


O Projecto SEAROAD

O lançamento de um serviço de transporte RO-RO (Roll on; 
Roll off) entre:

Portugal, Reino Unido e Benelux.





O serviço Ro-Ro

um serviço integrado door-to-door com base marítima e 
rodoviária utilizando semi-reboques.



O Projecto SEAROAD

um serviço baseado numa carreira regular marítima, 

• duas vezes por semana, 

• entre os Portos de Leixões e 

- Southampton no Reino Unido

- Zeebrugge na Bélgica.



O serviço integrado SEAROAD

• mais rápido 

• mais competitivo 

do que as alternativas actualmente existentes:

• Transporte marítimo (contentorizado) 

• Transporte Rodoviário



Promotores

Nascido de um  Estudo de mercado no seio da APAT -
Associação dos Transitários de Portugal, tem como seus 
Promotores:  

- GARLAND - TRANSITOS 
- GARLAND NAVEGAÇÃO
- TERTIR
- PORTOCARGO 
- TCL
- SARDÃO LOGISTICA
- TREVOMAR
- AIR-SEA LOPES
- SUNVILOG



O equilibrio nas taxas de ocupação

Decorrendo da análise de Mercado efectuada, a rota 
Portugal - Reino Unido - Benelux procura garantir um 
equilíbrio em termos de taxas de ocupação dos navios nos 
dois sentidos, ou seja, balancear um percurso Portugal -
Reino Unido, essencialmente exportador, com um percurso 
Benelux - Portugal muito mais importador.



O tráfego gerado corresponde apenas a 23 % da quota de 
mercado 

Após análise da estrutura do mercado externo, foi 
efectuado um inquérito junto dos principais transitários.



Oportunidades 

• As crescentes restrições ambientais da União Europeia à
circulação Rodoviária

• As políticas laborais, acrescidas das futuras medidas 
limitadoras e fiscalizadoras em Espanha e França

• A saturação do tráfego nos principais eixos rodoviários



Transporte Intermodal

O Serviço Sea Road consistirá num transporte Intermodal 
em que o serviço marítimo é baseado no aluguer e gestão 
de dois navios e de cerca de 600 trailers, enquanto o 
serviço terrestre consiste na subcontratação de serviços de 
tracção, permitindo assim o absoluto controlo do serviço 
door-to-door .

 



Captação de Serviço

O objectivo principal é
captar as cargas 
rodoviárias para 
Portugal; Reino Unido 
e Benelux num raio de 
200 - 300 kms dos 
portos a utilizar, ou 
seja, perímetro onde 
este tipo de serviço é
competitivo face ao 
transporte rodoviário.



Financiamento do Projecto

Já garantido pelos Promotores e Investidores Institucionais, 
Capital de Risco, (API CAPITAL e NEW CAPITAL).



Promotores

Empresas com forte 
presença nos mercados 
alvo

Principais “Drivers” do Projecto:



Serviço

O Serviço Ro-Ro é
superior às alternativas 
actualmente existentes: 

É mais rápido e mais 
competitivo que o 

transporte rodoviário de 
mercadorias.



Preço

Os estudos efectuados demonstram que o serviço Ro-Ro, 
ganhando em eficiência, é mais económico que o transporte 
rodoviário.



Rentabilidade

O plano de negócios aponta para uma taxa de retorno do 
Investimento atractiva. 



Mercado e Regulamentação

As transformações que começam a ser introduzidas no 
mercado de transporte de mercadorias, ao nível da 
regulamentação ambiental e laboral favorecem o 
transporte Marítimo de Curta Distância, penalizando o 
transporte Rodoviário.

A União Europeia tem vindo a incentivar a transferência 
Modal, criando sistemas de apoio, de que é exemplo o 
“Programa Marco Polo”.



Novas medidas limitadoras aos transporte rodoviário

- Pela União Europeia
- Pelos Países



Greves

As Autoestradas 
marítimas são 
imunes às greves e 
corte de estradas 



Quantidade, Características e Capacidade dos Navios

- Dois navios com rotação semanal

- Velocidade comercial de 17 a 18 nós

- Capacidade para 120 trailers não acompanhados



Distâncias entre principais cidades por Rodovia

Porto – Londres ........................................ 2200 Kms
(Distância normalmente percorrida em Autoestrada .... 1150 Kms)
(Distância percorrida em Estradas Nacionais .............. 1050 Kms)

Bruxelas – Porto ....................................... 2050 Kms
(Distância normalmente percorrida em Autoestrada ...... 900 Kms)
(Distância percorrida em Estradas Nacionais .............. 1150 Kms)



Time is money!

Limites de velocidade para veículos pesados de 
mercadorias:
Autoestradas: 90 Km/ hora
Estradas Nacionais: 80 Km/ hora

Limite de Horas de condução Semanal: 34 Horas

Horas de descanso semanal: 24 + 8 horas = 32 horas

Restrições de Final de semana:
- França e País Basco
Proibição de circulação entre as 22 Horas de sábado e a 22 
horas de domingo



Baixo consumo – maior economia 

Consumo médio de Gasóleo/ camião:
38-40 litros/ 100 kms

Viagem Porto – Londres: 100 Camiões consomem entre 
83600-88000 litros de gasóleo!



5 dias

Partindo do princípio que as limitações legais são cumpri-
das, então um camião que parta do Porto sábado de manhã 
chegará a Londres , na melhor das hipóteses terça-feira ao 
final do dia. 
Ou seja: 
A entrega da mercadoria acontecerá durante o dia de 
quarta-feira!



3 dias

Utilizando o serviço Ro-Ro, diversas são as mercadorias 
cuja entrega poderá ser efectuada ainda na segunda-feira!!



Quota de mercado

Com navios de uma capacidade de 100-120 Trailers uma 
ocupação média estimada de cerca de 70% da capacidade 
instalada, estima-se a movimentação de 17-20 Mil trailers, 
a que corresponde cerca de 14% do tráfego rodoviário 
existente!



Operações Portuárias

A especificidade dos 
navios Ro-Ro permite-
lhes uma rápida e 
eficiente operação de 
carga e descarga.



Operações aduaneiras

- A utilização de terminal 
dedicado e exclusivo.

- Processo aduaneiro 
simplificado.



Colaboração da Autoridade Portuária



Conclusão:

O serviço Ro-Ro é uma alternativa competitiva ao 
congestionamento rodoviário, que transfere uma parte 
significativa de camiões das estradas europeias para a via 
marítima.
Ou seja:
Potencialmente mais de 400 Mil toneladas e 20 Mil camiões 
por ano no conjunto das duas viagens PORTUGAL-REINO 
UNIDO e BENELUX-PORTUGAL!



Enfim

“ A DECISÃO CORRECTA”


