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Caracterização da rede de plataformas
logísticas e intermodais do SPC



11 Segmentos de NegócioSegmentos de Negócio

O SPC é uma referência, em Portugal, no processo de 
suporte à logística, intermodalidade e transporte
através da exploração de uma rede de 
terminais/plataformas logísticas e rodoferroviárias.



2.2. Visão de desenvolvimentoVisão de desenvolvimento

Sistema integrado de plataformas multiusos e 

multimodais articuladas com a rede ferroviária peninsular



3.3.

SPC implementa estratégia de desenvolvimento,
investindo nos últimos anos 42 milhões de Euros

InvestimentosInvestimentos

m.€

Infra-Estruturas Armazéns Ramal
 Ferroviário

Investimento
Global TOTAL

42.710

Investimentos

Total 19.650 13.050 6.200 3.810

3.8103.810

21.0505.4003.20012.450

15.100

2.750800

Póvoa

Valongo

Setúbal

Bobadela

5.900 9.200

6501.300



Conceito de plataformas multiusos e intermodaisConceito de plataformas multiusos e intermodaisOferta integrada
de serviços 

Oferta integrada
de serviços 

Localizações privilegiadas:

• Ligados às principais redes rodoviárias e ferroviárias
• Serve portos nacionais (Leixões, Lisboa, Sines, Setúbal)
• Integradas em centros industriais e de consumo
• Em parques industriais, fora da malha urbana

Localizações privilegiadas:

• Ligados às principais redes rodoviárias e ferroviárias
• Serve portos nacionais (Leixões, Lisboa, Sines, Setúbal)
• Integradas em centros industriais e de consumo
• Em parques industriais, fora da malha urbana

Instalações e 
localização dos

terminais 

Instalações e 
localização dos

terminais 
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4.4. Características estruturantes da oferta do SPCCaracterísticas estruturantes da oferta do SPC



Comercialização articulada a nível nacional

Extensão da sua área de actuação à Península Ibérica

Comercialização articulada a nível nacional

Extensão da sua área de actuação à Península Ibérica

Perspectiva
nacional e 

internacional 

Perspectiva
nacional e 

internacional 

Formação contínua e especializada dos colaboradoresFormação contínua e especializada dos colaboradores
Equipas com

elevado nível  
Equipas com

elevado nível  
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Prioridade nas tecnologias de informação e comunicaçãoPrioridade nas tecnologias de informação e comunicação
Forte investimento

em sistemas de
informação 

Forte investimento
em sistemas de

informação 
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4.4. Características estruturantes da oferta do SPCCaracterísticas estruturantes da oferta do SPC



Benefícios para a 
economia nacional
Benefícios para a 
economia nacional

Criação de empregoCriação de emprego
22

Contribuição para o
reordenamento do

território

Contribuição para o
reordenamento do

território

33

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes

44

Criação de apoio de 2ª
e 3ª linha às actividades

portuárias

Criação de apoio de 2ª
e 3ª linha às actividades

portuárias

55

Articulação com os
investimentos públicos

Articulação com os
investimentos públicos
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5.5. Benefícios para a economia nacionalBenefícios para a economia nacional



Benefícios para a 
economia nacional
Benefícios para a 
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Criação de empregoCriação de emprego
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Contribuição para o
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33
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Criação de apoio de 2ª
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Benefícios para a 
economia nacional
Benefícios para a 
economia nacional

Criação de empregoCriação de emprego

22

Contribuição para o
reordenamento do

território

Contribuição para o
reordenamento do

território

33

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes

44

Criação de apoio de 2ª
e 3ª linha às actividades

portuárias

Criação de apoio de 2ª
e 3ª linha às actividades

portuárias

55

Complementaridade e 
articulação com os

investimentos públicos

Complementaridade e 
articulação com os

investimentos públicos
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150 postos de trabalho directo

720 postos de trabalho indirecto

150 postos de trabalho directo

720 postos de trabalho indirecto

5.5. Benefícios para a economia nacionalBenefícios para a economia nacional

Conjunto de serviços vocacionados para 
criação de valor na cadeia logística
Conjunto de serviços vocacionados para 
criação de valor na cadeia logística

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes

Complementaridade e 
articulação com os

investimentos públicos

Complementaridade e 
articulação com os

investimentos públicos



Óptica de integração territorial.

Terminais SPC são pólo de atracção
para outras empresas

Óptica de integração territorial.

