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1)

Ano 2013

8 287 919 Tons

57 221 491 €

581

65 Locos

2 750 

Vagões

9

Terminais

240

Comboios

Dia

COMO OPERAMOS?
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ONDE OPERAMOS?

Espaço Ibérico

Madrid 

Bilbao

Zaragoza

Barcelona

Tarragona

Valência

Elvas
Mérida

Sevilha

Salamanca

Valença

Vigo

Irun

V. Formoso

Port-Bou

6 Comboios/Dia

• Madeira – 1-2/D

• Siderúrgicos – 2/4-D

• Amoníaco – 3/S

• Cereais – 1/S

• Adubo – 1/S

3 Ligações/Semana a Madrid

3 Ligações/Semana a Barcelona

4 Ligações/Semana a Mérida

Multimodal
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RESULTADOS E INDICADORES

Estrutura  Produto 2013
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RESULTADOS E INDICADORES

Estrutura  Tráfego 2013

Nacional
91%

Internacional
9%
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Presença nos Portos - 2013

RESULTADOS E INDICADORES

Porto Ton

Peso 

Actividade Global

CP Carga (ton)

Sines 2.644.312 32%

Setubal 1.288.144 16%

Aveiro 618.206 7%

F.Foz 117.600 1%

Lisboa 344.845 4%

Leixões 121.863 1%

Total Geral 5.134.970 62%
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CONJUNTURA





QUERO  COMBOIO ? 

O QUE FAZER?



EQUAÇÃO DIFICIL?

ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA
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O Transporte Ferroviário

pode proporcionar um 

“Hinterland” maior
aos Portos e empresas

COMO?
No caminho das soluções 

integradas

INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA



SOLUÇÃO



As lógicas dos mercados, colocam a necessidade de rever o que o

mercado e os consumidores verdadeiramente querem.

Os novos modelos requerem estratégias que permitam a

inclusão das partes envolvidas na construção de soluções,

através:

INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA



INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA
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INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA => SUSTENTABILIDADE

Fonte: Grupo 

Soporcel/Portucel
Gonçalo Vieira



INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Independentemente do

custo da operação, a

vantagem logística

sobrepõem-se ao custo

económico da operação

Dr Joaquim Verdasca



• Consolidação da integração do Sistema Portuário

Comercial no sistema global de logística e transporte, em

particular na Rede Transeuropeia de Transportes e nas

cadeias logísticas da fachada atlântica;

• Simplificação de procedimentos, integração modal de

fluxos informacionais e melhoria da info-estrutura no

âmbito do sector marítimo portuário.

Fonte: Plano de redução de custos portuários 5+1

CONJUNTURA



Ampla revisão do quadro regulamentar

aplicável ao transporte ferroviário

(pacote ferroviário 2012/2013).

Um elemento central do roteiro

«Transportes 2050» é a necessidade de

transformação do sector ferroviário para

que se torne mais atraente e consiga captar

uma parte mais significativa do mercado

do transporte

Comissão Europeia

Livro Branco dos Transportes - 2050 



TRANSPORTE INTELIGENTES E SUSTENTAVEIS

A Europa como espaço

único para transportes

eficientes

Whitepaper

em Transportes

Reduzir para metade o numero de veículos de

motorização convencional utilizados no

transporte até 2030 e retirá-los de circulação nas

cidades até 2050. Reduzir o CO2 no essencial, na

logística dos grandes centros urbanos até 2030.



TRANSPORTE INTELIGENTES E SUSTENTAVEIS

Procurar transferir para outros

modos, como o ferroviário, até

2030, 30% do tráfego de

mercadorias e mais de 50% até

2050, com a ajuda de

corredores eficientes e

ecológicos. Esta meta exigirá

infraestruturas adequadas.

Triplicar até 2030 a rede de

alta velocidade existente.

Completar uma rede de alta

velocidade até 2050.



TRANSPORTE INTELIGENTES E SUSTENTAVEIS

Dispor em 2030 em toda a

EU uma “rede de base”

RTE-T multimodal,

plenamente funcional, com

uma rede de alta qualidade

e capacidade em 2050.

Assegurar que todos os

portos marítimos tenham

ligações ao sistema

ferroviário para o transporte

de mercadorias, em 2050.



SUSTENTABILIDADE



SUSTENTABILIDADE



SUSTENTABILIDADE
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almoço

Há!... a pergunta

Transporte de mercadorias: afinal, é possível?
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RESPOSTA:

“…CRESCIMENTO E MELHORIA DE RESULTADOS…” – 1º Semestre 2014

A CP Carga fechou o 1º semestre de 2014 com um assinalável crescimento da respectiva actividade,

registando um acréscimo de 11,7% em toneladas transportadas face ao período homólogo de

2013. Neste mesmo período a empresa conseguiu também reduzir os seus custos em 4.1%.

Nos segmentos de tráfego com crescimentos mais significativos destacam-se os contentores com

aumento de 42.8%, seguidos dos produtos siderúrgicos com 27.7%, dos produtos químicos com

24.6% e do cimento com 20.4%.

A confirmar esta clara trajectória de melhoria, a CP Carga registou no passado mês de Julho o record

de toneladas transportadas num mês, num total de 898.000 toneladas, valor nunca antes atingido

desde a criação da empresa.

A CP Carga tem como objectivo imediato manter este nível de crescimento da respectiva actividade,

o que poderá representar o fecho do ano de 2014 com 9.3 milhões de toneladas transportadas, o seu

maior volume de sempre.

Aos nossos Clientes agradecemos a confiança demonstrada e reafirmamos o compromisso de

contribuir para a criação de valor nas respectivas organizações.

Fonte: http://www.cpcarga.pt/index.php/pt/empresa/noticias/183-melhoria-resultados-2014



Muito mais do que 

comboio…

…soluções estratégicas 

que ajudam a crescer

http://www.youtube.com/watch?v=I3rFHT9Q40khttp://www.youtube.com/watch?v=I3rFHT9Q40k

Obrigado pela v/atenção
Nabo Martins – Setembro 2014
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