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• centralidade crescente da logística no âmbito dos processos 
contemporâneos de reestruturação e reorganização da actividade 
económica;

• crescente externalização das funções logísticas, com destaque 
para as operações de transporte;

• deslocação do poder de decisão relativo à organização das 
cadeias de transporte para os designados operadores logísticos;

• fortíssimo crescimento da quota modal detida pelo modo 
rodoviário no transporte de mercadorias.

Tendências Fortes na Evolução da 
Envolvente Externa



O Futuro do Transporte Ferroviário de 
Mercadorias em Portugal,  28 Set 2006 3 / 28 Rosário Macário

• quota modal estabilizada em torno de valores extremamente 
reduzidos (cerca de 2% do total);

• fraca incorporação das exigências actuais de organização das 
cadeias logísticas e de transporte;

• incapacidade de satisfação das necessidades dos diferentes 
segmentos de procura de transporte de mercadorias;

• estrutura de clientes cristalizada em torno de um reduzido número de 
utilizadores (clientes cativos da ferrovia, sem possibilidades 
significativas de crescimento);

Situação Actual do Transporte 
Ferroviário de Mercadorias  (I)
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• não existem perspectivas de crescimento significativo junto do 
‘cliente-tipo’ da ferrovia em Portugal

Características
da procura

Empresas industriais de média-grande dimensão, com forte capacidade de atracção/geração
de cargas (tipicamente granéis - carvão, cimento, areia, adubos, cereais, etc.)

Activos
‘facilitadores’

Posse de infra-estruturas ferroviárias lineares e terminais próprias, possibilitando fluxos
exclusivamente ferroviários  numa óptica terminal-a-terminal

Lógica de abastecimento
e escoamento

Carregamentos/recebimentos de grande dimensão num único par origem-destino
(terminal-a-terminal) e segundo uma óptica de produção de transporte do tipo comboio-bloco

Requisitos das
mercadorias e das
cadeias logísticas
sobre o transporte

•Grande sensibilidade ao custo de transporte (fruto do baixo valor unitário da mercadoria)
•Fraca sensibilidade ao tempo de percurso e à pontualidade (lógica de constituição de stocks)
•Fraca sensibilidade aos níveis de qualidade e segurança oferecidos em termos de
manuseamento e transbordo das mercadorias

Condições ‘óptimas’ para recurso ao modo ferroviário (clientes ‘cativos’ da ferrovia)

Nível de serviço actual cumpre expectativas da procura (clientes satisfeitos)

Situação Actual do Transporte 
Ferroviário de Mercadorias  (II)
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• Fraca capacidade de satisfazer os requisitos de outros segmentos de
mercado

Características
da procura

Operadores logísticos com forte capacidade de atracção/geração de mercadorias
(via grupagem) e elevada influência na selecção do(s) modo(s) de transporte a utilizar

Lógica de abastecimento
e escoamento

•Vários clientes (de pequena, média e grande dimensão)
•Vários produtos (com requisitos logísticos diversificados)
•Várias origens (exigindo articulação com o modo rodoviário – lógica porta-a-porta)
•Vários destinos (idem)

Restrições actuais do
transporte ferroviário

•Desadequação das infra-estruturas terminais em termos de articulação intermodal
•Desadequação do tipo de serviços de transporte ferroviário disponibilizados
•Reduzida fiabilidade dos serviços de transporte ferroviários disponibilizados

Condições adversas à incorporação do modo ferroviário em cadeias intermodais

Nível de serviço actual não cobre necessidades da procura (insatisfação dos clientes potenciais)

Situação Actual do Transporte 
Ferroviário de Mercadorias  (III)
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# Sentido Grupos de Mercadorias/ Produtos 

Norte-Sul 
Gen. Alimentares; Prod. Químicos; Têxteis e 
vestuário; Equip. grande consumo; Plásticos; 
Carga contentorizada 1 

Sul-Norte Gen. Alimentares; Carga contentorizada 

2 Norte-Sul 
Sul-Norte 

Carga contentorizada 

Oeste-Este Têxteis e vestuário; Equip. grande consumo 
3 Este-Oeste Prod. Químicos; Equip. grande consumo; 

Automóveis 
Oeste-Este Sucata de ferro 4 Este-Oeste Produtos de aço e ferro 

5 Norte-Sul Gén. Alimentares; Vestuário 
6 Oeste-Eeste Produtos petrolíferos 
7 Oste-Este Produtos Químicos 

Oeste-Este Papel e cartão; Automóveis; Equip. grande 
consumo; Carga contentorizada 8 

