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Preâmbulo

Atendendo ao  modelo económico de desenvolvimento prevalecente no mundo 
actual, entender as necessidades e aspirações dos consumidores, e como reter 
os clientes com maior valor, é a chave 
actual dos negócios !

Neste  contexto,  a inovação  assume-se  como  o  suporte à diferenciação,  
face a  uma crescente
intensidade concorrencial.

Inovação e  competitividade,  implicando redução de custos, partilha de riscos 
e competências em 
rede com outras organizações:

• a logística apresenta-se assim como o garante de integração das 
actividades de transporte,   armazenagem, gestão  de  
•stocks,  movimentação  em plataformas  e gestão de  
sistemas  de informação e  comunicação, com o 
objectivo nuclear de disponibilizar valor para os clientes. Pedro Beja Neves



A Globalização da Economia

A globalização da economia, em crescimento, abrange um conjunto variado de 
transformações de grande dimensão:

intensa movimentação de capitais;

forte crescimento do comércio internacional;

o funcionamento da economia mundial em torno de redes globais de 

produção, gestão e  informação;

uma mutação tecnológica abrangente;

A reorganização e relocalização dos sistemas produtivos, 

conduzindo a uma procura, cada vez mais importante, de serviços 

integrados de Logística e transporte !
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Serviços logísticos suportados em cadeias de transporte 
intermodais e interoperáveis, cada vez mais complexas e fortemente 

dependentes de novas tecnologias de informação, 
localização e comunicação !

Neste contexto temos:

• como consequência directa nos transportes, assistimos a uma liberalização 
progressiva do sector, e a novas estratégias, como aquisições e alianças !

• como consequência em termos de infraestruturas, a organização da 
distribuição das redes multinacionais de produção 
em torno de PLATAFORMAS LOGÍSTICAS;

A Globalização da Economia
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Bem como à construção ou desenvolvimento de um número 

limitado de grandes “hubs” aeroportuários e portuários 

servindo os mais vastos hinterlands !

Neste contexto, os aeroportos são elementos essenciais nas cadeias de 
abastecimento, em especial porque 
são pontos de interconexão modal.

Por força da globalização, a AIR CARGO INDUSTRY tem vindo a assumir-se 
como um verdadeiro motor para o desenvolvimento das economias, 

e em particular dos aeroportos, tornando-se numa das suas 
principais fontes de rendimento !

UMA CRESCENTE IMPORTÂNCIA DA CARGO VILLAGEUMA CRESCENTE IMPORTÂNCIA DA CARGO VILLAGE

A Globalização da Economia
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Fonte: International Air Cargo 
Association

A Globalização da Economia
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O mundo estO mundo estáá cada vez mais a convergir para um cada vez mais a convergir para um úúnico mercado nico mercado 

global, com as barreiras comerciais entre global, com as barreiras comerciais entre paisespaises a cair. A carga aa cair. A carga aéérearea

tem e continuartem e continuaráá a ter um papel principal, facilitando o crescimento a ter um papel principal, facilitando o crescimento 

do comdo coméércio global, em especial no tocante ao transporte de bensrcio global, em especial no tocante ao transporte de bens

perecperecííveis e a necessidades de entrega rveis e a necessidades de entrega ráápida. Contudo, para alpida. Contudo, para aléém m 

da globalizada globalizaçção, outros factores estão a contribuir para o aumentoão, outros factores estão a contribuir para o aumento

da procura do transporte ada procura do transporte aééreo:reo:

--o uso crescente de to uso crescente de téécnicas de logcnicas de logíística avanstica avanççadas;adas;

-- o crescimento do o crescimento do ee--commercecommerce..

A Globalização da Economia
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Para os próximos 20 anos, prevê-se que o tráfego de passageiros tenha um 
crescimento anual de 
cerca de 4,9%, e a carga de 6,1%;

• Para satisfazer o negócio da carga, prevê-se que cerca de 2200 aviões de 
passageiros sejam 
convertidos em cargueiros, bem como o fabrico de 770 novos cargueiros, 
totalizando 3560 aeronaves.

• O principais “drivers” da indústria da aviação para os próximos 20 anos 
serão três:

• acréscimo de liberalização e consequente intensificação da 

concorrência entre companhias 

aéreas,

• aumento da capacidade das aeronaves;

• o tráfego de passageiros.

A Globalização da Economia
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Fonte: 
Boeing

A Globalização da Economia
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DESAFIOS AO MERCADO

O aumento do preço dos combustíveis:  implicará uma eventual 
reestruturação das cadeias de abastecimento ? 

Uma maior partilha de informação, competências e tecnologia (ex. a 
criação de um sistema de informação de gestão que permita conhecer 
entre outros indicadores, os custos associados);

Face a uma crescente globalização da economia, os serviços 
logísticos devem permanentemente evoluir no sentido de se 
constituirem, para os seus clientes, como uma garantia de 
flexibilidade à mudança.

