma perante o transitário. Uma 

vez definidos os responsáveis em cada momento é possível imputar responsabilidades no caso de 

problemas com a mercadoria, no entanto foi unânime por parte das empresas entrevistadas que 

raramente são pagas compensações, estando geralmente os operadores salvaguardados por 

condições contratuais. Para salvaguardar esta situação os transitários propõem aos clientes a 

contratação de seguros para toda a mercadoria.  

Foi recorrente os transitários e despachantes nacionais entrevistados apontarem a falta de liquidez de 

alguns clientes como um problema, não cumprindo os pagamentos dentro dos prazos estipulados, que 

pode prejudicar os pagamentos a vários dos agentes envolvidos na cadeia. 

Fazendo agora, uma análise às várias fases da cadeia e à criticidade dos fluxos de informação 

apresentados, com base nas entrevistas de validação.  

Na fase de negociação e adjudicação de serviços, que é comum para as várias tipologias, foi resposta 

comum dos entrevistados que as informações que confirmam o tipo de serviço a ser contratado têm 

uma importância elevada. São a base para toda a preparação de serviço e erros nesta fase podem ter 

consequências no desenvolvimento da cadeia. Embora não envolvam documentos, estes fluxos foram 

considerados, pelos entrevistados, com uma criticidade de grave. Apesar de a carga ainda não estar a 

ser movimentada pode induzir em erros na preparação de serviço e conduzir a erros no desenrolar da 

cadeia com importante impacto, como erros na documentação, emitir documentação insuficiente ou 

erros na programação e contratação dos serviços necessários. Nesta fase da cadeia a emissão de 

documentos tem também uma criticidade grave, visto que os serviços já estão contratados, a 

mercadoria está pronta a ser movimentada mas não pode enquanto não forem emitidos os documentos 

legais necessários. Podendo originar atrasos e custos mais elevados à cadeia. Os restantes fluxos 

foram considerados leves, embora possam não ter impacto na cadeia implicam pelo menos prejuízos 

para agentes.  

Nas tipologias que envolvem transporte de curta distância na origem da carga, a informação mais 

importante é a de que o transporte se iniciou, pois permite que o transitário possa alertar os restantes 

agentes da cadeia e confirmar as previsões de chegada da mercadoria ao terminal de origem. As 

restantes informações são menos condicionantes porque esta é uma fase muito precoce da cadeia 

menos susceptível a atrasos e o serviço deve estar contratado à partida. 

No terminal de origem as informações têm um nível de importância mais relevante, não só pode ter 

implicações na preparação de serviços de longa distância como pode ser necessário autorização 

alfandegária para a mercadoria a transportar. Além disso a mercadoria já está no terminal e a sua 

estadia tem custos.  

Os fluxos em ligações intermédias da tipologia corridor têm pouca relevância, são meramente 

informativos e podem permitir preparar antecipadamente alguns processos seguintes, mas tipicamente 

existe um certo espaço temporal que permite que esses erros sejam minimizados. 
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O transporte de longa distância com ligação a terminal de destino apresenta poucos fluxos mas críticos, 

a contratação do despachante e transmissão dos documentos necessários é essencial para evitar 

problemas e permite iniciar o processo antes de a carga chegar, de forma a reduzir o tempo de estadia 

no terminal. Além disso é importante confirmar com o terminal a chegada da carga, embora esta 

informação seja menos relevante uma vez que o serviço já deve estar contratualizado. 

As informações no terminal de destino, tal como no de origem, são críticos pela necessidade de 

autorização da alfândega para mover a carga e de atrasos no levantamento envolverem custos extras.  

Por fim, situações de ligação de curta distância nacional no destino apresentam fluxos menos 

relevantes, vão ter pouca implicação na cadeia e envolvem menos agentes sendo menos provável que 

existam erros. 

Em suma, constatou-se que os fluxos e a criticidade das fases nas várias tipologias de cadeia 

apresentadas são semelhantes. Isto leva a querer que as cadeias mais longas são mais críticas porque 

implicam mais fases e consequentemente mais fluxos, havendo maior probabilidade de surgirem erros 

e conflitos.  

Uma boa preparação e conhecimento dos requisitos específicos de cada cadeia é um ponto de partida 

fundamental para evitar erros no seu desenrolar, devendo os fluxos desta fase ter um nível de 

criticidade importante. 

Verificou-se também que os fluxos considerados “muito graves” são similares para todas as tipologias 

e que todas as tipologias apresentam o mesmo número de fluxos desta criticidade. Estes são, por isso, 

fluxos chave para qualquer cadeia de transporte intermodal de mercadorias internacional, são 

relacionados com a legalização da mercadoria e podem ter consequências como paragem da cadeia 

até estar tudo legalizado, aumento de custos da cadeia, operadores preparados para continuar a cadeia 

mas sem permissão para movimentar a carga.  

Outro facto relevante é que os fluxos referentes a rotas internacionais têm um nível de criticidade médio 

superior às rotas nacionais, são fases mais críticas que implicam processos mais complexos e que tem 

implicações mais gravosas para o desempenho da cadeia e para um maior número de agentes se 

ocorrem imprevistos. 

Já os processos nos terminais de origem e destino, além da dependência dos processos alfandegários, 

podem implicar atrasos em rotas de transporte, aumentar os custos da cadeia por alargamento do 

tempo de estadia da mercadoria e dificultar as operações de terminal por ocupação de espaço, 

prejudicando a maioria dos agentes. Tendo por isso uma importância relevante no desempenho de 

toda a cadeia.  

Os casos de estudo existentes na literatura também ajudam a comprovar a ideia que os processos de 

legalização e de transição de modos em terminais são os mais determinantes da cadeia e que por isso 

devem ser avaliados com um nível de criticidade elevado. Assim como o facto dos agentes 

entrevistados, mesmo com diferentes funções na cadeia, concordarem nesta proposição.  
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7 Conclusões 

O transporte intermodal implica, geralmente, a participação de inúmeros agentes e uma constante 

partilha de informação entre eles para uma boa articulação e eficácia dos processos. Jorge Ferreira 

(2005) disse “a posse de informação, bem como a capacidade de a produzir, distribuir e consumir, 

tornaram-se elementos poderosos na sociedade actual”. Assim, os objectivos desta dissertação 

passavam por uma análise e definição dos fluxos de informação no negócio do transporte intermodal 

de mercadorias. Criar modelos dos fluxos de informação para cadeias intermodais genéricas, 

caracterizar os fluxos e diferenciar a situação de importação da de exportação. Bem como, avaliar os 

fluxos críticos e o seu impacto no desempenho da cadeia.  

Em suma os objectivos da dissertação foram cumpridos. Definiram-se todos os fluxos de informação 

necessários numa cadeia intermodal de mercadorias, desde a fase de negociação e adjudicação de 

serviço até à entrega da carga no destino final. Foram criados modelos da transmissão de informação 

para diferentes tipologias de cadeias, tornando o estudo mais abrangente e com maior aplicabilidade, 

não limitando a um caso de estudo específico. Caracterizaram-se exaustivamente os fluxos referindo-

se para cada um deles o estímulo originador, o seu teor, os agentes envolvidos, os meios de 

transmissão utilizados e os timings ideais para transmissão. Abordaram-se, também, aspectos 

contratuais como pagamentos, compensações e responsabilidades durante o processo, tendo por base 

as situações mais comuns de cada tipologia. Procurou-se apontar as principais diferenças entre 

tipologias e entre serviços de importação e de exportação. Por fim, com base na opinião e percepção 

dos agentes entrevistados, que permitiram validar os modelos, foi avaliada a importância de cada 

momento de troca de informação, analisadas as consequências de erros e atrasos na sua transmissão 

e apontados os momentos mais críticos para um eficiente funcionamento da cadeia.  

Começou-se por constatar que embora o transporte intermodal seja bastante falado na literatura e as 

políticas europeias sejam no sentido de fomentar esta modalidade, o tema da partilha de informação 

ao longo da cadeia de transporte raramente é abordado. Isto, apesar de ser unânime a importância de 

uma eficaz coordenação entre os agentes para tornar esta modalidade competitiva. Foi no sentido de 

colmatar essa lacuna da literatura que esta dissertação se baseou.  

Por a partilha de informação ser uma área do negócio pouco desenvolvida na literatura, a abordagem 

ao tema passou então por fazer uma análise genérica ao negócio da intermodalidade através da 

literatura existente e aproveitar a parceria com a empresa Maeil e outros parceiros para explorar, 

através de observação e entrevistas, a área da troca de informações entre agentes. 

Durante a análise do negócio de transporte de mercadorias constatou-se que são vários os requisitos 

que têm de ser cumpridos para que se processe o transporte. Mercadorias diferentes têm 

condicionantes diferentes, países diferentes podem ter exigências diferentes em termos de condições 

de transporte e requisitos alfandegários, modos de transporte diferentes exigem documentação 

diferente, tratar-se de uma situação de importação ou exportação tem implicações, estas são apenas 

algumas das condicionantes a ter em conta no transporte de mercadorias.  
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Se a tudo isto se incluir a intermodalidade pode notar-se um aumento de constrangimentos nos 

processos. Passam a estar envolvidos um maior número de agentes, é necessária uma maior e melhor 

coordenação entre agentes, integração de processos e maior partilha de informação para tornar o 

negócio apelativo e eficiente face a modalidades menos complexas. Embora não existam informações 

dispensáveis, confirmou-se que existem informações que têm maior impacto no desenrolar da cadeia.  

A revisão de literatura permitiu concluir que são vários os documentos que têm de ser emitidos e 

transmitidos no decorrer de uma cadeia de transporte, documentos identificativos da carga 

transportada, documentos legais a apresentar junto das alfândegas, declarações de expedição, entre 

outros. A documentação é, por isso, um ponto crítico do transporte de mercadorias, a partilha correcta 

e sem atrasos da documentação é por si só impulsionadora da eficácia da cadeia intermodal e pode 

evitar inúmeros problemas. Este é portanto um dos pontos-chave de todo o negócio de transporte de 

mercadorias.  

Embora seja cada vez mais fácil transmitir em tempo útil a documentação, existem cada vez mais 

políticas rigorosas no controlo das mercadorias que obrigam a mais burocracia. Conhecer as políticas 

e requisitos legais de cada país para o qual se vai exportar ou do qual se vai importar e das próprias 

mercadorias é um factor determinante para se garantir um processo eficiente. O despachante e o 

transitário têm neste aspecto um papel fundamental para que toda a documentação e regulamentação 

se cumpra. Informações como o tipo de mercadoria, a origem e o destino são informações fundamentais 

na fase de preparação do serviço para que não surjam problemas no desenrolar da cadeia.  

Na análise feita confirmou-se que qualquer que seja a tipologia da cadeia intermodal em causa o 

processo de negociação e adjudicação é semelhante e que os momentos mais críticos no desempenho 

da cadeia são a sua preparação e os momentos de chegada e partida de terminais.  