Este-Oeste Prod. Químicos; Equip. grande consumo; 
Carga contentorizada 

Oeste-Este 
Têxteis e vestuário; Equip. grande consumo; 
Carga contentorizada;Automóveis; Papel e 
cartão 9 

Este-Oeste 
Borrachas plásticos e couros; Prod. Químicos; 
Equip. grande consumo; Automóveis; Carga 
contentorizada 

10 Todos 
Carga contentorizada (resultante da 
articulação entre ferrovia e sistema portuário 
ibérico) 

• principais fluxos potencialmente captáveis pelo modo ferroviário:

Situação Actual do Transporte 
Ferroviário de Mercadorias  (IV)
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Manutenção de uma situação de monopólio de facto

– persistência de barreiras à entrada de novos operadores, fruto da exiguidade 
do mercado nacional e de debilidades do quadro político e regulamentar 
(potencialmente indutor de distorções concorrenciais em favor do operador 
incumbente, detido integralmente pelo Estado e integrando também o 
segmento de passageiros);

– desadequação e/ou ausência de mecanismos regulatórios eficazes e eficientes 
no acesso/ utilização da rede ferroviária (p.ex. forma de cálculo da taxa de 
utilização, regime de melhoria de desempenho);

– percepção generalizada de uma histórica falta de dinâmica e fiabilidade do 
operador
incumbente junto de vários segmentos de mercado, não estimula o surgimento 
de novos clientes.

Situação Actual do Transporte 
Ferroviário de Mercadorias  (V)
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Contexto Favorável para o Desenvolvimento do Modo Ferroviário

• forte apoio político, a nível comunitário, ao desenvolvimento do transporte 
combinado (logo, do modo ferroviário);

• liberalização do transporte ferroviário de mercadorias a nível comunitário (início de 
2007);

• crescente integração das economias portuguesa e espanhola (ampliando o 
potencial de utilização do modo ferroviário);

• progressiva consciencialização, por parte dos operadores logísticos, das 
vantagens e potencialidades associadas à utilização do modo ferroviário (bem 
como das ineficiências muitas vezes associadas à utilização do modo rodoviário).

• regulação comunitária aumenta restrições ao desenvolvimento do transporte 
rodoviário

Factores de mudança a curto-médio prazo (I)
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Factores de mudança a curto-médio prazo (II)

Reconfiguração/ Emergência de novos modelos de negócio (I)

Operador
Integrado

Operador
Ferroviário
Grossista

Operador
Ferroviário
Retalhista

(lógica dos serviços de transporte prestados)

Posicionamento na Cadeia de Transporte

Grossista Retalhista

Po
si

ci
on

am
en

to
 n

a 
C

ad
ei

a 
Lo

gí
st

ic
a

(a
m

pl
itu

de
 d

os
 s

er
vi

ço
s 

lo
gí

st
ic

os
 p

re
st

ad
os

)

O
pe

ra
çã

o
In

te
gr

ad
a

O
pe

ra
çã

o
Fe

rro
vi

ár
ia

Operador
Integrado

Operador
Ferroviário
Grossista

Operador
Ferroviário
Retalhista

(lógica dos serviços de transporte prestados)

Posicionamento na Cadeia de Transporte

Grossista Retalhista

Po
si

ci
on

am
en

to
 n

a 
C

ad
ei

a 
Lo

gí
st

ic
a

(a
m

pl
itu

de
 d

os
 s

er
vi

ço
s 

lo
gí

st
ic

os
 p

re
st

ad
os

)

O
pe

ra
çã

o
In

te
gr

ad
a

O
pe

ra
çã

o
Fe

rro
vi

ár
ia



O Futuro do Transporte Ferroviário de 
Mercadorias em Portugal,  28 Set 2006 10 / 28 Rosário Macário

Factores de mudança a curto-médio prazo  (II)

Reconfiguração/ Emergência de novos modelos de negócio (II)
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Factores de mudança a curto-médio prazo (III)

Reconfiguração/ Emergência de novos modelos de negócio (III)
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Factores de mudança a curto-médio prazo (IV)

‘Core-business’ Produção de transporte ferroviário numa óptica de desintegração horizontal da operação

Mercado-alvo Carregadores e/ou operadores logísticos com escala suficiente para viabilizar, por si só, a
Operação (lógica mono-cliente)