Concorrendo para uma maior interligação entre a 
ferrovia, os portos, aeroportos e o transporte 
rodoviário
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UMA VISÃO PARA O SECTOR
O Sector da Logística e Transporte pode ser um dos principais 
motores de desenvolvimento da Economia Portuguesa, caso Portugal
se consiga posicionar como um corredor estratégico de entrada e de 
saída de mercadorias, principalmente de/e para África e América do 
Sul: - através da criação de cadeias  logísticas integradas e 

multimodais de transporte, assentes em infraestruturas
bem posicionadas, interligadas e em permanente network
entre si e com o resto do Mundo:
Portos, Aeroportos, Rodovia e Ferrovia em permanente 
procura de acrescidas vantagens competitivas, partilhando 
interesses, e com um objectivo determinante:  A satisfação 
de clientes, na sua maioria comuns !
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A VISÃO E MISSÃO DA ANA, SA
VISÃO 

Posicionar-se como gestor aeroportuário de reconhecida 
competência, assegurando um desempenho fundado na confiança 
dos parceiros e clientes e orientado para a rendibilidade e 
sustentabilidade do negócio

MISSÃO
Gerir de forma eficiente as infraestruturas aeroportuárias a seu cargo, 
ligando Portugal ao Mundo, e contribuir para o desenvolvimento 
económico, social e cultural das regiões onde se insere.
Oferecer aos seus clientes um serviço de alto valor acrescentado e de 
qualidade, criando valor para o accionista e assegurando elevados 
níveis de qualificação profissional e motivação dos seus 
trabalhadores. 10



O Sistema  Aeroportuário Nacional – Breves Considerações
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O Sistema  Aeroportuário Nacional – Breves Considerações
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O Sistema  Aeroportuário Nacional – Breves Considerações
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O Sistema  Aeroportuário Nacional – Breves Considerações
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O Sistema  Aeroportuário Nacional – Breves Considerações
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O Sistema  Aeroportuário Nacional – Breves Considerações
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Em Portugal, o Governo definiu como prioritárias 11 Plataformas Logísticas, 
complementadas por dois Centros de Carga Aérea:

• Centro de Carga Aérea de Lisboa;
• Centro de Carga Aérea do Porto

Rede Nacional de Plataformas Logísticas, desafio 

determinante para a modernização da economia 

Promovendo a inovação e competitividade !

A promover através de parcerias Público-Privadas, que poderão vir a ser 
decisivas como motores para o desenvolvimento e modernização de negócio 
de Carga Aérea !

Portugal Logístico
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Portugal Logístico
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O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
como exemplo de uma infraestrutura aeroportuária 
em expansão e modernização:
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Catchment Area

Valência
(12 kt)

Vitória
(40 kt)

Barcelona
(70 kt)

Madrid
(304 kt)

Lisboa
(96 kt)

Porto
(28 kt)

560km

300km
650km

Santiago 
(5 kt)

La Coruña
(0,5 kt)

540km

Vigo 
(1 kt)

300km

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
como exemplo de uma infraestrutura aeroportuária  
em expansão e modernização:
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O Aeroporto - Catchment Area

Principais cidades:

Distância Tempo

Porto 11 Km 15 min.

Braga 45 Km 30 min.

Aveiro 90 Km 60 min.

Coimbra       128 Km 80 min.

Vigo 150 Km 90 min.     

Santiago      200 Km      2 horas

5 milhões de habitantes

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
como exemplo de uma infraestrutura aeroportuária  
em expansão e modernização:
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Tráfego de Passageiros
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(1989-1999)
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3400

Capacidades:
6 M pax/ano 12 M          

• 35 posições – aviões
• 60 balcões check-in
120   
• 23 portas embarque
• 2500 lugares – viaturas

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
como exemplo de uma infraestrutura aeroportuária  
em expansão e modernização:
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Centro Logístico de Carga 
Aérea

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
como exemplo de uma infraestrutura aeroportuária  
em expansão e modernização:
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Planta geral do Centro Logístico de Carga 
Aérea

Centro de 
Negócios

Apron com 800m de frente

Área de estacionamento 
para camiões e carrinhas

Área de manobra e 
estacionamento dos veículos de 

carga

Em construção 

Hangares

Acesso ao 
CLCA

Acesso ao CLCA 
(provisório)

Vias internas

Armazém de 2ª linha

Área de estacionamento 
para camiões e carrinhas

Armazéns 
de 1ª linha

Centro de 
Serviços

Armazéns de 1ª linha
Edifício de 
escritórios

Armazéns de 2ª linha Armazéns de 2ª linha Armazéns de 2ª linha

Área de 
estacionamento para 

automóveis

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
como exemplo de uma infraestrutura aeroportuária  
em expansão e modernização:
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Avaliação do catchment area
Catchment area do CLCA  (2003)

• Metade do percurso para Santiago e Lisboa 
(150km)

• Metade do percurso para Madrid e Vitória 
(280km)

• Metade do percurso Santiago - Vitória (270km)
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(0,5 kt)

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
como exemplo de uma infraestrutura aeroportuária  
em expansão e modernização:
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O novo complexo  de carga situar-se-á a poente  da pista  03/21, perto da soleira 03, na área 
compreendida entre a estrada de serviço e a Av. Santos e Castro, com ligação a esta via.
As novas infraestruturas para processamento de carga proporcionarão uma melhoria
substancial das actuais condições de operacionalidade, assim como se aproveitará a 
oportunidade para reorganizar e ordenar racionalmente os acessos e os serviços de apoio que
estão associados a um terminal de carga. 
No Edifício de Apoio à Carga ficarão instalados os Serviços da Alfândega, da Direcção Geral da 
Veterinária e os Transitários.

Aeroporto de Lisboa - Novo Centro de Carga Aérea
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Futura 
Localização
Agosto  2008

Actual 
Terminal de 

Carga

Aeroporto de Lisboa - Novo Centro de Carga Aérea
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Antevisão

Aeroporto de Lisboa - Novo Centro de Carga Aérea
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Antevisão

Aeroporto de Lisboa - Novo Centro de Carga Aérea

FIM !
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