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EXTENDED GATEWAYS



EXTENDED GATEWAYS | Conceito

A distribuição de contentores marítimos de e para portos marítimos tem, devido ao
grande aumento do volume do tráfico e a introdução de navios cada vez maiores, criado
pressão nos terminais portuários e na infraestrutura terrestre de transportes.

A introdução de portos secos e extended gateways são uma opção relevante para a 
redução da congestão, a  melhoria de acessibilidades e conectividade entre o porto e o 
seu hinterland, aumentando a competitividade dos portos com impacto direto no custo e 
eficiência nos serviços prestados às cadeias logisticas.
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EXTENDED GATEWAYS | Conceito

A selecção de serviços ou fornecedores de serviços, o planeamento de rotas de contentores em
redes multimodais e sincromodais é uma parte fundamental da rede global de cadeia de 
fornecimento produção-distribuição.

Os Shippers avaliam a cada momento as vantagens e desvantagens de soluções logísticas
alternativas para cumprimento dos seus objectivos.

Vários fatores contribuem para a anáise de alternativas. Por exemplo tipo de carga, nível de 
inventário e custo de armazenamento, níveis de serviço pretendidos, estruturas de preços nos
terminais marítimos, terrestres, procedimentos alfandegários, inspectivos, envolvimento
regulatório,  restrições de capacidade e lead times para cada operação, …
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EXTENDED GATEWAYS | Conceito

As redes porto-hinterland são compostas por múltiplos nós, modos e stakeholders.

A reengenharia destas redes deve avaliar configurações alternativas, tendo em conta
infraestruturas existentes, necessárias, serviços a disponibilizar, regulamentação, volumes de 
transporte avaliando sempre impacto nos custos, na duração das operações, ambientais,… 

Nesta redes os terminais (marítimos e terrestres) têm progressivamente vindo a desempenhar um 
papel cada vez mais fundamental e decisivo na cadeia de abastecimento global, trabalhando em
conjunto de forma transparente e integrada para aumentar sua produtividade e extender o seu
hinterland. 
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EXTENDED GATEWAYS | Conceito

Conceitos como porto seco e extended gateway têm ganho destaque no desempenho das redes 
logísticas.

Os portos secos são hubs intermodais terrestres com oferta de serviços a shippers e carriers para 
além do simples manuseamento de carga.

O conceito de extended gateway incorpora a ideia da extensão virtual além do porto para dentro do 
hinterland de prestação de serviços realizados e complementares aos portos e terminais
marítimos. 

Desta forma muitos portos secos poderão operar efetivamente como extensões do portos
marítimos, facilitando operações intermodais cada vez mais integradas. 
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EXTENDED GATEWAYS | Conceito

A implementaçao de tais conceitos supõe uma mudança para soluções de transporte mais
sustentáveis, mediante a utilização de comboios, barcaças e é suposto resultar em benefícios
relevantes para todos as partes interessadas.

Verifica-se que os portos secos e as extended gateways contribuem para:
• A melhoria da acessibilidade e conectividade dos portos marítimos;
• Alívio da congestão nos portos marítimos e redes de transporte;
• Promoção da integração logística;

Afetando:
• O custo do serviço e a eficiência das cadeias de abasteciento;
• Melhoria da competitividade dos portos marítimos;
• A promoção da sustentabilidade e crecimento economico.
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EXTENDED GATEWAY | Benefícios

Terminais Portuários:
• Menos congestionamento
• Hinterland expandido
• Novas oportunidades de negócio

Cidade:
• Menos congestionamento vias acesso
• Oportunidade de libertação de espaço 

e utilização alternativa
• Ambiente (ruído, ar)
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Shipping Lines:
• Melhoria no nível de serviço , na 

qualidade e previsibilidade
• Serviços depósito mais baratos 
• Melhor reposicionamento de vazios

Shippers:
• Acesso melhorado ao Porto
• Impacto positivo na cadeia de 

abastecimento
• Sustentabilidade ambiental – green 

marketing



EXTENDED GATEWAY | Benefícios
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Operadores ferroviários e fluvial
• Economia de escala
• Ganhar mercado (market share)

Sociedade:
• Menor impacto ambiental distribuição 

em terra (inland)
• Desenvolvimento e crescimento 

económico

Fornecedores de serviços de logística 3rd 
party
• Novas oportunidades de negócio
• Economia de escala

Alfândega:
• Menos congestionamento no porto
• Maior volume de atividade
• Competitividade para trânsito 

internacional de cargas



EXTENDED GATEWAYS | importâncias das novas tecnologias
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BLOCKCHAIN

CONECTIVIDADE 5G , LORAWAN, SIGFOX

BIGDATA

OPEN DATA 

AUTOMAÇÂO / ROBOTIZAÇÃO

IOT / SMART SENSORS / DIGITAL TWIN

INTELIGÊNCIA ARTIFICAL

AUTONOMOUS VEHICLES

GREEN ENERGY

Interoperabilidade

O papel da JUL



OBRIGADO
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