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Resumo
O transporte intermodal serve-se da mesma unidade de carga padronizada e de forma integrada
combina os vários modos de transporte, de forma a vencer distâncias intercontinentais. O surgimento
do contentor em conjunto com os sistemas de informação foram os grandes potenciadores do comércio
mundial. Assim, com o recurso a contentores foi possível agilizar os procedimentos entre modos de
transporte. Como consequência, foram conseguidos menores tempos nas trocas modais e menor
frequência de ocorrência de danos, roubos e perdas durante os serviços de transporte e estadias em
terminais. No entanto, inerente à quantidade de intervenientes envolvidos, é exigida uma maior
coordenação e maior sentido de responsabilidade. Neste sentido, considerou-se importante definir um
quadro de referência capaz de avaliar o desempenho de cadeias de transporte intermodais, assente
nos dados disponíveis no Port Community System (PCS) – Janela Única Logística (JUL).
De forma a atingir o objetivo realizou-se uma revisão de literatura relativa a cadeias de transporte
intermodal e a importância da informação, bem como uma vasta pesquisa sobre indicadores de
desempenho, primeiramente com indicadores com aplicação em toda a cadeia e de seguida
especificando o estudo a algumas atividades que têm impacto direto na mesma.
Da parceria com a Administração do Porto de Sines resultou o acesso a informação útil, contribuindo
para validar os indicadores de desempenho recolhidos na literatura. Apesar da JUL ainda não estar
implementada, foi possível sugerir recomendações futuras ao nível da abrangência do sistema que
consequentemente terá impacto na melhoria dos resultados que derivam dos indicadores de
desempenho.
Palavras-chave:
Cadeias de transporte intermodal; Indicadores de desempenho; Quadro de Referência; Janela Única
Logística.
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Abstract
Intermodal transport uses the same standardized cargo unit and seamlessly combines the various
modes of transport to overcome intercontinental distances. The emergence of the container together
with information systems were the great drivers of world trade. With the use containers and because of
that, it was possible to streamline the procedures between different means of transport. As a result, less
time in terminals during shuttle exchanges, less damages, theft and loss during transportation service
and shorter stays in terminals. However, due to the number of people involved, greater coordination and
a better sense of responsibility are required. In this sense, it was important to establish a framework
able to evaluate the performance of intermodal chains, based on the data available on the Port
Community System (PCS) – Janela Única Logística (JUL).
In order to achieve the goal, it was done a bibliography review about intermodal transportation chains
and the importance of communication. It was done an extensive research about performance indicators,
first on indicators with application throughout the chain and then specifying the study to some activities
that have a direct impact on it.
The partnership with the Port of Sines Administration resulted in the access to useful information,
contributing to validate the data about bibliography performance indicators. Despite the JUL has not yet
been implemented, it was possible to suggest future recommendations regarding the coverage of the
system, which consequently will have an impact on the improvement of the results obtained from the
performance indicators.

Keywords:
Intermodal Transportation Chains; Performance Indicator; Performance Framework; Logistics Single
Window.
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1 Introdução
1.1 Motivação e Enquadramento
A globalização é um fenómeno potenciado pela evolução dos transportes, com a diminuição dos custos
e dos tempos de viagem. Hoje é possível adquirir qualquer bem ou serviço do outro lado do mundo, a
custos reduzidos. No entanto, os esforços continuam no sentido de reduzir tempos, tornar visível a
cadeia e diminuir o impacto ambiental provocados pelos transportes. O conceito intermodalidade surgiu
quando as longas distâncias passaram a ser feitas com recurso a diferentes modos de transporte,
aproveitando as mais-valias de cada um. Conciliando rotas com maiores fluxos de mercadorias com
transportes de alta capacidade O maior ganho de eficiência intermodal dá-se com o aparecimento de
unidades de carga uniformizada, mais especificamente o contentor, que veio agilizar os processos nas
trocas entre modos, não havendo contato direto com a mercadoria transportada, reduzindo também,
perdas e danos. Ainda assim, o transporte intermodal apresenta alguns pontos de ineficiência,
sobretudo nas trocas entre modos, ou seja nos terminais. Muitas vezes derivada da falta ou perda de
informação entre agentes intervenientes na cadeia.
No transporte intermodal de mercadorias é o transporte marítimo que assume maior relevância nos
movimentos de carga anuais. O transporte marítimo representou 76% do tráfego internacional no ano
de 2017 (AMT, 2018). Já no que diz respeito ao valor dos bens, o transporte rodoviário detém a maioria.
Mostrando que bens preciosos são preferivelmente transportados por terra. No entanto, o transporte
marítimo é escolhido para cargas de maiores volumes mas com valores unitários mais baixos. Sendo
o meio que mais carga movimenta, é nos portos que as trocas entre mar e terra acontecem. “O termo
– porto – vem do Latim “portus”, que significa porta ou saída” (Caldeirinha, V., 2007). No início, a
escolha da localização do porto baseava-se apenas na existência de vias navegáveis que permitissem
aos navios aproximarem-se de terra. No entanto, com o crescimento, após revolução industrial, outras
questões foram levantadas na escolha da localização. Muitas cidades desenvolveram-se à volta dos
portos, servindo-se dele. No entanto as restrições colocadas pela cidade na expansão do porto e no
congestionamento das infraestruturas, e ainda preocupações ambientais levaram a relocalização dos
portos.
No panorama europeu e no transporte de mercadorias, Portugal tem-se adaptado de forma a tornar-se
a porta da europa. O país que liga a Europa à África e à América. É nesta sequência que surge a
importância do Porto de Sines, que ao longo dos tempos tem vindo a integrar cada vez mais cadeias
logísticas europeias e mundiais, sendo a porta atlântica e simultaneamente um hub, na distribuição de
carga através do transhipment, não esquecendo, ainda assim a sua função de gateway.
O porto de Sines é líder nacional no total de carga movimentada e o terceiro nos portos ibéricos. É
também o que mais movimenta carga contentorizada em Portugal. Sendo o responsável por mais de
50% da carga movimentada em Portugal, por via marítima e onde passam 74% dos produtos
energéticos de Portugal. É um porto de águas profundas, com capacidade para receber todos os
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navios, com terminais especializados em todas as tipologias de mercadorias e com capacidade para
expandir, possibilitando o acolhimento de novos clientes e negócios. Ainda possui serviços regulares
semanais para todo o mundo, operações 24h/24h, tecnologia de última geração e espaço para acolher
novos negócios nas proximidades do porto. Numa análise feita pelo Theo Notteboom, o porto de Sines
representa o maior crescimento entre 2007 e 2017, na Europa. O “porto português aumentou a sua
movimentação de contentores em mais de 1000%, sendo o grande exemplo de porto emergente na
última década” (Revista Cargo, 2018).
Dada a importância que o Porto de Sines tem para o comércio nacional e internacional, houve a
necessidade de analisar os passos que estão a ser dados no caminho da eficiência. Sendo portanto,
caso de estudo o projeto Janela Única Logística (JUL), que teve início em 2018. A JUL é um Port
Community System, que vem substituir a Janela Única Portuária, que compilava apenas informações
referentes aos portos. O âmbito da JUL será alargado aos transportes terrestres, portos secos e
plataformas logísticas. Se um porto/terminal for capaz de suportar e integrar todas essas fontes de
dados, então a tomada de decisão interna poderá ser melhorada, mas isso não pode ser garantido sem
a cooperação de importadores, transportadores, agentes de navegação, armadores e em alguns casos,
uma grande variedade de autoridades locais (Willis, R. e Holgate, S., 2018). A partilha de informação
entre agentes e a gestão da mesma, produzirá ganhos de eficiência nas cadeias intermodais, abrindo
caminho para a adoção do termo sincromodalidade, com tomada de decisão em tempo real.
A medição do desempenho, com recurso a indicadores de desempenho, é frequentemente utilizada em
todas as áreas. De forma genérica, os indicadores de desempenho medem os níveis de cumprimento
de um determinado objetivo. A análise de desempenho só é possível quando se dispõe de informação
atualizada e fiável, de outra forma não se conseguiria medir e consequentemente obter o sucesso
desejado.
A análise de indicadores de desempenho revela os pontos fortes e fracos de indivíduos e equipas,
indica prioridades dentro e entre departamentos e diretrizes na estratégia da empresa como um todo.
O mesmo acontece nas cadeias intermodais. O conhecimento sobre quais os agentes e processos que
provocam atrasos nos fluxos de mercadorias são fundamentais para uma melhoria contínua. Os
indicadores de desempenho têm a mais-valia de atribuir responsabilidades e por isso, estimular o
cumprimento e a eficiência de processos e agentes, resultando numa vantagem global.
Com base nos indicadores de desempenho é possível conhecer com recurso a medições passadas a
evolução da própria empresa, equipa ou individuo. A medição contínua do desempenho de produtos,
serviços e procedimentos de uma dada empresa e respetiva comparação com os resultados de sucesso
praticados por outros dentro da mesma área de trabalho, aguçam o sentido de fazer mais e melhor. É
esta avaliação o foco do benchmarking, sendo uma técnica essencial na procura de melhores níveis
de desempenho.

2

1.2 Objetivos
O objetivo principal da presente dissertação é definir um quadro de referência capaz de medir o
desempenho de cadeias de transporte intermodal recorrendo às informações/dados compilados pela
plataforma JUL. Ainda, caso sejam necessárias, propor sugestões de melhorias de forma a aumentar
precisão e a abrangência de alguns indicadores.

1.3 Metodologia e Estrutura
A presente dissertação encontra-se organizada segundo o esquema representado na Figura 1.

Figura 1 - Estrutura da dissertação

O primeiro capítulo foi dedicado ao Enquadramento e Motivação, Objetivos, Metodologia e Estrutura.
O segundo capítulo tem início com a descrição do caso de estudo, o Porto de Sines, nomeadamente
como estão organizados os terminais e o seu hinterland e quais os seus feitos em números. Ainda
neste capítulo é apresentado, resumidamente e em forma de esquema, a história dos PCS em Portugal,
conduzindo-nos até aos dias de hoje – à JUL. Por fim, este capítulo é encerrado com a descrição, os
benefícios e a arquitetura da JUL, tendo ainda, uma parte dedicada ao conceito legal de porto seco,
pois a sua aplicabilidade depende da implementação desta nova plataforma de monitorização de
contentores.
Os capítulos 3 e 4 são destinados à revisão da literatura. No primeiro capítulo do Estado de Arte,
Capítulo 3, são descritos conceitos relativos às cadeias de transporte intermodal, particularidades dos
modos de transporte e a importância da informação nas cadeias intermodais e consequentemente
como as tecnologias de informação e comunicação apoiam a cadeia, sendo encerrado com os PCS
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que têm sido implementados na Europa. O outro capítulo dedicado ao Estado de Arte, Capítulo 4, focase nos indicadores de desempenho, quer na sua caraterização, importância, seleção, classificação e
organização. Ainda, neste capítulo, foram compilados os indicadores presentes na literatura, e descrito
como alguns indicadores se relacionam com os agentes intervenientes na cadeia de transporte. Além
disso, é ainda feita referência à técnica de benchmarking e a sua utilidade, fechando o capítulo com
práticas adequadas à construção de fichas individuais de indicadores.
A literatura permitiu numa primeira parte definir conceitos importantes à perceção do tema e recolher
indicadores de desempenho de cariz operacional, qualidade de serviço, ambiental e financeiro. Na
recolha de indicadores foi definido que a pesquisa seria feita do geral para o particular. Ou seja,
inicialmente procurou-se recolher indicadores de desempenho ligados à cadeia, com capacidade de
aplicação a todos os momentos, transportes e terminais. E no momento seguinte, especificou-se a
pesquisa, e recolheu-se indicadores ligados aos terminais portuários, operação e agentes envolvidos
nas atividades.
No Capítulo 5 da presente dissertação, encontra-se o resultado da combinação da parte teórica, onde
se alia a recolha dos indicadores presentes na literatura a aspetos como a sua organização, seleção e
princípios a considerar na elaboração de fichas individuais, e o que efetivamente é possível aplicar ao
caso prático, quer pela forma como os procedimentos decorrem, quer pela disponibilidade de dados.
Assim, a partir dos indicadores recolhidos na literatura, presentes no Capítulo 4, são selecionados os
indicadores de desempenho que avaliam a cadeia na sua globalidade e, outros capazes de avaliar
momentos específicos da cadeia intermodal sobretudo indicadores relativos aos terminais e ao
despacho aduaneiro, momentos apontados como críticos. O resultado final é um quadro de referência
capaz de monitorizar cadeias intermodais de transporte. Os indicadores selecionados foram
compilados numa tabela, alguns deles, sofrendo alterações/ajustes devido aos dados disponíveis na
JUL, e ainda, surgiram outros derivados de dados existentes, que não tinham sido explorados na
literatura. Neste capítulo é ainda desenvolvida uma ficha individual capaz de sintetizar a informação
fundamental ao cálculo de cada indicador e são exploradas as possíveis análises a serem realizadas
quando a JUL se encontrar em funcionamento. Por fim, este capítulo é fechado com sugestões de
melhoria, sobre inclusão de novos dados a serem preenchidos/submetidos na JUL para que,
futuramente, se tenha cada vez mais conhecimento sobre a cadeia e maior precisão sobre algumas
tarefas desenvolvidas.
Os capítulos 1 e 5 são resultado do estágio desenvolvido na Administração do Porto de Sines, onde foi
possível participar em reuniões e contatar diretamente com agentes intervenientes, quer com outras
Administrações Portuárias, quer com agentes envolvidos na cadeia de transporte. Além disso, foram
proporcionadas reuniões com a Indra, empresa de consultadoria e tecnologia na área dos transportes
e parceira do projeto, sendo responsável pela seleção de indicadores de desempenho, a serem
integrados na JUL. Foi também realizada uma visita ao terminal de contentores, sob a responsabilidade
da PSA, concessionária do terminal. Desta componente prática resultou a recolha de informações em
reuniões, inquéritos, observação de procedimentos in loco e acesso a documentação do projeto que
permitiram ganhar conhecimento relevante na concretização do objetivo final.
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2 Caso de Estudo – Porto de Sines
2.1 Descrição
Os primeiros planos para a construção desta área datam de 1972, após a seleção do porto de Sines
de entre o levantamento de outras hipóteses (Alcochete, Setúbal ou Sagres). Numa fase inicial foi
criado o Gabinete da Área de Sines (GAS), mas só em 1977 é criada a Administração do Porto de
Sines com o objetivo de administrar e explorar os empreendimentos do porto de Sines, que até então
eram da responsabilidade do GAS, após as primeiras construções entre os anos de 1974-1978.
O porto de Sines é conhecido por um porto de águas profundas com capacidade de receber navios de
grandes calados e dotado de terminais especializados com tecnologia avançada para manuseamento
de carga. A sua localização aliada à sua crescente importância tornou-o a principal porta de entrada e
hub da Europa na fachada transatlântica, no cruzamento das principais rotas Este-Oeste e Norte-Sul.
Além de ser a principal porta de abastecimento energético do país tem crescido exponencialmente na
carga contentorizada, desde o início das operações no terminal XXI, em 2004. Demonstração disso é
a expansão deste terminal e construção de um novo, terminal Vasco da Gama.
O porto de Sines e a sua zona logística e indústrial distribui-se ao longo de mais de 2000 hectares com
potencial para receber novos negócios e empresas, sem constrangimentos/pressões urbanas. Para
além das excelentes acessibilidades marítimas, os terminais portuários são servidos por
acessibilidades rodoviárias e ferroviárias ao hinterland. Tendo o centro e sul de Portugal como seu
hinterland direto e como hinterland alargado a Extremadura Espanhola e o corredor até Madrid, onde
se posiciona de forma competitiva

2.1.1 Terminais e Hinterland
O modelo de gestão aplicado no porto de Sines é o Landlord, onde a administração portuária é
responsável por gerir a infraestrutura portuária, concessionando os terminais a privados. O porto de
Sines conta com cinco terminais especializados para todos os segmentos de carga, identificados na
Figura 2, que são eles: o Terminal de Granéis Líquidos (TGL), o Terminal Petroquímico (TPQ), o
Terminal Multipurpose de Sines (TMS), Terminal de Gás Natural (TGN) e o Terminal de Contentores
de Sines TXXI (TCS). Além destes terminais, o porto de pesca e o porto de recreio também são partes
constituintes do porto.
Dada a sua importância para a presente dissertação, apenas será descrito o Terminal de Contentores
de Sines (TCS), designado por Terminal XXI (TXXI). Este terminal iniciou as suas funções em 2004
sob concessão da empresa PSA Sines – Terminais de Contentores S.A.. Este terminal dispõe de um
comprimento de 946 + 200 metros de cais com fundos até aos 17 metros ZH. É provido de 9 pórticos
post-panamax, 2 gruas móveis e 39.1 hectares de área de armazenagem, o que lhe confere uma
capacidade total de 2100000 TEU por ano. Este terminal dispõe de ligações terrestres rodoviária e
ferroviária, estando inserido no corredor Atlântico da Rede Transeuropeia de Transportes.
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Figura 2 - Terminais, Hinterland e Infraestruturas rodoferroviárias do Porto de Sines (Fonte: Porto de Sines)

No que diz respeito ao hinterland e suas infraestruturas rodoferroviárias pode-se observar na Figura 3
a sua distribuição na península ibérica.
A linha ferroviária de Sines é um troço que liga a linha do Sul, em Ermidas do Sado, ao Porto de Sines,
composto por ramais. É de destacar o Plano de Investimentos Ferroviário, Ferrovia 2020, onde um dos
principais objetivos para o Corredor Internacional Sul é a redução do tempo de trajeto dos comboios de
mercadorias entre Sines e Elvas/Caia em cerca de 1h30, e o uso de tração elétrica em todo o trajeto,
além disso terá um aumento de capacidade diária na saída de Sines dos atuais 36 comboios de 400
metros para 51 comboios de 750 metros. A construção da nova ligação ferroviária Évora-Badajoz
potenciará os negócios ao longo de todo o corredor até Madrid.
No que diz respeito à infraestrutura rodoviária estava prevista a ligação ao porto de Sines com um perfil
autoestrada. Essa autoestrada A26, também designada por autoestrada do Baixo Alentejo teria como
objetivo ligar Sines a Beja e por conseguinte, ligar o porto à autoestrada do Sul, A2. No entanto, apenas
alguns troços foram concluídos, não havendo previsão de término desta importante ligação. Ainda
assim, o porto de Sines apresenta-se bem servido por infraestrutura rodoviária ainda que esta, não
esteja bem preparada para receber veículos com elevadas cargas.
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Figura 3 - Ligações rodoferroviárias do Porto de Sines ao Hinterland e à Península Ibérica
(Fonte: portodesines.pt)

2.1.2 Porto de Sines em números
No ano de 2017, Theo Notteboom analisou um gráfico relativo ao crescimento das taxas de
transferência de contentores para o período 2007-2017 para os portos europeus, no qual demonstrou
que o porto de Sines teve um crescimento de 1000%, no entanto o porto de Sines só entrou para o
“top-15” dos portos europeus que mais carga movimentam, em 2016 (Revista Cargo, 2017). Já no ano
de 2018, o mercado da carga contentorizada continuou a crescer, atingindo o porto de Sines o seu
recorde máximo de 1.75 milhões de TEU, cerca de um aumento de 5% face ao seu melhor resultado
anterior (AMT,2018a).
Mas na sua generalidade o ano de 2018 não foi satisfatório para os portos portugueses, havendo uma
quebra geral no setor. O porto de Sines tem uma perda de 2 milhões de toneladas face ao ano anterior.
Sobretudo condicionada pelas descidas nos mercados de Petróleo Bruto, Carvão e Produtos
Petrolíferos (AMT,2018a).
No mês de janeiro de 2019, o porto de Sines regista um desempenho positivo. Ainda assim o petróleo
bruto continua a ter variações negativas. Já no que diz respeito à carga contentorizada, a análise feita
pela AMT (2018b) mostra que há um aumento de 3.3 pontos percentuais face ao mesmo mês no ano
de 2018. De sublinhar o peso do transhipment no porto de Sines, alcançando 74.6% relativamente ao
tráfego do próprio porto, que traduz um aumento de 15.8% em relação ao mês homólogo de 2018 e o
que representa 45.8% do total do sistema portuário do Continente.
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2.2 Evolução dos sistemas de informação nos portos portugueses
Dada a importância dos portos nas cadeias logísticas, e face à informação envolvida têm vindo a ser
desenvolvidos sistemas de informação, do tipo PCS, que ajudam os portos a lidar com a vasta
informação disponibilizada pelos intervenientes. Por forma a superar os desafios e a aumentar o seu
sucesso, os portos têm investido em sistemas de informação (Caderno de Encargos – JUL).
Dado o número limitado de documentos que relatam a evolução dos PCS nos portos portugueses,
torna-se impossível conceber uma completa e detalhada descrição histórica da gestão da informação
portuária portuguesa, que teve início há 26 anos, e que se apresenta de forma cronológica no Anexo
A, através de uma descrição breve dos principais marcos com base no relato feito no Caderno de
Encargos da JUL e na dissertação de Oliveira C. (2015).

2.3 Janela Única Logística
Até ao ano de 2013, os sistemas de informação concentravam-se apenas nas atividades ligadas ao
porto. Uma visão mais ampla que integrasse toda a cadeia, desde a origem ao destino final da
mercadoria, traria maior visibilidade e seria potenciador de melhorias no desempenho global do
transporte de mercadorias. Contudo esta nova visão integra um maior número de agentes, com práticas
e níveis de desenvolvimento tecnológico bastante diferentes, o que contribui para uma maior exigência
na suavização de atritos que possam existir. Este novo sistema de informação tem por base a
integração das melhores práticas desenvolvidas em cada porto, resultando numa solução ótima. Ainda
assim, terá obrigatoriamente de ser adaptada às diferentes realidades portuárias com diversidade nos
tipos de ligações aos parceiros.
Apesar do propósito, a Janela Única Logística (JUL) só teve início em Fevereiro de 2018, inserida no
programa Simplex+, sob coordenação e gestão da APP e responsabilidade do Ministério do Mar.
Segundo a apresentação deste projeto, a JUL é a “evolução e extensão natural da Janela Única
Portuária (JUP)”, com maior abrangência sob “a gestão dos fluxos de informação de toda a cadeia
logística, simplificando e desmaterializando procedimentos, a todos os meios de transporte terrestres
e na ligação aos portos secos nacionais e espanhóis até Madrid”. É ainda referido que se pretende
“assegurar a fluidez de informação referente ao transporte de mercadorias de e para os portos de mar
nacionais”. Após as primeiras três fases, organização, conceção e construção, dar-se-á início à
implementação de três pilotos, na APRAM, APS e APDL, sendo o ponto de partida para desenvolver a
camada nacional e os testes necessários à sua integração. Os três pilotos terão como objetivo envolver
o maior número de agentes públicos e privados de forma a “testar a capacidade da JUL nas suas
diversas vertentes e abrangência” (Portos de Sines e do Algarve, Edição nº 75, p.9).
Associado à aplicação da JUL a nível nacional são esperados os seguintes benefícios:
•

Sistema logístico-portuário mais competitivo;

•

Harmonização de processos;

•

Otimizar e sincronizar fluxos multimodais;
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•

Suportar operações mais ágeis, inteligentes e fiáveis.

A JUL será composta por módulos e orientada para a prestação de serviços e ainda irá disponibilizar
aplicações para dispositivos móveis (Caderno de Encargos – JUL). Os objetivos da JUL para o foreland
e hinterland podem ser vistos na Figura 4.

Figura 4 - Objetivos da JUL para o Foreland e o Hinterland (Adaptado do projeto-jul.pt)

O ponto de partida para a atual JUL teve como base a definição da arquitetura em funcionamento até
ao momento ao nível nacional (denominada JUP II e as especificidades de cada), no sentido de traçar
o plano de desenvolvimento para a JUL. “A arquitetura futura, isto é, o Modelo de Referência Nacional
2 (MRN2) deve estar alinhado com a estratégia de negócio, definir a visão de futuro para os processos
de negócios e para as soluções tecnológicas que os suportem, numa perspetiva de médio-longo prazo”
(Caderno de Encargos – JUL, p.20).
A construção do MRN2 assenta em quatro domínios: Arquitetura de Negócio (AN), Arquitetura de
Informação (AI), Arquitetura de aplicação (AA) e Arquitetura tecnológica (ATec). Sendo importante para
a presente dissertação a Arquitetura de Informação que identifica as entidades informacionais de cada
processo identificados na arquitetura de negócio, a estrutura lógica, define o dicionário de dados, os
modelos de dados e as mensagens eletrónicas. Neste domínio é importante harmonizar os dados e a
definição de mensagens eletrónicas (EDIFACT e XML), e optar sempre por standards existentes,
recomendações e as melhores práticas.
Tanto a situação atual como a construção do MRN2 e da JUL, a cadeia de transporte deverá ser
considerada em todos os domínios. Os fluxos de informação entre os múltiplos agentes e camadas, os
tipos de fluxos (exportação, importação e trânsito), os nós e modos de transportes deverão ser
retratados tendo como âmbito geográfico a península ibérica e as regiões autónomas (Caderno de
Encargos – JUL).
A JUL, tal como os PCS utilizados anteriormente, não irá substituir nem interferir com os sistemas
independentes utilizados pelos agentes, apenas compilará numa única plataforma informação
importante para a eficiência da cadeia. No Anexo B são apresentados os sistemas que fazem parte da
JUP II.

2.3.1 Portos Secos

O conceito legal de porto seco só é conseguido pela digitalização feita pela JUL, que reduz burocracias
e produz ganhos operacionais no escoamento da carga portuária para o seu hinterland. Sendo a
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informação contida na JUL fundamental para a implementação deste conceito com resultado direto no
fluxo de mercadorias considerou-se importante considerar este tema nesta dissertação.
A 17 de Abril de 2019 foi aprovado o decreto-lei que estabelece o conceito legal de porto seco. O
decreto-lei define o porto seco como “uma infraestrutura logística de concentração de carga situada no
corredor de serviço de uma região comercial ou industrial conectada com um ou vários portos marítimos
através de serviços de transporte ferroviário, rodoviário ou fluvial, oferecendo serviços especializados
entre este e os destinos finais das mercadorias”, é ainda “preferencialmente orientado para a
contentorização e intermodalidade, disponibilizando serviços logísticos e instalações necessárias para
os agentes e integradores de carga”. A implementação do conceito de porto seco tem como objetivo
agilizar a transferência de carga entre terminais portuários e os portos secos. A libertação rápida da
carga origina menores tempos de estadia do contentor em porto, que consequentemente resulta em
ganhos de espaço cada vez mais valoroso devido ao aumento de transporte de mercadorias a chegar
e a partir por mar.
Na conferência “Portos Secos e Parques Seguros” organizado pela Transportes em revista, Simão J.,
Diretor-geral da DGRM, focou os benefícios da aplicação deste novo conceito, sendo eles:
•

Redução/eliminação de garantias bancárias;

•

Redução de estrangulamentos administrativos, designadamente na simplificação da transferência
de mercadorias entre depósitos aduaneiros;

•

Disponibilizar uma nova solução de visibilidade e potencialidade das cadeias logísticas nacionais.

Como já foi referido este conceito engloba dois cenários distintos:
•

Cenário 1: Transferência de mercadorias entre depósitos temporários, tirando partido do previsto
no CAU (Código Aduaneiro da União).

•

Cenário 2: Transferência de mercadoria ao abrigo do regime aduaneiro de trânsito.

O cenário 1 será aquele que trará maior benefício para os utilizadores. Neste primeiro cenário não é
necessário apresentar a declarações aduaneiras de trânsito e a mercadoria dispõem dos mesmos 90
dias de desalfandegamento após a descarga no terminal marítimo, no entanto as mercadorias já terão
iniciado a sua jornada para o porto seco, onde aguardam as diligências para serem levantadas. É de
referir que os portos secos por forma a implementar este processo simplificado de circulação nas suas
instalações têm de prever a autorização de exploração de armazém de depósito temporário (ADT) e
ainda, suportar tecnologia que permita controlar a circulação dos contentores do terminal marítimo até
ao porto seco, nomeadamente portarias que controlem as entradas e saídas e gerem informação para
o sistema. Em suma, os portos secos não só têm de integrar a JUL/TOS para os fluxos de informação
previstos para estes casos como também têm de cumprir as obrigações declarativas para a AT (SDS
Depositários).
No cenário 2 já é requerido “a apresentação da declaração aduaneira de trânsito e a prestação de uma
garantia para o efeito, para cobrir o transporte entre o terminal marítimo e o porto seco.” (Simão
J.,2019). São imprescindíveis as mesmas necessidades tecnológicas que permitam digitalizar o
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processo e respeitar as formalidades exigidas pela AT (STADA – Trânsito e SDS – Depositários). Este
cenário é aplicado a trânsito entre diferentes Estados-Membros, onde é necessário enviar à AT “os
elementos relativos à chegada das mercadorias aos armazéns de depósito temporário de destino”
(Simão J.,2019).
A JUL é o elemento fundamental para a concretização deste conceito, pois confere aos utilizadores
visibilidade sob toda a cadeia logística, através da centralização de informação disponibilizada pelos
agentes envolvidos no trajeto da mercadoria. De salientar que isto só é possível porque a JUL está
integrada com os sistemas dos terminais, TOS (Terminal Operating System), o que “disponibiliza uma
solução central de tratamento de informação, com total controlo logístico da circulação das mercadorias
ao nível dos nós da rede e dos meios de transporte utilizados” (Simão J.,2019).