Estes momentos de chegada e partida da mercadoria aos terminais estão associados à exportação ou 

importação de mercadoria e a todos os processos de terminais como carregamento/descarregamento 

da carga, legalização da mercadoria e mudança de modo. Estes são processos que exigem a 

coordenação entre diferentes agentes logo são também momentos onde a ocorrência de falhas é mais 

comum.  

Se falhas ou atrasos nas informações que envolvem o carregamento/descarregamento da mercadoria 

e mudança de modo são processos que podem ter impacto ao nível do custo e do tempo de trajecto 

por falta de preparação dos agentes para os eventos. As falhas no processo de legalização são as mais 

gravosas, mercadorias sem autorização da alfândega para descarregar/carregar não podem ser 

movimentadas e não podem continuar o seu trajecto. Isto pode ser oneroso para os vários agentes 

envolvidos pois pode obrigar a uma paragem da cadeia até que todo o processo alfandegário esteja 

resolvido e que seja dada permissão para movimentar novamente a mercadoria. Pode implicar 

prejuízos para os vários agentes envolvidos, maiores custos e um aumento do tempo de trajecto da 

mercadoria.  
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Concluindo, erros ou atrasos na informação alfandegária podem ser considerados os mais críticos no 

desempenho da cadeia. Isto, considerando mercadorias internacionais ou com requisitos específicos 

passíveis de legalização, visto que cargas de circulação livre podem ser dispensadas destes processos, 

passando a ter como momento crítico somente os processos de terminais. 

Os restantes fluxos de informações no desenrolar da cadeia são informações úteis mas por terem 

alguma margem temporal para serem realizados ou pelo tipo de informação, têm menor importância no 

desenrolar da cadeia. Ou por vezes são meramente informativas, como é o caso das informações 

dadas ao cliente durante o processo de transporte.  

Outra constatação feita foi que quanto mais complexa for a cadeia, maior é o número de agentes 

envolvidos e a troca de informações necessárias. Levando a que cadeias mais complexas sejam mais 

propícias à ocorrência de erros e podem ser consideradas mais críticas. 

Ao envolverem mais agentes obrigam a uma melhor coordenação e integração de processos. Assim 

uma cadeia do tipo direct link será mais simples que uma do tipo corridor, que por sua vez será mais 

simples que do tipo hub and spoke e esta será mais simples que uma cadeia do tipo connected hubs.  

Em termos de tecnologia e de normas hoje em dia a comunicação e transmissão de dados já permite 

uma comunicação quase instantânea da informação. No entanto, a diferença de desenvolvimento 

tecnológico entre modos, entre agentes e entre empresas ainda é muito acentuado o que dificulta os 

processos de transmissão da informação. A partilha e disponibilização de informação de forma 

integrada ainda não é uma prática comum nas cadeias intermodais. Além das diferenças tecnológicas, 

existe também alguma relutância dos próprios agentes em aceitar e adoptar este modo de transmissão 

apesar de compreenderem e admitirem que os processos que usam são menos eficientes e por vezes 

rudimentares. Contudo, por exemplo, em Portugal as transmissões de informação com a alfândega já 

podem e devem ser todas feitas através de meios informáticos e só em situações excepcionais é 

necessário apresentação presencial dos documentos. 

Quanto aos contratos, pagamentos e responsabilidades são na maioria das vezes baseados nos 

incoterms, variando consoante o tipo de serviço requerido pelo cliente. Contudo esta é uma área onde 

ainda surgem algumas divergências entre agentes, é comum a falta de liquidez em determinados 

momentos para cumprir os contratos e em termos de responsabilidades e compensações os 

operadores de transporte estão na maioria das vezes salvaguardados de atrasos, falhas e danos na 

mercadoria por condições contratuais. 

Comparando o processo de importação com o de exportação constatou-se que na sua maioria é muito 

semelhante para as várias tipologias contudo existem pequenos aspectos onde divergem, 

principalmente em cadeias hub and spoke e connected hubs. Tais como a necessidade ou não de 

transitários parceiros e os fluxos ficarem centrados no transitário de origem ou no de destino. Este 

aspecto terá também implicações ao nível dos contratos, pagamentos e responsabilidades. 
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Em termos da metodologia utilizada para validação, utilizou-se um método de entrevistas a agentes 

envolvidos. Este foi também o método seguido na maioria da literatura que abordou temáticas 

semelhantes. Optou-se por este método por ser uma área de negócio que depende de inúmeros 

factores e onde as maneiras de operar e de lidar com os problemas variam muito de agente para 

agente, revelando-se difícil com a informação existente estabelecer padrões que permitissem outro tipo 

de abordagem. Na fase de validação constatou-se que, embora exista esta diferença de operar de 

empresa para empresa e dos processos envolverem agentes diferentes com preocupações diferentes, 

os momentos chaves e os pontos críticos da cadeia são na sua maioria comuns.  

Com base nas expectativas, na validação feita e nas conclusões obtidas pode reafirmar-se que os 

objectivos desta dissertação foram cumpridos. Conseguiu-se caracterizar os fluxos de informação em 

diferentes tipologias de cadeias intermodais e definir pontos críticos da cadeia.  

A caracterização das diferentes tipologias de Woxenius permite cobrir um leque vasto de tipologias e 

permite adaptar a diferentes situações não limitando este estudo a um caso específico.  

Este estudo permite também compreender as informações chave de uma cadeia e as consequências 

que falhas e atrasos podem causar. Permitindo sensibilizar os agentes para a partilha de informação e 

para a importância da cooperação na eficiência de uma cadeia intermodal. 

Para empresas como a Maeil, que desenvolvem sistemas de comunicação e partilha de informação 

entre agentes, o conteúdo desta dissertação e as suas conclusões são importantes para compreender 

o negócio, estabelecer pontos-chave de comunicação, para perceber as limitações que existem no 

negócio e para servir de base de análise para os produtos a desenvolver.  

Existem contudo aspectos por explorar nesta temática. Assim sendo, sugere-se como trabalhos futuros 

o seguinte: 

 Nova abordagem ao tema utilizando uma modelação informática dos fluxos de informação em 

cadeias intermodais. 

 Utilização da informação para criação de metodologia de comunicação e partilha de informação 

que torne a cadeia mais eficiente e menos susceptível a erros.  

 Análise de casos de estudo para cada uma das tipologias de forma a complementar e confirmar 

as conclusões desta dissertação. 

 Avaliação do impacto que uma plataforma de comunicação e partilha de informação pode ter 

na eficiência de uma cadeia intermodal. 

 Centrar o estudo numa cadeia sincromodal, que terá os seus requisitos específicos e onde a 

partilha de informação pode ser ainda mais determinante. 

 Alargar o estudo a cadeias de abastecimento, visto que o transporte de mercadorias é um 

processo integrado nas cadeias de abastecimento o seu desenvolvimento pode ter impacto nas 

cadeias de abastecimento. Além disso, todos os processos da cadeia de abastecimento 

envolvem uma constante partilha de informação. 
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Anexo I – Nível de decisão e intervenção dos agentes no transporte intermodal 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Posset et al., 2010 
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Anexo II – Classificação e divisão dos vários tipos de mercadorias 

Fonte: Pedro Miranda, 2013 
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Anexo III – Documentos Utilizados no Transporte de Mercadorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Exemplo de Manifesto de Carga 

Figura 31 - Exemplo de Packing List 
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Figura 33 - Exemplo de Declaração de Expedição (B/L) 

 

Figura 34 - Exemplo de FBL 
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Figura 35 - Exemplo de Factura Comercial 

 

Figura 36 - Exemplo de Certificado de Origem de mercadoria
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Anexo IV – Incoterms: contratos e responsabilidades na intermodalidade 
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Anexo V – Várias hipóteses de intervenção dos agentes no transporte de mercadorias 

 

 
Fonte: Posset et al., 2010 
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Anexo VI – Comunicação e interdependência entre agentes 

 

Fonte: Posset et al., 2010 
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Anexo VII – Campo de aplicação de TIC e exemplos de projectos da UE 

Aplicações 
das TIC 

Potenciais Benefícios Exemplos de projectos da UE 

Sistemas de 
gestão de 
recursos de 
transporte de 
mercadorias 

 

 Melhorar a eficiência operacional 

 Melhorar o planeamento de rotas  

 Optimizar a utilização de 
infraestruturas de transporte 

 Consumidor mais satisfeito 

 Reduzir os custos totais 

 
 

1. Intra-company resource management system (COREM, 1996–1998, 
COREM (1996)) 

2. Integrated route planning with mobile communication (SURFF, 1996–
1998, SURFF (1996)) 

3. Information exchange and freight resource management in multimodal 
transport (WELCOM, 1996–1996, WELCOM (1996)) 

4. Telematics and software system to support expanding national and trans-
European traffic planning needs (EUROPE-TRIS, 1996–1999, EUROPE-
TRIS (1996)) 

5. Automatic, optimal and intelligent warehouse- and (un-) loading system for 
small inland vessels (IWV, 2000–2001, IWV (2000)) 

6. Telematics system for rail car asset management (F-MAN 2001– 2004, F-
MAN (2005)) 

7. Maritime navigation and information services (MarNIS 2004–2008, MarNIS 
(2009)): port traffic management, maritime operation services and maritime 
information management 

Sistemas de 
comunicação 
e informação 
em terminais 
e portos 

 Reduzir o tempo de carga e 
descarga nos terminais intermodais 
com o avanço dos sistemas de 
operações do terminal 

 Melhorar a utilização das 
infraestruturas do terminal 
intermodal 

 Tornar mais eficiente a interface 
entre modos diferentes facilitando a 
transferência de carga 

 Reduzir dos custos de operação 

 Aumentar a qualidade do serviço e 
a satisfação do cliente 

8. Cargo pre-notification system, Container identification & location system 
and Ferry reservation system (COREM, 1996–1998, COREM (1996)) 

9. Automatic Equipment Identification for monitoring load units, vehicle and 
staff (INTERPORT, 1996–1998, INTERPORT(1996)) 

10. Logistics Information & Communication System for intermodal cargo 
terminals (EUROSCOPE, 1996–1998, EUROSCOPE (1996)) 

11. Information exchange between road freight transport and freight centre 
operators (SURFF, 1996–1998, SURFF (1996)) 

12. ICT tools and services for easing the mandatory data supply and data 
delivery to improve the integration of ports into intermodal transport chains 
(IP, Intermodal Portal 2000–2001, IP (2000)) 

13. Container Handling in Intermodal Nodes (CHINOS, 2006–2009, CHINOS 
(2009)) 

14. Integrated ICT tools to support logistic and business operations in the port 
and dry port areas (SAIL, 2010–2014, SAIL (2010)) 

15. Fully automated system for the distributed intermodal transport over a 
territory and for processing full trains in port to dry-port (MIT, 2011–2013, 
MIT (2011)) 

Sistemas de 
gestão e 
rastreamento 
de carga e 
frota 

 Permitir aos operadores monitorizar 
e gerir a carga e os veículos, 
enquanto recebem actualizações de 
informação 

 Melhorar a utilização de 
infraestruturas de terminais 
intermodais 

 Melhorar o serviço para o cliente 
com melhor comunicação e 
permitindo um melhor 
acompanhamento dos processos 