Lógica produtiva Comboio-bloco e/ou comboio completo com um único par origem-destino

Reconfiguração/Emergência de novos modelos de negócio (IV)
• Características do modelo ‘Operador Ferroviário Grossista’

Risco comercial Reduzido (a oferta é disponibilizada mediante pedido dos clientes, competindo a estes
assegurar níveis elevados de utilização)

Factores críticos
de sucesso

•Melhoria das condições operacionais das infra-estruturas terminais (privativas e/ou de acesso
público)

•Melhoria dos níveis de fiabilidade da operação de transporte
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Factores de mudança a curto-médio prazo (V)

‘Core-business’ Produção de transporte ferroviário numa óptica de desintegração horizontal da operação

Mercado-alvo Tipicamente composto por carregadores (e, eventualmente, operadores logísticos) sem
Escala suficiente para viabilizar, por si só, a operação (lógica multi-cliente)

Lógica produtiva Comboio ‘shuttle’ (oferta regular num único par O-D)
e/ou vagão completo (vários pares O-D – lógica porta-a-porta)

Reconfiguração/Emergência de novos modelos de negócio (V)
• Características do modelo ‘Operador Ferroviário Retalhista’

Risco comercial

•Médio (no caso do ‘shuttle’, em que a oferta é disponibilizada de forma regular
independentemente da procura efectiva)

•Elevado (no caso do vagão completo, fruto dos elevados custos e da complexidade associada
a um serviço ferroviário porta-a-porta)

Factores críticos
de sucesso

•Melhoria das condições operacionais das infra-estruturas terminais (privativas e/ou de acesso
público)

•Melhoria dos níveis de fiabilidade da operação de transporte
•Densidade da procura potencial nos corredores seleccionados (no caso do ‘shuttle’)
•Relação entre custos de operação e nível de serviço (no caso do vagão completo)
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Factores de mudança a curto-médio prazo (VI)

‘Core-business’
Oferta integrada de serviços logísticos e de transporte intermodal, por via de:
•incorporação da operação ferroviária por operadores logísticos (integração horizontal); ou
•alargamento da oferta de serviços por operadores ferroviários (diversificação horizontal)

Mercado-alvo Carregadores e/ou operadores logísticos com ou sem escala suficiente para viabilizar, por si
só, a operação (lógicas mono- e multi-cliente)

Lógica produtiva Comboio completo e comboio-bloco (beneficiando da internalização da complementaridade
oferecida pelo modo rodoviário no serviço porta-a-porta)

Reconfiguração/Emergência de novos modelos de negócio (VI)
• Características do modelo ‘Operador Integrado’

Risco comercial Reduzido a médio (dado que, de uma forma geral, compete ao operador assegurar níveis
elevados de utilização)

Factores críticos
de sucesso

•(Desejavelmente) Posse de infra-estruturas terminais intermodais
•Nível de fiabilidade da operação de transporte (ferroviário e/ou combinado)
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Caminho para a mudança (I)

1 - Estabelecimento de um Quadro Político e 
Regulamentar Eficaz

• um referencial estratégico estável e consensualizado que 
facilite e viabilize a articulação entre modos;

• rever o enquadramento regulamentar

• separação jurídica dos segmentos de transporte de 
passageiros e mercadorias
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Caminho para a mudança (II)

2 - Ampliação da Quota de Mercado do Modo 
Ferroviário (I)

captação de novos clientes

• Inserção em cadeias logísticas mais complexas, dado o reduzido 
potencial de crescimento associado aos designados utilizadores 
cativos da ferrovia. Estes clientes abrangem:
– Operadores Logísticos (em sentido amplo);
– Carregadores (de pequena e média dimensão).

• Exploração de oportunidades com o nosso principal parceiro 
comercial (lógica de integração da economia ibérica)
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Ampliação da Quota de Mercado do Modo Ferroviário (II)

o reforço da atractividade do modo ferroviário junto deste tipo de 
clientes passa essencialmente por:
– melhorar as condições de articulação entre a ferrovia e outros 

modos de transporte (designadamente o rodoviário e o marítimo;
– melhorar as condições de movimentação de unidades intermodais

de transporte (p.ex. contentores e caixas móveis) nas infra-
estruturas terminais,

– desenvolver lógicas operacionais de produção de serviços de 
transporte ferroviário adequadas às características da procurar;

– melhorar os níveis de fiabilidade associados à operação de 
transporte ferroviário,

Caminho para a mudança (III)
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