Figura 5 - JUL e a integração com a cadeia logística (Fonte: Simão J., 2019)

Seguidamente são apresentados os benefícios da aplicação da JUL para os portos secos, apontados
por Simão J. (2019):
•

Simplificação e harmonização nacional de procedimentos com todos os portos, autoridades,
transportadores e operadores logísticos;

•

Solução de suporte à implementação do conceito de “Porto Seco”;

•

Gestão de transporte de mercadorias em regime de trânsito mais eficiente;

•

Integração com sistemas aduaneiros, nomeadamente com SDS – Depositários;

•

Integração com outros terminais e plataformas logísticas;

•

Partilha de informação em “tempo real” com todos os atores;

•

Sincronização entre planeamento e gestão da execução dos serviços;

•

Garantia de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação.
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2.3.2 Arquitetura Geral da Janela Única Logística
A JUL está organizada em 14 macroprocessos, que vão desde a escala do navio até à pesca, que
podem ser vistos no Anexo C. Devido à complexidade e abrangência dos constituintes da JUL,
selecionou-se 5 dos 14 macroprocessos que vão ao encontro do objetivo desta dissertação que incluem
o navio e o terminal portuário, as mercadorias e a intermodalidade, com a inclusão dos processos
relacionados com o transporte rodoviário e ferroviário. Os 5 macroprocessos selecionados foram os
presentes na Figura 6.

Figura 6 - Macroprocessos e Processos da JUL

Para uma melhor compreensão do domínio dos macroprocessos e dos processos mais relevantes para
este trabalho, tornou-se necessário integrar simultaneamente os processos com o fluxo físico das
mercadorias. Assim para a importação de um contentor, como representado na Figura 7, os processos
presentes na JUL serão descritos de forma encadeada. De referir que os fluxos de
informação/documentos entre agentes aqui descritos têm como base de suporte a JUL. O fluxo da
carga tem início num qualquer porto estrangeiro com destino a um porto português. Em solo português,
segue num primeiro momento por terra, por meio da ferrovia, até um terminal/porto seco e por fim, no
último trecho é transportado por rodovia. Como Gharehgozli A. et al. (2019) referiu, no futuro os PCS’s
europeus e mundiais deverão interligados para que as comunicações durante o transporte de
mercadorias sejam realizadas à escala global.
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Figura 7 - Exemplo de cadeia de transporte intermodal

1) Antes da entrada do navio em porto
Ainda antes do navio chegar ao porto português, e se for a primeira vez que um determinado navio
escala o porto, deve realizar um pedido de aceitação, ou o armador, recebedor/carregador ou o agente
de navegação devem conhecer as características técnicas necessárias para operar naquele porto. No
pedido de aceitação são analisadas as compatibilidades entre as características do navio e as do cais
onde pretende operar, entre as mercadorias a movimentar e os produtos movimentados nesse cais,
entre outras, pela AP ou o terminal.
Quando um navio pretende escalar determinado porto é de cariz obrigatório o seu anúncio de escala,
através do “Aviso de chegada” na JUL. Este procedimento deve ser feito assim que se saiba da vinda
do navio, e no caso de o navio transportar mercadoria perigosa com destino ao porto ou em trânsito, o
aviso deve ser feito no momento em que carregou as mercadorias em causa.
No Gerir Escala, no macroprocesso Escala do Navio, o declarante submete na JUL, primeiramente, os
Dados Gerais de Escala (Aviso de Chegada + Aviso de Saída) e os Atos Declarativos que vão ser
partilhados com as Autoridades Locais a fim de permitir a entrada do navio no porto. Fazem parte a
Declaração ISPS e a Declaração de Resíduos (validados pela Autoridade Portuária), a Declaração
Marítima de Saúde (validada pela Autoridade da Saúde) e ainda as Listas de Tripulantes e de
Passageiros (validadas pela Autoridade de Fronteira). Estes documentos também são validados pela
DGAM. Após a validação pelas entidades competentes é enviado o Despacho ao Ato Declarativo e a
Autorização de Entrada através da JUL ao declarante. No Anexo D está representado o resumo de
escala do ambiente de testes da JUL.
A Autoridade Aduaneira é responsável por conferir se as Listas de Tripulantes e Passageiros são
válidas tal como a Lista de Bond Stores. De salientar que a Autoridade Aduaneira faz simultaneamente
uso do seu sistema SDS. São também responsáveis por atribuir a Contramarca e o Despacho ao Ato
Declarativo após validação. É do interesse da Administração Marítima a Informação de Escala e a
Declaração de Resíduos.
Nas informações de chegada devem constar o nome e número IMO do navio, data/hora prevista de
chegada e partida do navio (ETA e ETD), dimensões, comprimento de fora a fora (CFF), calado máximo
à chegada e porte bruto, finalidade da escala, entre outras informações.
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Segundo o Artigo 16º da “Receção de Navios e Movimentação de Mercadorias”, no que diz respeito à
previsão de chegada (ETA) e para os casos considerados normais deverão “informar o primeiro ETA
logo à saída do porto de origem, mantendo-o obrigatoriamente atualizado, se aplicável, com uma
antecedência de quarenta e oito e vinte e quatro horas e confirmar duas horas antes da chegada ao
porto”.
Após estar criada a escala, no processo Apresentar Atos Declarativos de Mercadoria o declarante ou
despachante pode apresentar os Dados Gerais da Mercadoria à Autoridade Portuária. Além disso tem
de apresentar à mesma autoridade os Atos declarativos da mercadoria (Declaração Geral de Carga,
Pedido de Licença de carga/descarga, Declaração Hazmat Entrada, Declaração Hazmat Saída e
Manifestos de carga/descarga/trânsito) à Autoridade Portuária. Destes atos, a Autoridade Portuária
apenas dá despacho ao ato declarativo da Declaração Hazmat. À Autoridade Aduaneira são
apresentados a Declaração Geral de Carga, o Pedido de Licença de carga/descarga e os Manifestos e
a todos eles a Autoridade tem de conceder o despacho aos atos declarativos. Enquanto à
Administração Marítima apenas importa as Declarações de Hazmat, às quais tem de responder. Neste
procedimento existe uma ordem de submissão, primeiramente deverá ser criada a Declaração Geral
de Carga e só depois a Declaração de Hazmat e o Manifesto de Importação/Exportação/Trânsito.
Dos Dados Gerais de Mercadoria faz parte a Declaração Geral de Carga, os três tipos de Manifesto e
a Declaração Hazmat. Para a DGC é necessário indicar os tipos de Manifestos, o peso total, nº de
contentores (cheios + vazios) e Unidades Não Contentorizadas por Desembarque/Embarque/Trânsito
e ainda, por OTM, e por fim o local de carga e descarga no porto. A Declaração Hazmat é constituída
pela Declaração de Conformidades, Lista de Mercadoria Perigosa e Observações.
2) Estadia do navio em porto
A entrada em porto é considerada quando o navio passa a linha que define a área de jurisdição marítima
do porto, situação designada por passagem da linha de fronteira (PLF). A data/hora do ponto de relato
PLF entrada são controlados pelo Centro de Controlo e Supervisão (CCS), através do Vessel Traffic
Service (VTS) e registados na JUL.
Os pedidos de marcação de manobra, tal como a atracação e o estacionamento nos fundeadouros,
devem ser realizados na JUL no Gerir Manobra com uma antecedência de 90 minutos. Deve constar
no pedido de estacionamento em fundeadouro, o motivo. Em função do planeamento do terminal, quer
dos navios em operação quer dos esperados, o operador do terminal tem a responsabilidade de atribuir
e gerir o cais ou posto de acostagem sob sua concessão.
No que diz respeito a regras de prioridades na marcação de atracação, a ordem de chegada
corresponde à posição do navio na lista de atracação, que é dada pela data/hora de passagem pela
linha de fronteira. A posição do navio na lista de atracação é perdida quando ocorre um destes casos,
o navio não pretende realizar de imediato a operação comercial quando existe lugar no cais para o
fazer ou, quando o navio após a entrada cruza novamente a linha de fronteira no sentido da saída. A
prioridade de atracação é dada pelas autoridades competentes aos navios que por razões de
segurança tenham que atracar de imediato ou a navios que a AP reconheça interesse portuário, os
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chamados de navios de valor estratégico. Ainda têm prioridade, os navios que servem rotas regulares
com janelas horárias definidas, no entanto, estes também perdem a posição se à hora de início da
operação se encontrem a mais de duas horas do PLF. Os navios do mesmo recebedor/carregador e
até mesmo de recebedores diferentes podem negociar a prioridade por acordo e se a AP não
reconhecer impedimento à troca. As manobras de largada têm prioridade sob as manobras de
atracação, quando estas não se consigam realizar em simultâneo.
Na saída do navio, no caso de um navio porta-contentores, a largada têm de se realizar no prazo
máximo de duas horas após o fim das operações de carga e descarga.
Durante a atividade em porto ou já em fase de conclusão, o declarante faz o Pedido de Autorização de
Saída às Autoridades Locais e o Anúncio de Escala (Aviso de Saída) e posteriormente o Pedido de
Alvará de Saída à Autoridade Aduaneira. Para que tal aconteça todas as entidades têm de autorizar e
o Alvará de Saída tem de ser concedido pela Autoridade Aduaneira.
Existem outros procedimentos a realizar durante a escala no navio, no entanto foram considerados os
de maior relevo para a concretização desta dissertação.
Ainda antes do navio atracar no porto, no processo Planear & Executar Operações Navio, o Agente/
OTM começa por enviar o Plano do Navio (BAPLIE) ao Operador de Instalação Portuária seguido do
Plano de Operações. Após ser do conhecimento do Operador de Instalação Portuária a Ordem de
Embarque/Desembarque efetuada pelo Agente de Carga, este envia o Plano de Operações do Navio
ao Agente de Navegação. Após operação, o operador de terminal envia o Relatório de
Embarque/Desembarque ao Agente de Carga, sendo também partilhado com a Autoridade Aduaneira
através de uma mensagem “SeaWarehouseContainersReport” gerada pelo sistema e enviada para o
SDS.

Com

a

criação

do

Relatório

de

Desembarque,

o

sistema

deverá

validar

as

quantidades/contentores desembarcados com o que é manifestado no Manifesto de Importação ou
solicitado nas Ordens de Desembarque. No caso de existirem discrepâncias entre os Relatórios E/D e
as ordens, o sistema notifica o OTM/Agente. No momento em que é criado/recebido o Relatório de
Desembarque inicia a contagem do tempo de estadia em parque e o sistema fica disponível para
receber/criar a Guia de Saída/Relatório de Carga/ Relatório de Embarque dessa mercadoria pelo
operador da Instalação Portuária. Consequentemente, o sistema atualiza o Inventário em parque e a
contabilidade de existências. Por fim, o Relatório de Operações realizado pelo Operador do terminal é
submetido na JUL. No Relatório de Operações apenas consta a data/hora de início e fim e o número
de contentores movimentados.
3) No Terminal Portuário
No processo Planear & Executar Operações em Parque existem vários subprocessos inerentes, como
Anunciar Entrada/Saída de Mercadoria, Gerir Janelas Horárias, Gerir Pesagem Verificada, Gerir
Parque e Controlo de Movimentação entre outros.
Na Figura 8, são apresentados os procedimentos ordenados a realizar aquando da entrada e saída de
mercadorias dos terminais pelos diferentes modos de transportes. A estadia da mercadoria é criada
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quando é feito Ordem de Desembarque, Anúncio de Entrada ou Instrução de Descarga. Com a estadia
aberta, o sistema estará disponível para receber o reporte da receção da mercadoria no terminal,
através da guia de entrada, relatório de descarga ou o relatório de desembarque, dando início à
contagem do tempo de estadia.

Figura 8 - Registos na entrada e saída de mercadorias do terminal

O operador de terminal é o gestor do procedimento Gerir Parque. No ecrã de Gestão de Parque, Anexo
D, é disponibilizado os contentores que se apresentam em parque e os que aguardam posição. A JUL,
após receber o relatório de desembarque, atualiza a lista de contentores que aguardam posição e caso
já tenham sido planeados, atualiza a sua posição em parque. No ecrã relativo ao parque é possível
aplicar os seguintes filtros: terminal, parque, período, regime aduaneiro, linha, cliente, entre outros.
Para além dos tipos de mercadorias em parque, espera-se que nele constem dados estatísticos como
quantidade intra/extracomunitária, tipo de mercadoria, regimes atribuídos às mercadorias e mercadoria
anunciada.
Outras das funcionalidade existentes nas Operações em Terminal, por exemplo no processo
contabilidade de existências, há a possibilidade do cliente gerar um relatório com o objetivo de conferir
visibilidade ao número de dias de estadia do contentor sem atribuição de destino aduaneiro à Alfândega
e ao OT e ainda, o sistema alerta quando o prazo limite se aproxima do fim em depósito temporário.
Entre outras funções, também está disponível a Pesagem Verificada, a ser pedida no caso de
contentores de exportação.
No Gerir Procedimentos Aduaneiros do Macroprocesso Mercadorias, o declarante consegue saber
quais os contentores que obtiveram a autorização de saída (CUSRES) da Autoridade Aduaneira. Na
situação descrita o despacho aduaneiro é de livre prática, no entanto poderá ser de exportação ou
trânsito.
Mas o contentor só poderá sair do parque perante duas condições: Autorização de Saída pela AT e
autorização dada pelo cliente que representa o dono da mercadoria naquele momento, através do
anúncio de saída.
É o cliente que faz o anúncio de Entrada/Saída (COPARN) que pode ocorrer no âmbito do comboio ou
camião, e após a sua realização o sistema procede às validações necessárias (como por exemplo o
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contentor não ser referenciado em mais nenhum anúncio/booking) sendo partilhada com o operador de
terminal essa informação. A criação do anúncio é condição obrigatória à instrução de carga e gera no
sistema uma atualização no plano de operações e estadia (a aguardar entrada e a aguardar saída). Se
se tratasse de uma exportação, após o anúncio de entrada, o sistema gerava uma posição para o
contentor ser colocado em parque, no ecrã Gestão de Parque.
4) Transporte Ferroviário
No processo Planear & Executar Operações Comboio, primeiramente o operador do transporte
ferroviário anuncia a escala do comboio ao Operador de terminal e de seguida o OT também recebe
do Gestor da Infraestrutura a localização do comboio e do Cliente, o Anúncio de Saída. Posteriormente,
o OT envia o Plano de Carga do Comboio ao Cliente que por sua vez, realiza a Instrução de Carga que
é enviada para o OT. As autoridades competentes conferem uma Autorização de Saída que é enviada
para o OT. Este, de seguida, após a operação, elabora um Relatório de Carga que é enviado tanto para
o Cliente como para o OTF.
O Plano de Carga deverá apresentar critérios de prioridade de expedição de carga em função do
destino seguinte e transporte, bem como critérios indicados pelo utilizador e ainda, servir de base à
geração do Plano de Operação de Comboio. O sistema deverá receber a localização do comboio e
ajustar o Plano de Carga tendo em consideração os adiantos e/ou atrasos. Já a criação da instrução
de carga (que também pode ser de descarga) só pode ser criada quando existe a escala do comboio
correspondente. Para que seja aceite a Instrução de Carga/Descarga e que seja possível concretizar a
operação é necessário que tenha sido feito o Anúncio de Entrada/Saída dos respetivos contentores.
Com a Instrução de Carga criada, o sistema irá notificar e/ou atualizar automaticamente o Planeamento
de Operações do meio de transporte seguinte.
O plano de operação do Comboio permite gerar um planeamento das operações, tendo por base a
Instrução de Carga e/ou Plano de Carga e ainda, assumir parâmetros pré-definidos pelo terminal. Ao
ator responsável pela criação do Plano de Operação é disponibilizado a interface de planeamento de
carga/descarga com visibilidade sobre o inventário e transporte antecedente e como procedimento
inicial deverá proceder à escolha da escala/composição.
Com a criação do plano de Operação do Comboio o sistema disponibiliza ao operador da Instalação
Portuária a Instrução de carga, com os respetivos documentos aduaneiros e de transporte.
O Cliente anuncia a entrada ao Operador do Terminal seguinte, que de seguida recebe a instrução de
descarga. Após a realização da descarga do comboio pelo OT, este elabora o Relatório de Descarga
que envia tanto ao OTF e ao Cliente. Por fim, é pedido a Autorização de Saída do Comboio à Autoridade
Aduaneira.
Faz parte do macroprocesso os processos Planear e Executar. Estes processos não estão relacionados
diretamente com o transporte da mercadoria pelo que serão descritos sucintamente. No processo
Planear Transporte Ferroviário, o Cliente começa por realizar o Pedido de Transporte ao OTF. Este
envia a Sequência de Projeto (Comboio) ao Gestor da Infraestrutura Ferroviária, que é responsável por
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aprovar o Projeto e mediante aprovação envia também o Horário do Comboio ao OTF. De seguida o
OTF comunica a Escala do Comboio ao Cliente, OT e AT. Por fim, a AT é responsável por emitir a
Contramarca do Comboio. Enquanto no processo Executar Transporte Ferroviário, o OT partilha o
Relatório de Carga/Descarga com a JUL, que emite uma Declaração de Expedição ao OTF, que valida
a mesma, sendo enviada para o OT, que a atualiza na JUL. O OTF para além de partilhar com o Gestor
da Infraestrutura Ferroviária o Boletim de Composição e Frenagem (BCF), ainda descarrega na JUL, a
localização do Comboio e o Evento de Transporte.
5) Terminal/Porto Seco
No terminal/porto seco, a plataforma JUL irá disponibilizar as mesmas funcionalidades existentes no
macroprocesso Gerir Parque para o terminal portuário, que foram descritas anteriormente.
6) Transporte Rodoviário
No processo Planear & Executar Operações Camião, inicialmente o OT define a Janela Horária
(Operações) e confirma o serviço ao OTR. O OTR agenda junto do OT o serviço. O OT é o responsável
por registar na JUL a entrada/saída dos camiões na gate. O cliente é aquele que anuncia a Entrada ao
OT, que por sua vez emite uma Guia de Entrada ao OTR, ao Cliente e à Autoridade Aduaneira. O
Anúncio de Saída e a Autorização de Levante é feito pelo Cliente ao OT, durante o carregamento do
contentor. Se a mercadoria já foi alvo de despacho na instalação portuária, não serão necessários
novos procedimentos alfandegários, no entanto no caso de se aplicar o conceito legal de porto seco, o
contentor poderá ficar retido até que os procedimentos estejam concluídos.
Após a emissão da Guia de saída, o sistema pára a contagem do tempo de estadia. Se se tratasse da
entrada de mercadoria no terminal, seria emitido uma Guia de Entrada e o sistema iniciaria a contagem
do tempo de estadia, atualizaria o inventário em parque e a contabilidade de existências e ainda, ficaria
disponível para a receção/criação do Relatório de Embarque/Guia de Saída/ Relatório de Carga
consoante o meio de transporte seguinte.
Após receber a Guia de Entrada, é necessário que a AT e restantes Autoridades deem a Autorização
de Saída ao OT para que este emita a Guia de Saída ao OTR, Cliente e à AT.
Tal como para o transporte ferroviário, o rodoviário também dispõe de um macroprocesso próprio para
o tratamento dos assuntos relacionados. De seguida será explicado sucintamente como é planeado e
executado o transporte rodoviário.
A implementação da Última Milha fará o track and trace até ao destino final, ganhando conhecimento
sobre distâncias percorridas e tempos efetuados.
No processo Planear Transporte Rodoviário, a referência do B/L é partilhada com o OT. De seguida o
OT emite a Lista ordenada de contentores B/L ao Gestor de Transporte, o qual seleciona os contentores
da lista de B/L e envia ao OT. Após o recebimento da Janelas Horárias dadas pelo OT, o Gestor de
Transporte indica o Tipo de movimento + Contentor/IdBooking ao OT. Depois do OT confirmar se as
condições são verificadas, o GT seleciona a Janela Horária. O OT emite a Lista de Motoristas ao GT,

18

que procede ao agendamento. E fica a aguardar a Confirmação/ Cancelamento/ Agendamento. O
Agente de Carga também é notificado da tentativa de agendamento. Para além da JUL, o sistema de
TI TOS também suporta este processo.

No processo Executar Transporte Rodoviário, a JUL partilha a Folha de Serviço com o OTR, o OTR
submete na JUL o Evento de Transporte seguido da Localização e POD (Port of Destination). A JUL
atualiza o ETA camião e envia ao OT. Por fim, a JUL também envia ao Agente de Carga o
Acompanhamento da Mercadoria.
O processo Planear & Executar Operações Barcaça não será descrito nesta dissertação visto não ter
aplicação direta no caso de estudo, Porto de Sines.
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3 Estado de Arte sobre o Transporte de Mercadorias
3.1 Conceitos de Cadeias de Transporte de Mercadorias

O transporte assegura o fluxo de mercadorias entre origens e destinos, “através da criação de utilidade
de lugar e tempo” (Carvalho S., 2017, p.194) é possível criar valor acrescentado.
Existem cinco conceitos ou modalidades relacionadas com o transporte de mercadorias em cadeias de
abastecimento. O mais simples de todos é o multimodal, onde o transporte de mercadorias é feito por
dois ou mais modos de transporte.
A intermodalidade possibilitou a conjugação de forma integrada de mais do que um modo transporte
com recurso ao mesmo veículo de carga, não havendo contato direto entre o operador e a mercadoria.
Gharehgozli et al. (2019) citam a descrição do transporte intermodal por Bontekoning et al. (2004):
“The (European) movement of goods in the same, standardized, loading unit, which successively (by
transhipment) uses rail or barge transport for long-haul and road transport for the short-haulage in a
single seamless journey, without handling the goods themselves in changing modes. Furthermore, the
journey is characterized by decentralized control because of the multiple actors in the chain.”
A intermodalidade significa mais integração e complementaridade entre os modos, aproveitando as
mais-valias de cada modo, com a vista a alcançar um sistema mais eficiente.
Baseado em dados disponíveis no Eurostat para o ano de 2016, é possível verificar que na Europa, a
rodovia detém a maioria das trocas modais, possuindo uma percentagem de 76.2% face à ferrovia e
às vias navegáveis. Ainda, pode-se afirmar, com apoio em valores passados, que nos últimos anos a
distribuição não se alterou significativamente. Gharehgozli A. et al. (2019) para os dados referentes ao
ano de 2013 comenta que apesar das vantagens do transporte rodoviário, a UE não pode continuar a
depender deste modo no futuro devido a restrições de capacidade. Ainda acrescenta, que o
desempenho do transporte rodoviário tem vindo a diminuir, devido aos congestionamentos, ao aumento
dos preços dos combustíveis, às taxas rodoviárias e ao aumento da conscientização sobre questões
ambientais. No entanto, a evolução tecnológica permitiu introduzir no mercado cada vez mais veículos
de baixas emissões e veículos elétricos, por forma a contrariar as emissões provocadas por este modo.
O transporte combinado é muito similar ao anterior, com a particularidade que os troços iniciais e finais
da cadeia realizados por rodovia sejam o menor possível. Já o transporte co-modal é a combinação
ótima dos vários meios de transporte.
Por fim, o termo atual sincromodal é o transporte intermodal combinado com decisões em tempo-real,
com o objetivo evitar perturbações, que muitas vezes resultam em serviços atrasados ou cancelados.
Para que exista sincromodalidade é necessário considerar aspetos como contratação livre,
planeamento e circulação dinâmica, visibilidade da cadeia, disponibilidade de informação, cooperação
entre atores. Um dos objetivos da JUL é integrar conceitos inovadores, como a sincromodalidade.
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3.2 As particularidades dos modos de transporte

As cadeias de transporte intermodais tiram partido das vantagens de cada modo de transporte.
Capacidade, fiabilidade, flexibilidade, velocidade e custos são características importantes dos meios
de transporte. A escolha de combinações de transportes na cadeia intermodal depende da origem e
destino da mercadoria, características físicas e valor da mesma, conjugada com as possibilidades de
serviços existentes. Caldeirinha, V. (2007) diz que no futuro são esperadas mudanças e que cabe aos
consumidores realizar a escolha entre rapidez ou baixo custos em cada caso.

IMPORTAÇÕES – REPARTIÇÃO POR MODO DE TRANSPORTE, 2017
% - Toneladas totais

% - Valor total

EXPORTAÇÕES – REPARTIÇÃO POR MODO DE TRANSPORTE, 2017
% - Toneladas totais

% - Valor total

Figura 9 - Distribuição da carga por modo de transporte em Portugal
(Fonte: INE – Estatística dos Transportes e Comunicações)

Os transportes aéreo e fluvial não são relevantes para esta dissertação, pois não serão integrados na
JUL em Sines.
De uma forma resumida, o transporte rodoviário é o único meio que proporciona um serviço porta-aporta, pois trata-se de um transporte fiável, devido à circulação numa rede redundante, conseguindo,
portanto, alternativas em caso de constrangimentos ou congestionamentos. No entanto, tem uma
capacidade reduzida. O transporte rodoviário serve um mercado fragmentado e altamente competitivo,
não tem qualquer restrição ao nível de tipologia de mercadoria e serve no máximo distâncias
continentais. A Figura 9 mostra que embora as importações e exportações sejam maioritariamente
realizadas por via marítima, o transporte rodoviário transporta cargas mais valiosas.
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As vantagens do transporte ferroviário são a elevada capacidade e baixos custos. No entanto, a
velocidade e a fiabilidade são baixas. Estes pontos fracos resultam do fato de existirem inúmeras
incompatibilidades ao nível da infraestrutura entre países e do transporte passageiros prevalecer sobre
o transporte de mercadorias. Por se tratar de um de um transporte guiado (carril) apresenta também
uma baixa flexibilidade. Serve um mercado altamente concentrado de mercadorias de baixo valor e
entre distâncias continentais.
O transporte marítimo representa, em volume, mais de 80% do comércio de mercadorias a nível
mundial, explicando assim a sua importância para o comércio e globalização. Numa ótica mais
reduzida, ao nível do continente europeu, a sua importância traduz-se em “quase 90% das trocas
externas de mercadorias da União Europeia e 40% das suas trocas internas são efetuadas por via
marítima” (Comissão Europeia, 2014, p.15). Os portos são elementos fundamentais na organização
das cadeias logísticas e “em termos de volume, movimentam 74% do comércio de mercadorias com o
resto do mundo” (Comissão Europeia, 2014, p.16).
A importância atribuída ao transporte marítimo deve-se às vantagens singulares que apresenta. Além
de servir distâncias intercontinentais, reúne o melhor resultado de duas características a serem
consideradas na escolha do modo de transporte: maior capacidade e custos reduzidos. Apenas as
condições climáticas comprometem a fiabilidade deste meio de transporte. Torna-se assim, o modo de
transporte mais económico para elevadas quantidades de mercadoria ou carga de grandes dimensões
para longas distâncias. Mas em contrapartida, é o transporte que apresenta as velocidades mais baixas,
não sendo aconselhado para o transporte de bens perecíveis. Ainda assim, é utilizado para movimentar
produtos frescos com valor unitário baixo.