 Melhorar os procedimentos de 
segurança 
Reduzir os tempos de transporte e 
por consequência o inventário 

16. Intermodal Fleet and Cargo-Monitoring System (MULTITRACK, 1996–
1998, MULTITRACK (1996)) 

17. Cargo Supervision System (TRACAR, 1996–1998, TRACAR (1996)) 
18. Tracking and tracing services (ParcelCall, 2000–2001, ParcelCall (2000)) 
19. Integrated and global management system for door-to-door intermodal 

transport operations: transport chain monitoring system and freight 
transport monitoring systems (D2D, 2002– 2005, D2D (2005)) 

20. Integrated end-to-end system: goods tracking & tracing, freight 
identification, efficient transhipment at terminals and node, monitoring the 
transport of hazardous and perishable goods (M- TRADE 2005–2006, M-
TRADE (2007)) 

21. Intelligent cargo infrastructure (EURIDICE, 2008–2011, EURIDICE (2008)) 
22. Intermodal global door-to-door container supply chain visibility 

(INTEGRITY, 2008–2011, INTEGRITY (2011)) 
23. Global container chain management (SMART-CM, 2008–2011, SMART-

CM (2011)) 
24. Container security through visibility (CASSANDRA, 2011–2014, 

CASSANDRA (2011))  

Operações 
integradas/ 
Plataformas 
de troca de 
informações/ 
Portais/ 
Mercado 

 Mercado eletrónico “one-stop-shop” 

para todas as partes ao longo da 
cadeia multimodal, permitindo-lhes 
fornecer serviços personalizados e 
acelerar a troca de dados e 
informações entre os agentes 

 Facilitar a comunicação entre as 
autoridades (ex: alfândegas, 
autoridades portuárias) e 
operadores para troca de 
informações e de documentos 

25. E-commerce system: booking, scheduling, negotiation, brokerage, 
payment and invoicing data; connect intermodal users in short-sea-
shipping (DOLPHINS, 2000–2001, DOLPHINS (2000)) 

26. Integration of intelligent traffic management systems with the freight 
transport management systems operation, including intermodal freight 
transport (THEMIS, 2000–2004, THEMIS (2000)) 

27. Integrated logistic networks and operational platformwith inland navigation 
(ALSO DANUBE, 2000–2003, ALSO DANUBE (2000)) 

28. Integrated Operational Platform accessible to the Small and Medium 
players (GIFTS, 2001–2004, GIFTS (2004)) 

29. European Intelligent Transport System Framework Architecture (E- 
FRAME, 2008–2011, E-FRAME (2008)) 

30. Generic system architecture for intermodal transport bringing together 
transport management, traffic and infrastructure management and 
administration (FREIGHTWISE 2006–2010, FREIGHTWISE (2006)) 

31. Roadmap of an integrated many-to-many e-logistics system in Europe. 
(KOMODA 2008–2009, KOMODA (2009)) 

32. e-Freight Framework to facilitate paperless information exchange among 
all EU freight transport stakeholders (e-FREIGHT 2010–2013, e-
FREIGHT(2011)) 

33. Support new intermodal logistics services: synchronise vehicle movements 
and logistics operations; adapt to changes through an intelligent cargo 
concept and develop an open freight management ecosystem (iCargo 
2011–2015, iCargo (2011)) 

 
Fonte: Adaptado de Harris et al., 2015 
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Anexo VIII – Caracterização de fluxo de informação na importação de 

contentores na Suécia  

 

Fonte: Almotairi et al., 2011 
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Anexo IX – Agentes envolvidos na negociação e preparação do serviço 

 

 

Fonte: Posset et al., 2010 
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Anexo X – Processo de transferência de modo de transporte nos terminais 

 

Fonte: Posset et al., 2010 
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Anexo XI – Fluxos de informação de modelo de processo de negociação e adjudicação de cadeia intermodal 

 

 

  

           

FASE 
Observações 

Localização 
do contentor 

Estímulo para 
a transmissão 
da informação 

Actividade Dados chave/Documentos transmitidos 
Agentes 

envolvidos 
Meio de 

transmissão 

Timing "ideal" da 
transmissão da 

informação 

Consequências de 
atraso 

Classificação de 
falha/atraso 

INÍCIO DA CADEIA DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS 

    

P
ro

c
e
s
s
o

 d
e
 N

e
g

o
c

ia
ç

ã
o

 e
 A

d
ju

d
ic

a
ç
ã
o

 

Pode também ser o 
consignatário a requerer 
a mercadoria. 

Expedidor 
Necessidade de 
transporte de 
mercadorias. 

Envio para vários transitários 
de pedido de informações 
relativas ao transporte de 
determinada mercadoria. 

Local de origem; Local de destino; Horários a cumprir; 
Quantidade de carga; Tipo de carga; Requisitos 
específicos. 

Cliente contacta 
transitários. 

E-mail, 
telefone, 
software 
próprio 

Assim que surge a 
necessidade de 
transporte. 

Se o pedido for para 
mais do que um serviço 
é fornecido um 
calendário de previsão 
desses serviços. 

Expedidor 
Recepção do 
pedido de 
transporte. 

Transitários procuram através 
dos parceiros (outros 
transitários, transportadores e 
agentes de terminais) 
estabelecer a melhor opção 
para o cliente. 

Local de origem; Local de destino; Horários a cumprir; 
Quantidade de carga; Tipo de carga; Requisitos 
específicos. 

Transitários 
contactam 
parceiros. 

E-mail, 
telefone 

Resposta deve ser 
dada com a maior 
brevidade. 

Atraso de todo o processo, 
pode levar a que 
transitários percam 
serviços e a prejuízos para 
o cliente. 

Leve 

Valor depende das 
cotações dadas pelos 
parceiros e pode existir 
um processo de 
negociação entre o 
cliente e os agentes. 

Expedidor 

Transitários 
definem a 
proposta para 
apresentar ao 
cliente. 

Transitários enviam ao cliente 
as suas propostas. 

Proposta com cotações e condições. 
Transitários 
informam cliente. 

E-mail, 
telefone, 
software 
próprio 

Resposta deve ser 
dada com a maior 
brevidade. 

Atraso de todo o processo, 
pode levar a que 
transitários percam 
serviços e a prejuízos para 
o cliente. 

Leve 

Pode não ser 
estabelecido um 
contrato formal mas é 
assumido o 
compromisso e são 
enviados documentos 
identificativos da carga a 
transportar para o 
transitário. 

Expedidor 
Cliente recebe as 
propostas dos 
transitários. 

Cliente escolhe a melhor 
proposta. 

Confirmação de local de origem; Local de destino; 
Horários a cumprir; Quantidade de carga; Tipo de carga; 
Requisitos específicos; Adjudicação e contratualização do 
serviço com transitário e emissão de packing list e de 
factura. 

Cliente adjudica o 
serviço a um 
transitário. 

E-mail ou 
software 
próprio 

Imediatamente após 
escolha da proposta 
que mais agradar ao 
cliente. 

 Atraso do início do serviço 
de transporte. Erro na 
informação pode levar a 
má preparação de todo o 
processo. 

Grave 

Geralmente os contratos 
entre o transitário e os 
parceiros foram 
definidos no momento 
de início da parceria. 

Expedidor 

Transitário 
recebe a 
adjudicação por 
parte do cliente. 

Transitário confirma e agenda 
o serviço junto dos parceiros 
(outros transitários, 
operadores de transporte e 
operadores de terminais). 

Confirmação de local de origem; Local de destino; 
Horários a cumprir; Quantidade de carga; Tipo de carga; 
Requisitos específicos. 

Transitário 
"contrata" os 
parceiros para o 
serviço. 

E-mail ou 
software 
próprio 

Após adjudicação do 
serviço. 

 Atraso do início do serviço 
de transporte, prejuízos 
para todos os agentes 
envolvidos no serviço 
adjudicado (serviço está 
contratualizado, meios 
devem estar disponíveis e 
a carga pronta mas o 
serviço não se pode 
iniciar). 

Grave 

Guias identificativas 
geralmente 
acompanham a 
mercadoria enquanto as 
guias de levantamento 
da carga ficam do lado 
do operador responsável 
pelo transporte no 
momento como forma 
de garantir o pagamento 
do serviço. 

Expedidor 

Serviço de 
transporte 
agendado com 
os parceiros. 

Emitidas as guias 
identificativas da mercadoria e 
do serviço de transporte. 

Confirmação de local de origem; Local de destino; 
Horários a cumprir; Quantidade de carga; Tipo de carga; 
Requisitos específicos; Meios de transporte e rotas 
utlizados no transporte. Emissão de declaração de 
expedição, de FBL caso se trate de transporte intermodal 
e outros documentos que possam ser necessários. 

Os vários agentes 
envolvidos no 
transporte emitem 
os documentos 
necessários para o 
transporte e 
reportam-nos aos 
restantes agentes, 
quando 
necessário. 

E-mail, 
software 

próprio ou 
correio 

Quando o serviço 
estiver todo acertado 
entre o transitário e os 
parceiros. 

 Atraso do início do serviço 
de transporte, prejuízos 
para todos os agentes 
envolvidos no serviço 
adjudicado (serviço está 
contratualizado, meios 
devem estar disponíveis e 
a carga pronta mas o 
serviço não se pode 
iniciar). 

Grave 

 NESTA FASE FICAM DEFINIDOS TAMBÉM, GERALMENTE ATRAVÉS DE INCOTERMS, AS FORMAS DE PAGAMENTO E AS 
RESPONSABILIDADES DE CADA UM DOS PARCEIROS 
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F
A

S
E

 

Observações 

Localiza-
ção do 
conten-

tor 

Estímulo para a 
transmissão da 

informação 
Actividade 

Dados chave/Documentos 
transmitidos 

Agentes 
envolvidos 

Meio de 
transmissão 

Timing "ideal" da 
transmissão da 

informação 
Pagamentos Compensações 

Responsabilidades 
Consequências de 

falha/atraso 

Classi-
ficação 

de 
atraso Perante 

cliente 
Perante 

transitário 

O
ri

g
e
m

 

Em mercadorias de 
mercado livre não é 
necessário informar a 
alfândega em 
determinadas rotas, 
por exemplo cargas 
europeias em rotas 
entre países da EU. 

Expedidor - 
Terminal de 

origem 

Contratos estão 
estabelecidos e a 
carga pronta para ser 
transportada. 

Transitário ou despachante 
na origem informa a 
alfândega da origem do 
serviço a realizar e das 
mercadorias a transportar. 

Local de origem da carga; local de 
destino da carga; quantidade de carga; 
tipo de carga; requisitos específicos; 
Meio de transporte utilizado. 

Transitário ou 
despachante 
informa a 
alfândega. 

Software próprio 
ou contacto directo 

Após a documentação do serviço 
estar pronta. 

O fluxo de capital pode ser feito 
de inúmeras maneiras, é 
apresentado apenas um 

exemplo. 

      
O serviço está contratualizado, 
meios e a carga prontos mas o 
serviço não se pode iniciar. 
Pode originar prejuízos para 
todos os agentes envolvidos no 
serviço adjudicado. 

