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Intervenção da Secretária de Estado dos Transportes na sessão de abertura do 
Seminário de Transporte Marítimo no âmbito do 11.º Ciclo de Seminários Transportes 

& Negócios - «Alargar horizontes», no Porto  

(Só faz fé a versão proferida) 

Senhor Prof. Valente de Oliveira 
Senhor Director da Revista Transportes & Negócios 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Quero em primeiro lugar felicitar esta iniciativa da Revista Transportes & Negócios 
dedicada ao transporte marítimo, na sua vertente mais directamente associada à cadeia 
logística de transportes, o Short Sea Shipping e as Auto-estradas do Mar, bem como à 
estreita ligação entre o Sector Marítimo-Portuário e a economia nacional. 

Nunca é de mais sublinhar a importância do transporte marítimo face à nossa posição 
geográfica, essencial para a afirmação de Portugal como uma grande plataforma 
logística atlântica. 

Dotar os portos nacionais das condições indispensáveis para poderem ser competitivos, 
num País que utiliza primordialmente a via marítima para as suas trocas comerciais, 
constituiu um objectivo claramente identificada nas orientações estratégicas definidas 
pelo Governo para o sector marítimo-portuário. 

Neste sentido, o Governo tem vindo a adoptar um conjunto de medidas estruturais, quer 
no domínio das infra-estruturas associadas aos portos nacionais, quer no que respeita 
aos sistemas de simplificação associados ao desenvolvimento e à agilização do 
transporte marítimo. 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

O porto tem uma importância fundamental nas cadeias logísticas, incorporando uma 
multiplicidade de actores e meios marítimos e terrestres, associados à existência 
obrigatória de transferência modal e da ruptura no fluxo físico de transporte, com 
procedimentos complexos e com informação sensível tramitada. 

Dentro deste contexto, os portos são elementos incontornáveis na nossa estratégia de 
intervenção e a nossa abordagem tem passado directamente pelas Administrações 
Portuárias. 

Através delas, os portos têm assumido um papel pivot de dinamização de projectos e 
implementação de melhorias, sempre dentro de uma lógica integrada de procedimentos 
e de intermodalidade inerente à Rede Transeuropeia de Transportes, e, em particular, às 
Auto-Estradas do Mar. 

Tendo em linha de conta a importância dos portos, todas as nossas linhas de acção nos 
transportes e na logística têm sido desenvolvidas em devida articulação com todas as 
infraestruturas portuárias nacionais. 



É exemplo desta articulação o Portugal Logístico, que consubstancia um plano 
estratégico com o objectivo de aumentar a eficiência nas cadeias de abastecimento e de 
transporte, reforçando a intermodalidade e aumentando a extensão da cadeia de valor, o 
que implicou o desenho de uma integração multifuncional dos seus nós, onde o porto 
apresenta uma importância vital, quer nos fluxos físicos quer nos de informação. 

Ficou, assim, garantida a articulação directa e com minimização de estrangulamentos 
entre as plataformas e os principais pólos geradores e de atracção de tráfegos. 

Mas este novo desenho do sistema logístico nacional implica também ao nível das 
ligações ferroviárias um ambicioso plano de investimentos que está em implementação, 
com vista a permitir ligações directas e uma adequada articulação modal com os 
principais portos, plataformas logísticas, aeroportos e centros de produção e de 
consumo. 

Esta determinação assenta num novo patamar de hierarquia da rede principal, 
caracterizada por três grandes corredores: 

 Corredor Norte-Sul, correspondente ao grande corredor litoral que integra a 
cobertura dos principais portos e restantes nós, com ligações a Valença e a Vila Real 
de Santo António;  

 Corredor Transversal Norte, que assegurará a ligação à fronteira de Vilar 
Formoso, servindo por excelência os portos de Leixões e Aveiro; e o  

 Corredor Transversal Sul, que assegurará a ligação a Évora e Elvas/Caia. 

No que respeita ao reforço das ligações ferroviárias aos portos estão em curso várias e 
significativas acções: 

 A construção da variante de Alcácer e de um novo corredor de mercadorias 
ligando directamente a Elvas/Badajoz, articulado com a ligação de Alta Velocidade 
até Madrid, reforçarão definitivamente, a partir de 2013, a competitividade do Porto 
de Sines e do Porto de Setúbal num contexto ibérico.  

 A construção da Terceira Travessia do Tejo, que integrará para além da valência 
ferroviária de Alta Velocidade, a rede ferroviária convencional, e permitirá o fecho 
do anel ferroviário na Área Metropolitana de Lisboa, irá viabilizar uma estratégia 
para o transporte ferroviário de mercadorias em consonância com o desenvolvimento 
dos sistemas portuário e logístico.  