3.3 Tipologias de cadeias de transporte de mercadorias
Neste capítulo são apresentadas, de forma resumida, três das seis tipologias de cadeias de transportes
definidas por Woxenius J. (2007), que poderão ser analisadas pela JUL. O autor refere que as
configurações apresentam vantagens inerentes e ainda, que são função “de condições prévias em
termos de geografia, demografia, oferta de infraestrutura e o caráter da procura de transporte”
(Woxenius J., 2007, p. 735). A direct link como o próprio nome indica, é o transporte direto entre dois
locais (origem e destino), trata-se de uma ligação simples e eficiente mas que necessita de um fluxo
de volume constante de carga a circular. O corridor é o transporte entre dois ou mais locais, com uma
ou mais escalas intermédias. São exemplo as rotas regulares existentes no transporte marítimo. Esta
tipologia tem a capacidade de atender vários mercados, o que faz aumentar a sua carga, no entanto
as paragens fazem aumentar o custo e o tempo de transporte, existindo um maior risco. Por último, o
hub-and-spoke é composto pelo terminal principal, hub, onde há a concentração da carga e inúmeras
possibilidades de ligações diretas. A produção é mais eficiente mas em contrapartida mais complexa,
com a gestão, planeamento e coordenação da carga. E ainda, devido aos transbordos, há aumento de
tempo, custos e riscos de danos e perdas de carga.
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3.4 Tipologias de terminais
O terminal é um componente fundamental das cadeias de transporte intermodal, é sua função garantir
trocas seguras e eficientes entre os vários modos de transporte. A qualidade dos serviços prestados
pelos terminais e a sua eficiência têm impacto direto na qualidade e nos custos da cadeia de transporte
(Posset et al., 2010a e 2010b).
Os terminais estão normalmente organizados segundo a tipologia de carga que manuseiam e pelos
modos de transporte que são servidos. Os terminais dependem fortemente do espaço que detém para
funções de armazenamento de carga.
Segundo Caldeirinha V. (2007), a importância dos terminais está relacionado com três aspetos:
localização (se por um lado uma localização central serve um maior número de indústria, por outro lado
uma localização demasiado central pode incorrer em constrangimentos e custos associados a
congestionamentos), acessibilidade e infraestrutura. No que diz respeito à infraestrutura o autor refere
que “a modernidade, a capacidade, a eficiência e a possibilidade de expansão e adaptação das
infraestruturas são questões fundamentais aos terminais”.
Os terminais podem ter diferentes designações consoante a sua tipologia. Podem ser: hub, porta de
entrada (gateway), regional e final. O terminal hub é um terminal de grandes dimensões cujo principal
objetivo é a transferência de cargas. Logo, necessita de tecnologia avançada para que as
transferências se façam da forma mais eficiente possível. O terminal, porta de entrada ou gateway, está
localizado nas periferias dos centros populacionais, servido por boas acessibilidades. A carga flui
predominantemente numa direção, recebendo cargas de rotas de longa distância e distribuindo por
rotas de curta distância. O terminal regional é um terminal de pequenas dimensões, com uma estrutura
simples que fornece normalmente transbordo entre ferrovia e rodovia e alguns serviços de valor
acrescentado. Enquanto o terminal final é um terminal cujo próprio nome indica, um terminal de destino
final. Este terminal pode ser qualquer um dos outros dependendo da sua função. É um terminal que se
deve localizar nas proximidades do cliente final.
O porto de Sines tem funcionalidades tanto de hub, derivado da realização do transhipment, como de
gateway, reconhecido como a porta de entrada da Europa. Na sua identidade tem como função principal
o segmento transhipment e realiza secundariamente a função de gateway.
O porto seco é visto como um hub no interior, que concentra carga e presta serviços logísticos de valor
acrescentado. Consequentemente, a concentração de elevados volumes de carga carece de ligações
diretas e frequentes entre terminais portuários e terminais intermodais.

3.5 Agentes envolvidos

O transporte intermodal é bastante complexo devido aos inúmeros agentes envolvidos e às
particularidades dos diferentes modos de transporte utilizados no fluxo de mercadorias entre a origem
e o destino final, como pode ser observado na figura 10. O expedidor é o agente responsável e o
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fornecedor da carga, podendo não ser o dono, normalmente designado por “shipper” nos documentos.
O dono da carga designa-se por consignador. No fim da cadeia de abastecimento, encontra-se o
destinatário, pessoa ou empresa autorizada a receber as mercadorias. Já o novo dono das mercadorias
designa-se por consignatário.

Figura 10 - Agentes envolvidos na cadeia de transporte intermodal (adaptado de Simão J., 2012)

O transitário é o agente destaque na cadeia de abastecimento, ele é contratado pelo consignatário para
estabelecer, organizar e gerir o contato com os diferentes participantes no transporte das mercadorias.
“Os transitários conhecem as regras e regulamentos de importação dos países estrangeiros e as
regulamentações de exportação do país de onde as mercadorias são exportadas.” (McNicholas M.,
2016, p.83). É quem procura a solução ótima de transporte e toma as devidas ações para que as
mercadorias façam o seu caminho até ao destino final.
Fazer contratos, gerir o transporte da mercadoria do cliente, tratar dos documentos de importação e
exportação e em alguns casos contratar o despachante são algumas das obrigações dos transitários
identificadas na dissertação de Macedo P. (2017).
O operador logístico são “empresas que prestam vários serviços logísticos, nos quais se destacam o
armazenamento, gestão de stocks, processamento de encomendas e o transporte entre organizações.
(Domingues M., 2015, p.10).
A alfândega, segundo o Glossário Marítimo-Comercial é o “serviço da Administração Pública que
controla e fiscaliza a passagem pelas fronteiras terrestres, marítimas, fluviais e aéreas do Estado de
todos os bens e mercadorias, procede à liquidação e cobrança dos direitos e dos impostos especiais
devidos, impõe medidas cautelares e aplica coimas e sanções acessórias legais aos infratores”. As
Alfândegas dos países que integram a União Europeia regem-se pelo Código Aduaneiro Comunitário
e pelas disposições de aplicação.
O despachante é a agente/empresa conhecedora de matérias aduaneiras, administrativas e fiscais,
que representa o importador ou exportador perante as formalidades da entrada/saída da mercadoria
no território nacional impostas pela Autoridade Aduaneira. É fundamental o despachante conhecer os
regulamentos internacionais e as tarifas aplicadas na importação da mercadoria, tratando-se de um
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elemento essencial na eficiência da cadeia. Segundo McNicholas M. (2016) também deve estar
profundamente familiarizado com as classificações de mercadorias, tarifas aduaneiras e valores
tributáveis e, mais importante, o conhecimento das mercadorias sujeitas a cotas de importação. Na
maioria das vezes o despachante é também transitário.
“A principal diferença entre um transitário e um despachante aduaneiro é que o primeiro organiza a
exportação da mercadoria, e o segundo organiza o desembaraço dessa mercadoria, uma vez que
chega ao seu destino.” (McNicholas M., 2016, p.84).
Os operadores de transporte podem ser rodoviários, ferroviários, marítimos ou aéreos. Eles são
responsáveis por prestar serviços de transporte. O operador de transporte ferroviário é a empresa que
disponibiliza o material circulante e é o responsável pelo transporte sobre a ferrovia. Na linha de Sines
operam apenas dois operadores sendo eles, a Medway e a Takargo. No que diz respeito ao transporte
rodoviário, existem inúmeros transportadores rodoviários.
No entanto, os operadores de transporte têm de pagar uma taxa ao gestor da infraestrutura em que
circulam. O gestor da infraestrutura é responsável por manter e gerir a infraestrutura que detém com
os pagamentos dos utilizadores. Tanto a infraestrutura ferroviária, como a maioria das rodovias
disponíveis como os dois portos secos portugueses, Bobadela e Leixões, pertencem à Infraestruturas
de Portugal (IP).
No transporte marítimo existem três elementos chave: os armadores, os agentes de navegação e o
operador de transporte marítimo. O armador pode ser e muitas vezes é, simultaneamente, proprietário,
operador e gestor do navio, pode adquiri-los, equipá-los e explorá-los comercialmente. O operador de
transporte marítimo é quem explora comercialmente navios próprios ou de terceiros. Segundo o
glossário é quem dirige a operação comercial de um navio e que toma as decisões sobre as cargas a
transportar, fretes a cobrar e portos a escalar. As linhas de navegação podem ser regulares ou
tramping. As primeiras são rotas e serviços fixos, sujeitos a uma procura regular. O segundo tipo fazse em função do despacho das mercadorias, ou seja, a rota é estabelecida por conveniência. Os
agentes de navegação são os representantes legais dos armadores no porto, têm como funções
providenciar todos os serviços necessários à escala do navio e fazer a ligação entre o transitário e o
armador. Os agentes necessitam de inscrição no Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT), IP e
registo nos portos em que exerçam funções. Segundo o Glossário Marítimo-Comercial é “a pessoa
singular ou coletiva, usualmente nomeada pelo armador, que na ausência do Comandante ou por
delegação deste, num porto, representa o Comandante, o armador, o operador, o gestor ou o afretador
de navios”. Tem como funções tratar da receção e expedição do navio e da burocracia portuária e em
certos casos angariar fretes. Um exemplo é a MSC Portugal, agente de navegação, representante legal
em Portugal do armador MSC. O operador do terminal marítimo é responsável pela carga/descarga do
navio, pelos movimentos e estadia das mercadorias em parque e ainda, pelo carregamento/
descarregamento dos camiões e comboios. Este papel no Terminal de Contentores do Porto de Sines
está entregue, sob concessão, à PSA, uma das maiores empresas mundiais de operações em terminais
marítimos.
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Existem outros elementos da cadeia de abastecimento, como a Autoridade Portuária, Autoridade
Marítima, Autoridade Aduaneira, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras e Autoridade Fitossanitária.
A Autoridade Portuária, sob forma da Administração do Porto de Sines e do Algarve (APS), exerce
controlo sobre a área do porto e as operações que aí decorrem. Tem responsabilidade sobre as
operações marítimas, quer na gestão de tráfego marítimo como nas manobras, contando com um
quadro de pilotos de barra. Ainda é o responsável por dinamizar o porto, atraindo empresas que se
localizem e invistam no desenvolvimento e crescimento do porto.
A Autoridade Marítima faz cumprir as leis nos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional
na forma da Capitania, enquanto a Autoridade Aduaneira e Tributária (AT) aplica os impostos e direitos
aduaneiros, e ainda, controla a fronteira da União Europeia e de Portugal garantindo a parte fiscal,
económica e de proteção, apresenta-se na forma de Alfândega em cada porto. O Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras presta um serviço de segurança, ou seja, é o responsável por controlar a
circulação de pessoas nas fronteiras do território nacional. A Autoridade Fitossanitária sobre a
responsabilidade da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) certifica-se da saúde e
proteção animal, regulamentação e coordenação do controlo alimentar e ainda, sanidade vegetal e
fitossanidade e por último, a Autoridade de Saúde ou Sanidade Marítima responsável pela aplicação
Regulamento Sanitário Internacional, como a tomada de diligências perante o surgimento de uma
doença que constitua um problema de saúde pública e aplicação de procedimentos em caso de risco
ambiental nos portos nacionais.
Ainda as associações como Associação dos Portos de Portugal (APP), Associação dos Agentes de
Navegação de Portugal (AGEPOR), Associação dos transitários de Portugal (APAT) têm influência na
cadeia de transporte de mercadorias.

3.6 Documentos utilizados no transporte de mercadorias
As mensagens trocadas e os documentos exigidos no transporte de mercadorias são fontes de
informações, que serão parte integrante da JUL, de forma a existir um ponto de contato entre as
diferentes entidades. No entanto, nesta plataforma o acesso aos documentos seguirá as normas legais
de privacidade, tendo acesso autorizado apenas algumas partes. Na Figura 11 estão ilustradas as
mensagens trocadas ao longo da cadeia de transporte intermodal.
As regras e regulamentos na documentação no transporte de mercadorias tem princípios comuns,
apesar de algumas vezes variarem de país para país. Normalmente, os documentos são preparados
pelo transitário, mas também podem ser preparados pelo importador ou exportador. O seu
preenchimento correto leva a ganhos de eficiência ao longo de toda a cadeia. Neste capítulo apenas
serão tratados os documentos relevantes para o transporte das mercadorias.
O packing list ou lista de carga é o documento que caracteriza toda a mercadoria, qualquer que seja o
meio de transporte utilizado. Para cada meio de transporte existe um contrato designado por
Declarações de Expedição, em que o transportador garante o transporte das mercadorias do expedidor.
Para o transporte marítimo, o documento é designado por Conhecimento ou Bill of Lading (BL) é um
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documento emitido pelo armador para o operador do navio que certifica que as mercadorias foram
recebidas a bordo. É um contrato entre o expedidor e a transportador marítimo, como garantia que as
mercadorias serão transportadas num determinado navio e horário e mediante o preço estabelecido.
Este documento é um contrato de transporte que confere o título de propriedade ao titular do
conhecimento. É o único documento preparado para toda a carga a ser transportada no navio. Neste
documento constam informações como, o nome e outros dados de contato do expedidor, do
consignatário, da transportadora e transitário, nome do navio e número da viagem, porto de
carregamento e descarregamento ou porto final se a carga sofrer transbordo, descrição detalhada da
mercadoria, e em caso de se tratar de contentores cheios, devem especificar o número de contentor e
selo. Caso exista transporte multimodal ou combinado é necessário o Conhecimento FIATA que é da
responsabilidade da Federação Internacional das Associações de Transitários e Afins (FIATA). Quando
o transporte é feito por estrada a nível internacional é exigido o Guia de Transporte, por norma, por
cada veículo. A carta de porte aéreo é o documento utilizado no transporte aéreo e o Guia de Remessa
é empregue no transporte ferroviário. O livrete ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) é
um documento aduaneiro emitido pelas câmaras de comércio a fim de permitir a importação temporária
de mercadorias isentas de direitos aduaneiros e de impostos. Por fim, a Caderneta TIR (Transporte
Internacional Rodoviário), documento de trânsito aduaneiro, utilizadas para transporte internacional,
que em parte seja feito por estrada. Este documento autoriza o transporte segundo o definido pela
Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE): “O regime TIR exige que as
mercadorias sejam transportadas em veículos ou contentores seguros, que todos os direitos e impostos
exigíveis durante a viagem estejam cobertos por uma garantia internacional válida, que as mercadorias
sejam acompanhadas por uma caderneta TIR e que se apliquem no país de partida as medidas de
controlo aduaneiro aceites pelos países de trânsito e de destino.”(Comissão Europeia).
Outro documento importante no transporte marítimo é o manifesto que pode ser de carga, descarga ou
trânsito. Este também é utilizado no transporte aéreo. É uma lista que discrimina todos os BL’s das
cargas carregadas ou descarregadas de um terminal portuário. É portanto, preparado pela
transportadora marítima com as informações dadas pelo expedidor ou transitário, indicando: o nome
da mercadoria, número dos conhecimentos, marcas, número de volumes, nomes dos carregadores e
dos destinatários, peso ou volume de cada mercadoria, frete, entre outras. Caso existam passageiros
a bordo, eles e as suas bagagens tem de ser manifestadas. Este documento é enviado aos agentes de
navegação representantes do armador em cada porto, para que iniciem o processo de liberação da
carga junto das autoridades competentes. Documento exigido pela Alfândega para cobrança de Direitos
e o Despacho das mercadorias.
A liberação da mercadoria por parte da alfândega é mencionada como um nó crítico da cadeia
intermodal. De forma a agilizar este momento, no decorrer de uma importação para a UE é fundamental
a Declaração Sumária de Entrada (DSE), que contém informação prévia sobre a mercadoria que irá
entrar no espaço da UE. Esta deve ser apresentada na primeira estância aduaneira de entrada na UE
pelo transportador das mercadorias mesmo que as mercadorias não sejam importadas para a UE. Os
prazos para entrega desta declaração variam consoante o tipo de mercadoria e o meio de transporte
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utilizado. Para o transporte marítimo e rodoviário foram estabelecidos os seguintes prazos pela
Comissão Europeia:
•

Carga contentorizada (transporte marítimo): pelo menos, 24 horas antes do início do carregamento
no porto estrangeiro;

•

Carga a granel (transporte marítimo): pelo menos, 4 horas antes da chegada;

•

Transporte marítimo de curta distância: pelo menos, 2 horas antes da chegada;

•

Transporte rodoviário: pelo menos, 1 hora antes da chegada.

Não há referências aos prazos para o transporte ferroviário, contudo apresentam os prazos para o
transporte aéreo que não são relevantes para o âmbito desta dissertação. É de referir que esta
declaração tem em conta informações presentes noutros documentos realizados pelo exportador, como
conhecimentos de embarque e faturas comerciais, etc. Em caso de exportação é necessário a
Declaração Sumária de Saída (DSS).
Aquando da chegada da mercadoria à UE, ela é colocada em depósito temporário, no máximo de 90
dias, para que lhe seja atribuído um regime aduaneiro.
Declaração Aduaneira – DAU (Documento Administrativo Único) visa a transparência das exigências
administrativas nacionais, racionalizar e reduzir a documentação administrativa, reduzir a quantidade
de informação exigida e normalizar e harmonizar os dados, este documento é preenchido pelo
importador ou responsável e é enviado eletronicamente para alfândega. Este documento serve para
qualquer mercadoria e qualquer que seja o regime aduaneiro.
Para o desalfandegamento da mercadoria são necessários os seguintes documentos: fatura comercial,
declaração de valor aduaneiro, documentos de transporte (descrito anteriormente), seguros de carga e
listas de volumes. Será desenvolvido de forma resumida o objetivo de cada documento e que
informações gerais possuem.
A fatura comercial é um registo ou prova da transação feita entre o exportador e o importador, ela é
emitida pelo exportador quando as mercadorias estão disponíveis, de forma a cobrar as mercadorias
ao importador. Nela constam dados como identificação e contacto do exportador, importador e da
empresa de transporte, data de emissão, número da fatura, descrição das mercadorias e quantidade,
valor total de faturação e divisa de pagamento, condições de pagamento, meio de transporte utilizados,
entre outros.
A declaração de valor aduaneiro é obrigatória ser apresentada às autoridades aduaneiras quando a
mercadoria ultrapassa o valor de 20 000 euros, tendo como principal objetivo aferir o valor da transação
para determinar o valor aduaneiro (valor tributável) para aplicação dos direitos aduaneiros.
Os seguros de carga é o acordo pelo qual o segurado é indemnizado no caso de prejuízos causados
por um risco coberto pela apólice. O seguro cobre os danos ou perdas decorrentes das atividades
normais no transporte intermodal, como transporte, armazenagem, transferência entre modos e ainda,
quando ocorrem acontecimentos excecionais. Existem dois tipos de seguros, o seguro de transporte
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de mercadorias e o seguro de responsabilidade do transportador. O primeiro é estabelecido consoante
o que o titular deseja. Já o seguro de responsabilidade do transportador é determinado segundo vários
regulamentos. O seguro neste caso é função do meio de transporte, peso e valor de mercadorias
transportadas e responsabilidade do transportador nos danos. A fatura do seguro só é exigida pela
alfândega quando alguns dados não figuram na fatura comercial. Para cada tipo de transporte existe
os seus próprios regulamentos no que diz respeito à responsabilidade sob a carga.
Por fim, a lista de volumes serve de inventário das mercadorias, identificando as informações das
mercadorias importadas e das embalagens de cada expedição.
Consoante a tipologia da mercadoria poderão ser necessárias as inspeções no qual resultam os
certificados no caso de resposta afirmativa, por exemplo em caso de transporte de animais vivos antes
do embarque é necessária uma inspeção nos Postos de Inspeção Fronteiriços (PIF) sobre
responsabilidade da DGAV.

Figura 11 - Troca de documentos ao longo da cadeia de transporte intermodal (Adaptado de McNicholas, 2016)

3.7 O papel da informação
O conhecimento da informação é indispensável para o bom funcionamento da cadeia intermodal. Vários
autores, como é o caso de Gharehgozli A. et al., (2019) apontam como chave de sucesso, a
disponibilidade e partilha de dados e informações atuais, de forma precisa e eficiente em cadeias
intermodais. A partilha de informação deve ser vista pelos agentes como uma vantagem competitiva,
pois permite antecipar decisões e tarefas, agilizando processos, e culminando em ganhos de eficiência
ao longo da cadeia.
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Segundo Muñuzuri J. et al. (2019), com base nos estudos desenvolvidos por outros autores, apontam
a falta ou atraso de informação como as principais causas para a ineficiência operacional. Pois introduz
distúrbios e dificuldade em programar e planear as ações seguintes. Além disso, os reduzidos
equilíbrios no fluxo de contentores vazios e cheios, congestionamentos inesperados ou tempos de
permanência indesejados no terminal também estão relacionados.
Gharehgozli A. et al. (2019) referem como principais problemas da troca de informação: dupla
informação (cada organização na cadeia de abastecimento intermodal usa o seu próprio sistema de
informações, com linguagem de comunicação, software e estrutura específica), informação errada
(diferenças entre os sistemas de informação, estrutura e linguagem, sendo necessário esclarecer quais
as informações a inserir nos campos de entrada), informações oportunas (frequentemente, as
informações não são trocadas no tempo ideal) e informação desconhecida (muitas vezes, as
organizações não sabem quais as informações relevantes a trocar).
Os autores também focam os três níveis de participação na troca de informações e as suas
problemáticas:
•

Participações individuais: estando todas as informações disponíveis, o mercado torna-se
transparente, findando com os segredos de negócio e a concorrência, conferindo responsabilidade
aos intervenientes. Sendo estas as principais preocupações que dificultam a partilha de informação.

•

Participação do porto: uma melhor cooperação entre as partes interessadas e troca de informação
atrairá mais carga para o porto.

•

Participações das organizações: as empresas maiores e com mais atividade terão mais facilidade
em adaptar-se. No entanto, se no futuro os sistemas comunitários portuários e os requisitos de
informação forem padronizados a nível europeu ou mundial, a eficiência operacional será melhor.

3.8 Fluxos de informações

Este capítulo seguirá as considerações feitas por Macedo P. (2017) que resultaram de diversas
pesquisas recentes realizadas nesta área. O autor identificou fluxos de informações ao longo de
cadeias intermodais e os fluxos críticos no desempenho da mesma, tendo como referência as tipologias
de Woxenius.
Existem duas fases de troca de informação em cadeias intermodais. A primeira está relacionada com
o processo de negociação e adjudicação do transporte intermodal, quando ainda não se iniciou o fluxo
físico, encontrando-se a carga no expedidor. A segunda fase, e mais relevante para esta dissertação,
são quando existem simultaneamente fluxo de informação e fluxo físico de mercadorias. É nesta fase
que as informações são preponderantes para um melhor desempenho do transporte intermodal.
Macedo P. (2017) concluiu a partir da literatura analisada que há três pontos críticos numa cadeia
intermodal, sendo eles: processos de carga/descarga, procedimentos alfandegários e transferências
entre modos. Os dados/documentos geralmente partilhados entre agentes são: lista de carga, previsão
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da hora de chegada, local de origem, local de destino, horários a cumprir, quantidade de carga, tipo de
carga, requisitos específicos, lista de descarga, meios de transporte utilizados, entre outros.
Macedo P. (2017), numa primeira fase, esquematizou os fluxos de informação para a fase de
negociação e adjudicação e fluxos de carga e informação para as tipologias Direct link, Corridor e Huband-spoke. Destas tipologias, que foram descritas no subcapítulo 2.3 e analisadas por Macedo P.
(2017), a tipologia com maior abrangência e que melhor se adequa aos trabalhos a desenvolver
futuramente é a Hub-and-spoke que engloba uma ligação de curta duração, designada pelo autor como
a rota nacional, entre o expedidor e o porto de origem, e outra de longa duração, designada por rota
internacional, entre o porto de origem e o porto de destino. Segundo o autor “(…) 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”.
Numa segunda fase descriminou os fluxos, o autor classificou os fluxos de informação quanto ao seu
impacto na cadeia. Muito grave quando os erros ou atrasos são capazes de interromper toda a cadeia,
grave para atrasos e custos extras, leve para pequenos atrasos e pouco relevante para quando há
apenas perda de informação. Foram descritos um total de 22 fluxos de informações, dos quais 4 são
considerados fluxos em que a perda de informação tem um impacto muito grave na cadeia.
De seguida, resumidamente apresentar-se-á a descrição dos fluxos classificados como muito graves,
entre que agentes se dá a troca de informação, em que momento deve ser feita e que repercussões a
falha ou atraso tem na cadeia.
O primeiro fluxo identificado como muito grave dá-se quando o transitário ou despachante não avisa a
alfândega da origem das mercadorias a transportar após a descarga da carga no terminal, tendo como
consequência o atraso na declaração da carga e por conseguinte o atraso no início da rota
internacional, pois cargas não declaradas não podem ser movimentadas. O mesmo acontece aquando
da chegada da carga ao terminal de destino, se o transitário de destino, despachante ou transportador
não avisam a alfândega do destino da carga que irá ser descarregada no terminal. Este aviso deve ser
feito quando a carga inicia a sua rota internacional ou ainda durante a viagem. Esta não partilha de
informações tem repercussões na descarga da mercadoria no terminal, pois ela não pode ser
descarregada se não estiver legalizada, principalmente mercadorias que impliquem pagamentos de
taxas e/ou vistorias, o que pode interromper o sistema. O terceiro momento em que pode ocorrer uma
paragem da cadeia é quando o despachante de destino deve legalizar as mercadorias junto da
alfândega. Por fim, a último fluxo com impactos muito graves na cadeia pode-se dar quando a alfândega
autoriza a descarga da mercadoria ao despachante, operadores e transitários. Esta partilha de
informação deve ser feita no momento em que a carga chega ao terminal, podendo ser necessário
esperar pela vistoria, o que pode causar interrupções no caso de haver inconformidades com a
mercadoria ou se houver atrasos na vistoria.
Macedo P. (2017) explora as trocas de informação existentes ao longo das várias tipologias de cadeias.
No entanto, a sua análise foca-se sobretudo nas trocas com o transitário, não fazendo referência às
trocas de informação entre os outros agentes das cadeias intermodais.
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3.9 Sistemas de informação
3.9.1

Conceitos

Como já foi abordado anteriormente, uma das dificuldades à melhoria da eficiência de cadeias
intermodais é a comunicação e a troca de informações entre os stakeholders, descritos anteriormente,
no Capítulo 2.5. Posset et al. (2010a e 2010b) sublinham a importância do papel das tecnologias
modernas de informação e comunicação na garantia de um transporte intermodal sem atrito e
competição.
É com base nessa dificuldade que surge, a solução Port Community System (PCS). O PCS é definido
pela IPCSA (International Port Community System Association) como “uma plataforma aberta e neutra,
que possibilita a troca inteligente e segura de informação entre stakeholders públicos e privados,
melhorando assim, a posição competitiva das comunidades portuárias e aeroportuárias”. Acrescenta
ainda, que o PCS otimiza, gere e automatiza processos portuários e logísticos através de uma única
submissão de dados e conecta o transporte e a logística das cadeias.
A utilização de plataformas de comunicação traz vários benefícios, segundo Gharehgozli A. et al.
(2019):
•

Melhor coordenação: necessidade de haver menor comunicação bilateral, apostando em
plataformas de informação partilhada, para que a comunicação seja integrada e coordenada em
toda a cadeia;

•

Custos de transação mais baixos: quando as informações são submetidas numa plataforma
partilhada por um único ator, cada agente autorizado tem acesso a essas informações. A
informação deixa de ser trocada e submetida em sistemas internos várias vezes;

•

Fiabilidade: Quando as informações são trocadas de forma coordenada e são reutilizadas por
várias partes, a qualidade da informação melhora. Assim, há uma melhoria na organização do
transporte, o que lhe confere uma maior fiabilidade;

•

Tempo de trânsito: Quando as informações são conhecidas antecipadamente em vez de serem
atrasadas, um contentor pode ser retirado do terminal o mais rápido possível. Isso pode melhorar
o tempo de trânsito;

•

Segurança: Quando as autoridades e as brigadas de incêndio sabem quais os comboios ou
barcaças que movimentam cargas perigosas e sabem a sua localização, os acidentes podem ser
resolvidos antes de entrar em desastres (KNV, 2013);

•

Custos: quanto maior o conhecimento sobre as informações quanto há disponibilidade das
diferentes opções, mais fácil se torna tomar decisões, facilitando as trocas entre modos. Quando
um cliente conhece as diferentes ligações ferroviárias e fluviais entre o porto e seu destino final no
hinterland, os horários e qual o custo do transporte, mais fácil será a organização entre diferentes
modalidades.

A adoção das TIC na logística e transportes deve-se principalmente à redução de custos e à prestação
de melhores níveis de qualidade de serviço, outros dos fatores apontados é o monitoramento dos

32

serviços de transporte e ainda, há autores que referem questões de segurança (Muñuzuri J. et al.,
2019).
Do ponto de vista operacional, Muñuzuri J. et al. (2019) menciona os benefícios da aplicação das TIC
nos terminais e portos intermodais referidos pelos autores Harris, Wang e Wang (2015):
•

Tempo de carga e descarga reduzido no terminal intermodal devido aos sistemas avançados de
operação do terminal;

•

Melhor utilização da infraestrutura do terminal intermodal;

•

Interfaces aprimoradas e eficientes entre os diferentes modos na transferência de carga nos pontos
de transbordo;

•

Custos de operação reduzidos;

•

Melhor atendimento ao cliente e satisfação.