Muito 
Grave 

Pode implicar vistoria 
à mercadoria. 

Expedidor - 
Terminal de 

origem 

Alfândega recebe as 
informações relativas 
à carga a transportar. 

Alfândega na origem 
autoriza a movimentação 
da mercadoria. 

Autorização para movimentação da 
mercadoria que conste no pedido feito. 

Alfândega informa 
o transitário ou 
despachante e os 
operadores de 
transporte. 

Software próprio 
Após verificação da legalidade da 
mercadoria. 

O serviço está contratualizado, 
meios e a carga prontos mas o 
serviço não se pode iniciar. 
Pode originar prejuízos para 
todos os agentes envolvidos no 
serviço adjudicado. 

Muito 
Grave 

Existem documentos 
de identificação da 
mercadoria que têm 
de a acompanhar em 
todo o percurso. 

Expedidor - 
Terminal de 

origem 

Permissão da 
alfândega para 
movimentação da 
mercadoria. 

Agente transportador 
carrega a mercadoria junto 
do expedidor. 

Local de origem da carga; Local de 
destino da carga; Carga carregada; 
Requisitos específicos; Hora de 
carregamento da carga; Horário 
previsto de chegada ao destino deste 
transportador. 

Transportador ou 
terminal envia 
informação de 
carregamento ao 
transitário. 

Telefone, e-mail ou 
software próprio 

No momento em que é autorizado 
o movimento da mercadoria por 
parte da alfândega. 

Transitário 

Empresa 
transporta-

dora 

Falta de informação que pode 
levar o transitário a demorar a 
reagir e a preparar o restante 
serviço. 

Leve 

  
Operador 

de 
transporte 

Transitário informado 
do carregamento da 
carga. 

Transitário informa o 
cliente do carregamento. 

Confirmação do carregamento. 
Transitário informa 
cliente. 

Telefone, e-mail ou 
software próprio 

No momento em que a carga foi 
carregada. 

Falta de informação. 
Pouco 

Relevante 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 

  
Operador 

de 
transporte 

Carga foi carregada e 
o transitário 
informado. 

Transitário ou 
transportador avisa o 
terminal do horário de 
chegada da mercadoria. 

Local de origem da carga; Local de 
destino da carga; Horários a cumprir; 
Carga transportada; Requisitos 
específicos. 

Transitário ou 
transportador 
avisam o operador 
do terminal. 

Telefone, e-mail ou 
software próprio 

No momento em que foi 
carregada a carga e se iniciou o 
transporte, mas pode ser feito em 
qualquer momento durante a 
"viagem" da mercadoria. 

Pode haver um atraso na 
descarga da mercadoria por 
falta de preparação do terminal 
para a chegada da mercadoria. 

Leve 

Geralmente já existe 
um contrato com o 
despachante e 
portanto é apenas 
necessário requerer 
os serviços e enviar os 
dados. 

Operador 
de 

transporte 

Carga foi carregada e 
o transitário 
informado. 

Transitário contrata e 
envia dados para o 
despachante de forma a 
legalizar a mercadoria na 
chegada. 

Local de origem da carga; Local de 
destino da carga; Quantidade de carga; 
Tipo de carga; Requisitos específicos; 
Meio de transporte utilizado; Licenças 
que sejam exigidas; Documentos 
Identificativos da carga 

Transitário contrata 
despachante. 

E-mail, software 
próprio ou correio 
quando é 
necessário 
apresentar 
documentação 
original. 

No momento em que foi 
carregada a carga e se iniciou o 
transporte, mas pode ser feito em 
qualquer momento durante a 
"viagem" da mercadoria. 

Pode provocar um atraso na 
descarga da mercadoria, a 
mercadoria não pode ser 
descarregada antes de estar 
legalizada.  

Grave 

  
Operador 

de 
transporte 

Carga foi carregada e 
o transitário 
informado. 

Transitário, despachante 
ou transportador avisam a 
alfândega no destino da 
carga que vai ser 
descarregada. 

Local de origem da carga; Local de 
destino da carga; Quantidade de carga; 
Tipo de carga; Requisitos específicos; 
Meio de transporte utilizado e rota. 

Transitário ou 
transportador 
informam a 
alfândega de 
destino. 

E-mail ou software 
próprio 

No momento em que foi 
carregada a carga e se iniciou o 
transporte, mas pode ser feito em 
qualquer momento durante a 
"viagem" da mercadoria. 

Cargas não reportadas não 
podem ser descarregadas. 

Muito 
Grave 

D
e
s
ti

n
o

 

Só ocorre se for 
necessário legalizar 
mercadorias junto da 
alfândega 
(mercadorias extra 
comunitárias, 
especiais e/ou com 
taxas a pagar). 

Operador 
de 

transporte - 
Terminal 

Despachante recebe 
os dados da 
mercadoria a 
legalizar. 

Despachante contacta a 
alfândega para legalizar a 
mercadoria e pagar as 
taxas devidas. 

Local de origem da carga; Local de 
destino da carga; Quantidade de carga; 
Tipo de carga; Requisitos específicos; 
Meio de transporte utilizado; Licenças 
exigidas; Pagamentos de taxas 
alfandegárias. 

Despachante 
legaliza a 
mercadoria junto 
da alfândega. 

Contacto directo ou 
software próprio 

No momento em que foi carregada 
a carga e se iniciou o transporte, 
mas pode ser feito em qualquer 
momento durante a "viagem" ou já 
na chegada da mercadoria embora 
isto possa atrasar o processo. 

Despachante paga as taxas de 
legalização da carga junto da 
alfândega de destino. 

  Pode provocar atraso na 
descarga da mercadoria, a 
mercadoria não pode ser 
descarregada se não estiver 
legalizada, principalmente 
mercadorias que implicam 
pagamentos de taxas e/ou 
vistorias. Pode parar o sistema. 

Muito 
Grave 

  
Terminal 

(lado 
alfândega) 

Carga chega ao 
terminal e é 
descarregada. 

Envio de aviso de 
descarregamento ao 
transitário por parte do 
terminal ou do agente 
transportador. 

Lista de carga descarregada. 
Documentos identificativos para 
levantamento da carga. 

Operador do 
terminal e/ou 
transportador avisa 
o transitário. 

Telefone, e-mail ou 
software próprio 

No momento em que a carga foi 
descarregada no terminal. 

Transitário paga ao operador 
de transporte o serviço. 

Em caso de atrasos ou problemas 
com a carga pode haver lugar ao 
pagamento de compensações do 
transportador ao transitário. 

Atraso na reacção do transitário 
à chegada da carga, podendo 
atrasar o sistema e reter a 
mercadoria no terminal por 
mais tempo. 

Grave 

Pode implicar uma 
vistoria à mercadoria. 

Terminal 
(lado 

alfândega) 

Alfândega recebe os 
pagamentos devidos e 
verifica se não há 
irregularidades com a 
mercadoria. 

Alfândega autoriza a 
descarga da mercadoria. 

Local de origem da carga; Local de 
destino da carga; Quantidade de carga; 
Tipo de carga; Autorização para 
descarregar. 

Alfândega informa 
o despachante, os 
operadores ou o 
transitário de que a 
carga pode ser 
descarregada. 

Software próprio 

No momento de chegada da carga 
ao terminal, podendo ser 
necessário esperar pela vistoria de 
carga. 

Transitário paga o serviço ao 
despachante. 

  

Operador do 
terminal 

Pode parar todo o sistema, no 
caso de haver inconformidades 
com a mercadoria ou se houver 
atrasos na vistoria. 

Muito 
Grave 

  
Terminal 
destino 

Carga legalizada e 
descarregada. 

Transitário informa o 
cliente e/ou o 
consignatário de que a 
mercadoria foi 
descarregada e já pode ser 
levantada, bem como do 
fim dos seus serviços ao 
cliente. 

Lista de carga descarregada. 
Documentos identificativos para 
levantamento da carga. 

Transitário informa 
o cliente e/ou 
consignatário de 
que a carga pode 
ser levantada. 

E-mail, software 
próprio ou correio 
quando é 
necessário 
apresentar 
documentação 
original. 

No momento em que a carga está 
legalizada e pronta a ser 
levantada. 

Nesta fase o transitário paga a 
estadia da mercadoria no 
terminal e os serviços de 
manuseamento da carga, se for 
sua responsabilidade. Cliente 
paga todo o serviço ao 
transitário. 

Pode provocar uma demora no 
levantamento da mercadoria 
por parte do consignatário. 
Levando a que a carga 
permaneça mais tempo no 
terminal, o que pode implicar 
aumento nos custos. 

Grave 

  

Terminal 
destino 

Consignatário recebe 
notificação de que 
pode levantar a carga. 

Mercadoria é levantada 
pelo consignatário. 

Documentos identificativos para 
levantamento da carga. 

Consignatário 
levanta a carga no 
terminal. 

Contacto directo 
No momento em que a carga está 
legalizada e pronta a ser 
levantada. 

Pode ser necessário pagar 
estadia da mercadoria, se ainda 
não estiver paga. 

Em caso de atrasos ou problemas 
com a carga pode haver lugar ao 
pagamento de compensações do 
transportador ao transitário e do 
transitário ao cliente. 

Consignatá-rio 

  
Carga permanece mais tempo 
no terminal, o que pode 
implicar custos mais elevados. 

Grave 

               

Anexo XII – Fluxos de informação de modelo de cadeia intermodal do tipo direct link 
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Observações 

Localiza-
ção do 
conten-

tor 

Estímulo para a 
transmissão da 

informação 
Actividade 

Dados chave/Documentos 
transmitidos 

Agentes 
envolvidos 

Meio de 
transmissão 

Timing "ideal" da 
transmissão da 

informação 
Pagamentos Compensações 

Responsabilidades 
Consequências de 

falha/atraso 

Classi-
ficação 

de 
atraso 

Perante 
cliente 

Perante 
transitário 

O
ri

g
e

m
 

Em mercadorias de mercado livre 
não é necessário informar a 
alfândega em determinadas rotas, 
por exemplo cargas europeias em 
rotas entre países da EU. 

Expedidor - 
Terminal de 
origem 

Contratos estão 
estabelecidos e a carga 
pronta para ser 
transportada. 

Transitário ou 
despachante na origem 
informa a alfândega da 
origem do serviço a 
realizar e das mercadorias 
a transportar. 

Local de origem da carga; local de destino 
da carga; quantidade de carga; tipo de 
carga; requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado. 

Transitário ou 
despachante informa a 
alfândega. 

Software próprio 
ou contacto 
directo 

Após a documentação do 
serviço estar pronta. 

O fluxo de capital pode ser 
feito de inúmeras maneiras, 
é apresentado apenas um 

exemplo. 

  

    

O serviço está contratualizado, meios e a 
carga prontos mas o serviço não se pode 
iniciar. Pode originar prejuízos para todos os 
agentes envolvidos no serviço adjudicado. 