 Pela primeira vez haverá um corredor ferroviário Norte/Sul, que beneficiará todo 
o País, que conjugado com o novo corredor transversal e com o desenvolvimento 
coordenado das plataformas logísticas do Poceirão e de Elvas/Caia reforçarão 
claramente a competitividade dos portos de Lisboa, Setúbal e Sines, permitindo o 
alargamento sustentado da sua área de influência ao hinterland ibérico.  

 A ligação do Porto de Aveiro à rede ferroviária nacional, que estará concluída 
até ao final deste ano de 2009, garante a ligação à linha do Norte, no Pólo de Cacia, 
bem como à linha da Beira Alta e, consequentemente, è rede espanhola.  

 Esta nova ligação ferroviária irá potenciar o efeito do investimento, público e 
privado, de cerca de 242 milhões de euros realizado no Porto de Aveiro, dotando-o de 



infra-estruturas e equipamentos de elevada modernidade, alargando o hinterland 
portuário à região espanhola de Castela e Leão.  

 A nova linha mista Porto-Vigo-Corunha, com reduções substanciais nos tempos 
de ligação entre o Norte de Portugal e a Galiza, conjugada com o desenvolvimento 
das plataformas logísticas da Área Metropolitana do Porto e de Valença, irá alavancar 
as relações económicas entre estas duas regiões e criar condições para consolidar e 
aumentar o posicionamento do Porto de Leixões como o maior porto do Noroeste 
Peninsular. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Ao nível dos portos temos também apostado noutra vertente estratégica de 
desenvolvimento para tornar os portos portugueses mais atractivos, mais competitivos, 
enquanto nós fundamentais da grande plataforma logística euro-atlântica que 
preconizamos para Portugal. 

Foram criadas as condições necessárias para o despacho electrónico marítimo ser uma 
realidade, em primeiro lugar em três dos principais portos nacionais, estando já em 
conclusão o alargamento aos restantes portos do continente e ilhas através do projecto 
PIPe. 

Falo-vos da Janela Única Portuária, que foi possível colocar em funcionamento graças à 
cooperação entre o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e o 
Ministério das Finanças e implementada pelas Administrações Portuárias e pela 
Direcção Geral de Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo, numa primeira 
fase. 

Hoje, a Janela Única Portuária envolve já as Capitanias, os Serviços de Estrangeiros e 
Fronteiras e as Autoridades Sanitárias. Este procedimento é hoje um requisito essencial 
para que os portos portugueses possam integrar plenamente a rede de Auto-Estradas do 
Mar. 

O projecto Portmos que foi o primeiro projecto de Auto-Estradas do Mar a ser aprovado 
no âmbito da Rede-Transeuropeia de Transportes, teve como objectivo o levantamento 
de todos os constrangimentos existentes na cadeia logística de transportes, a criação de 
uma info-estrutura de acompanhamento do transporte porta-a-porta, permitindo a 
interoperabilidade entre os vários nós de cadeias logísticas seleccionadas, ficando, nos 
portos, totalmente integrado com a Janela Única Portuária.  

A info-estrutura permitiu a criação de uma plataforma informática de acompanhamento 
global da mercadoria, disponibilizando uma arquitectura completa de gestão electrónica 
dos fluxos informacionais, que acompanham paralelamente os fluxos físicos das 
mercadorias, e que são fundamentais para a constituição de cadeias logísticas 
competitivas. 

Esta plataforma foi testada em duas acções piloto de Auto-Estradas do Mar: Leixões-
Tillbury-Rotterdam-Leixões e Sines-La Spezia-Sines, tendo sido reportadas as 
conclusões destas acções à Comissão Europeia. 



Estou convicta que estas soluções integradas e inovadoras constituem marcos 
indispensáveis para potenciar o desenvolvimento da actividade de transportes e em 
particular, o desenvolvimento das Auto-Estradas do Mar. 

Mas não quisemos ficar por aqui. No âmbito das Auto-Estradas do Mar o Estado 
Português tem encetado um conjunto de esforços no sentido de ampliar e consolidar 
novos projectos de ligação do transporte de mercadorias, porta-a-porta, envolvendo 
outros Estados-Membros. 

Assim, o Governo Português e o Governo Francês criaram em Março de 2008 um 
Grupo de Trabalho para o estudo e implementação de Auto-Estradas do Mar entre os 
dois países. 

No âmbito desse Grupo de Trabalho foi lançado um apelo à manifestação de interesse 
para a criação de projectos de Auto-Estradas do Mar entre os dois países e lançado um 
concurso para a apresentação de projectos concretos de Auto-Estradas do Mar. 