Os PCS vieram substituir os métodos arcaicos de troca de informação, quer através de papel, enviados
por faxe ou entregues em mão, que se utilizavam no início ou mais tarde através de e-mail, com o
surgimento da internet. Estes meios não possibilitavam que a mercadoria atravessasse a cadeia de
uma forma fluída devido aos processos administrativos adjacentes. Os PCS permitem reduzir
drasticamente o papel, melhorar a qualidade da informação, sincronizar a integridade da informação
entre os diferentes atores e suportar o planeamento e gestão das operações (Simão J.,2012). No
entanto, este sistema serve-se muitas vezes de informação introduzida manualmente pelos
utilizadores, que para além do consumo de tempo e recursos humanos, pode resultar em informação
errada.
O conceito Single Window ou Janela Única é o ato de submeter uma informação ou documento, uma
única vez, num único sítio. Este termo está muitas vezes relacionado com o conceito One-Stop-Shop,
que significa tratar de assuntos relacionados com várias entidades no mesmo sítio. O seu objetivo é
resolver os problemas como informação duplicada, reutilizando a mesma informação para os vários
atores.
Os PCS ao permitirem a disponibilidade de dados num único local e em tempo real, além de darem
visibilidade à cadeia, possibilitam a alteração das decisões com base em informações atualizadas e
ainda, facilita a implementação de processos logísticos integrados.
Apesar dos PCS terem evoluído muito nos últimos anos - “Muitos estudos demonstram que a
cooperação e comunicação entre agentes é fraca e que os sistemas de informação são incompatíveis.”
(Gharehgozli A. et al.,2019, p.155). Gharehgozli A. et al. (2019) considera importante a normalização
dos PCS a nível europeu para que as empresas ativas em vários portos troquem informações com as
autoridades portuárias e alfandegárias. “Os entrevistados recomendam que os padrões sejam
desenvolvidos a nível mundial porque as organizações de logística comunicam entre si a nível global“
(Gharehgozli A. et al., 2019, p.163).
Muñuzuri J. et al. (2019) referenciam o estudo de Bohari e Zainuddin (2013) que identifica quatro
objetivos a longo prazo para um terminal intermodal ao investir em TIC:
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•

Aumentar a perceção dos clientes face a um terminal inovador, mesmo que os sistemas existentes
não permitam extrair todo o potencial dos novos recursos de produtos ou serviços;

•

Diferenciar o terminal dos seus concorrentes, oferecendo diferentes produtos, serviços, ou
características do produto ao cliente, embora os produtos ou serviços possam ter as mesmas
funções;

•

Estabelecer barreiras à entrada de concorrentes, que são forçados a preencher as lacunas para
permanecer no mercado;

•

Em geral, consolida vantagens competitivas para o terminal.

Atualmente, a eficiência do porto marítimo deixou de ser a principal preocupação para seus utilizadores,
revelando maior importância a eficiência da cadeia de abastecimento que é servida por ele. (Panayides
& Song, 2008, em Almotairi, B. et al.,2011).
Atualmente o termo Smart Port é bastante utilizado, porque mais do que ter e armazenar dados, é
necessário que os sistemas façam a interpretação no auxílio à tomada de decisão. É esperado que os
sistemas tenham abordagens preditivas, na melhoria da eficiência. Segundo Willis, R. e Holgate S.
(2018) a gestão dos portos e terminais são muitas vezes baseadas em instinto, tradições ou boas
práticas e em alguns casos são usadas ferramentas nas decisões operacionais. Mas hoje é possível
“usar o desempenho ao vivo das operações para extrapolar o tempo esperado de partida de um navio
ou a alocação de recursos com base nos tempos estimados de chegada dos transportadores aos
terminais” (Willis, R. e Holgate, S., 2018). “Todas essas ferramentas são úteis e vitais, criando
tendências para o futuro e métricas de desempenho para medir as decisões.” (Willis, R. e Holgate, S.,
2018). De acordo com Willis, R. e Holgate S. (2018), esta visão preditiva permitirá uma melhor alocação
de recursos e mão-de-obra, e a tomada de decisões críticas antes da sua ocorrência, ao invés de
apenas avaliarem o sucesso/insucesso de uma determinada ação a posteriori, quando o custo/impacto
não pode ser evitado.

3.9.2

PCS nos portos europeus

No subcapítulo 3.9.1 já foram mencionadas as vantagens que advêm da implementação do PCS para
a comunidade portuária que o recebe. No entanto, é a mesma comunidade que estabelece entraves à
mudança. Constante J. (2019) considera que uma implementação bem-sucedida está relacionada com
o design do modelo de negócio e ainda indica diretrizes a adotar para que a implementação decorra de
forma natural.
Este capítulo debruçar-se-á na Europa e nos PCS que têm sido desenvolvidos, mais concretamente no
PCS desenvolvido no porto espanhol de Valência que permite explorar uma realidade próxima da
portuguesa, e uma outra que permite perceber o caminho que tem sido traçado na maior potência
portuária europeia, que é o caso do porto de Roterdão que desenvolveu um PCS que integra os
restantes portos holandeses. No entanto, é interessante observar o trabalho recente de Constante J.
(2019) que compila numa tabela os serviços prestados por alguns PCS. Na Tabela 1 são analisados
os serviços dos seguintes PCS: APCS (Antuérpia), DAKOSY (Hamburgo), Destin8 (Felixstowe),

34

PORTBASE (Roterdão e Amesterdão), PORTIC (Barcelona), Portnet (Singapura), AP+ (Marseille) e
ValenciaportPCS (Valência).
Tabela 1 - Serviços disponíveis em alguns PCS (adaptado de Constante J., 2019)
Port Community Systems
APCS

Serviços Eletrónicos
Reservas – transporte marítimo

X

Declaração de carga de exportação/
relatório
Estado/informações sobre liberação do
contentor
Informações alfandegárias
Informação sobre mercadorias perigosas
Instruções de entrega
terrestre
Informação de descarga

–

DAKOSY

X

PORTIC

X
X

VALENCIAPORTPCS

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Relatório de entrada/saída
Faturação
Informação de carregamento e descarga

X
X

Manifesto – transporte marítimo
Informação de operações – transporte
terrestre
Planeamento de informações – transporte
terrestre
Gestão de escalas portuárias
de

Track
and
Trace
marítimo/ferrovia/rodovia
Informações de transhipment

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

carga

X
X

X

X
X

X

Informações sobre chegada/partida de
navios
Instruções de envio

Ordem de transporte

AP+

X

Serviços financeiros

Declaração de manifesto
portuária/ alfandegária
Navio (outras informações)

PORTNET

X
X

X

X
X

Exportar lista de carga

PORTBASE

X

transporte

Informação de Saída

DESTIN8

X

X

X

X

X

–

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

O ValenciaportPCS é definido como “uma plataforma tecnológica criada pela Autoridade Portuária de
Valência que oferece serviços orientados para agilizar os processos operativos das empresas da
comunidade portuária, representando um novo passo no compromisso de melhoria da competitividade”.
É uma plataforma que oferece mais de 20 serviços para mais de 600 empresas privadas e públicas.
Na tabela 2 são apresentados alguns dos serviços disponíveis, com foco para os serviços diferenciados
e para os serviços que se estendem à cadeia de abastecimento. Serviços como gestão de escala,
declaração de mercadorias e instruções de embarque não foram descritos.
O porto de Roterdão coordena e troca informações através do PCS da Portbase. O Portbase segundo
o seu website “oferece mais de 40 serviços diferentes para todos os elos da cadeia logística” e “eliminou
a necessidade de 30 milhões de chamadas telefónicas e 100 milhões de e-mails”. O Portbase Port
Community System autodefine-se como a conexão digital entre os portos holandeses e conta com uma
cobertura quase nacional disponível para todos os setores portuários. Os serviços prestados estão
organizados em quatro categorias: chamada de navio, Gestão da Carga de Importação, Organização
do Transporte no Hinterland e Gestão da Carga de Exportação. Para cada categoria é feita uma breve
descrição e enumerados os serviços, presentes na Tabela 3. A cada serviço corresponde um
número/cor que é representado na Figura 12, indicando o momento em que o serviço deve ser
realizado.
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Tabela 2 - Alguns serviços disponíveis no ValenciaportPCS (adaptado de valenciaportpcs.com)
Serviços
Gestão

Descrição
de

Permite fazer pedidos de autorização de embarque, desembarque e trânsito de mercadorias

Mercadorias

perigosas e ainda, realizar notificações para mercadorias perigosas que permanecem no navio

Perigosas

durante a sua estadia em porto. Este serviço oferece informações aos agentes, controlo sobre
informações e documentações e redução de erros.

Lista de Carga e

Permite o envio da lista de carga e descarga de navios para os terminais de contentores e após

Descarga

finalização das operações, o operador de terminal envia a confirmação de carga/descarga dos
contentores mencionados nas listas. Outra das mais-valias deste serviço é não haver necessidade
de inserir os dados do DUA manualmente para preenchimento do Manifesto. Esta ferramenta está
disponível para os consignatários registados. É independente do TOS e está integrado com os
terminais de contentores e veículos. Tem a possibilidade de se poder obter informações
alfandegárias e informações relativas ao despacho para geração do manifesto. Mais uma vez, é
um serviço que permite aos agentes acompanhar, controlar e reduzir erros. Este serviço foi capaz
de reduzir em dez vezes o tempo gasto na verificação de contentores de exportação e transbordo
tanto para agentes de navegação como para a AT. Além destas vantagens, o serviço adicionou
fiabilidade à cadeia de transporte, garantindo antecipadamente aos clientes, o carregamento da
mercadoria num determinado navio e conhecer caso houvesse, algum problema na saída do
mesmo, o que veio permitir aos destinatários melhorar o planeamento da cadeia de
abastecimento.

Transporte

por

Rodovia

Permite aos agentes envolvidos, a geração e gestão de ordens de transporte, além disso, notifica
a entrega e admissão do contentor nos seus terminais e/ ou depósitos. Tem como benefícios a
realização de um procedimento padronizado, está integrado com o horário de fecho do porto e
possui a possibilidade de gerar qualquer documento e admissão de entrega de forma
independente. Ainda disponibiliza informações históricas em tempo real.

Transporte

por

Muito semelhante ao serviço anterior, sendo portador dos mesmos benefícios.

Ferrovia
Seguimento

da

Mercadoria

Permite aos utilizadores da plataforma obter informações de rastreamento das suas encomendas,
como se encontra o status atual da carga, transferências feitas ou documentos processados bem
como, a possibilidade de integrar estas informações no seu sistema por forma a oferecer aos seus
clientes.

Informação

O PCS cruza dados das autorizações de entrada e saída com os restantes serviços para oferecer

Aduaneira

informações ricas e com utilidade para os seus utilizadores. Além disso, permite aos utilizadores
que prestam serviços terrestres ver em tempo real o status aduaneiro dos contentores de
importação. As empresas também beneficiam da facilidade de obtenção de dados aduaneiros para
o Manifesto.

Consulta

de

Equipamentos

Este serviço permite conhecer o estado dos contentores e veículos tanto para carga como
descarga. Este serviço oferece novos métodos de simplificação de procedimentos aduaneiros,
aumenta o nível de segurança e proteção dos portos, automatizando o controlo de operações e
facilitando a deteção de inconsistências. Além disso e através da combinação de informações de
rastreabilidade aduaneira com fontes de informações portuárias presta serviços de valor
acrescentado

para

fins

comerciais

e

governamentais.

Permite

reduzir

atrasos

e

congestionamentos e a quantidade de trabalho.
Saídas

e

Chegadas
Reservas
Carga/Booking

É um serviço que oferece informação relativa a partidas e chegadas com as principais companhias
de navegação do mundo. Permite a consulta de escalas planeadas e em operação em tempo real.

de

Permite aos transitários e expedidores solicitar às empresas de transporte reserva de espaço para
os seus contentores e por sua vez, receber a confirmação da mesma. Uma das vantagens deste
serviço é a reutilização das informações de reserva para a instrução de embarque e de transporte
ou a possibilidade de obter informações de rastreamento. Estas e outras vantagens produzem
conjuntamente numa redução de custos devido à otimização do processo.

36

Tabela 3 - Serviços disponíveis no Portbase (Adaptado de portbase.com)
Categoria
Chamada

de

Navio

Gestão

da

Carga

de

Importação

Organização
dos transportes
no Hinterland

Gestão

da

Carga

de

Exportação

Descrição

Serviços

É composta por serviços que
permitem acelerar os processos
logísticos em torno da estadia do
navio e agiliza os procedimentos
junto das autoridades. Os serviços
permitem atividades agendadas
com antecedência e uma avaliação
de potenciais riscos. Exemplo
disso é a possibilidade de agendar
inspeções antes da chegada do
navio ao porto.
Aplica-se ao transporte de carga a
granel e contentores. Estes
serviços facilitam o cumprimento
dos requisitos impostos e a
eficiência e a transparência entre
as partes envolvidas.

Notificação da Tripulação e Passageiros (39)
Notificação de Mercadorias Perigosas (2)
Notificação de Abastecimento ao Navio (41)
Notificação da Janela Única (3)
Notificação de Recolha de Resíduos (1)
Declaração de Harbour Dues Amsterdam (5)
Notificação do Navio (4)

O porto é a porta de entrada e
saída
do
hinterland.
Desta
categoria fazem parte serviços de
entrega e recolha de contentores
sendo o ponto de ligação entre as
entidades prestadoras do serviço
de transporte.
É oferecido um balcão único para
lidar com as formalidades de
exportação, para um melhor fluxo
de granéis e contentores.

Declaração de Importação de Carga (14)
Relatório de Estado da Declaração de Carga (6)
Informação de Carga (8)
Informação de dados de serviço de descarga (44)
Estado da Importação (43)
Portal de Inspeção (7)
Declaração de Alimentos e Produtos de Consumo (15)
Relatório de Confirmação de Descarga (9)
Lista de Diferenças de Descarga (18)
Informação de Descarga (10)
Lista de Descarga (11)
Documentação de Notificação de Importação (16)
Notificação de Procedimento de domiciliação (12)
Declaração de Importação de Carga antes da chegada (21)
Estatísticas do Porto (35)
Declaração de Trânsito (17)
Processo de Inspeção Veterinária (35)
Planeamento fluvial (22)
Fluvial – Notificação do contentor no hinterland
Rodovia – Notificação do contentor no hinterland (42)
Direitos dos portos Interiores (23)
Planeamento Ferroviário (25)
Sistema de Informação de carga do vagão (24)
Declaração de Carga de Exportação a granel (32)
Declaração de Carga de Exportação de Contentores (32)
Despacho de Contentores de Exportação (36)
Declaração Sumária de Saída (33)
Lista de Carregamento (28)
Notificação de chegada de mercadoria (30)
Notificação de chegada de contentores para exportação (29)
Notificação de Documentação de exportação (31)
Notificação da Massa Bruta Verificada (35)
Estatísticas do Porto (35)
Track & Trace de Exportação (34)
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Figura 12 - Serviços ao longo da cadeia de transporte intermodal (Fonte: Portbase.com)
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4 Estado de Arte sobre Análise de Desempenho – Quadro de
Referência
4.1 Contextualização

Este capítulo foca-se essencialmente no trabalho desenvolvido por Posset et al. (2010a e 2010b). Na
revisão da literatura disponível foram os únicos autores que forneceram indicadores de desempenho
comparáveis para o transporte intermodal, e como tal, desenvolveram um estudo amplo sobre
caraterização, importância, classificação e organização de indicadores de desempenho relativos à
cadeia de transporte intermodal. As lacunas encontradas neste documento foram colmatadas com a
leitura de outros autores que dedicaram o seu estudo a recolher e organizar indicadores específicos de
um momento da cadeia intermodal como se verá ao longo deste capítulo.

4.2 Caracterização dos Indicadores de Desempenho e dos Indicadores de Desempenho
Chave/ Key Performance Indicators
O desempenho é de forma genérica o rendimento de um indivíduo, empresa, ou até mesmo de um
equipamento, produto ou processo. Por forma a medir o rendimento/desempenho/performance recorrese a indicadores de desempenho.
Muitas vezes, as empresas definem e apoiam-se em planos estratégicos por forma a conseguir atingir
prontamente as suas metas e os resultados desejados. Os planos são compostos por conjuntos de
ações que resultem na concretização de objetivos relevantes para a empresa. A avaliação do
cumprimento das ações e consequentemente do objetivo pretendido são conseguidos através de
indicadores de desempenho. Os indicadores também denunciam as ações quando estas são
deficientes ou inadequadas no cumprimento dos objetivos pretendidos, sendo apontado por Posset et
al. (2010a e 2010b) como um “método correto para apoiar os processos de tomada de decisão”.
Os

indicadores

de

desempenho,

Performer

Indicators

(PI)

medem

a

qualidade

da

operação/ação/medida que foi tomada com vista ao cumprimento de um objetivo. Por outras palavras,
refletem até que ponto o objetivo foi cumprido. Dá a conhecer os pontos fortes e fracos e nesse sentido,
as ações corretivas a adotar, sendo portanto um guia essencial para uma tomada de decisão. Seguemse algumas características dos indicadores de desempenho sugeridas por Posset et al. (2010a e
2010b):
•

Os PI têm impacto na qualidade de ações e processos específicos de uma organização;

•

Os PI podem ser o resultado ou produto de várias medidas de desempenho e, portanto, também
têm impacto sobre essas medidas;

•

Os PI estão vinculados a um objetivo da organização;

•

Os PI são medidos regularmente;
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•

A responsabilidade da medição dos PI pode ser atribuída a equipas ou indivíduos;

•

Os PI podem ser descritores quantitativos ou qualitativos;

•

Todos os funcionários têm de entender os PI e qual a ação corretiva que eles indicam.

Os Indicadores de Desempenho Chave, Key Performer Indicators, focam-se nos fatores críticos de uma
organização, que afetam diretamente o sucesso ou o fracasso da mesma. Revelam como ganhar
vantagem competitiva, com base no conhecimento dos fatores decisivos na tomada de decisão. Os
indicadores de desempenho chave são inferiores em número quando comparados com os inúmeros
indicadores de desempenho que avaliam a performance geral da instituição. O que se torna vantajoso
do ponto de vista do foco. Seguidamente são descritas algumas características gerais dos KPI
consideradas por Posset et al. (2010a e 2010b).
Impacto:
•

Os KPI têm um impacto significativo, influenciando os fatores fundamentais para o sucesso em
várias perspetivas;

•

Os KPI têm tanto um impacto negativo como positivo, afetando os restantes indicadores de
desempenho.

Domínio:
•

Os KPI devem representar a solução para o sucesso da organização;

•

Os KPI refletem as metas da organização;

•

Os KPI representam medidas orientadas para o presente e para o futuro.

Alocação:
•

Os KPI são concretizados pela chefia de topo;

•

As responsabilidades dos KPI são atribuídas tanto a indivíduos como a equipas.

Medição e Transparência:
•

Os KPI são medidos frequentemente (ou seja, diariamente ou a cada hora);

•

Os KPI devem ser quantificáveis;

•

Os KPI são publicados internamente e constantemente consultados em prole da criação de valores
e objetivos comuns na organização;

•

Todos os funcionários devem ter consciência da forma como influenciam o sucesso global da
instituição.

4.3 Importância de Indicadores de Desempenho
Para que os indicadores de desempenho sirvam o objetivo pretendido, a empresa tem de definir os
objetivos/metas que quer atingir e as ações/medidas que vão ao encontro de cada objetivo. Estas
definições têm de ser claras, concretas e de simples entendimento para que todos trabalhem com o
mesmo foco e estejam em sintonia.
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Posset et al. (2010a e 2010b) referem que a aplicação dos indicadores na cadeia de transporte
intermodal para além de mostrarem como as operações têm impacto nos resultados, também ajudam
os agentes a alcançar os objetivos gerais do sistema de transporte. A complexidade do transporte
intermodal

devido

ao

número

elevado

de

atores

intervenientes

exige

um

maior

conhecimento/monitorização sobre os seus pontos fortes e fracos, com o objetivo de tornar este tipo
de transporte cada vez mais eficiente.
Segundo Posset et al. (2010a e 2010b), os indicadores permitem às partes interessadas, utilizadores e
atores medir, gerir e analisar o desempenho proveniente da sua aplicação, obtendo os seguintes
benefícios:
•

Comparabilidade de desempenho entre todos os modos de transporte;

•

Base comum de dados comparáveis sobre o desempenho;

•

Maior transparência na geração de relatórios sobre desempenho;

•

Maior qualidade e atratividade do transporte intermodal;

•

Feedback oportuno para os utilizadores que garante a ação no prazo.

Outro fator fundamental para que os indicadores de desempenho surtam o efeito desejado é a
disponibilidade de dados atualizados e fiáveis.

4.4 Técnicas de seleção de Indicadores de Desempenho
Os autores Posset et al. (2010a e 2010b) e Morales-Fusco P. et al. (2017) fazem referência aos
trabalhos desenvolvidos por Shahin e Mahbod (2007) sobre a abordagem SMART (específica,
mensurável, atingível, realista e sensível ao tempo), sendo considerada a mais apropriada para definir
indicadores de desempenho.
•

Específico: tanto o indicador de desempenho como o objetivo devem ser detalhados e específicos.
Quando isto ocorre, é muito mais fácil identificar o responsável.

•

Mensurável: determinar claramente se os objetivos foram alcançados. Os objetivos devem ser
claros e concretos.

•

Atingível: os objetivos não devem estar fora do alcance. Eles devem ser razoáveis e atingíveis, no
entanto, não devem comprometer o fundamental, o desafio e a aspiração.

•

Realista: um objetivo pode ser atingível, no entanto pode não ser realista para o ambiente de
trabalho. Ser realista na escolha de objetivos é útil para examinar a disponibilidade de recursos e
selecionar indicadores de desempenho.

•

Sensível ao tempo: os indicadores de desempenho devem ter objetivos que tenham um prazo de
conclusão associado. Os prazos ou cronogramas são essenciais para analisar o progresso, ou
seja, medir o sucesso durante o percurso para alcançar o objetivo. É também um auxílio no
desenvolvimento de um plano de ação realista.

Outras considerações são feitas com base em revisão de literatura por Posset et al. (2010a e 2010b).
A medição dos indicadores deve ser baseada em teoria sólida, confiável e de fácil compressão, e a
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recolha dos dados deve ser simples e a um custo razoável. Os dados para além de confiáveis devem
ser regularmente atualizados, gerando resultados com o menor intervalo de tempo possível. Um
indicador e o seu cálculo devem produzir informações claras e inequívocas que sejam compreendidas
por todas as partes interessadas. Além dos indicadores serem interpretáveis, devem ter um impacto
isolado, sendo possível medir o impacto. Ainda devem ter relevância direta nos objetivos e ser em
número limitado. Deve ser tido em conta e com clareza as ligações entre causas e efeitos, de forma a
determinar medidas apropriadas e um monitoramento eficaz do desempenho.
Como já foi mencionado, os indicadores relacionam-se intimamente com os objetivos/metas das
organizações. A definição clara dos objetivos ou metas ajuda a determinar as prioridades de
financiamento dentro e entre departamentos e a reduzir a burocracia que muitas vezes é um entrave
ao progresso. O monitoramento de objetivos faz antever possíveis problemas, promovendo a mudança
de ações, e quais os objetivos cumpridos. Também são incentivadores ao sentido de responsabilidade
de cada parte envolvida.

4.5 Classificação dos Indicadores de desempenho
Diferentes autores classificam e dividem os indicadores em diferentes categorias. Pode ser considerada
uma classificação simples, com base na medição, que divide os indicadores quantitativos (em valores
numéricos) ou qualitativos (em palavras). Normalmente, os indicadores qualitativos são dificilmente
verificáveis e facilmente sujeitas a avaliações arbitrárias e manipuláveis. Muitas vezes, avaliações de
desempenho em termos qualitativos são baseadas em valores quantitativos. Posset et al. (2010a e b)
referem que a dimensão quantitativa destina-se à formulação de políticas de planeamento a longo prazo
de investimento em infraestrutura, enquanto a dimensão qualitativa concentra-se na perceção dos
utilizadores da infraestrutura fornecida, e somente a combinação de ambas fornece uma visão
abrangente que permite medir a eficiência do sistema dos transportes no contexto geral.
Os autores mencionam os estudos realizados por Segnestam (1999), Marsden e Bonsall (2006), que
classifica os indicadores por fase do processo e impacto do seu efeito:
•

Input / Recursos: importantes na monitorização de recursos disponíveis e para avaliar o progresso
e implementação de ações. Contribuem para a construção de indicadores de output / capacidade.

•

Output / Capacidade: mede a qualidade dos serviços fornecidos, qualitativamente e
quantitativamente. Da análise resulta o impacto das estratégias no cumprimento das metas
estabelecidas.

•

Outcome / Resultado: analisa o resultado de ações de médio a curto prazo, medindo a eficácia na
concretização de metas.

•

Impact / Impacto: mede os resultados a longo prazo de uma determina ação ou conjunto de ações.
Analisam o efeito dos indicadores de output / capacidade a longo prazo.

Posset et al. (2010a e 2010b) na abordagem desenvolvida categoriza os indicadores em: operacionais,
qualidade de serviço (que engloba flexibilidade, fiabilidade e segurança), financeiros e ambientais. Os
indicadores também podem ser divididos consoante o utilizador.
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4.6 Organização dos Indicadores de Desempenho

Neste capítulo é dada especial atenção à abordagem desenvolvida por Posset et al. (2010a e 2010b).
Segundo os autores fatores como as necessidades e objetivos específicos das organizações,
disponibilidade de dados, segmentos de negócios subjacentes e, é claro, as prioridades pessoais dos
atores influenciam fortemente a escolha e a especificação dos indicadores de desempenho. Refere
ainda, e com base na literatura, que apesar de muitas empresas aplicarem sistemas orientadas para
os custos, existem outros três grupos de desempenho: tempo, flexibilidade e qualidade de serviço.
Desenvolveram a estrutura presente na Figura 13. Onde ao nível do sistema, apresenta para o nível 1,
cadeia, informação agregada, contribuindo para o apoio à decisão do expedidor e consignatário, e para
níveis mais baixos o detalhe de informação aumenta.

Figura 13 - Abordagem desenvolvida para a cadeia de transporte intermodal (Adaptada de Posset et al., 2010)

A dimensão sistema está dividida em quatro níveis. Um primeiro nível composto por pedido/encomenda
e porta-a-porta, a primeira traduz os processos administrativos exigidos no transporte intermodal,
enquanto o segundo analisa a componente operacional da execução do transporte de mercadorias. O
nível 2, entidade, foca-se nos fluxos existentes de informação, unidade de carga e documentos. O nível
3, processo, está dividido em transporte inicial, principal e final e ainda inclui, o processo de transbordo
da mercadoria em terminal, sendo este último o processo mais complexo pois é função das atividades
características de cada modo e da unidade de carga e fornece informações a dois tipos de utilizadores,
operadores de terminal e dos meios de transporte utilizados. O último nível, recursos, engloba a
infraestrutura, equipamento e mão-de-obra.
Posset et al. (2010a e 2010b) organizaram a dimensão desempenho em quatro categorias, como é
possível observar na Tabela 4. Os indicadores operacionais contemplam todos os constituintes do
sistema – cadeia, entidade, processo e recurso. O desempenho ao nível da qualidade do serviço traduz
a qualidade dos serviços oferecidos, destinos e frequência existentes, integração e compatibilidade
entre transportes, entre outros. Na fiabilidade, a qualificação diz apenas respeito à mão-de-obra. A
pontualidade dos serviços e a variabilidade inerente, disponibilidade de equipamentos, infraestruturas
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e mão-de-obra, formação da mão-de-obra são inputs dos indicadores operacionais. O desempenho
financeiro analisa até que ponto o ator ou componente transforma seus ativos em receita, bem como a
eficiência com que os investimentos são convertidos em dinheiro. Ou seja, a compra de equipamento
ou construção de infraestrutura são fatores importantes na determinação da produtividade. Além disso,
o investimento em mão-de-obra também reflete um impacto a longo prazo na produtividade. No
desempenho ambiental, as emissões são função do meio de transporte utilizado e pode ser analisado
ao nível da cadeia, numa visão porta-a-porta como pode ser específico a um determinado percurso,
como a um processo de transbordo. O mesmo acontece com o consumo que pode ser função do serviço
porta-a-porta, de um processo ou de um equipamento. Já a ocupação e conservação dos terrenos
concentra-se no impacto causado pela utilização dos transportes a longo prazo, que pode ser
considerado no cálculo da produtividade da infraestrutura.
Tabela 4 - Dimensão de desempenho (Adaptada de Posset et al., 2010a e 2010b)

D. Operacional

D. Qualidade do

D. Financeiro

D. Ambiental

Flexibilidade:

Investimento e

Emissões

•

Frequência

financiamento

•

Acessibilidade

•

Conectividade

•

Compatibilidade

serviço
Tempo de espera

Utilização

Taxa de Transferência

Ruído
Manutenção

Custos e preços

Fiabilidade e cuidado:
Produtividade

•

Pontualidade

•

Integridade

•

Disponibilidade

•

Qualificação

Consumo

Ocupação de terrenos

Conservação

Segurança:
•

Acidentes

•

Lesões

•

Fatalidades

•

Dano

•

Roubo

•

Perda

•

Precaução

Os autores mostram a interação entre indicadores de desempenho, a título de exemplo a produtividade
de um equipamento do terminal é um dos condicionantes no cálculo do indicador de tempo de espera
em terminal, tornando-se um indicador útil para o operador de transporte. Além disso, a produtividade
de um equipamento é também a base para o cálculo da taxa de utilização, um indicador de desempenho
essencial para o operador de terminal. No que respeita, ao número de indicadores de desempenho que
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devem ser considerados, deve ser função do número de entidades, processos e recursos que um
determinado ator influencia num serviço porta-a-porta. Ainda refere, que todas as entidades
(informação, unidade de carga e documentos) sob o qual o ator tenha influência devem ser tidas em
conta, no entanto, nem todas as entidades possuem o mesmo relevo. O número de indicadores deve
sofrer alteração mediante a qualidade de informação disponível e a escala de influência.
Este mesmo documento associa indicadores de desempenho ao transporte intermodal, concentrandose nos nós de transbordo. No entanto, este documento peca pela não referência ao transporte marítimo
e consequentemente a um dos momentos mais condicionantes nas cadeias intermodais, o despacho
aduaneiro. Além disso, dá especial relevância à influência que as entidades têm sob cada um.