Muito 
Grave 

Pode implicar vistoria à mercadoria. 
Expedidor - 
Terminal de 
origem 

Alfândega recebe as 
informações relativas à 
carga a transportar. 

Alfândega na origem 
autoriza a movimentação 
da mercadoria. 

Autorização para movimentação da 
mercadoria que conste no pedido feito. 

Alfândega informa o 
transitário ou despachante 
e os operadores de 
transporte. 

Software próprio 
Após verificação da 
legalidade da mercadoria. 

O serviço está contratualizado, meios e a 
carga prontos mas o serviço não se pode 
iniciar. Pode originar prejuízos para todos os 
agentes envolvidos no serviço adjudicado. 

Muito 
Grave 

Existem documentos de 
identificação da mercadoria que têm 
de a acompanhar em todo o 
percurso. 

Expedidor - 
Terminal de 
origem 

Permissão da alfândega 
para movimentação da 
mercadoria. 

Agente transportador 
carrega a mercadoria 
junto do expedidor. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Carga carregada; Requisitos 
específicos; Hora de carregamento da 
carga; Horário previsto de chegada ao 
destino deste transportador. 

Transportador ou terminal 
envia informação de 
carregamento ao 
transitário. 

Telefone, e-mail 
ou software 
próprio 

No momento em que é 
autorizado o movimento da 
mercadoria por parte da 
alfândega. 

Transitário 

Empresa 
transporta-

dora 

Falta de informação que pode levar o 
transitário a demorar a reagir e a preparar o 
restante serviço. 

Leve 

  

Operador de 
transporte 

Transitário informado 
do carregamento da 
carga. 

Transitário informa o 
cliente do carregamento. 

Confirmação do carregamento. 
Transitário informa 
cliente. 

Telefone, e-mail 
ou software 
próprio 

No momento em que a 
carga foi carregada. 

Falta de informação. 
Pouco 

Relevante 

L
ig

a
ç

ã
o

 I
n

te
rm

é
d

ia
 

  

Operador de 
transporte 

Início da rota de 
transporte da carga. 

Operador de transporte 
informa o operador do 
terminal intermédio da 
previsão de chegada ao 
terminal intermédio. 

Previsão de chegada ao terminal 
intermédio, onde a mercadoria não é 
descarregada. 

Operador de transporte 
informa o operador do 
terminal intermédio. 

Telefone, e-mail 
ou software 
próprio 

Durante a rota, com tempo 
suficiente para que o 
operador de terminal esteja 
pronto para a sua chegada. 

Pode levar a que o operador do terminal 
intermédio não esteja preparado para o 
serviço e atrasar o processo. 

Leve 

Para o transitário a informação é útil 
para saber em que estado está o 
processo, mas não é essencial. 
Transitário pode ou não reportar ao 
cliente o estado do processo. 

Operador de 
transporte 

Início da rota de 
transporte da carga. 

Operador de transporte 
informa o transitário da 
previsão de chegada ao 
terminal intermédio. 

Previsão de chegada ao terminal 
intermédio, onde a mercadoria não é 
descarregada. 

Operador de transporte 
informa o transitário. 

Telefone, e-mail 
ou software 
próprio 

Durante a rota. Falta de informação. 
Pouco 

Relevante 

Carga não é descarregada no 
terminal intermédio. 

Operador de 
transporte - 
Terminal 
Intermédio 

Paragem do transporte 
no terminal intermédio. 

Operador de transporte 
informa o transitário da 
previsão de chegada ao 
terminal de destino 

Previsão de chegada ao terminal de destino 
onde a carga é descarregada. 

Operador de transporte 
informa o transitário. 

Telefone, e-mail 
ou software 
próprio 

Quando está pronto a 
iniciar a ligação ao terminal 
de destino ou durante a 
ligação final. 

Na estadia podem haver problemas 
relacionados com outras cargas e serviços do 
operador de transporte que podem atrasar a 
paragem no terminal intermédio. O atraso 
nesta informação pode atrasar as 
actividades seguintes por falta de 
conhecimento do transitário do estado do 
processo. 

Leve 

L
ig

a
ç

ã
o

 F
in

a
l 

  
Operador de 
transporte 

Início da ligação entre 
terminal intermédio e 
terminal de destino. 

Transitário ou 
transportador avisa o 
terminal do horário de 
chegada da mercadoria. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Carga carregada; Requisitos 
específicos; Hora de carregamento da 
carga; Horário previsto de chegada ao 
destino deste transportador. 

Transitário ou 
transportador avisa o 
operador do terminal de 
destino. 

Telefone, e-mail 
ou software 
próprio 

Durante a ligação terminal 
intermédio-terminal de 
destino, com tempo 
suficiente para que o 
operador de terminal esteja 
pronto para a sua chegada. 

    
Pode haver um atraso na descarga da 
mercadoria por falta de preparação do 
terminal para a chegada da mercadoria. 

Leve 

Geralmente já existe um contrato 
com o despachante e portanto é 
apenas necessário requerer os 
serviços e enviar os dados. 

Operador de 
transporte 

Início da ligação entre 
terminal intermédio e 
terminal de destino. 

Transitário contrata e 
envia dados para o 
despachante de forma a 
legalizar a mercadoria na 
chegada. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado; Licenças que sejam 
exigidas; Documentos Identificativos da 
carga. 

Transitário contrata 
despachante. 

E-mail, software 
próprio ou correio 
quando é 
necessário 
apresentar 
documentação 
original. 

No momento em que foi 
carregada a carga e se 
iniciou a ligação final, mas 
pode ser feito em qualquer 
momento durante a 
"viagem" da mercadoria. 

    
Pode provocar um atraso na descarga da 
mercadoria, a mercadoria não pode ser 
descarregada antes de estar legalizada.  

Grave 

  
Operador de 
transporte 

Início da ligação entre 
terminal intermédio e 
terminal de destino. 

Transitário, despachante 
ou transportador avisam a 
alfândega no destino da 
carga que vai ser 
descarregada. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado e rota. 

Transitário ou 
transportador informam a 
alfândega de destino. 

E-mail ou 
software próprio 

No momento em que foi 
carregada a carga e se 
iniciou a ligação final, mas 
pode ser feito em qualquer 
momento durante a 
"viagem" da mercadoria. 

    
Cargas não reportadas não podem ser 
descarregadas. 

Muito 
Grave 

D
e
s

ti
n

o
 

Só ocorre se for necessário legalizar 
mercadorias junto da alfândega 
(mercadorias extra comunitárias, 
especiais e/ou com taxas a pagar). 

Operador de 
transporte - 
Terminal 

Despachante recebe os 
dados da mercadoria a 
legalizar. 

Despachante contacta a 
alfândega para legalizar a 
mercadoria e pagar as 
taxas devidas. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado; Licenças exigidas; 
Pagamentos de taxas alfandegárias. 

Despachante legaliza a 
mercadoria junto da 
alfândega. 

Contacto directo 
ou software 
próprio 

Durante a "viagem" final ou 
já na chegada da 
mercadoria embora possa 
atrasar o processo. 

Despachante paga as taxas 
de legalização da carga 
junto da alfândega de 
destino. 

  

Pode provocar atraso na descarga da 
mercadoria, a mercadoria não pode ser 
descarregada se não estiver legalizada, 
principalmente mercadorias que implicam 
pagamentos de taxas e/ou vistorias. Pode 
parar o sistema. 

Muito 
Grave 

  
Terminal 
(lado 
alfândega) 

Carga chega ao terminal 
e é descarregada. 

Envio de aviso de 
descarregamento ao 
transitário por parte do 
terminal ou do agente 
transportador. 

Lista de carga descarregada. Documentos 
identificativos para levantamento da carga. 

Operador do terminal 
e/ou transportador avisa o 
transitário. 

Telefone, e-mail 
ou software 
próprio 

No momento em que a 
carga foi descarregada no 
terminal. 

Transitário paga ao 
operador de transporte o 
serviço. 

Em caso de atrasos ou problemas com 
a carga pode haver lugar ao 
pagamento de compensações do 
transportador ao transitário. 

Atraso na reacção do transitário à chegada 
da carga, podendo atrasar o sistema e reter 
a mercadoria no terminal por mais tempo. 

Grave 

Pode implicar uma vistoria à 
mercadoria. 

Terminal 
(lado 
alfândega) 

Alfândega recebe os 
pagamentos devidos e 
verifica se não há 
irregularidades com a 
mercadoria. 

Alfândega autoriza a 
descarga da mercadoria. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Autorização para descarregar. 

Alfândega informa o 
despachante, os 
operadores ou o 
transitário de que a carga 
pode ser descarregada. 

Software próprio 

No momento de chegada da 
carga ao terminal, podendo 
ser necessário esperar pela 
vistoria. 

Transitário paga o serviço ao 
despachante 

  
Operador do 

terminal 

Pode parar todo o sistema no caso de haver 
inconformidades com a mercadoria ou se 
houver atrasos na vistoria. 

Muito 
Grave 

  

Terminal 
destino 

Carga legalizada e 
descarregada. 

Transitário informa o 
cliente ou o consignatário 
de que a mercadoria foi 
descarregada e pode ser 
levantada e do fim dos 
seus serviços ao cliente. 

Lista de carga descarregada. Documentos 
identificativos para levantamento da carga. 

Transitário informa o 
cliente e/ou consignatário 
de que a carga pode ser 
levantada. 

E-mail, software 
próprio ou correio 
(quando é 
necessário 
apresentar 
documentação 
original). 

No momento em que a 
carga está legalizada e 
pronta a ser levantada. 

Nesta fase o transitário paga 
a estadia da mercadoria no 
terminal e os serviços de 
manuseamento da carga, se 
for sua responsabilidade. 
Cliente paga todo o serviço ao 
transitário. 

Pode provocar uma demora no 
levantamento da mercadoria por parte do 
consigntário. Levando a que a carga 
permaneça mais tempo no terminal, o que 
pode implicar aumento nos custos. 

Grave 

  

Terminal 
destino 

Consignatário recebe 
notificação de que pode 
levantar a carga. 

Mercadoria é levantada 
pelo consignatário. 

Documentos identificativos para 
levantamento da carga. 

Consignatário levanta a 
carga no terminal. 

Contacto directo 
No momento em que a 
carga está legalizada e 
pronta a ser levantada. 

Pode ser necessário pagar 
estadia da mercadoria, se 
ainda não estiver paga. 

Em caso de atrasos ou problemas com a 
carga pode haver lugar ao pagamento de 
compensações do transportador ao 
transitário e do transitário ao cliente. 

Consignatá-
rio 

 Carga permanece mais tempo no terminal, o 
que pode implicar custos mais elevados. 

Grave 

 Anexo XIII – Fluxos de informação de modelo de cadeia intermodal do tipo corridor 
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Observações 

Localização 
do 

contentor 

Estímulo para a 
transmissão da 

informação 
Actividade 

Dados chave/Documentos 
transmitidos 

Agentes envolvidos 
Meio de 

transmissão 
Timing "ideal" da 

transmissão da informação 
Pagamentos Compensações 

Responsabilidades 

Consequências de 
falha/atraso 

Classi-
ficação 

de 
atraso 

Perante 
cliente 

Perante 
transitário 

T
ra

n
s

p
o

rt
e

 C
u

rt
a

 D
is

tâ
n

c
ia

 

  

Expedidor 

Contratos estão 
estabelecidos e a carga 
pronta para ser 
carregada. 