Foram recebidas propostas por parte de operadores e Administrações Portuárias, 
utilizando os portos de Leixões e Sines, estando, nesta sequência, a ser desenvolvidos os 
procedimentos tendentes à criação de três Auto-Estradas do Mar entre Portugal e 
França: Leixões-Rouen-Leixões; Leixões-Brest-Leixões e Sines-Marselha-Sines. 

Foi também assumido publicamente, em Madrid, por mim e pelo Secretário Geral dos 
Transportes de Espanha o empenho dos dois países em estreitar a cooperação no 
domínio dos transportes e, particularmente, no desenvolvimento de Auto-Estradas do 
Mar que envolvam Portugal e Espanha. 

Neste sentido, nos próximos dias deverá ser estabelecido um Memorando de 
Entendimento entre os Governos dos dois países para a criação de, pelo menos, um 
serviço de Auto-Estradas do Mar entre Portugal e Espanha até ao final de 2009.  

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

A imagem que acabo de traçar sobre o sector marítimo-portuário nacional contrasta bem 
com a realidade que existia no início de 2005. 

Este Governo assumiu uma estratégia para o sector, tem vindo a implementar as 
políticas necessárias e os resultados positivos estão a ser conseguidos. 

O que parecia impossível e demasiado ambicioso tem vindo a ser alcançado e até 
ultrapassado. 

Os principais portos nacionais passaram a movimentar mais carga, tornaram-se 
competitivos e estruturalmente rentáveis, com benefícios evidentes tanto para os 
operadores portuários como para a economia nacional.  

Como certamente concordam já muito foi feito, mas ainda há muito para fazer. 

E não podemos nem queremos ignorar a crise económica mundial que infeliz e 
inevitavelmente também se faz sentir em Portugal e nos Portugueses. E esta crise chega 
também ao nosso sector. 



Certo é que todas as medidas estruturais que foram sendo tomadas nos últimos anos 
tornam os nossos portos mais resistentes à crise e aos seus efeitos. Mas torna-se 
igualmente necessário tomar outras medidas de curto prazo que, sem conflituar com a 
estratégia definida, permitam ultrapassar esta crise e minimizar os seus efeitos. 

E essas medidas têm que ser conseguidas e concertadas entre todos os protagonistas do 
sector. 

Por isso, ontem mesmo, de forma a dar uma resposta imediata ao actual contexto em 
que se desenvolve o comércio internacional, promovi uma reunião com as comunidades 
portuárias e estruturas de simplificação de procedimentos para adoptar medidas que 
sustenham os aumentos de custos aos clientes dos portos. 

Assim, determinei ao IPTM e às Administrações Portuárias de Leixões, Aveiro, Lisboa, 
Setúbal e Sines a suspensão dos aumentos que haviam sido aprovados dentro dos prazos 
legais em vigor, para o ano de 2009, no que respeita à «taxa de uso portuário» (TUP) e 
correspondente às suas componentes «navio» (TUP navio) e «carga» (TUP carga), 
quando aplicável. 

A suspensão dos aumentos tarifários terá de merecer por parte dos operadores uma 
repercussão positiva concedida aos seus clientes, bem como a garantia de manutenção 
dos postos de trabalho existentes, tendo em vista os objectivos globais de aumento de 
competitividade e garantia de coesão social. 

Mas queremos encontrar outras medidas que nos permitam manter ou aumentar a 
competitividade dos nossos portos em tempos de crise. Por isso, foi decidido por mim e 
pelos Secretários de Estado Adjunto da Indústria e da Inovação, dos Assuntos Fiscais, 
da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar e do Emprego e Formação Profissional, bem 
como pelas Administrações Portuárias e Comunidades Portuárias, a criação de um 
Grupo de Trabalho que permita, por um lado, encontrar medidas de promoção da 
competitividade e, por outro lado, monitorizar a evolução do sector. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Do lado do Governo continuaremos a apostar decisivamente no sector dos transportes, 
onde a componente marítimo-portuária desempenha um papel fundamental. 

Sabemos qual o rumo a seguir. Com confiança, determinação e envolvimento de todos 
os agentes, os resultados que temos alcançado só podem continuar a melhorar.  

Espero que este Seminário, com a temática que para ele foi planeada e com as 
intervenções e testemunhos que enquadra, constitua uma oportunidade para uma troca 
frutuosa de informação e um estímulo para o trabalho em conjunto. 

Podem contar comigo e, estou certa, com todos os intervenientes do sector marítimo-
portuário para aumentar a eficiência no sector dos transportes e contribuir para o 
desenvolvimento económico do País. 

Em conjunto, estou certa, que conseguiremos vencer esta crise. 

 