4.7 Indicadores de Desempenho referenciados na Literatura
De forma a desenvolver nos capítulos seguintes uma abordagem completa e diversificada de
indicadores de desempenho para o caso de estudo foram analisados artigos que compilam e organizam
indicadores no setor dos transportes. A maioria dos autores analisados concentram-se na organização
dos indicadores, não considerando a descrição e o método de cálculo para cada um. O único
documento onde é feita esta análise detalhada é no COCKPIIT dos autores Posset et al. (2010a e
2010b). Além deste ponto positivo, é um documento bastante completo ao nível da categorização dos
indicadores e diversidade de níveis de abrangência, como já foi descrito anteriormente. Ainda assim,
tal como já foi referido, os autores concentram-se nos transportes terrestres e no transporte fluvial, não
considerando na sua abordagem o transporte marítimo, ao nível do processo, e consequentemente
sem referência ao momento chave em porto, os procedimentos alfandegários.
No entanto, na parte inicial do estudo de Posset et al. (2010a e 2010b), os autores investigaram e
compilaram os trabalhos desenvolvidos por organizações da área dos transportes e logística, criticando
o fato de se concentrarem “em indicadores de desempenho para modos de transporte específicos e
infraestrutura relacionada (ferrovia, rodovia e vias navegáveis) sem considerar o ‘panorama geral’ do
transporte intermodal”. Um dos estudos considerados na revisão da literatura de Posset et al. (2010a e
2010b) é o LPI (Logistic Performance Index), ferramenta de benchmarking para a melhoria do
desempenho logístico dos países. Este projeto baseou-se “numa pesquisa mundial de operadores
terrestres (…) que forneceram feedback sobre a ‘simpatia’ logística dos países em que operam e
aqueles com os quais operam” (Posset et al., 2010b, p.111). Este projeto é de especial interesse pela
inclusão de um conjunto de indicadores capazes de avaliar a alfândega, mais precisamente, a eficiência
do processo de liberação da mercadoria (sendo exemplo a rapidez, simplicidade e previsibilidade das
formalidades).
Para colmatar a lacuna da inexistência de referências ao transporte marítimo no trabalho de Posset et
al. (2010a e 2010b), considerou-se relevante analisar artigos que incluíssem este modo de transporte
nos seus estudos como o artigo de Ha M. et al. (2019) sobre desempenho de terminais de contentores
na logística. Também foi considerado o trabalho dos autores Morales-Fusco P. et al. (2017) que é
focado na organização dos indicadores de desempenho relativos aos terminais intermodais,
nomeadamente portos.
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Da recolha dos indicadores de desempenho mencionados na literatura resultou a Tabela 5, que está
organizada em quatro dimensões: operacional, qualidade de serviço, financeiro e ambiental. Uma
divisão bastante frequente entre os autores. Morales-Fusco P. et al. (2017) ainda subdivide os
indicadores operacionais em temporais e de produtividade/utilização. E Posset et al. (2010a e 2010b)
organiza a qualidade de serviço em flexibilidade, fiabilidade e cuidado e segurança, como visto
anteriormente.
Na elaboração desta tabela houve o cuidado de eliminar indicadores com diferentes designações e
com o mesmo significado, optando sempre pelo indicador com a designação mais explícita e que da
sua análise resulte maior informação. É exemplo, o indicador “Quilómetros da rede de transporte
comparados ton.km transportada” mencionado por Posset et al. (2010a e 2010b) e o indicador
mencionado por Morales-Fusco P. et al. (2017) “Cobertura da superfície impermeável”. Ambos
“medem” o impacto que a construção da infraestrutura de transporte tem no ambiente, no entanto o
indicador de Posset et al. (2010a e 2010b) avalia a eficiência de cada quilómetro de infraestrutura no
transporte de mercadorias. No Anexo E pode-se encontrar todos os indicadores presentes na literatura
organizados por autor.
Se designações como “percentagem”, “tempo” ou “número” indica a unidade em que o indicador é
expresso, muitas das designações encontradas na literatura são pouco precisas, deixando ao critério
de cada um o tipo de medição a realizar, como “preservação de habitats”, “poluição sonora” e “poluição
da água”. No entanto, alguns destes indicadores foram considerados na construção da tabela quando
referidos apenas por um autor, como é exemplo a “poluição da água”, do artigo de Morasles-Fusco P.
et al. (2017).
Ainda existem indicadores com objetivos idênticos mas com aplicação a áreas diferentes como são
exemplos, os indicadores “conectividade lado mar” e “conectividade lado terra” dos autores Ha M. et al.
(2019) na componente de integração do terminal de contentores com o sistema de transporte
intermodal, e a “densidade de destinos” de Posset et al. (2010a e 2010b). Apesar de classificarem a
oferta de serviços de transporte disponíveis, um está focado no terminal portuário e o outro na
infraestrutura de transporte terrestre, respetivamente.
Ainda foram considerados indicadores que são deduzidos diretamente de outros, que traduzem o
comportamento do indicador ao longo do tempo, como o “Desenvolvimento de emissões de CO2 por
utilização de equipamentos” e o “Desenvolvimento do custo/preço/lucro do transporte”.
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Tabela 5 - Indicadores de Desempenho presentes na literatura

Operacional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

Tempo de ciclo total
origem-destino
Tempo médio do ciclo da
informação e documentos
Tempo de ciclo
do
percurso
Ton.km de rede de
transporte
Produtividade / utilização
da área de terminal
Utilização da área de
armazenagem
Desenvolvimento
do
desempenho
do
transporte por veículo ao
longo do tempo
Tempo de serviço
Tempo de inatividade
Tempo de permanência do
contentor
Tempo total de atrasos
Tempo
para
procedimentos
administrativos
Utilização da portaria
Taxa de transferência
(volume)
Utilização da linha férrea
Elevações
por
metro
quadrado
Produtividade / utilização
do cais
Tempo de manobra
Tempo de atracação
Tempo de resposta do
navio
Tempo de estadia do navio
no porto
Tempo de acostagem e
serviço, por tipo de navio
Tempo médio da resposta
do terminal (transbordo)
Tempo do procedimento
alfandegário
com
inspeção física
Tempo do procedimento
alfandegário
sem
inspeção física
Inspeção física (% de
contentores)
Inspeção múltipla (% de
contentores)
Tempo de ciclo de uma
exportação do remetente
para o porto/aeroporto de
carregamento
Tempo de ciclo de uma
importação desde a
descarga no
porto/aeroporto até ao
consignatário
Número de importações e
exportações

Qualidade do serviço
31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Percentagem de
transportes com danos/
perdas/ roubos
Percentagem de perdas
ou danos
Percentagem de danos/
perdas / roubos por
ton.km
Percentagem de atrasos
(chegadas/ partidas)
Percentagem de atrasos
críticos
Número de operadores
intermodais comparados
com o total de mercadoria
transportada
Número de operadores
intermodais comparados
com os operadores
rodoviários
Percentagem de
transportes realizados no
horário acordado
Precisão dos documentos
e informações
Conexões à rede de
transporte
Substituibilidade das
conexões
Densidade de destinos da
infraestrutura
Conetividade lado terra e
lado mar
Terminais por km da rede
Percentagem de mulheres
/ fluente em inglês
Atividades de formação e
avaliação de desempenho
Congestionamento da
rede rodoviária e
ferroviária
Número de acidentes
durante o transporte
(mortos e feridos)
Acidentes com carga
perigosa
Atrasos produzidos pelo
transporte rodoviário e
ferroviário
Tempo total de atrasos
Capacidade de resposta a
pedidos especiais
Fiabilidade das operações
multimodais
Eficiência das operações
multimodais
Instalações para agregar
valor à mercadoria
Capacidade de oferecer
serviços personalizados
Partidas de navios
atrasados

Ambiental
58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

69.
70.

71.
72.

73.

74.
75.

76.
77.
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Percentagem de pessoas
expostas a ruído da
classe 1
Condição / expansão das
barreiras acústicas
Percentagem de veículos
equipados com tecnologia
de redução de ruído
Consumo médio de diesel
por transporte / percurso /
transbordo
CO2 libertado por
utilização de diesel por
transporte / percurso /
transbordo
CO2 libertado por
equipamentos e
infraestrutura elétrica por
transporte / percurso /
transbordo
CO2 libertado por
utilização de diesel por
unidade de carregamento
CO2 libertado por
equipamentos e
infraestrutura elétrica por
unidade de carga
CO2 por unidade de carga
transportada/transbordada
com equipamento diesel
CO2 por ton.km com
equipamento diesel
Desenvolvimento de
emissões de CO2 por
utilização de
equipamentos a diesel ao
longo do tempo
CO2 por ton.km com
equipamento elétrico
Desenvolvimento de
emissões de CO2 de
equipamentos elétricos ao
longo do tempo
Desenvolvimento da
mudança modal
Quilómetros de rede de
transporte comparado
com ton.km
Utilização de energias
renováveis face ao
consumo total
Pegada de carbono por
unidade
Emissões de monóxido de
carbono, óxidos de
nitrogénio, carbono
orgânico do solo e matéria
particulada
Acidentes com carga
perigosa
Poluição da água

Financeiro
78.
79.

80.

81.

82.

83.

84.
85.
86.

87.

88.

89.

90.

91.
92.

93.

94.

95.

Rácio PIB e ton.km
Custo total de transporte
origem-destino / preço /
lucro
Desenvolvimento do
custo/preço/lucro do
transporte
Custo/preço médio de
percurso por unidade de
carga
Custo/preço médio do
transbordo por unidade
de carga
Custo/Lucro do percurso/
transbordo ao longo do
tempo
Investimento por ton.km
Investimento por
movimento
Desenvolvimento do
investimento ao longo do
tempo
Investimento por
percentagem de mudança
na fiabilidade do tempo
de viagem
Custo real da
infraestrutura por unidade
de carga (no percurso e
transbordo)
Custo total da
infraestrutura por unidade
de carga (no percurso e
transbordo)
Custo da infraestrutura
administrativa por
unidade de carga (no
percurso e no transbordo)
Percentagem de custos
indiretos
Custo total operacional do
equipamento do
equipamento
Imposto e custo
operacional ajustado por
unidade de carregamento
Custo de manutenção
(corretiva ou preventiva)
com equipamento /
infraestrutura
Emprego por unidade
territorial

4.8 Indicadores de Desempenho e os Agentes intervenientes no Transporte Intermodal
O deficiente desempenho de cadeias intermodais está muitas vezes relacionado com o fato da “maioria
dos atores concentrar-se apenas no seu desempenho específico sem ter em mente as possibilidades
ou a responsabilidade de contribuir para o desempenho geral do porta-a-porta” (Posset et al., 2010b,
p.120). Os autores referem que a utilização da infraestrutura ferroviária é comprometida por uma má
utilização da capacidade do comboio, tento impacto na competitividade do transporte combinado.
Os agentes têm responsabilidade sobre as atividades que lhes compete. Dada a importância da
atividade para a cadeia intermodal, esta produzirá mais ou menos impacto. Nesta lógica, haverá atores
com maior influência do que outros e consequentemente, “atores com mais influência podem impor
metas mínimas a outros atores” (Posset et al., 2010b, p.121).
“No topo da ‘pirâmide de influência’ está o expedidor que define os critérios de qualidade e escolhe os
atores para a execução do transporte de acordo com seu desempenho conhecido ou relatado.” (Posset
et al., 2010b, p.121). Apesar da importância do papel do expedidor, ele não é um agente relevante no
processo efetivo de transporte e logística ao longo da cadeia intermodal, não sendo, portanto,
contemplado nesta dissertação.
Como já foi referido, os indicadores de desempenho são de extrema importância na procura pelo melhor
resultado. Nas cadeias intermodais, além de identificarem a eficiência da cadeia como um todo, avaliam
cada processo, sendo de especial interesse para o agente que o desenvolve. É esperado que
futuramente os indicadores sejam aplicados numa perspetiva preditiva, conseguindo gerar informação
antecipada com interesse para quem desenvolve as tarefas subsequentes.
Segundo Posset et al. (2010a e 2010b), os indicadores relativos aos terminais focam-se em aspetos
de interesse dos utilizadores como por exemplo o custo de manuseamento, tempos médios de serviços,
tempos de espera de camiões ou navios antes de serem atendidos, tempo médio de permanência, uso
médio de energia por unidade de carga movimentada, emissão de dióxido de carbono por unidade
tratada, entre outros. Apesar destas considerações feitas pelos autores ao longo do trabalho
desenvolvido e da sua abordagem final organizada em diferentes níveis, os autores não se focaram na
distribuição de indicadores por perfil de agente.
A análise dos indicadores relativos a cada agente atribui responsabilidades e fomenta uma melhoria
contínua. Ha et al. (2019) reconhecem a importância da medição do desempenho na gestão das partes
interessadas no entanto, também são os próprios agentes que dificultam a medição do desempenho
dos portos.
Como foi referido anteriormente, há indicadores gerais que medem o desempenho de toda a cadeia e
por isso, são do interesse de todos os intervenientes e especialmente do transitário, enquanto outros
são específicos da atividade que cada agente desenvolve. Ha et al. (2019) concentraram o seu estudo
nos terminais de contentores, dando como exemplo o indicador custo das operações de movimentação
de contentores nos terminais como sendo um indicador fundamental para os operadores de terminais,
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mas que não integra as preocupações das transportadoras marítimas, revelando um maior interesse
pelo preço a que consegue oferecer os seus serviços a um nível de qualidade considerável. Os autores
consideram que apesar de os indicadores serem distintos e relacionados com as partes interessadas,
quando combinados servem de medição do desempenho geral do porto.
Nesta perspetiva, alguns autores desenvolveram esta abordagem ao nível dos agentes. O artigo sobre
terminais de contentores de Ha et al. (2019) consideraram, de uma forma implícita, uma divisão dos
indicadores relevantes para cada agente interessado, consoante as atividades desenvolvidas por cada
um. Dividiram e classificaram a comunidade portuária em: operadores de terminal, utilizadores do porto
e administração portuária. E para estes três grupos atribuíram as atividades de interesse de cada um.
As atividades portuárias foram divididas em: atividades principais, atividades de suporte, satisfação dos
utilizadores e integração de logística de contentores e integração de informação e comunicação. As
atividades de integração de logística de contentores e de integração da informação/comunicação são
transversais aos três tipos de agentes e as duas únicas atividades atribuídas à Autoridade Portuária.
Aos utilizadores do porto são acrescidas as atividades relativas à satisfação dos utilizadores, onde
aspetos como a fiabilidade e o custo do serviço são considerados. Enquanto aos operadores de
terminal têm interesse nas atividades principais, que incluem a produtividade e os tempos relativos ao
terminal, e nas atividades de suporte, que se concentram no capital humano e organizacional. Também
Morales-Fusco P. et al. (2017) no seu trabalho sobre terminais intermodais desenvolveram uma tabela
relativamente simples neste âmbito, onde dividiram os agentes em investidor, operador e Autoridade
Pública. O investidor tem como preocupação a produtividade e o retorno do investimento. O operador
(de transporte ou de terminal) tem como objetivo monitorizar um número abrangente de indicadores
como a eficiência, produtividade, volume, custos unitários e de manutenção, receita, qualidade do
serviço, principalmente no que respeita a tempo e danos, o uso de combustíveis alternativos, entre
outros. E por fim, a Autoridade Pública, que pode ser a Autoridade Portuária ou outra, tem interesse
sobre o emprego, custos de manutenção, investimentos em intermodalidade, congestionamentos,
pegada de carbono ou custos com acidentes.

4.9 Benchmarking

O benchmarking baseia-se na procura por melhores níveis de desempenho e como tal, serve-se de
indicadores de desempenho para o efeito. É uma análise comparativa com os melhores resultados
realizados pelos competidores, podendo ser aplicado a produtos, serviços e procedimentos.
É definido como: “continuing search, measurement and comparison of produtcs, processes, services,
producedures, ways operate, best practices that other companies have developed to obtain na output
and global performances, with the aim of improving the company performances.” (Lucertini M. et al.,
1995, p.59).
No que diz respeito ao transporte intermodal, o benchmarking pode ajudar a responder a questões
sobre quais as combinações de modos que apresentam melhores desempenhos, permitindo analisar
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as melhores práticas, os motivos que levam a diferenças no desempenho e ainda, sugerir outras
mudanças (OECD, 2002).
Domingues M. (2015) mencionou as principais problemáticas na recolha e tratamento de informação
segundo Rushton et al. (2010):
•

Disponibilidade de dados – é fundamental garantir que os dados estão acessíveis na sua totalidade
durante o período da recolha; a atenção deve ser redobrada no caso da informação remontar a
diferentes empresas;

•

Amostragem – quando se procede à análise de uma parte da realidade, a amostra recolhida deve
ser representativa;

•

Consistência dos dados – quando se realiza o benchmarking entre várias empresas deve-se
averiguar qual o significado da classificação atribuída a cada conjunto de informação referente a
uma determinada empresa, e verificar qual a classificação correspondente numa outra empresa
que se visa comparar, a fim de evitar erros como o da comparação de informação não comparável
devido a uma classificação inconsistente entre entidades. Deve-se adotar e atribuir às entidades
em análise, uma classificação inequívoca comum.

•

Período de análise – deve ser tido especial cuidado na definição dos períodos de recolha de
informação, tendo em consideração sazonalidades e picos de atividade bem como nº de dias de
trabalho (variável em cada mês e em cada organização).

•

Unidade de medição – assegurar a coerência entre as unidades de medida das diferentes
dimensões da realidade em análise, para que a informação se complemente e compare de um
modo expedito.

Posset et al. (2010a e 2010b) refere que o benchmarking pode ser ao nível das políticas, cadeia de
transporte e terminal. Segundo os autores, o benchmarking da cadeia de transporte envolve indicadores
relativos a custos, desempenho (como o tempo de transporte e a fiabilidade) e ambiente. Enquanto o
benchmarking dos terminais focam-se em eficiência, qualidade e ambiente.
A aplicação do benchmarking a terminais portuários, deve ter em consideração a região onde o porto
se localiza, o tamanho do terminal, o tipo de tráfego e o tipo de operador de terminal. Ou ainda, o tipo
de inovação ou de integração tecnológica que tem vindo a aplicar. Este tipo de abordagem deve ser
considerada de forma a evitar comparações “injustas”. Não é esperado que um terminal de menores
dimensões (e consequentemente menor comprimento de cais, menor área de parque, menor número
de equipamentos, entre outros) atinja o mesmo número de movimento de contentores que um terminal
maior.
O estudo desenvolvido por Ha M. et al. (2019) fornece o ponto de partida para uma análise de
benchmarking. Os autores analisam o desempenho portuário no contexto da logística de transporte de
contentores, compilando informações respeitantes ao porto, nome do terminal, operador, capacidade e
comprimento do cais, capacidade anual de movimentações e ano de abertura. A dimensão da empresa
do operador de terminal demonstra, para além da prática nas operações portuárias, o estímulo a
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estabelecimento de rotas por parte do armador. Já o ano de abertura poderá ser um indicador
importante ao nível da tecnologia utilizada.

4.10

Práticas/Princípios para criação de Fichas caracterizadores de PI

Domingues M. (2015) desenvolve um quadro de referência para a monitorização do desempenho, no
qual constam informações relativas ao número identificativo e designação do indicador, nível de
decisão, descrição, fórmula, unidades e benchmark. A autora ainda sugere a ficha individual para
indicadores de desempenho, Figura 14, onde constam informações do quadro de referência (descrição,
fórmula, benchmark, unidades e nível de decisão), e novas informações como a atividade com que o
indicador está relacionado, frequência da monitorização (diária, semanal, mensal, trimestral, anual),
responsável, fonte de dados, drivers e ainda um espaço dedicado a notas e comentários. O “ (…)
conceito de apresentação de uma ficha individual para indicadores de desempenho foi inicialmente
corroborado por Neely et al. (1997) e mais recentemente revisto por Lohman et al. (2004).” (Domingues
M., 2015, p.52).

Figura 14 - Ficha individual de Indicadores de Desempenho desenvolvida por Domingues M. (2015)

Posset et al. (2010a e 2010b) sugerem outra forma de apresentar os indicadores de desempenho,
representada na Figura 15. É de salientar que esta abordagem segue as dimensões desenvolvidas
pelos autores, o que torna a sua aplicação muito específica, necessitando de ser adaptada a outros
casos.
Da análise das duas fichas são visíveis elementos em comum, como a descrição e a recolha/ frequência
de monitorização do indicador. Outros dos campos idênticos e considerados em ambas as fichas, são
os destinados a identificar o âmbito/dimensão do indicador, no entanto contam com algumas diferenças
que são função das especificidades da organização desenvolvida por cada autor. Domingues M. (2015)
possui dois campos, um relacionado com o tipo de atividade e outro com o nível de decisão
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(operacional, tático ou estratégico). Posset et al. (2010a e 2010b) criou três campos: Dimensão do
Sistema (Cadeia, Entidade, Processos ou Recursos), Foco e a Dimensão do desempenho.

Figura 15 - Ficha individual de indicadores de desempenho adaptada de Posset et al. (2010a e 2010b)

A principal diferença entre as duas fichas está na estrutura desenvolvida por cada autor. Enquanto
Domingues M. (2015) considera apenas uma forma de calcular o indicador, a ficha de Posset et al.
(2010) está preparada para várias abordagens de cálculo para o mesmo indicador, existindo espaço
para especificações a serem consideradas em cada componente constituinte da expressão de cálculo.
Contudo a abordagem desenvolvida por Domingues M. (2015) possui campos que Posset et al. (2010a
e 2010b) não considerou, que devem considerados na nova abordagem a ser desenvolvida para o caso
de estudo desta dissertação. São eles, os campos relativos ao responsável, fonte de dados,
benchmarking e notas e comentários. Alguns destes campos terão de sofrer alterações, para não
conterem informação repetida e desinteressante. Como é o caso dos campos relativos ao responsável
e à fonte de dados. Por exemplo, todos os dados a serem considerados no cálculo de indicadores
provém da JUL, sendo esta a única fonte de dados. No entanto, esta célula poderá ser adaptada,
considerando nela informação sobre o “caminho” a percorrer na JUL até à informação necessária ao
cálculo do indicador. Estes aspetos serão analisados nos capítulos seguintes.
Domingues M. (2015), na sua abordagem, tem uma linha destinada ao Drivers, que além de outros
aspetos engloba os indicadores que influenciam o indicador em causa. Neste aspeto a configuração
realizada por Posset et al. (2010a e 2010b) inclui mais informação sobre a influência do indicador em
causa, subdividindo os indicadores que influenciam dos que são influenciados.
Este capítulo servirá de base ao desenvolvimento de uma ficha adequada ao caso de estudo, como se
verá mais adiante, no capítulo 5.3. A nova abordagem será o resultado da fusão destas duas fichas,
com algumas adaptações nos campos e/ou conteúdos que estejam desajustados ao caso prático e
ainda, caso seja detetado alguma lacuna, novos campos poderão ser inseridos, suprindo as
necessidades encontradas.
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5 Quadro de Referência para a monitorização de desempenho de
cadeias com base no PCS – Janela Única Logística
5.1 Seleção dos indicadores de desempenho

Figura 16 - Processo de seleção dos Indicadores de Desempenho

Na Figura 16 está descrito, em forma de esquema, as fases de seleção dos indicadores, até chegar ao
conjunto final de 15 indicadores de desempenho a integrar no quadro de referência.
Primeiramente, através da revisão da literatura, foram selecionados 10 indicadores dos 95 totais. Estes
indicadores foram selecionados com o objetivo de avaliar o desempenho da cadeia intermodal na sua
globalidade, excluindo todos os indicadores que se limitam a avaliar um momento específico da cadeia,
à exceção, como veremos, dos indicadores relativos à Alfândega e ao Terminal. Como tal, na seleção
houve o cuidado de escolher indicadores transversais a todos os momentos da cadeia e que
considerassem as três dimensões (operacional, segurança e ambiental) em análise, que não fossem
redundantes e em contrapartida, fossem específicos. Logo nesta primeira abordagem, foram excluídos
os indicadores financeiros devido à falta de dados e informações disponíveis na JUL relativamente a
custos e preços praticados.
Já a opção de incluir dois indicadores relativos à alfândega prende-se sobretudo com o fato do
procedimento alfandegário representar um momento crítico na cadeia, como foi analisado no capítulo
3.8, e como tal, houve a necessidade de monitorizar o seu desempenho.
Como se pode observar na Figura 17, considerou-se necessário efetuar alterações ao nível de
designação, de forma a torná-los mais intuitivos e ainda, ao nível de conteúdo.
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Figura 17 - Indicadores de Desempenho do Grupo 1 e 2

As três principais alterações feitas nesta segunda abordagem são relativas aos seguintes indicadores
do Grupo 1: “Tempo total de atrasos”, “Percentagem de danos ou perdas” e “Capacidade de resposta
a pedidos”.
Indicadores relativos aos atrasos são referidos pela maioria dos autores revistos, o “Tempo total de
atrasos”, “Atrasos produzidos pela ferrovia”, “Atrasos produzidos pela rodovia” são mencionados pelo
Morales-Fusco P. et al. (2017), a “Incidência de atrasos” é referido por Ha M. (2019) como um indicador
que mede a satisfação dos utilizadores e Posset et al. (2010a e 2010b) referem a “Percentagem de
atrasos” e “Percentagem de atrasos críticos” para medir o desempenho da cadeia numa visão porta-aporta e o indicador “Percentagem de transportes realizados no horário acordado” quando o foco é a
unidade de carga. Assim, foi considerado o indicador “Desvio da entrega face ao horário marcado” que
engloba o “Tempo total de atrasos” referido por Morales-Fusco P. et al. (2017) e ainda, inclui os
adiantos, ou seja, as encomendas que são entregues antes da data/hora prevista.
Após a realização de reuniões e leitura de documentação verificou-se a necessidade de alterar o
indicador “Percentagem de perdas ou danos” para apenas “Percentagem de danos”. Apesar da
importância do conhecimento deste dado para avaliar cadeias intermodais não existem dados na JUL
relativos às perdas de contentores na pernada marítima, onde é esperado que ocorram com maior
frequência devido à turbulência que se faz sentir ao longo da viagem. No entanto, é possível medir nos
percursos ferroviários e rodoviários através do confronto das listas de carga/descarga.
Com base no indicador “Capacidade de resposta a pedidos especiais”, considerou-se importante incluir
um indicador que tivesse o mesmo objetivo mas que fosse de mais fácil medição. Assim alterou-se para
o “Tempo para alterar um determinado serviço”, pretendendo-se com ele, medir a flexibilidade dos
transportadores rodoviários e ferroviários e a sua interação com o terminal. No entanto, ao longo das
reuniões com a APS foi observado que este indicador não é adequado ao funcionamento da JUL. Já
que o intuito será que a JUL seja “inteligente”, e disponha do conhecimento prévio do transportador
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rodoviário que prestará o serviço de transporte de um determinado contentor e assim ir notificando a
empresa dos eventos relevantes do contentor em causa, sendo retirado no Grupo 3.
Ao Grupo 3 para além de ser retirado o “Tempo para alterar um determinado serviço”, são
acrescentados dois indicadores operacionais que são deduzidos através da divisão do “Tempo de
permanência do contentor em terminal” em: “Tempo que o contentor demora a ficar disponível para o
transportador” e “Tempo desde que o contentor fica disponível para ser levantado e quando é de fato
recolhido pela transportadora”. Apesar desta divisão servir para aferir responsabilidades sobre
elevados tempos em terminal a agentes intervenientes, o principal objetivo é conhecer o impacto que
estes momentos têm na cadeia de transporte intermodal, como já foi referido.
Depois de avaliar o desempenho da cadeia de transporte como um todo, é necessário considerar
alguns elementos de forma a determinar as causas de diferentes níveis de desempenho (OECD, 2002).
Assim foram criados 4 novos indicadores, que foram acrescentados ao grupo final: “Eficiência do porto”,
“Taxa de recuperação”, “Taxa de precisão” e “Tempo ganho com a aplicação do conceito legal de porto
seco”.
Apesar dos três primeiros indicadores serem específicos a determinados agentes, operador de terminal
portuário, operador de transporte ferroviário e operador de transporte rodoviário respetivamente, eles
são importantes para explicar o desempenho de cadeias de transporte intermodal e como tal, foram
considerados devido à disponibilidade de dados na JUL. O último indicador terá como objetivo avaliar
o impacto que este novo conceito introduz no desempenho de cadeias de transporte intermodal e qual
o benefício em termos de tempo associado à sua implementação.
Adiante, serão vistos em pormenor as particularidades dos 15 indicadores selecionados, onde são
descritos os ajustes realizados considerando a disponibilidade de dados da JUL.

