
1

Logística
e

Intermodalidade

Integração ferroviária

27/09/2007

CP Carga



2

Notas de enquadramento

O erro histórico (mercado nacional) 
Mercado nacional    - 260.000.000    tons (aprox.)

Solução ferroviária  - 9.000.000   tons

Quota aparente       - 3,5 %

Quota (mercado em Tons/Km)
Mercado nacional     - 7.041.000.000    tons/km

Solução ferroviária   - 2.347.000.000   tons/km

Quota efectiva          - 33,0 %

Quota de mercado ferroviário  2006
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Notas de enquadramento

Âmbito – médias/longas distâncias, uma origem 
um destino, grandes quantidades, considerável 
regularidade  

Mercado potencial – 4.694.000.000   tons/km

Quota ferroviária    – 50 %  (2.347.000.000 tons/km)

Mercado ferroviário potencial actual
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Notas de enquadramento
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Integração Logística

Linha estratégica / Plano crescimento  (54 %)

Integração de solução ferroviária em cadeias 
logísticas de maior complexidade – aposta 
imperativa na multimodalidade

Cooperação em investimentos dirigidas a infra-
estruturas de interface

Cooperação na construção de soluções 
logísticas com os vários operadores
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Integração Logística

Multimodalidade – competitividade no plano actual

Circunstancias – malha industrial / logística 
estruturou-se nos últimos anos com insuficiente 
ligação ferroviária 

Exercício simplificado da não competitividade actual da 
multimodalidade

Unidade camião/vagão – 25 tons liquidas (Preço em euros)

Eixo Rodo         Ferro        Multimodal

G. Lisboa / G. Porto        450 € 250 € 550 € (Ferro + compl. Rodo) 
Portugal / Barcelona       925 € 550 € 1.070 € (Ferro + compl. Rodo)

Solução – relocalização das infra-estruturas logísticas de 
concentração e distribuição – Plaformas Logísticas
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Integração Logística

Contexto do crescimento

50% dependente de iniciativas CP Carga com 
tendencial autonomia
(projecto de cooperação comercial e de investimento já
concretizados e em curso)  

- SPC Valongo, Conteparque Bobadela/Mérida/Valência, Liscont Elvas, PSA e 
MSC/Sines/Bobadela/TVT, Complexo Siderúrgico do Seixal, Complexo Mineiro de 
Aljustrel, Projecto Biodiesel/Petrogal, Entreposto multicliente V.R.S.António, Projecto 
de eixo Portugal/Madrid, etc.

50% dependente de out-puts esperados do 
“Portugal Logístico” (sistema integrado dirigido à
maximização da competitividade das soluções logísticas que 
relaciona portos marítimos, operação portuária, infra-
estruturas ferroviárias, operação ferroviária, operação 
rodoviária e plataformas logísticas)
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Integração Logística

Problemas de contexto que se esperam substancialmente 
solucionáveis pelo projecto “Portugal Logístico” e pela 
liberalização da operação ferroviária no espaço europeu

Relacionamento da competitividade do conjunto do portos 
portugueses com afirmação no espaço Ibérico

Reconfiguração geográfica parcial da malha ferroviária nacional, 
correcção parcial do traçado e reformulação do tarifário relativo ao 
uso da infra-estrutura no sentido da paridade com o praticado nas 
outras redes e com o aplicado ao modo rodoviário

Interoperabilidade de exploração e do negócio ferroviário no 
espaço Ibérico

Afirmação da CP Carga como operador ferroviário competitivo no 
espaço Ibérico
…
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Integração Logística

…
Construção da rede de plataformas logísticas nacionais 
em prazo oportuno

Disponibilidade dos vários actores da cadeia logística 
para a cooperação na dimensão em que esta se revelar 
necessária à para afirmação de soluções logísticas 
competitivas de raiz nacional no espaço Ibérico
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Boa Gestão…
Boas Parcerias…

O COMBOIO continua disponível 

Obrigado

António Freitas

CP  Carga
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