Operador de transporte da rota 
"nacional" vai carregar a carga 
junto do expedidor, o expedidor 
ou o operador de transporte 
avisam o transitário do país de 
origem de que a carga foi 
carregada e a previsão de chegada 
ao terminal. 

Lista da carga carregada e previsão de 
chegada ao terminal hub. 

Operador de transporte nacional 
ou expedidor informa o transitário 
de origem. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

No momento em que a carga é 
carregada. 

O fluxo de capital pode ser 
feito de inúmeras maneiras, 
neste caso temos apenas um 

exemplo. 

  

Transitário 
contratado 
pelo cliente 

– 
responsável 

Empresa 
transportado

ra ou 
transitário 
de origem. 

Pode atrasar os processos seguintes 
por demora na informação do 
transitário e atraso na reacção deste 
a essa informação. 

Grave 

  

Operador de 
transporte de 
curta distância 

Carga é carregada, 
inicia-se a rota e o 
transitário informado. 

Transitário ou operador de 
transporte "nacional" informa o 
operador de terminal (hub) da 
previsão de chegada da carga 

Local de origem; Local de destino; Horários 
a cumprir; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos. 

Transitário do país de origem 
informa o operador do terminal. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

No momento em que o transitário 
recebe a informação de previsão 
de chegada ao terminal. 

Pode provocar um atraso na 
descarga da mercadoria do terminal 
(hub) por falta de preparação do 
operador de terminal. 

Leve 

Considerando 
situação de 
importação. 

Operador de 
transporte de 
curta distância 

Carga é carregada, 
inicia-se a rota e o 
transitário informado. 

Transitário do país de origem 
informa o transitário no destino do 
início e estado do serviço. 

Confirmação do carregamento e previsão 
de chegada ao terminal (hub). 

Transitário do país de origem 
informa o transitário de destino. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

No momento em que o transitário 
recebe a informação de previsão 
de chegada ao terminal. 

Pode levar a atraso na reacção do 
transitário de destino na preparação 
do restante serviço. 

Leve 

Considerando 
situação de 
importação. 

Operador de 
transporte de 
curta distância 

Carga é carregada, 
inicia-se a rota e o 
transitário informado. 

Transitário do país de destino 
informa o cliente do início e estado 
do serviço. 

Confirmação do carregamento e previsão 
de chegada ao terminal (hub). 

Transitário informa o cliente. 
Telefone, e-mail, 
software próprio 

No momento em que o transitário 
de destino recebe a informação do 
estado do serviço. 

Falta de informação. 
Pouco 

Relevante 

T
e

rm
in

a
l 
d

e
 O

ri
g

e
m

 

  

Operador de 
transporte de 

curta distância/ 
Terminal (hub) 

Carga é descarregada 
no terminal (hub). 

Operador do terminal ou operador 
de transporte informa o transitário 
na origem da descarga da 
mercadoria no terminal hub. 

Lista de descarga. 
Operador de transporte nacional 
ou operador de terminal informa o 
transitário na origem. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

Após a descarga da carga no 
terminal (hub). 

Transitário do país de origem 
paga o serviço de transporte 
nacional. 

Em caso de atrasos ou problemas com 
a carga pode haver lugar ao 
pagamento de compensações do 
transportador ao transitário. 

Operador do 
terminal ou 
transitário 
de origem. 

Pode levar a demora na reacção do 
transitário de origem e demora na 
preparação da rota internacional. 

Grave 

  

Terminal (hub) 

Carga é descarregada 
no terminal (hub) e o 
transitário de origem 
informado. 

Transitário na origem informa o 
transitário no destino da descarga 
da mercadoria no terminal hub. 

Lista de descarga. 
Transitário na origem informa o 
transitário no destino. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

Após a descarga da carga no 
terminal (hub). 

Transitário no país de 
destino paga o serviço ao 
transitário do país de 
origem. 

Em caso de atrasos ou problemas com 
a carga pode haver lugar ao 
pagamento de compensações entre os 
transitários. 

Pode levar a demora na reacção do 
transitário de destino e demora na 
preparação da rota internacional. 

Grave 

Em mercadorias de 
mercado livre não é 
necessário informar 
a alfândega. 

Terminal (hub) 

Carga é descarregada 
no terminal (hub) e o 
transitário de destino 
informado. 

Transitário ou despachante na 
origem informa a alfândega na 
origem das mercadorias a 
transportar. 

Local de origem da carga; local de destino 
da carga; quantidade de carga; tipo de 
carga; requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado. 

Transitário ou despachante na 
origem informa a alfândega. 

Software próprio ou 
contacto directo 

Após a descarga da carga no 
terminal (hub). 

    

Atraso na declaração da carga à 
alfândega provoca atraso no início 
da rota internacional. Cargas não 
declaradas não podem ser 
movimentadas. 

Muito 
Grave 

Pode implicar 
vistoria à 
mercadoria. 

Terminal (hub) 
Alfândega recebe as 
informações relativas à 
carga a transportar. 

Alfândega na origem autoriza a 
movimentação da mercadoria. 

Autorização para movimentação da 
mercadoria que conste no pedido feito. 

Alfândega informa o transitário ou 
despachante e os operadores de 
transporte. 

Software próprio 
Após verificação da legalidade da 
mercadoria. 

    

Atraso na declaração da carga à 
alfândega provoca atraso no início 
da rota internacional.  

Muito 
Grave 

 Terminal (hub) 

Permissão da 
alfândega para 
movimentação da 
mercadoria. 

Agente transportador carrega a 
mercadoria no terminal hub. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Carga carregada; Requisitos 
específicos; Hora de carregamento da 
carga; Horário previsto de chegada ao 
destino deste transportador. 

Transportador ou terminal envia 
informação de carregamento ao 
transitário. 

Telefone, e-mail ou 
software próprio 

No momento em que a carga foi 
carregada. 

Transitário paga ao operador 
de terminal o serviço o 
manuseamento e a estadia 
da carga no terminal. 

Em caso de atrasos ou problemas com 
a carga pode haver lugar ao 
pagamento de compensações do 
transportador ao transitário. 

Pode levar a demora na reacção do 
transitário no destino na preparação 
da recepção da mercadoria no 
terminal de destino. 

Leve 

  
Operador de 
transporte 

Transitário informado 
do carregamento. 

Transitário no destino informa o 
cliente do carregamento. 

Confirmação do carregamento. Transitário informa cliente. 
Telefone, e-mail ou 

software próprio 
No momento em que a carga foi 
carregada.     

  

Falta de informação. 
Pouco 

Relevante 

T
ra

n
s

p
o
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e
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. 
D
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Operador de 
transporte 

Carga foi carregada e o 
transitário informado. 

Transitário no destino ou 
transportador avisa o terminal do 
horário de chegada da carga. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Horários a cumprir; Carga 
transportada; Requisitos específicos. 

Transitário ou transportador 
avisam o operador do terminal. 

Telefone, e-mail ou 
software próprio 

No momento em que foi carregada 
a carga e se iniciou o transporte, 
mas pode ser feito em qualquer 
momento durante a "viagem". 

    

Pode haver um atraso na descarga 
da mercadoria por falta de 
preparação do terminal para a 
chegada da mercadoria. 

Leve 

Geralmente já existe 
um contrato com o 
despachante, é 
apenas necessário 
requerer os serviços. 

Operador de 
transporte 

Carga foi carregada e o 
transitário informado. 

Transitário no destino contrata e 
envia dados para o despachante de 
forma a legalizar a mercadoria na 
chegada. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado; Licenças que sejam 
exigidas; Documentos Identificativos da 
carga. 

Transitário contrata despachante. 

E-mail, software 
próprio ou correio 

quando é necessário 
apresentar 

documentação 
original. 

No momento em que foi carregada 
a carga e se iniciou o transporte, 
mas pode ser feito em qualquer 
momento durante a "viagem" da 
mercadoria. 

    

Pode provocar um atraso na 
descarga da mercadoria, a 
mercadoria não pode ser 
descarregada antes de estar 
legalizada.  

Grave 

  
Operador de 
transporte 

Carga foi carregada e o 
transitário informado. 

Transitário destino, despachante 
ou transportador avisam a 
alfândega no destino da carga que 
vai ser descarregada. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado e rota. 

Transitário ou transportador 
informam a alfândega de destino. 

E-mail ou software 
próprio 

No momento em que foi carregada 
a carga e se iniciou o transporte, 
mas pode ser feito em qualquer 
momento durante a "viagem". 

    
Cargas não reportadas não podem 
ser descarregadas. 

Muito 
Grave 

D
e
s

ti
n

o
 

Só ocorre se for 
necessário legalizar 
a mercadoria junto 
da alfândega. 

Operador de 
transporte - 

Terminal 

Despachante recebe os 
dados da mercadoria a 
legalizar. 

Despachante no destino contacta 
a alfândega para legalizar a 
mercadoria e pagar as taxas 
devidas. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado; Licenças exigidas; 
Pagamentos de taxas alfandegárias. 

Despachante no destino legaliza a 
mercadoria junto da alfândega. 

Contacto directo ou 
software próprio 

No momento em que foi carregada 
a carga e se iniciou o transporte, 
mas pode ser feito em qualquer 
momento durante a "viagem" da 
ou já na chegada da mercadoria. 

Despachante paga as taxas 
de legalização da carga junto 
da alfândega de destino. 

  

Pode provocar atraso na descarga 
da mercadoria, a mercadoria não 
pode ser descarregada se não 
estiver legalizada, principalmente 
mercadorias que implicam 
pagamentos de taxas e/ou vistorias. 
Pode parar o sistema. 

Muito 
Grave 

  
Terminal (lado 

alfândega) 

Carga chega ao 
terminal e é 
descarregada. 

Envio de aviso de 
descarregamento ao transitário 
por parte do terminal ou do 
agente transportador. 

Lista de carga descarregada. Documentos 
identificativos para levantamento da carga. 

Operador terminal ou 
transportador avisa o transitário. 

Telefone, e-mail ou 
software próprio 

No momento em que a carga foi 
descarregada no terminal. 

Transitário paga ao operador 
de transporte o serviço. 

Em caso de atrasos ou problemas com 
a carga pode haver lugar ao 
pagamento de compensações do 
transportador ao transitário. 

Atraso na reacção do transitário à 
chegada da carga, podendo atrasar 
o sistema e reter a mercadoria no 
terminal por mais tempo. 

Grave 

Pode implicar 
vistoria à 
mercadoria. 

Terminal (lado 
alfândega) 

Alfândega recebe os 
pagamentos devidos e 
verifica se não há 
irregularidades. 

Alfândega autoriza a descarga da 
mercadoria. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Autorização para descarregar. 

Alfândega informa o despachante, 
os operadores ou o transitário de 
que a carga pode ser descarregada. 