5.1.1 Tempo total de percurso
O indicador “Tempo total de percurso”, tem a intenção de medir o tempo desde que o contentor em
estudo atravessa abordo de um navio o ponto de relato “PLF – Entrada” e é descarregado no seu
destino final, que pode ser um armazém, um terminal/porto seco ou um centro logístico de
desconsolidação de carga, desde que haja informação disponível na JUL. Monitorizando também o
percurso inverso, terminando o seu percurso quando o contentor em estudo atravessa abordo de um
navio o “PLF – Saída” de um porto nacional, num fluxo de exportação.
Na realidade, este indicador deveria medir o tempo que decorre desde a origem até ao destino final do
contentor. No entanto, a JUL só tem abrangência a nível nacional e com extensão a alguns portos
secos espanhóis. Assim, existem trechos da cadeia intermodal desconhecidos sendo necessário
realizar este ajuste à realidade da JUL. A realidade futura basear-se-á na comunicação entre PCS,
disponibilizando informação entre si e dando a amplitude real e necessária às cadeias intermodais.
Este indicador, que pode ser a diferença entre o tempo final e inicial, também pode ser contabilizado
como o somatório de todos os tempos que o compõe, como é exemplo a Tabela 6 que descreve o fluxo
de importação de um contentor.
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Tabela 6 - Indicadores temporais constituintes do Indicador "Tempo total de percurso"

Número
1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.2

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2

1.4.2

1.5

EX. TEMPO TOTAL DE PERCURSO: IMPORTAÇÃO
T. Marítimo – Terminal Portuário – T. Ferroviário – Terminal/Porto Seco – T. Rodoviário – Destino Final
Tempo
Descrição
Fórmula de Cálculo
TEMPO TOTAL DO
Tempo que decorre desde que o navio Data/hora do Ponto de Relato
TRANSPORTE
atravessa o PLF do porto até que atraca nesse “Atracar” – Data/hora do Ponto de
MARÍTIMO
porto para operações comerciais.
Relato “PLF – Entrada”
TEMPO DE ESPERA
Diferença entre a data/hora do ponto de relato Data/hora do Embarque do piloto /
DO NAVIO À
PLF entrada e a data/hora registada nos Data/hora do Ponto de Relato
ENTRADA
serviços de pilotagem, traduzido pelo “Atracar” – Data/hora do Ponto de
embarque do piloto. Quando não existe Relato “PLF – Entrada”
embarque de piloto, utiliza-se o ponto de relato
“Atracar”, correspondendo ao “Tempo total do
transporte marítimo”.
TEMPO NO
Caso exista, faz parte do tempo de espera do Data/hora do Ponto de Relato “Saída
FUNDEADOURO
navio à entrada, diferença entre os pontos de do Fundeadouro” – Data/hora do
relato de entrada e saída do fundeadouro
Ponto de Relato “Entrada no
Fundeadouro”
TEMPO DESDE QUE
Tempo que decorre desde que o piloto embarca Data/hora do Ponto de Relato
O PILOTO EMBARCA
até que o navio é atracado no cais para “Atracar” – Data/hora do Embarque
ATÉ QUE O NAVIO
proceder a operações comerciais.
do piloto
ATRACA NO CAIS
TEMPO DE ESPERA
Tempo que decorre desde a data/hora Data/hora do início das operações
registada no ponto de relato Atracar até à (Relatório
de
Operações)
–
data/hora de início das operações, que consta Data/hora do Ponto de Relato
no Relatório de Operações. Muitas vezes, o “Atracar”
operador do terminal faz um compasso de
espera para que seja dada a autorização,
traduzida pela data/hora da Licença de Carga e
Descarga.
TEMPO DE
Tempo
desde
que
é
iniciado
o Data/hora do desembarque do
OPERAÇÃO
desembarque/embarque dos contentores que é contentor em estudo (Relatório de
dada pela data/hora que consta no relatório de Desembarque) – Data/hora do início
desembarque relativo ao primeiro contentor das operações (Relatório de
movimentado (que é coincidente com a Operações)
data/hora registada no relatório de operações)
até à data/hora registada no relatório de
desembarque/embarque relativo ao contentor
em causa.
TEMPO DE
Tempo
desde
que
o
contentor
foi Data/hora do carregamento do
PERMANÊNCIA NO
desembarcado do navio, que consta no contentor no comboio (Relatório de
TERMINAL
Relatório de desembarque, até quando o Carga) – Data/hora do desembarque
contentor é carregado no comboio, com data e do contentor no terminal (Relatório
hora no Relatório de Carga. Estes dados de Desembarque)
também constam no separador “Parque”.
TEMPO QUE O
A maior diferença entre data/hora do relatório Máximo {Data/hora Autorização da
CONTENTOR
de desembarque e a data/hora de autorização AT; Data/hora Autorização do
DEMORA A FICAR
de saída da AT ou data/hora da autorização do Cliente (Instrução de Carga)} –
DISPONÍVEL PARA O
cliente que se reflete na instrução de carga
Data/hora do desembarque do
TRANSPORTADOR
contentor no terminal (Relatório de
TERRESTRE
Desembarque)
TEMPO DO
Tempo que decorre desde a data/hora que Data/hora da autorização de saída
PROCESSO
consta no relatório de desembarque até à da AT – Data/hora do desembarque
ALFANDEGÁRIO
data/hora da autorização de saída da AT. A do contentor no terminal (Relatório
COM/SEM INSPEÇÃO realização ou não de inspeção física é relatada de Desembarque)
FÍSICA
na estadia do contentor.
TEMPO DESDE QUE
Tempo que decorre desde a última data/hora, Data/hora do carregamento do
O CONTENTOR FICA
que consta na autorização de saída da AT ou contentor (Relatório de Carga) –
DISPONÍVEL PARA
na autorização dada pelo cliente (instruções de Máximo {Data/hora Autorização da
SER LEVANTADO E
carga) e quando o contentor é carregado no AT; Data/hora Autorização do
QUANDO É DE FATO
comboio, que consta no Relatório de Carga.
Cliente (Instrução de Carga)}
RECOLHIDO PELA
TRANSPORTADORA
TEMPO DE
Tempo desde que o contentor em estudo é Data/hora de fim das operações de
OPERAÇÃO
carregado no comboio, que consta no Relatório carregamento do comboio (Relatório
de Carga, até ao momento em que estão de Operações) – Data/hora do
terminadas as operações de carga do comboio, carregamento do contentor no
no Relatório de Operações.
contentor (Relatório de Carga)
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Continuação da Tabela 7 - Indicadores temporais constituintes do Indicador "Tempo total de percurso"
Número
1.6

Tempo
TEMPO DE ESPERA

1.7

TEMPO DE
PERCURSO
FERROVIÁRIO

1.8

TEMPO DE ESPERA

1.9

TEMPO DE
OPERAÇÃO

1.10

TEMPO DE
TRANSFERÊNCIA

1.11

TEMPO DE ESPERA

1.12

TEMPO DE
PERCURSO
RODOVIÁRIO

Descrição
Tempo que tem início quando as operações do
comboio estão concluídas, com data e hora
registada no Relatório de Operações e fim com
registo de saída do comboio na gate do
terminal.
Tempo que decorre desde que o comboio saí
da gate do terminal de origem até ao momento
em que é registada a entrada na portaria do
terminal onde o contentor será descarregado.

Tempo desde que é feito o registo de entrada
na gate do terminal até à data/hora de início das
operações, registadas no relatório de
operações
Tempo desde o início das operações (registado
no relatório de operações) até ao momento em
que o contentor em causa é descarregado
(registo no relatório de descarga)
Tempo desde que o contentor é descarregado
no terminal (relatado no relatório de descarga)
até ao momento em que esse mesmo contentor
é carregado num camião, com data e hora na
guia de saída.
Tempo que tem início no carregamento do
contentor no camião reportada na guia de saída
e fim quando é registada na gate do terminal a
saída do camião.
Tempo entre o registo de saída do camião na
gate do terminal e quando o contentor é
entregue no destino final, que consta da prova
de entrega.
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Cálculo
Data/hora de saída do comboio na
portaria – Data/hora de fim de
operações de carregamento do
comboio (Relatório de Operações)
Data/hora de entrada do comboio na
portaria onde será descarregado o
contentor em causa – Data/hora de
saída do comboio registada na
portaria do terminal de origem, onde
foi carregado o contentor
Data/hora de início das operações
do
comboio
(Relatório
de
Operações) – Data/hora de entrada
do comboio na portaria
Data/hora do descarregamento do
contentor em causa (Relatório de
Descarga) – Data/hora de início das
operações do comboio (Relatório de
Operações)
Data/hora em que o contentor é
carregado no camião (Guia de
Saída) – Data/hora em que o
contentor é descarregado no
terminal (Relatório de Descarga)
Data/hora de saída do camião na
portaria do terminal – Data/hora de
carregamento do contentor no
camião (Guia de Saída)
Data/hora da entrega do contentor
(prova de entrega) – Data/hora de
saída do camião na portaria do
terminal

5.1.2 Emissões de Dióxido de Carbono
Devido à crescente preocupação ambiental e representando os transportes cerca de 30% das emissões
de dióxido de carbono na União Europeia, considerou-se muito pertinente inserir um indicador que
conseguisse expressar o impacte que uma viagem de um contentor tem no ambiente e mostrar que há
outras opções mais vantajosas.
Os Gases com Efeito de Estufa (GEE), que são responsáveis pelo aquecimento global, provém, na sua
maioria, da queima de combustíveis fósseis. Como já não é novidade, e pode-se observar na Figura
18, o transporte rodoviário é aquele que tem maior impacte na produção de GEE.

Figura 18 - Transportes: Emissões de Dióxido de Carbono na UE - Repartição de emissões tendo em conta o
transporte, 2016 (Fonte: Agência Europeia do Ambiente)

A UE tem feito esforços na normalização do cálculo das emissões da cadeia de transporte e na
identificação das lacunas existentes. Ehler V. et al. (2013) revelam que os problemas na contabilização
de emissões devem-se sobretudo à falta de comunicação e partilha de dados. Já ao nível dos
transportes, as lacunas dizem respeito por exemplo à utilização de energia em processos auxiliares
aos transportes e na refrigeração de contentores, entre outros.
De uma forma geral para estimar as emissões de dióxido de carbono ao longo de uma viagem, é
necessário primeiramente conhecer as emissões provocadas por cada meio de transporte que serve
um determinado percurso. As emissões devem ser distribuídas pelo número de contentores
transportados (considerando o peso de cada um) naquela viagem, para que seja possível aferir o
impacte de cada contentor, mediante o seu peso, naquele troço. A acrescentar aos impactes
provocados pelos modos de transportes, há que considerar as emissões provocadas pelos terminais.
Atualmente, com o que está disponível na JUL, não é possível calcular com precisão as emissões de
uma viagem. Mas ainda assim, é uma fonte de dados útil para estimar esse valor recorrendo, a outras
bases de dados e fazendo considerações.
Para o transporte marítimo, de forma a estimar as emissões de dióxido de carbono por viagem de um
dado contentor, seria necessário que as companhias partilhassem as seguintes informações com a
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JUL: distância navegada, número de contentores transportados e seu peso e o CO2 emitido.
Atualmente, através da JUL, é conhecido para a pernada marítima apenas o peso e o número de
contentores a desembarcar, vazios e cheios. Apesar de ter sido contemplado na JUL espaços para
informação relativa aos contentores em trânsito, não é de cariz obrigatório, acabando na sua maioria
por não serem preenchidos.
No transporte ferroviário é preciso que se conheça o mix energético utilizado, emissões específicas de
dióxido de carbono, o consumo específico da locomotiva, quilómetros percorridos e número de
contentores e respetivo peso. Para este modo de transporte, existe mais informação na JUL. Os
quilómetros entre cada estação, os contentores transportados e respetivo peso, e ainda a tara do
equipamento, estão disponíveis na plataforma.
No transporte rodoviário será necessário conhecer o peso do contentor transportado por o camião, a
distância percorrida e o ano de matrícula. Atualmente, através da JUL, apenas é conhecido o peso do
contentor transportado e o ano de matrícula, mas com a extensão à última milha, será possível
conhecer os quilómetros feitos durante a viagem. No cálculo das emissões para este modo de
transporte, será considerado o limite máximo de emissão estipulado na norma euro relativa ao ano de
matrícula do camião em causa.
Por fim, para os terminais, poder-se-ia recorrer a estimativas de emissões para cada caminho
caraterístico feito dentro do terminal (por exemplo, do navio para parque). No entanto, é mais facilmente
estimado com apenas três dados, mix energético consumido para um dado período de tempo
conhecido, emissões específicas de CO2 de cada consumível energético, e número de contentores
movimentados durante o mesmo período de tempo.

5.1.3 Percentagem de danos
Os dados são registados no physical check dos contentores quando passam pelas portarias. Ficando
em falta informação sobre os danos ocorridos durante o transporte marítimo e no terminal portuário.
Em caso de ocorrência e caso não tenham sido solucionados no terminal, este registo apenas é feito
quando sai pela portaria. Como é pressuposto, a PSA tem conhecimento dos danos ocorridos durante
embarque e desembarque dos contentores e no terminal. Durante o embarque de contentores, essa
informação é percetível através da JUL nos Relatório de Embarque e no Desembarque onde surge a
entrada e saída do mesmo contentor com diferença de alguns minutos, ocorrendo com maior frequência
nos contentores refrigerados.
Se o dano ocorrer durante o transporte rodoviário na sua pernada final, só será conhecido se o OTR
tiver aderido à folha de serviço onde poderá o reportar.

5.1.4 Percentagem de roubos
O indicador “Percentagem de roubos” é conseguido através do estado do selo do contentor que consta
no physical check feito nas portarias. Como tal, é possível monitorizar todos os momentos à exceção
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de quando o contentor entra ou sai por via marítima (é desconhecida se a responsabilidade é do OTM
ou do OTP) ou quando o destino final é servido por rodovia e o OTR não adere à folha de serviço. É
esperado que a aplicação deste indicador ao contexto real venha futuramente a prestar informação
bastante útil às seguradoras.

5.1.5 Desvio da entrega face ao horário marcado
O “Desvio da entrega face ao horário marcado” com aplicabilidade nos serviços de transporte
pressupõe da existência de apenas dois dados, a previsão da data/hora de entrega e a data/hora em
que de fato ocorreu a entrega do contentor no destino. No entanto há que referir duas notas importantes
a considerar na aplicação deste indicador:
1) no transporte marítimo, quando é feito o Anúncio de Escala (Aviso de Chegada), a data/hora de
chegada ao porto pode ser atualizada quantas vezes forem necessárias, fazendo no limite a hora
prevista coincidir com a hora real de chegada, retirando interesse ao indicador;
2) no transporte rodoviário, quando este serve a última pernada da cadeia, servindo o cliente final, os
dados necessários ao cálculo só serão disponibilizados se o transportador rodoviário aderir à folha
de serviço.
Este indicador para além de contemplar os atrasos também incorpora os adiantamentos, sendo um
indicador mais completo do que somente tempo total de atrasos mencionado pelos autores revistos na
literatura.
Na aplicação do indicador “Desvio da entrega face ao horário marcado” ao transporte marítimo, houve
a necessidade de ser considerado o momento em que é feito o “Anúncio de Escala – Aviso de Chegada”
ao invés do planeamento que é realizado no Berthing Plan que é feito com maior antecedência e por
isso, com maiores erros na previsão da hora de chegada.
No cálculo deste indicador para o transporte ferroviário são consideradas a hora prevista de chegada
do comboio ao terminal onde será descarregado o contentor em estudo e a hora que de fato isso
acontece. Estes pontos de relato são registados na “Localização do Comboio”.
Para o transporte rodoviário, existe uma janela horária de entrega do contentor no terminal
portuário/porto seco agendado com o terminal. Para estes casos, será considerado atraso se a entrega
exceder a data/hora de fim do intervalo de tempo agendado e adianto, se o contentor for entregue antes
da primeira data/hora acordada. Em serviços onde a entrega ocorra em destinos “finais” é necessário
que o transportador adira à folha de serviço, para que haja registo de dados que possibilitem o cálculo
deste indicador, como a hora prevista de entrega no destino final e a prova de entrega.

5.1.6 Tempo de permanência do contentor em terminal
O indicador “Tempo de permanência do contentor em terminal”, também designado por alguns autores
como o tempo de estadia, é dado pela diferença entre a data/hora de saída do contentor do terminal
que consta ou no Relatório de Embarque/Guia de Saída/Relatório de Carga e a data/hora de entrada

60

no terminal que é um dado pelo Relatório de Desembarque/Guia de Entrada/Relatório de Descarga. O
tempo de permanência depende do tempo necessário ao desalfandegamento, que é da
responsabilidade da Alfândega e traduzido pela autorização de saída da AT. Mas também pela
autorização de saída dada pelo cliente do terminal que é refletido pelo Anúncio de Saída/Ordem de
Embarque/Instrução de Carga do contentor em causa. Na Figura 19 está esquematizado como o tempo
no terminal está organizado. Após as autorizações de saída serem dadas, o tempo em terminal do
contentor passa a ser da responsabilidade do transportador seguinte.

Figura 19 - Divisão do tempo de permanência do contentor em terminal

O indicador é calculado sempre que haja saída de um novo contentor do terminal. É dado pelo tempo
desde que o contentor entra no terminal até que saí. Este indicador terá como objetivo medir os tempos
médios de estadia dos diferentes tipos de contentores, analisar a diferença de tempos de estadia
quando se trata de uma exportação, importação e transhipment e ainda, as duas análises em
simultâneo. E no âmbito geral, avaliar o tempo de estadia dos contentores em diferentes terminais.

5.1.7 Tempo de transferência
O “Tempo de transferência” é semelhante ao “Tempo de permanência do contentor em terminal”
calculando-se da mesma forma, no entanto é aplicado a contentores que não necessitem de ser
desalfandegados, avaliando somente o tempo médio das diferentes trocas modais, por exemplo,
ferrovia-ferrovia, ferrovia-rodovia. Na Figura 20 estão representados os registos de data/hora a serem
considerados no cálculo do indicador.
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Figura 20 - Registos a considerar no cálculo da estadia do contentor em terminal

5.1.8 Tempo que o contentor demora a ficar disponível para o transportador
Este indicador traduz o tempo desde que o contentor chega ao terminal até que estejam verificadas as
duas autorizações necessárias à sua saída, quer pela AT quer pelo cliente do terminal.

5.1.9 Tempo do procedimento alfandegário com/sem inspeção física
Os indicadores mencionados pelo projeto LPI fazem parte do “Tempo de permanência do contentor em
terminal”. Para o cálculo destes dois indicadores são necessárias as datas/horas de início e fim e ainda,
conhecer o tipo de processo de desalfandegamento, documental ou físico. No entanto, é necessário
referir que não há conhecimento na JUL quando o processo tem início e fim, apenas é conhecido
quando é dada a autorização de saída. No cálculo destes dois indicadores temporais, considera-se
como início, o momento em que há registo de entrada do contentor em parque e tem fim quando é
autorizada a saída pela AT, separando os contentores que são alvo de inspeção física daqueles que
não necessitam de forma a verificar qual o impacto da inspeção física na duração deste procedimento.
É também de frisar que apenas existe conhecimento dos contentores que são inspecionados no
terminal.

5.1.10 Tempo desde que o contentor fica disponível para ser levantado e quando é de fato
recolhido pela transportadora
Este indicador diz respeito ao tempo sobrante em terminal, que revela a eficácia do operador de
transporte, isto é o tempo desde que é dada a última autorização (ou pela AT ou cliente) até que o
contentor atravessa uma das portarias do terminal.
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5.1.11 Eficiência do Porto
Como o indicador “Tempo de permanência do contentor em terminal” não reflete a capacidade de
operação do OT, houve a necessidade de incluir o indicador “Eficiência do porto” que mede a rapidez
com que as operações de carga/descarga do navio se fazem. Este indicador é o quociente de dois
indicadores operacionais.
De notar, que este indicador poderá de alguma forma não ser o mais correto possível devido à forma
como os procedimentos portuários se desenvolvem. É expetável que a operação de carga/descarga só
se realize após licença para efeito, no entanto, há casos em que o OT começa a operação sem a
autorização. Devido a esta ação considerou-se necessário comparar a data/hora da licença e a
data/hora de início da operação. Se o início das operações anteceder a autorização, considera-se a
data/hora que consta no Relatório de operações, caso a operação se inicie após a autorização,
considera-se a data/hora da autorização. O ideal seria que a operação começasse sempre após a
autorização ser concedida e portanto, o tempo que decorre desde que é dada a autorização até que se
iniciam as operações de carga/descarga seria sempre considerado no cálculo. Este tempo de
ineficiência é da responsabilidade do OT e deve sempre que possível ser considerado, para que a
análise seja a mais realista possível.

5.1.12 Taxa de Recuperação
A “Taxa de Recuperação” apenas é possível calcular para a ferrovia por haver datas/horas previstas e
reais de chegada e partida para cada estação onde o comboio passa. É um indicador que serve de
complemento ao “Desvio da entrega face ao horário marcado” quando analisado somente para a
ferrovia.

5.1.13 Taxa de Precisão
O indicador “Taxa de Precisão” surge da necessidade de avaliar a antecedência com que o ETA é
disponibilizado na JUL no transporte marítimo, como já foi referido anteriormente. Assim, com base em
todos os ETA e datas/horas em que são atualizados é possível avaliar a precisão na chegada do navio
à área de jurisdição do porto. Este indicador poderá estar relacionado com o desempenho geral da
cadeia, através do “Tempo total de percurso”. Uma elevada taxa de precisão da companhia marítima
poderá melhorar o desempenho do operador de terminal por exemplo, no planeamento do cais e
consequentemente, o navio poderá estar menos tempo à espera para atracar e naturalmente traduzirse num melhor desempenho global a nível de tempos.

5.1.14 Tempo ganho com a aplicação do conceito legal de porto seco
Para concluir, como a JUL diferencia-se da JUP II por disponibilizar novos procedimentos alusivos à
implementação do conceito do conceito de porto seco, tornou-se importante incluir um indicador que
medisse uma das mais-valias da integração deste novo conceito. A implementação do conceito legal
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de porto seco para além de reduzir burocracias, tem como principais vantagens a disponibilização de
espaço no terminal portuário e rentabilizar o tempo, sendo transportado enquanto os procedimentos
alfandegários ainda estão a decorrer. Como tal, criou-se o indicador “Tempo ganho com a aplicação do
conceito legal de porto seco” que deverá ser aplicado a contentores com pares de O/D semelhantes,
diferenciando aqueles que são desalfandegados na primeira estância aduaneira nacionais dos que são
na segunda. Espera-se com este indicador ver o impacto que este novo conceito tem no “Tempo total
de percurso”.

5.2 Quadro de Referência para cadeias intermodais de transporte
No decorrer das reuniões e com base nas informações disponíveis na JUL, com vista a atingir o objetivo
principal, monitorizar globalmente as cadeias, ajustaram-se indicadores e sugeriram-se novos
indicadores geradores de interesse para quem utiliza o sistema diariamente, listados na Tabela 7.
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Tabela 8 - Quadro de Referência de Avaliação de Desempenho de Cadeias de Transporte Intermodal
Nº IP
1

INDICADOR DE DESEMPENHO
TEMPO TOTAL DE PERCURSO

DESCRIÇÃO
O

2

EMISSÕES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

A

3

PERCENTAGEM DE DANOS

S

4

PERCENTAGEM DE ROUBOS

S

5

DESVIO DA ENTREGA FACE
AO HORÁRIO MARCADO

O

Tempo que decorre desde que o contentor entra na área de jurisdição de um
dos portos nacionais abordo de um navio dado pela passagem da linha de
fronteira (PLF) até que chega ao seu destino final em solo nacional, no caso
de se tratar de uma importação. Ou o tempo que decorre desde que o
contentor sai da sua origem em Portugal até que atravessa o PLF de um dos
portos nacionais com vista à exportação. Também podem ser considerados
algumas origens / destinos em território espanhol, desde que haja relato na
JUL, em caso de se tratar do conceito legal de porto seco.
Total de emissões de CO2 produzidas ao longo da viagem do contentor,
desde que ele saí do porto de origem (porto anterior) até que ele chega ao
seu destino final rastreado pela JUL, no caso de se tratar de uma importação.
Quando se trata de uma exportação são as emissões produzidas desde que
o contentor sai de uma origem conhecida pela JUL até ao porto posterior ao
porto nacional. O cálculo deste indicador necessita de vários dados, que a
JUL não possui, sendo necessário recorrer a estimativas e valores máximos.
Os danos podem ser aplicados a todos os terminais e serviços de transporte,
à exceção do transporte marítimo pela falta de informação e do transporte
rodoviário na pernada final se este não aderir à folha de serviço. Esta
informação consta no physical check do contentor nas portarias do terminal,
registado pelo operador do mesmo.
À semelhança do indicador anterior, este indicador também é calculado para
os terminais e serviços de transporte, à exceção do transporte marítimo e a
última pernada do transporte rodoviário pelas mesmas razões. Este indicador
é calculado através da informação do physical check sobre o estado do selo
do contentor.
Este indicador traduz os atrasos/adiantos nos serviços de transporte.
Para o transporte marítimo o report é feito pelo menos duas horas antes da
chegada do navio ao porto, através do Anúncio de Escala – Aviso de
Chegada onde consta o ETA (Estimated Time of Arrival). O ETA pode ser
atualizado ao longo da viagem, de maneira que será considerado o primeiro.
O ETA é considerado nas importações e é comparado com a data/hora dada
pelo ponto de relato de “PLF – Entrada”.
No transporte ferroviário, para este indicador só serão consideradas as
datas/horas efetivas e as datas/horas previstas de chegada do contentor em
estudo à estação onde é descarregado.
Por fim, no transporte rodoviário, quando o destino do contentor é uma
instalação portuária/terminal/porto seco há o agendamento da entrega numa
janela horária para o efeito e a data/hora de entrada do camião através do
registo na portaria (gate-in). Para outro destino, denominado por destino final,
só é passível de existir data/hora prevista de entrega se os transportadores
rodoviários aderirem à folha de serviço. No caso de existir ETA do contentor,
essa data/hora será comparada com a data/hora de entrega registada no
ponto de relato “prova de entrega”.

O – Operacional; S – Segurança; A – Ambiental

65

FÓRMULA DE CÁLCULO
1)
2)
3)

Data/hora da chegada ao destino final - Data/hora do
PLF entrada no porto português (IMP.)
Data/hora do PLF saída de um porto nacional Data/hora da saída da origem (EXP.)
Somatório dos tempos de transporte, tempo de estadias
em terminais e tempo em operações de carga /
descarga

Somatório de emissões de CO2 produzidas durante a viagem
do contentor, que inclui as emissões provocadas por cada
meio de transporte utilizado e as resultantes da sua estadia
em terminal, que depreende os movimentos de
carga/descarga e movimentação dentro do parque

Número de contentores com danos / Número total de
contentores

Número de contentores com violação do selo / Número total
de contentores

Somatório de todos os desvios ocorridos nos serviços de
transporte do contentor em estudo
T. Marítimo: Data/hora da chegada do navio traduzido pelo
ponto de relato “PLF – Entrada” – Data/hora prevista de
chegada do navio (primeiro ETA do anúncio de chegada)
T. Ferroviário: Data/hora de entrada do comboio no terminal,
registada na portaria – Data/hora prevista de entrada do
comboio no terminal
T. Rodoviário: Data/hora de entrada do camião no terminal,
registada na portaria – Data/hora prevista de chegada ao
terminal (Data/hora de fim da janela horária combinada no
Agendamento)
Data/hora de entrega do contentor no destino final (Prova de
Entrega) – Data/hora prevista de entrega (Folha de Serviço)
Adianto (-)
Atraso (+)

Continuação da Tabela 9 - Quadro de Referência de Avaliação de Desempenho de Cadeias de Transporte Intermodal
Nº IP
6
(1.4)

INDICADOR DE DESEMPENHO
TEMPO DE PERMANÊNCIA NO O
TERMINAL

7
(1.10)

TEMPO DE TRANSFERÊNCIA

O

8
(1.4.1)

TEMPO QUE O CONTENTOR
DEMORA A FICAR
DISPONÍVEL PARA O
TRANSPORTADOR

O

9
(1.4.1.1)

TEMPO DO PROCESSO
ALFANDEGÁRIO COM
INSPECÇÃO FÍSICA

O

10
(1.4.1.2)

TEMPO DO PROCESSO
ALFANDEGÁRIO SEM
INSPECÇÃO FÍSICA

O

TEMPO DESDE QUE O
CONTENTOR FICA
DISPONÍVEL PARA SER
LEVANTADO E QUANDO É DE
FATO RECOLHIDO PELA
TRANSPORTADORA
EFICIÊNCIA DO PORTO

O

11
(1.4.2)

12

O

DESCRIÇÃO
Tempo desde que há registo de entrada do contentor no terminal (no relatório
de desembarque/ relatório de descarga/ guia de entrada) até que há registo
de saída desse mesmo contentor (relatório de embarque/ relatório de carga/
guia de saída).
Tempo de permanência do contentor na instalação portuária/terminal/porto
seco quando não é necessário autorização de saída da AT, quando já foi
desalfandegado em outra estância aduaneira.
Tempo desde que o contentor é descarregado no terminal (Relatório de
Desembarque/ Relatório de Descarga/ Guia de Entrada) e a data/hora
registada na saída do terminal (Relatório de Embarque/Relatório de Carga/
Guia de Saída).
A maior diferença entre o registo da entrada do contentor no terminal que
consta no relatório de desembarque/ relatório de descarga/ guia de entrada
e o momento em que é concedida a autorização de saída da AT ou e a
autorização do cliente que se reflete na ordem de embarque/instruções de
carga/autorização de levante.
Tempo que decorre desde que há registo de entrada do contentor no terminal
que consta no relatório de desembarque/relatório de descarga/guia de
entrada até ao momento que ocorre a autorização de saída da AT. Este
indicador é aplicado quando o contentor é alvo de inspeção física, informação
que consta na estadia do contentor.
Tempo que decorre desde que há registo de entrada do contentor no terminal
que consta no relatório de desembarque/relatório de descarga/guia de
entrada até ao momento que ocorre a autorização de saída da AT. Este
indicador é aplicado quando o contentor não é alvo de inspeção física,
informação que consta na estadia do contentor.
Tempo que decorre desde a última autorização de saída dada pela AT ou
pela autorização dada pelo cliente (Ordem de Embarque/ Instruções de
carga/ Autorização de Levante) e quando ocorre a saída do contentor do
terminal que consta no Relatório de Embarque/ Relatório de Carga/ Guia de
Saída.

FÓRMULA DE CÁLCULO
Data/hora de saída do contentor do terminal que consta no
Relatório de Embarque/Relatório de Carga/Guia de Saída –
Data/hora de entrada do contentor no terminal (Relatório de
Desembarque/ Relatório de Descarga/ Guia de Entrada)
Data/hora de saída do contentor do terminal (Relatório de
Embarque/ Relatório de Carga/ Guia de Saída) – Data/hora
de entrada do contentor no terminal (Relatório de
Desembarque/ Relatório de Descarga/ Guia de Entrada)

Indicador que permite medir a eficiência do operador do terminal na tarefa de
carga/descarga dos contentores do navio. É traduzido pelo quociente do
número de contentores movimentados pelo tempo de operação. O tempo de
operação tem início quando é dada a autorização das autoridades através
da licença de carga/descarga e termina na data/hora de fim relatado no
relatório de operações. Muitas vezes a operação tem início antes de ser dada
a autorização de carga/descarga e para esses casos terá de ser
contabilizado a data/hora de início que consta no relatório de operações do
navio.

Número de contentores movimentados (Relatório de
Operações) / (Data/hora de fim da operação (Relatório de
Operações) – Data/hora da Licença de carga/descarga (OU
Data/hora de início da operação (Relatório de Operações)))

O – Operacional; S – Segurança; A – Ambiental

66

Máximo {Data/hora Autorização da AT; Data/hora
Autorização do Cliente (Instrução de Carga/ Ordem de
Embarque/ Autorização de Levante)} – Data/hora de entrada
do contentor no terminal (Relatório de Desembarque/
Relatório de Descarga/ Guia de Entrada)
Data/hora da autorização de saída da AT – Data/hora de
entrada do contentor no terminal (Relatório de
Desembarque/ Relatório de Descarga/ Guia de Entrada)
Data/hora da autorização de saída da AT – Data/hora de
entrada do contentor no terminal (Relatório de
Desembarque/ Relatório de Descarga/ Guia de Entrada)

Data/hora da saída do contentor do terminal (Relatório de
Embarque/ Relatório de Carga/ Guia de Saída) – Máximo
{Data/hora Autorização da AT; Data/hora Autorização do
Cliente (Ordem de Embarque/ Instrução de Carga/
Autorização de Levante)}

Continuação da Tabela 10 - Quadro de Referência de Avaliação de Desempenho de Cadeias de Transporte Intermodal
Nº IP
13

INDICADOR DE DESEMPENHO
TAXA DE RECUPERAÇÃO
O

14

TAXA DE PRECISÃO

O

15

TEMPO GANHO COM A
APLICAÇÃO DO CONCEITO
LEGAL DE PORTO SECO

O

DESCRIÇÃO
Este indicador só pode ser aplicado ao transporte ferroviário pela
disponibilidade de dados. Na localização do comboio são reportadas para
quase todas as estações a data/hora prevista de chegada e partida e a
data/hora em que de fato chegou e partiu. Através destes dados é possível
calcular o atraso ou adianto em vários trechos da viagem de comboio.
À semelhança do indicador anterior, e ajustando aos dados disponíveis para
o transporte marítimo, podemos através dos momentos em que o agente faz
a atualização do ETA e a data/hora do ETA conhecer a precisão aliada
também aos atrasos/adiantos ocorridos no percurso marítimo.
Indicador que compara os tempos de percurso totais para destinos finais dos
contentores semelhantes, que recorrem aos mesmos meios de transporte
mas que sejam despachados em estâncias aduaneiras diferentes. Por
exemplo entre um contentor que aguarda no Porto de Sines o despacho
aduaneiro para seguir para Lisboa versus um contentor que sai de Sines em
direção a Bobadela e só aí é despachado.

O – Operacional; S – Segurança; A – Ambiental

67

FÓRMULA DE CÁLCULO
(Tempo Atrasado ou Adiantado / Tempo previsto da viagem)
*100

[(Data/hora do Ponto de Relato “PLF – Entrada” – Data/hora
prevista de chegada (ETA)) / (Data/hora do Ponto de Relato
“PLF – Entrada” – Data/hora da atualização do ETA)] * 100
Tempo da Viagem 1 – Tempo da Viagem 2
Tempo da Viagem 1 – contentor é despachado na segunda
estância aduaneira
Tempo da Viagem 2 – contentor é despachado na primeira
estância aduaneira mas tem como destino final as
imediações da segunda estância aduaneira

5.3 Ficha individual para os indicadores de desempenho
No subcapítulo 3.9 foram analisadas duas fichas individuais na aplicação de indicadores de
desempenho que serviram de base à construção de uma nova ficha representada na Figura 21.
Neste subcapítulo será detalhado o que se pretende em cada espaço da ficha e no Anexo G
encontram-se as fichas individuais preenchidas para cada indicador descrito na Tabela 7.

Figura 21 - Ficha individual para Indicadores de Desempenho

Como foi referido, a descrição e a recolha/frequência de monitorização foram dois campos em
comum entre os autores estudados sendo essenciais a qualquer ficha. No campo
“Monitorização”, o indicador poderá não ser avaliado periodicamente, mas sim quando há registo
de um novo evento. O “Tempo de permanência do contentor em terminal” é um desses casos.
Este indicador é medido para cada contentor que saí do terminal e a média deste tempo é
atualizada sempre que isso acontece.
A “Dimensão do indicador” e o “Âmbito” caraterizam o indicador em categoria (operacional,
segurança ou ambiental) e em abrangência (cadeia ou agente), respetivamente. Devido à
limitação de dados, considerou-se necessário que sempre que o indicador pertencesse à cadeia,
detalhar quais os momentos da cadeia a que pode ser aplicado.
O espaço respeitante ao “Avalia” permite explorar as análises que podem advir do indicador em
estudo, como por exemplo o impacto das várias tipologias de contentor (refrigerado, matérias
perigosas, entre outros). Já o espaço dedicado ao “Interesse” terá como objetivo listar os agentes
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que de alguma forma ao acederem aos resultados da análise do indicador em estudo possam
melhorar e prestar um serviço de melhor qualidade. Nos campos “Âmbito”, “Avalia” e “Interesse”,
distinguido através de duas cores o que diz respeito à cadeia (a preto) e o que está relacionado
com o agente (a cinza).
Os espaços dedicados aos “Indicadores que influenciam” e aos “Indicadores influenciados”
permitem exprimir a relação entre os indicadores. É esperado, por exemplo, que caso o “Tempo
do processo alfandegário com/sem inspeção física” aumente, o “Tempo de permanência do
contentor em terminal” também aumente, se nenhum dos outros tempos constituintes do tempo
de estadia do contentor no terminal diminuir.
Nesta ficha individual, há a possibilidade de ter mais do que uma expressão matemática para
exprimir o indicador em estudo, no entanto, apenas foi utilizado para o “Tempo de permanência
do contentor em terminal” duas opções de cálculo. Mas, em desenvolvimentos futuros ou se a
JUL passar a disponibilizar mais informação, será um campo que poderá ser alterado ou ajustado
aos novos dados disponíveis.
A “Fonte de dados” para todos os indicadores é a JUL, no entanto seria um espaço sem utilidade
e como tal, neste espaço foram especificados os “locais” na JUL onde constam os dados
necessários ao cálculo dos indicadores.
Por fim, o espaço “Benchmark” foi deixado em branco para futuramente, após a JUL estar em
funcionamento, ser preenchido e atualizado sempre haja um melhor resultado para o indicador
em estudo. E se houver valores para os mesmos indicadores, fora do âmbito português, poderão
ser considerados neste campo tendo em atenção as considerações feitas no subcapítulo 3.8.
Por exemplo, para a “Eficiência Portuária”, deverá ser considerado o melhor valor praticado por
um porto português e ser atualizado sempre que haja um novo recorde. Simultaneamente,
deverá ser considerado, caso exista e esteja disponível, um valor feito por um porto estrangeiro
que na generalidade realize melhores valores para este indicador, mas que de alguma forma
seja semelhante os portos nacionais, como por exemplo a nível de equipamentos, dimensões de
parque, comprimento de cais, entre outros.

5.4 Considerações relativas às análises dos indicadores
Este subcapítulo tem como principal objetivo definir diretrizes de análise para os indicadores
estudados e como alguns deles se relacionam com o desempenho geral da cadeia de transporte
intermodal. Além disso servirá para apoiar estudos futuros sobre as variantes que cada indicador
deverá tomar para que as análises sejam as mais completas possíveis. De referir ainda, que
apesar das fichas individuais mencionarem os agentes interessados em cada indicador, neste
subcapítulo não se irá analisar esse tópico pois saí fora do âmbito da presente dissertação.
Na Figura 22, aparecem duas sugestões esquemáticas de dashboards. Na primeira pode-se
observar a análise feita quando se insere no motor de busca o número do selo do contentor,
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surgindo os indicadores de desempenho do 1 ao 11. São também consideradas variantes dos
indicadores estudados como por exemplo os tempos e emissões médias, desvios médios por
modo de transporte, para os quais deveriam existir também fichas individuais. Para o contentor
em estudo surgem também as percentagens de danos e roubos associadas àquela O/D e numa
visão ao nível do agente a percentagem associada a cada serviço de transporte e terminal que
utilizou e permaneceu durante a sua viagem, para a mesma tipologia de contentor e fluxo.
Na segunda abordagem, é esperado que no futuro sejam geradas para todas as combinações
de pares O/D frequentes, tipos de fluxo e contentores e modos de transportes utilizados os
indicadores sugeridos. A título de exemplo para uma viagem Sines-Leixões, onde o fluxo seja de
importação de um contentor refrigerado são dados os tempos médios, emissões médias, desvios
entre outras informações.

Contentor: Nº do selo
Estado: A decorrer/Finalizado
O/D: Origem e Destino conhecidos

(a)
Par O/D: Origem e Destino frequentes
Fluxo: Importação/Exportação/Transhipment
Tipologia do contentor: ex. contentor refrigerado
Combinações de modos de transporte: ex. Navio – Comboio

(b)
Figura 22 - Exemplos de Dashboards: (a) Contentor e (b) Cadeia

Também é esperado que para cada nó da cadeia sejam visíveis as seguintes informações: tempo
médio de permanência em terminal, tempo médio que demora a ficar disponível para o
transportador, tempo médio do procedimento alfandegário com/sem inspeção física, tempo
médio desde que o contentor fica disponível para ser levantado e quando de fato é recolhido pela
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transportadora e tempo de transferência por troca modal. Ainda pode surgir as taxas de roubos
e danos ocorridos no terminal. Numa abordagem pormenorizada podem surgir os mesmos
tempos médios e taxas de danos e roubo consoante a tipologia do contentor e o tipo de fluxo.
Por último, numa visão mais detalhada da cadeia, podemos caminhar para um nível inferior com
foco nos agentes intervenientes com maior impato na cadeia de transporte intermodal. Devido a
questões de segurança de dados, quando um determinado tipo de agente é constituído por um
grupo de apenas duas empresas, a média do grupo não será mostrada. Visto que, de forma
indireta, é possível conhecer a média da empresa concorrente. Assim, resumidamente e em
tópicos, cada tipo de agente poderá ver:
•

Companhia Marítima: a sua própria “Taxa de precisão” e a média do desvio de entrega face
ao horário marcado praticado e a média do grupo das companhias que escalam os portos
portugueses;

•

Operador de Terminal Portuário: a sua própria “Eficiência do porto” e a média do grupo
nacional;

•

Operador de Terminal: para além dos dados descritos relativos aos nós das cadeias, quer
os realizados por ele próprio, quer os realizados pelo grupo de operadores de terminais
nacionais ainda, surgem as taxas de danos e roubos específicos do OT e dos ocorridos com
os outros OT a operar em Portugal;

•

Operador de Transporte Ferroviário: são mostradas as próprias taxas de danos e roubos
ocorridos durante a prestação de serviços de transporte, a taxa de recuperação e ainda, a
média do desvio da entrega face ao horário marcado para os seus serviços de transporte e
as médias do grupo para estes indicadores;

•

Operador Rodoviário: apenas são mostradas as próprias taxas de danos e roubos ocorridos
durante a prestação de serviços de transporte e os desvios da entrega face ao horário
marcado para os seus serviços de transporte e as médias realizadas para o grupo de
transportadores rodoviários;

•

Alfândegas: surge a média dos indicadores relativos a procedimentos alfandegários e a
média feita pelo grupo das alfândegas e ainda, o indicador “Tempo ganho com a aplicação
do conceito legal de porto seco”.

De notar, que podemos ter, através de alguns indicadores, maior detalhe. É exemplo disso a
“Taxa de recuperação”, aplicada apenas ao serviço ferroviário, mas que ao ser aplicado a todos
os troços que compõe a linha férrea, poderá detetar qual o troço crítico de cada linha se os
atrasos forem independentemente da operadora que presta o serviço de transporte. Dando
output ao nível da infraestrutura, que tem influência no desempenho da cadeia como um todo.

5.5 Conclusões finais relativas ao quadro de referência
As dificuldades na construção do quadro de referência prendem-se sobretudo pela falta de dados
da atual PCS – Janela Única Logística. Os PCS nasceram nos portos, e posteriormente, têm
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vindo a estender-se aos outros modos de transportes e terminais, pela necessidade de compilar
cada vez mais informação. O caminho está longe de chegar ao fim e é esperado que no futuro
as plataformas de cada país ou porto, estejam ligadas, porque o mercado das mercadorias fazse ao nível mundial.
Perante o objetivo de construir um quadro de referência com indicadores de desempenho que
tivessem aplicação em toda a cadeia de transporte de um contentor, foi necessário proceder a
ajustes, devido à indisponibilidade de dados fundamentais à sua medição. Com os dados
atualmente disponíveis, indicadores operacionais que visam medir o desempenho específico de
cada tarefa, sobretudo no contexto portuário, são facilmente aplicados. A título de exemplo o
tempo de estadia de um navio no porto.
Na tabela 8 foram esquematizados para os indicadores referentes à cadeia, o momento em que
é necessário a informação, estando marcado a verde quando ela existe e a amarelo quando a
informação é facultativa. Quando parte da cadeia está representada a cinza significa que não
existe qualquer informação sobre o indicador.
Como já foi descrito, para aplicar o indicador “Tempo total de percurso” basta conhecer a
data/hora de início e fim. No entanto, como se sabe, este indicador fica resumido aos pontos
iniciais e finais conhecidos pela JUL que não correspondem à cadeia real, mas sim, a uma parte
dela. Facilmente, poder-se-ia estender os limites. Bastava a companhia de navegação participar
quando sai do porto de origem (anterior ao porto nacional) no caso de importação ou quando
chega ao porto seguinte, numa exportação. Para complementar a cadeia, a data/hora de
entrega/recolha do contentor no destino/origem pelo transportador rodoviário devia ser de cariz
obrigatório e não facultativo.
O mesma dificuldade surge no indicador “Desvio da entrega face ao horário marcado”, quando o
transportador rodoviário não adere à folha de serviço. Para além de não haver conhecimento
sobre a data/hora de entrega no destino final, também não existe a data/hora prevista.
Ainda relativamente aos indicadores temporais, atualmente na JUL não há conhecimento da
data/hora de início e fim da inspeção física de contentores. Está previsto, para o caso de Sines,
que a PSA passe a partilhar estes dados na plataforma. Esta informação permitiria avaliar o
tempo médio que de fato a alfândega demora a inspecionar contentores.
Relativamente ao indicador “Emissões de Dióxido de Carbono”, é necessário que as
transportadoras passem a partilhar com a JUL uma série de informações. A União Europeia em
2017 regulamentou no que diz respeito à determinação de emissões de CO 2 e consumos de
combustíveis de pesados. Este interesse surge, em grande parte, da necessidade de tornar
transparente o setor, dando a conhecer quais os veículos com maior eficiência energética. A UE
pretende através de um simulador, conhecer consumos e emissões para veículos pesados,
dividindo-os em grupos com caraterísticas semelhantes. É esperado que esta ferramenta avalie
o efeito de diferentes cargas. No futuro esta ferramenta poderá aproximar o indicador “Emissões
de Dióxido de Carbono” à realidade, substituindo o limite máximo de emissões a que o ano de
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matrícula do camião corresponde, considerada na presente dissertação. Para o transporte
marítimo o caminho também se faz nesse sentido. A nível europeu foi criado “um sistema de
monitorização, comunicação e verificação (sistema MRV) das emissões de CO2, baseado no
consumo de combustível dos navios, como primeira etapa de uma abordagem faseada de
inclusão das emissões do transporte marítimo no compromisso de redução dos gases com efeito
de estufa assumido a nível europeu” (DGRM). No seu calendário diz que a partir de “1 de janeiro
de 2018, as companhias responsáveis pelo MRV devem monitorizar as emissões de CO2 de
cada um dos seus navios, bem como o consumo de combustível e outros parâmetros, tais como,
distância navegada, duração e carga transportada por viagem” (DGRM). Caso o sistema já esteja
em prática, seria de extrema utilidade a JUL partilhar dos dados recolhidos. No transporte
ferroviário, há um menor número de variáveis desconhecidas. Quilómetros percorridos, carga
transportada e peso do equipamento já eram dados presentes na antiga JUP. E para os
terminais, as emissões são facilmente calculadas, através do quociente entre as emissões e os
contentores movimentados para um determinado intervalo de tempo conhecido. No entanto, os
operadores de terminais devem ser incentivados a partilhar os seus consumos para que seja
possível estimar as emissões. Sem dúvida que o indicador ambiental traduzido pelas emissões
de dióxido de carbono é o indicador de desempenho mais difícil de calcular/estimar mas também
o mais estimulante e no futuro beneficiar-se-á cada vez mais, escolhas sustentáveis.
Nos indicadores “Percentagem de danos” e “Percentagem de roubos”, o problema seria
facilmente solucionado com a existência de um physical check após o desembarque de contentor
e momentos antes de embarcar o contentor. Como os physical checks ocorridos nas portarias,
seria reportado o estado do selo e do contentor. Com este reporte, poder-se-ia conhecer, em
caso de furto, se teria ocorrido abordo ou já no terminal. Situação que atualmente é
desconhecida. Por forma aos indicadores relativos à segurança terem maior utilidade na
avaliação de cadeias de transporte intermodais, a informação relativa às perdas deveria ser
incluída. Para tal, recomenda-se que a companhia marítima passe a partilhar esse tipo de
ocorrência durante os serviços de transporte na JUL.
Resumidamente e sem grande esforço pode-se incluir brevemente na JUL os seguintes dados:
data/hora de partida do porto anterior ao nacional (transporte marítimo), data/hora de chegada
ao porto seguinte (transporte marítimo), data/hora de entrega no destino final (transporte
rodoviário), data/hora de recolha na origem (transporte rodoviário), data/hora prevista no destino
final (transporte rodoviário), data/hora de início e fim de inspeção física, physical check antes
embarque e pós desembarque do contentor e physical check feito pelo destinatário.
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Tabela 11 - Dados importantes em falta na JUL

ESQUEMA
EM FALTA

INDICADOR
•
1) TEMPO TOTAL
DE PERCURSO

•
•

2) EMISSÕES DE
DIÓXIDO DE
CARBONO

•

•
3) PERCENTAGEM
DE DANOS
4) PERCENTAGEM
DE ROUBOS

•

•

5) DESVIO DA
ENTREGA FACE
AO HORÁRIO
MARCADO
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Toda a cadeia de transporte anterior à
entrada do navio na área de jurisdição
do porto nacional;
Data/hora de entrega no destino final,
(apenas existe se o transportador
rodoviário aderir à folha de serviço).
Companhias reportarem para cada
viagem que tenha como destino um
porto nacional as milhas percorridas,
contentores transportados e respetivo
peso e as emissões produzidas;
Operadores de terminais reportarem o
mix energético consumido durante um
período de tempo conhecido e o
número de contentores movimentados
durante esse mesmo período.
Existir um Physical check do contentor
para o desembarque/embarque – com
a finalidade de monitorizar os terminais
portuários;
Existir verificação do estado do selo
(roubos) e do contentor (danos) no
destino final por o destinatário para
controlo do percurso rodoviário.
Existir datas/horas prevista e de
entrega do contentor no destino final
(apenas existe se o transportador
rodoviário aderir à folha de serviço).

6 Conclusões
Atualmente os pontos de produção e consumo estão cada vez mais afastados, tendo o transporte
elevada importância na Cadeia de Abastecimento. O transporte intermodal serve distâncias
intercontinentais com recurso ao mesmo veículo de carga, tornando os procedimentos de carga
e descarga menos morosos e sujeitos a menores ocorrências de perdas, danos e roubos. A
intermodalidade oferece a possibilidade de conjugar de forma integrada mais do que um modo
de transporte, reunindo as vantagens de cada modo. Para além destas mais-valias, esta solução
é apontada por Carvalho S. (2017) como uma alternativa menos poluente, que têm diminuído o
congestionamento da infraestrutura rodoviária. Também referem que a evolução das TIC tem
potenciado a utilização deste tipo de transporte. Ainda assim, o transporte intermodal apresenta
ineficiências, sobretudo por envolver vários participantes. Sendo por isso considerado um modo
de transporte complexo e que exige uma melhor coordenação e sentido de responsabilidade de
quem participa.
Neste sentido, a presente dissertação teve como objetivo propor um quadro de referência capaz
de avaliar o desempenho das cadeias de transporte intermodal com recurso à TIC, JUL.
De forma a atingir o objetivo proposto, a dissertação foi organizada em três fases distintas. A
primeira fase foi dedicada ao porto de Sines e ao PCS, JUL e respetivo funcionamento, numa
análise focada nos principais processos relevantes ao longo da cadeia intermodal. Na segunda
parte relativa à revisão da literatura, foi organizada em duas partes, traduzidos pelos Capítulos
3 e 4. Por último, no Capítulo 5 foram reunidos os conhecimentos adquiridos na revisão da
literatura que em conjunto com a compreensão da arquitetura geral da JUL e a informação
resultante da realização do estágio, tiveram como resultado final a criação do quadro de
referência, objetivo da presente dissertação, acompanhado das fichas individuais dos
indicadores selecionados.
Na primeira parte do Estado de Arte foram descritos conceitos relacionados com cadeias
intermodais de transportes para uma melhor compreensão do tema. Enquanto na segunda parte,
que corresponde ao Capítulo 4, foram descritos aspetos relativos à importância de análises de
desempenho e como devem ser organizados e selecionados os indicadores de desempenho.
Apesar da análise de desempenho ser transversal a todas as áreas, existem poucos trabalhos
na literatura sobre desempenho de cadeias de transporte intermodal, existindo trabalhos com
foco num momento específico da cadeia, como por exemplo um modo de transporte ou uma
tipologia de terminal. Da pesquisa feita apenas os autores Posset et al. (2010a e 2010b) analisam
cadeias intermodais. Os outros autores limitam o seu trabalho ao desempenho específico de um
determinado agente ou momento da cadeia, sem avaliar o impacto que têm na mesma. Apesar
do estudo desenvolvido por Posset et al. (2010a e 2010b) se revelar muito completo, não
contempla o transporte marítimo, fundamental no que diz respeito ao âmbito da JUL.
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A análise da literatura revelou que muitos dos indicadores recolhidos não seguem a abordagem
SMART. Para além da sua designação ser pouco concisa, os autores não definiram e detalharam
o seu modelo de cálculo, ficando à consideração de cada um. O documento de Posset et al.
(2010a e 2010b) mais uma vez se destaca dos demais analisados, construindo para cada
indicador selecionado uma ficha individual. Apesar das dificuldades encontradas, tanto a nível
da disponibilidade de artigos sobre avaliação de desempenho de cadeias de transporte
intermodal como também à falta de informação detalhada sobre os indicadores selecionados, a
literatura serviu de orientação à seleção dos indicadores, mostrando quais os indicadores de
desempenho que são frequentemente mencionados, revelando-se por isso, importantes na
avaliação das cadeias.
Através da extensa análise realizada por Macedo P. (2017) foi possível conhecer quais os
momentos-chave para o desempenho da cadeia intermodal. O autor conclui “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.”.
Assim, diante da reduzida literatura sobre a avaliação de cadeias intermodais de transporte, dos
principais problemas associados ao transporte intermodal e dos principais momentos críticos ao
longo da cadeia, tornou-se importante e urgente criar um quadro de referência de indicadores de
desempenho capaz de avaliar as mesmas.
A evolução das TIC tem permitido resolver os problemas decorrentes da falta ou falha de
informação, criando soluções mais dinâmicas e menos rudimentares. Estas plataformas, como é
o caso dos PCS, servem para disponibilizar serviços que na sua generalidade estão relacionados
com o porto. Porém ao longo dos tempos houve a necessidade dos portos integrarem cada vez
mais informação relativa à cadeia intermodal. O desempenho do porto depende amplamente do
que o serve e é nesse sentido que os PCS têm progredido, na prestação e monitorização de
maior número de serviços. Os trabalhos sobre indicadores de desempenho que têm sido
desenvolvidos prendem-se sobretudo com a medição do desempenho dos serviços prestados
pela plataforma, como se pode observar no Anexo F, onde foram compilados alguns indicadores
desenvolvidos pela Indra, parceira do projeto JUL.
Apesar das limitações encontradas foi possível elaborar o Anexo E, onde constam todos os
indicadores de desempenho recolhidos na literatura organizados segundo autor e categoria. No
entanto, através de um processo de síntese, reduziu-se o número de indicadores a 95, que foram
compilados na Tabela 5, organizados segundo a sua categoria – Operacional, Qualidade de
Serviço, Ambiental e Financeiro. A combinação da literatura com informação retirada de
reuniões, inquéritos com os stakeholders, observação de procedimentos in loco e acesso a
documentação relativa ao projeto JUL, foi possível através de iterações chegou-se ao número
final de 15 indicadores de desempenho capazes de medir o desempenho de cadeias de
transporte intermodal, compilados na Tabela 7. Para cada indicador foi ainda desenvolvida uma
ficha individual presente no Anexo G.
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Assim, a necessidade de avaliar cadeias de transporte intermodal complementada com o
arranque da JUL permitiu verificar quais os indicadores selecionados que poderão futuramente
ser calculados e quais as alterações necessárias nos indicadores face às limitações de dados e
abrangência. Das limitações encontradas na JUL foi possível sugerir recomendações de forma
a futuramente ser possível ter cada vez mais conhecimento sobre as cadeias intermodais.
Do presente estudo foi possível reunir uma base sólida de conceitos importantes da cadeia
intermodal de transporte, recolher indicadores de desempenho e detalhar o funcionamento do
PCS JUL que entrará em funcionamento no próximo ano.
Atualmente, os trabalhos desenvolvidos na área dos transportes e cadeias preocupam-se em
medir o desempenho das atividades desenvolvidas por cada agente, e não o desempenho global
da cadeia. Tendo em conta esta necessidade, foi definido e cumprido o objetivo desta
dissertação: construir um quadro de referência capaz de avaliar cadeias de transporte intermodal
com recurso aos dados disponíveis no próximo PCS de Portugal. Assim são recomendadas as
seguintes propostas de trabalho que darão continuidade à implementação prática deste quadro
de referência:
1. Quando a JUL estiver em funcionamento e os dados necessários estiverem disponíveis, os
indicadores de desempenho selecionados deverão ser validados através do seu cálculo;
2. Análises, como as consideradas no Capítulo 5.4, deverão ser testadas e declinações dos
indicadores selecionados deverão ser incluídos como foi demonstrado nesse mesmo
subcapítulo;
3. Sendo um tema tão importante e urgente, e tendo o transporte grande impacte sobre as
emissões resultantes do consumo de combustíveis fósseis, considera-se pertinente realizar
um estudo complementar acerca do cálculo do indicador “Emissões de Dióxido de Carbono”
e quais as informações disponíveis e projetos desenvolvidos pela UE, no sentido de tornar
cada vez mais visível as emissões produzidas;
4. Melhoria de uma estrutura hierárquica de indicadores de desempenho que inclua indicadores
ao nível do agente e permita fornecer uma análise estatística, avaliando a correlação entre
a prestação do agente e a eficiência da cadeia global, como por exemplo medir a influência
que a eficiência do operador portuário tem na cadeia intermodal;
5. Um estudo que permita definir que tipo de políticas e regulamentos devem ser criados para
que os agentes passem a partilhar a informação, para que seja possível conhecer o
desempenho global de cadeias (nomeadamente indicadores de cariz financeiro) e que
repercussões essas medidas têm na transparência/dinâmicas do mercado.
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ANEXO A – Evolução dos PCS nos portos portugueses
ANO
1993

MARCOS
•

Surge em Sines o primeiro sistema de gestão portuária designado por Sistema de Informação
SINES (Sistema integrado de Navios e Serviços) uma abordagem focada apenas no lado mar.