Software próprio 
No momento de chegada da carga 
ao terminal, podendo ser 
necessário esperar pela vistoria. 

Transitário paga o serviço ao 
despachante. 

  

Operador do 
terminal 

Pode parar todo o sistema no caso 
de haver inconformidades com a 
mercadoria ou se houver atrasos na 
vistoria. 

Muito 
Grave 

  

Terminal 
destino 

Carga legalizada e 
descarregada. 

Transitário informa o cliente e/ou 
o consignatário de que a 
mercadoria foi descarregada e já 
pode ser levantada, bem como do 
fim dos seus serviços ao cliente. 

Lista de carga descarregada. Documentos 
identificativos para levantamento da carga. 

Transitário informa o cliente e/ou 
consignatário de que a carga pode 
ser levantada. 

E-mail, software 
próprio ou correio 

quando é necessário 
apresentar 

documentação 
original. 

No momento em que a carga está 
legalizada e pronta a ser levantada. 

Nesta fase o transitário paga 
a estadia da mercadoria no 
terminal e os serviços de 
manuseamento da carga, se 
for sua responsabilidade. 
Cliente paga todo o serviço 
ao transitário. 

 

Pode provocar uma demora no 
levantamento da mercadoria por 
parte do consignatário. Levando a 
que a carga permaneça mais tempo 
no terminal, pode implicar aumento 
dos custos. 

Grave 

 
  

Terminal 
destino 

Consignatário recebe 
notificação de que 
pode levantar a carga. 

Mercadoria é levantada pelo 
consignatário. 

Documentos identificativos para 
levantamento da carga. 

Consignatário levanta a carga no 
terminal. 

Contacto directo 
No momento em que a carga está 
legalizada e pronta a ser levantada. 

Pode ser necessário pagar 
estadia da mercadoria, se 
ainda não estiver paga. 

Em caso de atrasos ou problemas pode 
haver lugar ao pagamento de 
compensações do transportador ao 
transitário e do transitário ao cliente. 

Consignatá-

rio 
  

Carga permanece mais tempo no 
terminal, o que pode implicar custos 
mais elevados. 

Grave 

  

Anexo XIV – Fluxos de informação de modelo de cadeia intermodal do tipo hub-and-spoke 
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Observações 
Locali-

zação do 
contentor 

Estímulo para a 
transmissão da 

informação 
Actividade 

Dados chave/Documentos 
transmitidos 

Agentes envolvidos 
Meio de 

transmissão 
Timing "ideal" da 

transmissão da informação 
Pagamentos Compensações 

Responsabilidades 

Consequências de falha/atraso 

Classi-
ficação 

de 
atraso 

Perante 
cliente 

Perante 
transitário 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 C

. 
D

is
tâ

n
c
ia

 

  

Expedidor 

Contratos estão 
estabelecidos e a carga 
pronta para ser 
carregada. 

Op. de transporte da rota "nacional" 
vai carregar a carga junto do 
expedidor. O expedidor ou operador 
de transporte avisam o transitário do 
carregamento e da previsão. 

Lista da carga carregada e previsão de 
chegada ao terminal hub. 

Operador de transporte 
nacional ou expedidor 
informa o transitário de 
origem. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

No momento em que a carga é 
carregada. 

O fluxo de capital pode ser 
feito de inúmeras maneiras, 
neste caso temos apenas um 

exemplo. 

  

Transitá-
rio 

contrata-
do pelo 
cliente 

Empresa 
transportado

ra ou 
transitário 
de origem 

Pode atrasar os processos seguintes por 
demora na informação do transitário e atraso 
na reacção deste a essa informação. 

Grave 

  

Operador de 
transporte c. 

distância 

Carga é carregada, inicia-
se a rota e o transitário 
informado. 

Transitário ou op.transporte 
"nacional" informa o op. terminal de 
previsão chegada. 

Local de origem; Local de destino; Horários 
a cumprir; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos. 

Transitário do país de origem 
informa o operador do 
terminal. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

No momento em que o transitário 
recebe a informação de previsão de 
chegada ao terminal. 

Pode provocar um atraso na descarga da 
mercadoria do terminal (hub) por falta de 
preparação do operador de terminal. 

Leve 

Considerando 
situação de 
importação. 

Operador de 
transporte c. 

distância 

Carga é carregada, inicia-
se a rota e o transitário 
informado. 

Transitário do país de origem informa 
o transitário no destino do início e 
estado do serviço. 

Confirmação do carregamento e previsão 
de chegada ao terminal (hub). 

Transitário do país de origem 
informa o transitário de 
destino. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

No momento em que o transitário 
recebe a informação de previsão de 
chegada ao terminal. 

Pode levar a atraso na reacção do transitário 
de destino na preparação do restante serviço. 

Leve 

Considerando 
situação de 
importação. 

Operador de 
transporte c. 

distância 

Carga é carregada, inicia-
se a rota e o transitário 
informado. 

Transitário do país de destino informa 
o cliente do início do serviço. 

Confirmação do carregamento e previsão 
de chegada ao terminal (hub). 

Transitário informa o cliente. 
Telefone, e-mail, 
software próprio 

No momento em que o transitário de 
destino recebe a informação do 
estado do serviço. 

Falta de informação. 
Pouco 

Relevante 

T
e

rm
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a
l 
d

e
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Operador de 
transporte/ 

Terminal  

Carga é descarregada no 
terminal. 

Op. do terminal ou op. de transporte 
informa o transitário na origem da 
descarga da mercadoria. 

Lista de descarga. 

Operador de transporte 
nacional ou operador de 
terminal informa o 
transitário na origem. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

Após a descarga da carga no terminal 
(hub). 

Transitário do país de 
origem paga o serviço de 
transporte nacional. 

Em caso de atrasos ou problemas com a 
carga pode haver lugar ao pagamento de 
compensações do transportador ao 
transitário. 

Operador do 
terminal ou 
transitário 
de origem 

Pode levar a demora na reacção do 
transitário de origem e demora na 
preparação da rota internacional. 

Grave 

  

Terminal 
(hub) 

Carga é descarregada e o 
transitário de origem 
informado. 

Transitário na origem informa o 
transitário no destino da descarga da 
mercadoria. 

Lista de descarga. 
Transitário na origem 
informa o transitário no 
destino. 

Telefone, e-mail, 
software próprio 

Após a descarga da carga no terminal 
(hub). 

Transitário no país de 
destino paga o serviço ao 
transitário na origem. 

Em caso de problemas com a carga pode 
haver lugar ao pagamento de 
compensações entre os transitários. 

Pode levar a demora na reacção do 
transitário de destino e demora na 
preparação da rota interncaional. 

Grave 

Mercado livre não 
requer informação 
de alfândega. 

Terminal 
(hub) 

Carga é descarregada no 
terminal (hub) e o 
transitário de destino 
informado. 

Transitário ou despachante na origem 
informa a alfândega na origem das 
mercadorias a transportar. 

Local de origem da carga; local de destino 
da carga; quantidade de carga; tipo de 
carga; requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado. 

Transitário ou despachante 
na origem informa a 
alfândega. 

Software próprio 
ou contacto 

directo 

Após a descarga da carga no terminal 
(hub). 

    

Atraso na declaração da carga à alfândega 
provoca atraso no início da rota 
internacional. Cargas não declaradas não 
podem ser movimentadas. 

Muito 
Grave 

Pode implicar 
vistoria à 
mercadoria. 

Terminal 
(hub) 

Alfândega recebe as 
informações relativas à 
carga a transportar. 

Alfândega na origem autoriza a 
movimentação da mercadoria. 

Autorização para movimentação da 
mercadoria que conste no pedido feito. 

Alfândega informa o 
transitário ou despachante e 
os operadores de transporte. 

Software próprio 
Após verificação da legalidade da 
mercadoria. 

    

Atraso na declaração da carga à alfândega 
provoca atraso no início da rota 
internacional. Cargas não declaradas não 
podem ser movimentadas. 

Muito 
Grave 

 Terminal 
(hub) 

Permissão da alfândega 
para movimentação da 
mercadoria. 

Agente transportador carrega a 
mercadoria no terminal. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Carga carregada; Requisitos 
específicos; Hora de carregamento da 
carga; Horário previsto de chegada. 

Transportador ou terminal 
envia informação de 
carregamento ao transitário. 

Telefone, e-mail 
ou software 

próprio 

No momento em que a carga foi 
carregada. 

Transitário paga ao op. de 
terminal o serviço o 
manuseamento e a estadia 
da carga no terminal. 

Em caso de atrasos ou problemas com a 
carga pode haver lugar ao pagamento de 
compensações do transportador ao 
transitário. 

Pode levar a demora na reacção do 
transitário no destino na preparação da 
recepção da mercadoria no terminal de 
destino. 

Leve 

  
Operador de 
transporte 

Transitário informado do 
carregamento da carga. 

Transitário no destino informa o 
cliente do carregamento. 

Confirmação do carregamento. Transitário informa cliente. 
Telefone, e-mail 
ou soft. próprio 

No momento em que a carga foi 
carregada.     

Empresa 
transporta-
dora de rota 
internacional 

Falta de informação. 
Pouco 

Relevante 

T
ra

n
s

p
o
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e
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o
n

g
a
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Operador de 
transporte 

Carga foi carregada e o 
transitário informado. 

Transitário no destino ou 
transportador avisa o terminal do 
horário de chegada da mercadoria. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Horários a cumprir; Carga 
transportada; Requisitos específicos. 

Transitário ou transportador 
avisam o operador do 
terminal. 

Telefone, e-mail 
ou software 

próprio 

No momento em que foi carregada a 
carga e se iniciou o transporte, mas 
pode ser feito em qualquer momento 
durante a "viagem" da mercadoria. 

    
Pode haver um atraso na descarga da 
mercadoria por falta de preparação do 
terminal para a chegada da mercadoria. 

Leve 

Geralmente já 
existe contrato c/ 
despachante. 

Operador de 
transporte 

Carga foi carregada e o 
transitário informado. 

Transitário no destino contrata e 
envia dados para o despachante de 
forma a legalizar a mercadoria na 
chegada. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado; Licenças que sejam 
exigidas; Documentos Identificativos. 

Transitário contrata 
despachante. 

E-mail, soft. 
Próprio, correio 

p/ documentação 
original. 

No momento em que foi carregada a 
carga e se iniciou o transporte, mas 
pode ser feito em qualquer momento 
durante a "viagem" da mercadoria. 

    
Pode provocar um atraso na descarga da 
mercadoria, a mercadoria não pode ser 
descarregada antes de estar legalizada.  

Grave 

  
Operador de 
transporte 

Carga foi carregada e o 
transitário informado. 

Transitário no destino, despachante 
ou transportador avisam a alfândega 
no destino da carga que vai ser 
descarregada. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado e rota. 

Transitário ou transportador 
informam a alfândega de 
destino. 

E-mail ou 
software próprio 

No momento em que foi carregada a 
carga e se iniciou o transporte, mas 
pode ser feito em qualquer momento 
durante a "viagem" da mercadoria. 