2002

•

Este sistema foi implementado a nível nacional com a sigla SINAVE.

•

Acordo para o desenvolvimento convergente dos portos nacionais entre os portos de Aveiro,
Leixões, Lisboa, Setúbal e Sines.

•

O objetivo desde acordo era a partilha de conhecimento para reduzir os custos e agilizar os
procedimentos portuários e caminharem no sentido da convergência e normalização a nível
nacional.

2004

•

Surge o projeto “Estudo de Normalização de Informação, Simplificação e Harmonização de
Procedimentos dos Portos Portugueses" – Projeto PIPe.

•

Numa fase inicial foi elaborado um diagnóstico da situação atual, uma proposta de solução e
ainda, um plano a executar do qual resultou o “Modelo de Referência Nacional (MRN)”. Numa
segunda parte foram desenvolvidas aplicações informáticas denominadas por Janela Única
Portuária (JUP). Permitindo a todos os agentes submeter os atos declarativos uma única vez,
sendo aplicado o conceito de Single Window.

•

Necessidade de criar um sistema que conseguisse dar resposta às necessidades do novo
terminal XXI e infraestruturas adjacentes. Tornou-se urgente criar um sistema que conseguisse
lidar de forma eficiente com um elevado volume de dados e também, gerar uma solução para
interoperabilidade de desembaraço de navios e mercadorias.

•

Os portos de Leixões, Lisboa e Sines juntamente com Direção Geral das Alfândegas e dos
Impostos Especiais sobre O Consumo (DGAIEC) e Direção Geral de Informática e Apoio aos
Serviços Tributários e Aduaneiros (DGITA) colaboraram de forma a encontrar soluções para o
manifesto eletrónico e para os processos dos meios de transportes. Assim, o projeto Plataforma
Comum Portuária (PCom ou JUP) conjuntamente com o Sistemas de Declarações Sumárias
(SDS) desenvolvido anteriormente do lado aduaneiro serviram de piloto nacional, sendo mais
tarde implementado nos restantes portos.

2009

•

É implementado no porto de Sines a atual JUP II.

•

É apresentado “do ponto de vista funcional e de experiência de utilização bastante mais userfriendly, orientada aos processos e com diversos canais disponíveis para a interação com os
diferentes atores” (Caderno de Encargos – JUL). Este sistema veio dar visibilidade europeia aos
portos portugueses perante as boas práticas administrativas utilizadas não só ao nível do porto
mas também ao nível da cadeia de transporte. Mas sobretudo, veio integrar e dar visibilidade à
informação dos inúmeros agentes envolvidos nas atividades portuárias, onde impera níveis
tecnológicos bastante díspares.

2013

•

A JUP II é implementada no porto Leixões e Lisboa.
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ANEXO B – Lista de Integrações entre Sistemas – JUP II –
Administração dos Portos de Sines e do Algarve

Fonte: Janela Única Logística – Concurso Limitado por Prévia Qualificação – Caderno de Encargos

Código
BERMAN
COARRI
CODECO
COPARN
COPRAR
COREOR
CUSCAR
CUSRES
IFCSUM
IFTDGN
PAXLST
VERMAS
IFTSAI

Nome
Berth management
Container discharge/loading report
message
Container gate-in/gate-out report
message
Container announcement message
Container
discharge/loading
order
message
Container release order message
Customs cargo report message
Customs response message
Forwarding and consolidation summary
message
Dangerous goods notification message
Passenger list message
Verified gross mass message
Forwarding and transport schedule and
availability information message
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Função utilizada
Gestão de cais
Relatório de carga e descarga de
contentores
Entrada e saída nas portarias
Anúncios de entrada e saída de
contentores
Instruções de carga/descarga ao navio
Anúncios de entrada e saída de
contentores
Mensagem de resposta aduaneira
Resposta da alfândega ao manifesto
Manifesto de mercadorias
Mensagem de notificação de
mercadorias perigosas
Lista de Passageiros
Mensagem de massa bruta verificada
Horários de comboio

ANEXO C – Macroprocessos/Processos da JUL
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ANEXO D – Ambiente de testes da JUL
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ANEXO E – Indicadores de Desempenho presentes na Literatura
AUTOR
Caldeirinha
V. (2003)

Posset et
al. (2010)
LPI
MoralesFusco P. et
al. (2017)

CATEGORIA
Desempenho físico
Produtividade
Indicadores
económicos-financeiros
Alfândega/
Despachante/
AT
Operacionais

Financeiros
Qualidade de
serviço

Agentes

KPI

INDICADORES DE DESEMPENHO
Tempo de estadia do navio no porto em horas, tempo de acostagem e serviço em horas, por tipo de navios, taxas de ocupação de
cais, tempo de estadia da carga no terminal, por tipo de carga, em horas;
Número de toneladas movimentadas por homem, por equipamento, por metro linear de cais, por tipo de carga;
Receitas e resultados dos operadores e da autoridade portuária por tonelada de GT, dos navios, por tipo e por tonelada de carga
movimentada e por tipo.
Tempo de desalfandegamento com inspeção física (dias), tempo de desalfandegamento sem inspeção física (dias), inspeção física
(% de contentores), inspeção múltipla (% de contentores), tempo de ciclo de uma exportação do remetente para o porto/aeroporto
de carregamento (dias), tempo de ciclo de uma importação desde a descarga no porto/aeroporto até ao consignatário (dias), número
de importações e exportações e carga típica para um contentor de importação/exportação de 40 pés (valor monetário)
Produtividade/utilização: Produtividade/utilização do cais, produtividade/utilização da área do terminal, utilização da área de
armazenagem, produtividade/utilização do equipamento, utilização da portaria, ocupação do cais e utilização da mão-de-obra
Temporais: Tempo de resposta, tempo de ciclo, tempo de serviço, tempo de manobra, tempo de atracação, tempo de inatividade,
tempo de permanência, tempo total de atrasos e tempo para procedimentos administrativos
Investimento e Financiamento: Construção de infraestrutura, compra de equipamentos, rentabilidade e receitas/despesas
Custos: Custo com mão-de-obra, custos com equipamentos, custos com infraestruturas e custos com manutenção
•
Qualidade – Segurança, flexibilidade, fiabilidade e cuidados no serviço, acessibilidade e conetividade: Tempo relacionado, % de
perdas ou danos, entregas atrasadas/erradas, qualificação dos funcionários, partidas de comboios/navios atrasos (%) e
frequência dos serviços
•
Ambientais – Acidentes, ruídos, poluição do ar, mudanças climáticas, poluição da água, perdas de habitats, impactos
hidrológicos, consumo de energia, expansão, congestionamento e eficiência dos recursos: Número de acidentes durante o
transporte, fatalidades, feridos, desastres ambientais, custos derivados dos acidentes, Emissões poluentes, poluição sonora,
cobertura da superfície impermeável, preservação de habitats, poluição da água, utilização de energias renováveis, eficiência
energética, vibrações e mudança modal
•
Socioeconómicos – Impacto da economia e retorno do investimento: valor acrescentado por tonelada, emprego por unidade
territorial, valor acrescentado por euro de investimento público e valor acrescentado do terminal
•
Investidor – Companhias privadas (sucesso em termos dos resultados financeiros e rentabilidade operacional): Produtividade
(operacional), Retorno do investimento e Receitas (Financeiros)
•
Operador – companhias de transporte e operadores de terminais: eficiência, produtividade, volume e Congestionamento
(operacional); custo unitário, custo de manutenção e receita (financeiro); qualidade do serviço – tempo e danos (qualidade de
serviço); eficiência energética e combustíveis alternativos (ambientais)
•
Autoridades – Autoridades portuárias e Autoridades relacionadas ao desenvolvimento económico da região: emprego, custos
de manutenção e investimentos em intermodalidade (financeiros); congestionamento – estrada e carril (qualidade de serviço);
pegada de carbono (ambientais) e custos com acidentes (segurança)
•
Operacionais: taxa de transferência (volume) em terminais intermodais, utilização do equipamento, utilização da portaria, taxa
de utilização de mão-de-obra, utilização da área de armazenagem, utilização da linha férrea, utilização do cais, tempo de
resposta e tempo de espera
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•
•

PI

•
•
•

Ha M.
(2019)

Core Activities
Atividades de
Suporte
Satisfação dos
utilizadores

Posset et
al. (2010)

•
•
•
•
•
•

Integração logística
de contentores

•

Integração de
Informação/
Comunicação
Operacional

•
•

•

•
•

•

•

Financeiros: retorno do investimento, rentabilidade do terminal, eficiência operacional (margem operacional), receitas
operacionais por unidade, benefícios operacionais por unidade, trabalhos diretos sustentados pelas atividades do terminal e
custos de manutenção da infraestrutura rodoviária e ferroviário
Qualidade, ambiente e segurança: facilidade de entrada e saída das rodovias, facilidade de entrada e saída da rede ferroviária,
consumo de energia por unidade movimentada, pegada de carbono por unidade, atrasos produzidos pela rodovia, atrasos
produzidos pela ferrovia, emissões de monóxido de carbono, óxidos de nitrogénio, carbono orgânico do solo e matéria
particulada, população exposta a níveis elevados de ruido provocado pelo tráfego, número de acidentes rodoviários e número
de acidentes ferroviários
Operacionais: tempo de manobra, tempo de serviço, tempo de atracação e tempo de inatividade (equipamento)
Financeiros: despesas operacionais, custo de manutenção corretiva do equipamento, custo de manutenção preventiva do
equipamento, custo de manutenção corretiva da infraestrutura e custo de manutenção preventiva da infraestrutura
Qualidade, ambiente e segurança: Tempo de espera/resposta, uso de combustíveis alternativos face ao consumo total e
acidentes relacionados com carga perigosa
Produtividade: Ocupação do cais, eficiência das gruas, utilização da plataforma e utilização de mão-de-obra
Tempo do ciclo: Tempo de resposta do navio, tempo de resposta do camião e tempo de permanência do contentor
Capital humano: conhecimento e habilidades, capacidade, oportunidades de formação e educação, compromisso e lealdade
Capital organizacional: cultural, liderança, alinhamento e trabalho de equipa
Fiabilidade do serviço: capacidade de resposta a pedidos especiais, precisão em documentos e informações, incidência de dano
de carga e incidência de atraso
Custo de serviço: custo total e carregamento/descarregamento, estiva de contentores e outras operações do navio exceto
algumas atividades, taxa de manuseamento de contentores (movimento na plataforma, movimentação na portaria, serviço de
refrigeração, armazenamento, etc), custo do serviço auxiliar do terminal (aplicação/remoção de selos, vedação de contentores,
pesagem de contentores, taxa de inspeção, etc)
Sistema de transporte intermodal: conetividade lado mar, conetividade lado terra, fiabilidade das operações multimodais e
eficiência das operações multimodais
Serviços de valor acrescentado: instalações para agregar valor às cargas, adaptação de serviço aos clientes, capacidade de
lidar com diferentes tipos de carga, capacidade de lançar serviços personalizados
Sistemas de IC: sistemas de tecnologia da informação, base de dados e networks
Prática de integração de IC: Integração de EDI para a comunicação, integração de IT para partilha de dados e colaboração com
parceiros
Cadeia – Porta-a-porta:
Tempo de ciclo no transporte: Tempo de ciclo total origem/destino e Tempo médio de ciclo origem/destino
Entidade – Informações/Documentos:
Tempo de ciclo da informação e dos documentos: Tempo médio do ciclo de informação e documentos e Desenvolvimento do
tempo de ciclo de informação e documento ao longo do tempo
Processo – Transporte inicial, principal e final:
Tempo do ciclo do percurso: Tempo de ciclo de percurso e Tempo médio de ciclo de percurso
Tempo de condução e velocidade efetiva: Tempo de condução efetiva, tempo médio de condução efetiva, velocidade de
condução efetiva e produtividade de transporte
Processo – Transbordo:
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•
•

•

Qualidade de
Serviço

•

•

•
•
•

•

Ambientais

•

•

Tempo de resposta do terminal: Tempo médio da resposta do terminal
Recursos – Infraestrutura:
Utilização eficiente da infraestrutura: Tonelada.quilómetro de rede de transporte e elevações por m2
Recursos – Equipamento:
Quilometragem: Desenvolvimento do desempenho do transporte por veículo ao longo do tempo e desempenho diário do
transporte
Recursos – Mão-de-obra:
Produtividade do pessoal/equipamento: Tempo efetivo de descarregamento da unidade de carga de transporte/transbordo,
elevações por hora, transportes por dia, guias de transporte processados por período de tempo, verificações de unidades de
carga de transporte por período de tempo e reparos por período de tempo
Cadeia – Porta-a-porta:
Danos/perdas/roubos: percentagem de transportes com danos/perdas/roubos; percentagem de danos por unidades de carga;
danos/perdas/roubos por ton.km; Desenvolvimento de danos/perdas/roubos ao longo do tempo
Atrasos (chegadas/partidas): percentagem de atrasos e percentagem de atrasos críticos
Entidade – Informações/Documentos:
Facilidade do pedido: % de operadores que prestam serviço porta-a-porta, número de operadores intermodais comparados com
o total de mercadoria transportada, número de operadores intermodais comparados com o total de ton.km e número de
operadores intermodais comparados com os operadores rodoviários
Entidade – Unidade de carga:
Recolha/ entrega pontual: % de transportes realizados no horário acordado
Processo – Transbordo:
Compatibilidade do transporte: % de expedições cumpridas
Recursos – Infraestrutura:
Distância ao mercado: conexão à rede de transporte, substituibilidade de conexões, densidade de destinos e terminais por
quilómetro de rede
Recursos – Mão-de-obra:
Aspetos sociais: % de mulheres, % de fluentes em inglês
Atividades de formação e avaliação de desempenho: avaliações médias por funcionário, média de dias de formação por
funcionário, eficácia na formação em caso danos, eficácia da formação de serviços, eficácia da formação de percurso e eficácia
de formação de recuperação
Cadeia – Porta-a-porta:
Ruído: Percentagem de pessoas expostas a ruído classe 1, condição/expansão das barreiras acústicas, percentagem de
veículos equipados com tecnologia de redução de ruído
Emissões totais de gases efeito de estufa no transporte (CO2): Consumo médio de diesel, CO2 emitido por transporte a diesel,
CO2 emitido pelos equipamentos elétricos por transporte, CO2 emitido por eletricidade consumida relacionada com a
infraestrutura por transporte
Entidade – Unidade de carga:
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Emissões de gases efeito de estufa (CO2) por unidade de carregamento: CO2 emitido por consumo de diesel por unidade de
carga, CO2 emitido pelos equipamentos elétricos por unidade de carregamento e CO2 emitido por eletricidade consumida
relacionada com a infraestrutura por unidade de carga
Processo – Transporte inicial, principal e final:
Emissões de gases efeito de estufa (CO2) no percurso: Consumo médio de diesel, CO2 emitido consumo de diesel por
percurso/transbordo, CO2 emitido por eletricidade consumida por percurso/transbordo e CO2 emitido por eletricidade consumida
relacionada com a infraestrutura por percurso/transbordo
Recursos – Infraestrutura:
Mudança Modal: Evolução da mudança modal
Uso do solo: Quilómetros da rede de transporte comparados ton.km transportada
Emissões de gases efeito de estufa (CO2) das infraestruturas: Emissões derivadas dos consumos elétricos (excluindo
equipamentos) por unidade de carga e Emissões da infraestrutura elétrica (excluindo equipamento) por ton.km
Recursos – Equipamento:
Emissões de gases efeito de estufa (CO2) do equipamento: CO2 por unidade de carga transportada/transbordada com
equipamento diesel, CO2 por ton.km com equipamento diesel, desenvolvimento de emissões de CO2 por consumo de diesel ao
longo do tempo, CO2 por unidade de carga transportada/transbordada com equipamento elétrico, CO2 por ton.km com
equipamento elétrico e desenvolvimento de emissões de CO2 por eletricidade consumida
Cadeia – Porta-a-porta:
Transporte e desenvolvimento económico: Rácio PIB ton.km
Custo total de transporte: Custo/Preço/Rendimento total de transporte origem/destino e Desenvolvimento do
Custo/Preço/Rendimento ao longo do tempo
Entidade – Unidade de carga:
Custo por unidade de carregamento: Custo/Preço médio de percurso por unidade de carregamento, Custo/Preço médio de
transbordo por unidade de carregamento e Custo/Preço médio de transporte e transbordo
Processo – Transporte inicial, principal e final:
Custo do transporte/transbordo: Custos de percurso/transporte ao longo do tempo e Margem de lucro
Recursos – Infraestrutura:
Investimento efetivo em infraestrutura: Investimento por ton.km, investimento por movimento, Desenvolvimento do investimento
ao longo do tempo
Investimento na melhoria da qualidade: Investimento por percentagem de mudança na fiabilidade do tempo de viagem
Custo da infraestrutura: Custo real da infraestrutura por unidade de carga: transporte/transbordo, custo total da infraestrutura
por unidade de carga: transporte/transbordo, Custo da infraestrutura administrativa por unidade de carga: transporte/transbordo,
% de custos indiretos e margem de lucro
Recursos – Equipamento:
Custo operacional do equipamento: custo operacional total por unidade de carregamento, imposto e custo operacional ajustado
por unidade de carregamento
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ANEXO F – Exemplos de Indicadores por Macroprocesso/Processo desenvolvidos pela Indra
Macroprocesso/Processo
Gerir Escala/Anunciar Entrada
Gerir Escala/Anunciar Entrada
Gerir Escala/Contramarca
Atos Declarativos da Escala
Atos Declarativos da Escala
Gerir Manobra
Gerir Manobra
Mercadorias
Mercadorias
Mercadorias
Atos Declarativos de Mercadorias
Atos Declarativos de Mercadorias
Gestão de Parque e Controlo de Mov.
Gestão de Parque e Controlo de Mov.
Gestão de Parque e Controlo de Mov.
Gerir janelas horárias/TOS
Gerir janelas horárias/TOS
Transporte Rodoviário – última milha
Transporte Rodoviário – última milha
Acesso a instalações – gates rodoviárias e ferroviárias

KPI
Tempo médio de antecedência com que anunciam entrada
Tempo médio de antecedência que confirmam entrada
Tempo médio de demora a receber contramarca
Tempo médio de antecedência – Declaração ISPS
Tempo médio de aprovação – Declaração ISPS
Número de manobras por tipo
Tempo médio de resposta a um pedido de manobra
Número total de TEUS movimentados
Número total de toneladas movimentadas
Média de TEUS por Navio de Contentores
Tempo médio de antecedência da entrega da Declaração Geral de Carga
Tempo médio de antecedência de entrega dos Manifestos
Tempo médio de estadia do contentor em parque
Tempo médio de espera de despacho
% média de ocupação
Capacidade de movimentação de contentores definida por terminal
Taxa de ocupação das janelas horárias/Slots definidas
% entradas e saídas de terminal às quais foram atribuídas folhas de serviço
Distâncias percorridas
Comboio – tempo de permanência no terminal
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ANEXO G – Fichas Individuais dos Indicadores de Desempenho
selecionados
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ANEXO H – Guião de entrevista
1.
2.

Quais as mais-valias/inovação da JUL face aos PCSs implementados por outros portos/países
europeus?
Quais as principais diferenças entre a JUL e a JUP?

3.

No “ambiente de testes” já é possível aceder às componentes ferrovia, rodovia e parque?

4.

O transitário terá acesso a que informação disponibilizada pela JUL? Ou o conhecimento que terá, será
junto dos parceiros que contratou?

5.

Seria interessante a JUL passar a integrar os danos ocorridos nos contentores? A PSA reporta
internamente essa informação.

5.1 Têm uma lista no ecrã da JUL em que apareçam os contentores com danos?
5.2 Vocês têm de ver os contentores um a um para saber se têm danos?
6.

Seria interessante a JUL passar a integrar informação relativa a roubos ocorridos? A PSA recolhe o
estado do selo do contentor quando os contentores são entregues aos transportadores terrestres.

6.1 Considera que não é necessário?
7.

Acha que seria possível, tanto a PSA como os outros agentes da cadeia partilhar informação relativa a
roubos e danos com a JUL?

8.

Considera que fosse possível integrar na JUL o indicador “Emissões de CO2”, que fosse calculado quer
através de dados reais e algumas estimativas, e assim, obter as emissões que um contentor produz
ao longo da sua viagem? Da sua análise resultaria a comparação entre impactos produzidos de
contentores com a mesma origem/destino mas com rotas diferentes e quais as melhores opções
ambientais.

9.

Relativamente a indicadores operacionais, o tempo total da cadeia e os atrasos foram os indicadores
escolhidos para avaliar cadeias. Indicaria outro que fosse transversal a toda a cadeia?

10. Atualmente, a JUL integra a faturação relativa aos serviços prestados durante a estadia do navio em
porto, acha que seria possível estender à cadeia?
11. Há conhecimento direto, através da JUL, o modelo do navio? Ou apenas é conseguido através do
número IMO? (Emissões CO2 – Transporte Marítimo)
11.1 Por exemplo pelo número IMO eu não consigo saber mais informação?
12. Há conhecimento da data/hora que o contentor está disponível para ser recolhido pelo transportador
terrestre, no caso de uma importação? É após o procedimento alfandegário? Existe algum ponto de
relato na JUL? Ou é a data/hora de alguma autorização? (Tempo que o contentor demora a ficar
disponível para o cliente)
12.1 Qual é a última condição?
12.2 A autorização do cliente depende de que fatores?
13. Na mesma perspetiva que a questão anterior há conhecimento da data/hora que o contentor fica
disponível para embarcar no navio, no caso de uma exportação?
14. Há conhecimento sobre o modelo do comboio? Onde consta esta informação? E os modelos dos
camiões?
15. Há conhecimento sobre o peso dos contentores transportados pelo comboio? Onde consta esta
informação? E os contentores transportados por camião?
16. Existe um ETA para o transporte ferroviário na JUL? E para o camião?
16.1 E quando sai?
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17. Onde consta a data/hora de chegada do comboio ao novo terminal? E a data/hora de chegada do
camião? E no caso de ser um destino final, o operador de transporte rodoviário também reporta à JUL
a data/hora de chegada?
17.1 Também é um ponto de relato?
17.2 E por exemplo num destino final, como um armazém?
17.3 A última milha vai ser implementada em breve?
18. Existe conhecimento da distância percorrida pelo comboio na JUL? E pelo camião?
19. Há conhecimento, através da JUL, quais os contentores que foram alvo de inspeção física e a data/hora
de início e fim desta operação?
19.1 Não têm a data de início?
20. O Operador de transporte rodoviário agenda o levantamento do contentor em que momento? Quando
tem conhecimento da chegada do navio ao porto, quando o contentor é despachado pela alfândega ou
noutra situação? Como esta informação sobre o estado do contentor é partilhada com o OTR através
da JUL? Com que antecedência pode ser feita o agendamento? E ainda, se em caso de atraso é
partilhado com o OTR?
20.1 E por exemplo quando o navio está atrasado?
20.2 Quando o ETA é atualizado há partilha dessa informação com o transportador?
21. Atualmente, na JUP, só existe ponto de relato quando o comboio chega ao terminal XXI, no entanto
segue-se um período de operações e só depois é que o comboio é de fato entregue ao terminal. A JUL
irá incluir mais um ponto de relato que defina o momento exato em que o comboio passa a estar ao
cuidado da PSA?
22. No artigo 15º - anúncio de escala é dito “através do Aviso de Chegada na JUP, sendo a mesma
considerada como tacitamente aceite se nenhuma das entidades intervenientes no processo se
manifestar no sentido contrário”. Na JUL, cada autoridade tem de dar permissão?
23. No gerir procedimentos aduaneiros sabe-se quais os contentores que obtiveram a Autorização de
Saída. Quem tem acesso a esta informação?
23.1 No agendamento do camião existe ETA e ETD no agendamento da chegada do camião ao terminal?
Existe conhecimento da hora prevista da entrega no destino final?
24. Que pontos de relato existirão no transporte rodoviário?
25. Atualmente não existem anúncios na JUP?
26. O physical check do contentor é um dado de entrada no terminal?
27. Que dados são inseridos no physical check?
28. Onde consta a autorização do cliente na JUL?
29. Onde é dado na JUL a autorização para a operação de carga/descarga do navio?
30. Onde consta a informação de que a inspeção é física ou documental?
31. Há conhecimento do número de contentores e respetivo peso em trânsito aquando da escala em
Sines?
32. Como se traduz o conceito legal de porto seco na JUL?
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