    
Cargas não reportadas não podem ser 
descarregadas. 

Muito 
Grave 

  
Operador de 
transporte 

Carga foi carregada e o 
transitário informado. 

Transitário ou transportador avisa o 
operador de transporte responsável 
pela rota no país de destino do 
horário de chegada. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Documentos 
identificativos da carga. 

Transitário (destino) ou 
transportador avisa o 
operador de transporte do 
país de destino. 

Telefone, e-mail 
ou software 

próprio 

No momento em que foi carregada a 
carga e se iniciou o transporte, mas 
pode ser feito em qualquer momento 
durante a "viagem" da mercadoria. 

    
Pode haver um atraso no início da rota no 
país de destino por falta de preparação do 
operador de transporte responsável. 

Leve 

T
e
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Quando necessário 
legalizar 
mercadorias. 

Operador de 
transporte - 

Terminal 

Despachante recebe os 
dados da mercadoria a 
legalizar. 

Despachante no destino contacta a 
alfândega para legalizar a mercadoria 
e pagar as taxas devidas. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Requisitos específicos; Meio de 
transporte utilizado; Licenças exigidas; 
Pagamentos de taxas alfandegárias. 

Despachante no destino 
legaliza a mercadoria junto 
da alfândega. 

Contacto directo 
ou software 

próprio 

No momento em que foi carregada a 
carga e se iniciou o transporte, mas 
pode ser feito em qualquer momento 
durante a "viagem" ou na chegada. 

Despachante paga as taxas 
de legalização da carga 
junto da alfândega de 
destino. 

  

Pode provocar atraso na descarga da 
mercadoria, a mercadoria não pode ser 
descarregada se não estiver legalizada, 
principalmente mercadorias que implicam 
pagamentos de taxas e/ou vistorias. Pode 
parar o sistema. 

Muito 
Grave 

  
Terminal 

(lado 
alfândega) 

Carga chega ao terminal 
e é descarregada. 

Envio de aviso de descarregamento 
ao transitário por parte do terminal 
ou do agente transportador. 

Lista de carga descarregada. Documentos 
identificativos para levantamento da carga. 

Operador do terminal e/ou 
transportador avisa o 
transitário. 

Telefone, e-mail 
ou software 

próprio 

No momento em que a carga foi 
descarregada no terminal. 

Transitário paga ao op. de 
transporte o serviço. 

Em caso de problemas com a carga pode 
pagamento de compensações do 
transportador ao transitário. 

Atraso na reacção do transitário à chegada da 
carga, podendo atrasar o sistema e reter a 
mercadoria no terminal por mais tempo. 

Grave 

Pode implicar uma 
vistoria. 

Terminal 
(lado 

alfândega) 

Alfândega recebe os 
pagamentos devidos e 
verifica se não há 
irregularidades. 

Alfândega autoriza a descarga da 
mercadoria. 

Local de origem da carga; Local de destino 
da carga; Quantidade de carga; Tipo de 
carga; Autorização para descarregar. 

Alfândega informa o 
despachante, os operadores 
ou o transitário de que a 
carga pode ser descarregada. 

Software próprio 
No momento de chegada da carga ao 
terminal, podendo ser necessário 
esperar pela vistoria. 

Transitário paga o serviço 
ao despachante. 

  

Operador do 
terminal 

Pode parar todo o sistema no caso de haver 
inconformidades com a mercadoria ou se 
houver atrasos na vistoria. 

Muito 
Grave 

  

Terminal 
destino 

Carga legalizada, 
descarregada e pronta 
para ser carregada. 

Transitário no destino informa o op. 
de transporte da rota no país de 
destino que carga está pronta. 

Lista da carga a carregar e documentos 
identificativos do serviço e da carga. 

Transitário informa op. de 
transporte e fornece os 
documentos necessários. 

E-mail, soft. 
próprio, telefone, 

correio. 

No momento em que a carga está 
legalizada e pronta a para ser 
novamente levantada. 

    
Pode atrasar o início do serviço de transporte 
no país de origem e aumentar o tempo de 
estadia da carga no terminal (hub da detino). 

Grave 

  
Transporte 

(rota no 
destino) 

Carga carregada pelo op. 
transporte de rota 
“nacional” de destino. 

Operador de transporte informa o 
transitário no destino de que a carga 
foi carregada. 

Lista da carga carregada e previsão de 
chegada junto do consignatário. 

Operador de transporta 
informa o transitário. 

Telefone, e-mail 
ou software 

próprio 

No momento em que a carga foi 
carregada novamente. 

Transitário paga ao op. de 
terminal o manuseamento e 
a estadia da carga no 
terminal. 

Em caso de atrasos ou problemas com a 
carga pode haver lugar ao pagamento de 
compensações do transportador ao 
transitário. 

Operador de 
transporte 

(rota 
destino) 

Falta de informação que pode levar a atrasos 
na recepção da carga por parte do 
consignatário. 

Leve 

  
Transporte 

(rota no 
destino) 

Transitário é informado 
do carregamento e início 
de serviço. 

Transitário informa o cliente e/ou o 
consignatário de que se iniciou a rota 
no destino e da previsão de chegada. 

Lista da carga carregada, previsão de 
chegada junto do consignatário e 
documentos identificativos da carga. 

Transitário informa 
cliente/consignatário. 

Telefone, e-mail 
ou soft.próprio 

No momento em que o transitário é 
notificado do início da rota. 

    
Falta de informação que pode levar a atrasos 
na recepção da carga por parte do 
consignatário. 

Leve 

D
e
s
ti

n
o

 

  

Consignatá-
rio 

Carga descarregada no 
consignatário. 

Operador de transporte ou 
consignatário informam o transitário 
do descarregamento da mercadoria. 

Lista de carga descarregada. Documentos 
identificativos para levantamento da carga. 

Transitário informado de que 
a carga foi descarregada pelo 
consignatário/op. transporte. 

E-mail, software 
próprio ou 
telefone. 

No momento em que a carga foi 
entregue ao consignatário. 

Transitária paga ao op.de 
transporte o serviço de rota 
nacional no país de destino. 

Em caso de atrasos ou problemas com a 
carga pode haver lugar ao pagamento de 
compensações do transportador ao 
transitário e do transitário ao cliente. 

Atraso nos pagamentos devidos do operador 
de transporte. 

Leve 

  

Consignatá-
rio 

Transitário recebe a 
notificação de fim de 
serviço. 

Transitário reporta fim de serviço ao 
cliente. 

Lista da carga descarrega no consignatário. 
Transitário reporta o fim do 
serviço ao cliente. 

Telefone, e-mail 
ou soft. próprio 

No momento em que a carga foi 
entregue ao consignatário. 

Cliente paga o serviço ao 
transitário no destino. 

  
Consigna

-tário 
  

Falta de informação e atraso no pagamento 
ao transitário pelo serviço. 

Leve 

 Anexo XV – Fluxos de informação de modelo de cadeia intermodal do tipo connected hubs 
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Anexo XVI – Guiões de entrevistas de validação 

 

Guião de entrevista de validação com operador de terminal 

 Quais as principais diferenças de processos entre uma situação de importação e uma situação 

de exportação? 

 

 Utilizam alguma aplicação para gestão de dados, documentos e informações? E para 

comunicação com outros agentes? 

 

 Quando é confirmado o serviço com os operadores de transporte e terminais e são emitidas os 

documentos necessários para o transporte? Atrasos nesta fase podem ter implicações 

importantes? 

 

 No decorrer do transporte informações entre os operadores de transporte e os terminais 

passam pelo transitário? Que importância têm na cadeia de transporte este tipo de 

informações? 

 

 Qual o timing ideal para este tipo de transmissão de informação? Que implicações têm falhas? 

Terminal não estar pronto para receber a mercadoria? 

 

 Numa situação de exportação, se não se informar a alfândega, a mercadoria pode ser 

movimentada? Basta informar ou é necessária autorização da alfândega para se poder 

movimentar a mercadoria? 

 

 E numa situação de importação? Só após informar, legalizar e dado consentimento por parte 

alfândega?  

 

 Após ser permitida a movimentação da mercadoria por parte da alfândega como é feita a 

informação aos vários agentes? Que implicações têm atrasos neste momento? Mais tempo no 

terminal implica custos mais elevados? 

 

 Quais são em termos de informações e documentos aqueles que têm maior impacto numa 

cadeia intermodal em caso de falha ou atraso? Quais os mais comuns? No terminal quando os 

documentos vêm errados o que acontece? 

 

 Quais as maiores dificuldades e os momentos críticos que sente na partilha de informações e 

documentos com os restantes agentes envolvidos numa cadeia de transporte intermodal? 

Podemos considerar os processos alfandegários como os mais críticos? E fora esses? 

 

 Considera que uma optimização da partilha de informações entre os agentes permite tornar a 

cadeia intermodal mais eficaz e competitiva? 

 

 Quais são as principais dificuldades que sente no desenvolvimento da actividade? 
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Guião de entrevista de validação com transitário/despachante 

 Quais as principais diferenças de processos entre uma situação de importação e uma situação 

de exportação? 

 

 Utilizam alguma aplicação para gestão de dados, documentos e informações? E para 

comunicação com outros agentes? 

 

 Após a adjudicação de serviço por parte do cliente, é confirmado o serviço com os operadores 

de transporte e terminais e são emitidas os documentos necessários para o transporte? Atrasos 

nesta fase podem ter implicações importantes? 

 

 No decorrer do transporte as informações entre os operadores de transporte e os terminais 

passam pelo transitário? Que importância têm na cadeia este tipo de informações? 

 

 Qual o timing ideal para este tipo de transmissão de informação? Que implicações têm falhas? 

 

 Que importância tem a falta de informação ao cliente? 

 

 Acumulam a função de transitário com a de despachante ou subcontratam essa função? 

 

 Como se processam as legalizações das mercadorias perante as alfândegas? Primeiro existe 

uma informação à alfândega e depois legalização com apresentação de documentação se 

necessário?  

 

 Numa situação de exportação, se não se informar a alfândega, a mercadoria pode ser 

movimentada? Basta informar ou é necessária autorização da alfândega para se poder 

movimentar a mercadoria? 

 

 E numa situação de importação? Só após informar, legalizar e dado consentimento por parte 

alfândega?  

 

 Após ser permitida a movimentação da mercadoria por parte da alfândega como é feita a 

informação aos vários agentes? Que implicações têm atrasos neste momento? 

 

 Quais são em termos de informações e documentos aqueles que têm maior impacto numa 

cadeia intermodal em caso de falha ou atraso? Quais os mais comuns? 

 

 Quais as maiores dificuldades e os momentos críticos que sente na partilha de informações 

e/ou documentos com os restantes agentes envolvidos numa cadeia de transporte intermodal? 

Podemos considerar os processos alfandegários como os mais críticos? E fora esses? 

 

 Considera que uma optimização da partilha de informações entre os agentes permite tornar a 

cadeia intermodal mais eficaz e competitiva? 

 

 Quais são as principais dificuldades que sente no desenvolvimento da actividade (como 

transitário e como despachante)? 