Terminais SPC são pólo de atracção
para outras empresas
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5.5. Benefícios para a economia nacionalBenefícios para a economia nacional

Articulação com os
investimentos públicos

Articulação com os
investimentos públicos

Desenvolvimento de Parcerias público-privadas
(protocolos com CP e REFER).

Desenvolvimento de Parcerias público-privadas
(protocolos com CP e REFER).

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes



Benefícios para a 
economia nacional
Benefícios para a 
economia nacional

Criação de empregoCriação de emprego

22

Contribuição para o
reordenamento do

território

Contribuição para o
reordenamento do

território

33

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes

Incremento na eficiência
das cadeias e redes

logísticas e de
transportes

44

Criação de apoio de 2ª
e 3ª linha às actividades

portuárias

Criação de apoio de 2ª
e 3ª linha às actividades

portuárias

55

Complementaridade e 
articulação com os
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Complementaridade e 
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investimentos públicos

11

5.5. Benefícios para a economia nacionalBenefícios para a economia nacional

Parqueamento de contentores

Reparação de contentores

Gestão de transportes

Assistência a reefers

Venda de contentores

Grupagem

Logística contratada      

Transporte combinado

Ramal Ferroviário



O conceito de plataforma multiusos desenvolvido
pelo SPC permite-lhe disponibilizar,

num espanum espaçço o úúnico, um conjunto alargado denico, um conjunto alargado de
serviserviçços que se complementam.os que se complementam.

6.6. Perfil de ServiçosPerfil de Serviços

TMLisboaTMLisboa TMNorteTMNorte

TMSetúbalTMSetúbalBobadelaBobadela

Gestão Transporte

Assistência Frigoríficos

Gestão Transporte

Reparação

Parqueamento

Gestão Transporte

Logística Contratada

Armazenagem Livre

Grupagem

Entrep. Aduaneiro

Armazenagem

Gestão Transporte

Comboios

Depot Operações
Logísticas

Distribuição
Rodo-Ferroviária

Oferta Integrada
de Serviços

Oferta Integrada
de Serviços

Qualidade dos serviços

Satisfação do Cliente



A rede de plataformas do SPC, uma referência em termos de infraestruturas
logísticas em Portugal, permite captar um conjunto de clientes que engloba grandes 
players mundiais, europeus e ibibééricosricos::

Operações logísticas/marítimas globaisOperações logísticas/marítimas globais

Serviços de transporte expressoServiços de transporte expresso

Leasing de contentoresLeasing de contentores

Operações ferroviáriasOperações ferroviárias

Áreas de actuação
de clientes SPC

Áreas de actuação
de clientes SPC

7.7. Principais ClientesPrincipais Clientes

Mutualista AçoreanaMutualista Açoreana



Eixo polinucleado de Bobadela-Alverca

A 10 km do Aeroporto de Lisboa

A 15 km do Porto de Lisboa

Eixo polinucleado de Bobadela-Alverca

A 10 km do Aeroporto de Lisboa

A 15 km do Porto de Lisboa

Capacidade parqueamento: 12 000 TEUs/ano

Capacidade p/ movimentar 160.000 TEU’s / an

Área de Armazenagem: 15.000  m2

Capacidade parqueamento: 12 000 TEUs/ano

Capacidade p/ movimentar 160.000 TEU’s / an

Área de Armazenagem: 15.000  m2

Ramal com 2 linhas férreas
Capacidade actual  4 comboios / dia
Ramal com 2 linhas férreas
Capacidade actual  4 comboios / dia

Terminal Multiusos de Lisboa - TMLTerminal Multiusos de Lisboa - TML8.18.1
Póvoa e BobabelaPPóóvoa e voa e BobabelaBobabela

Volume global de tráfego de 100.000 TEU’s    Volume global de tráfego de 100.000 TEU’s    



No Parque Empresarial de Campo (Valongo)

A 20 kms do porto de Leixões

A 15 km do aeroporto Francisco Sá Carneiro

Acesso rodoviário através da A41, da A4 
e da E.N.15

No Parque Empresarial de Campo (Valongo)

A 20 kms do porto de Leixões

A 15 km do aeroporto Francisco Sá Carneiro

Acesso rodoviário através da A41, da A4 
e da E.N.15

Ramal com 4 linhas férreas

Capacidade para  8 comboios/dia

Ramal com 4 linhas férreas

Capacidade para  8 comboios/dia

Terminal Multiusos do Norte - TMNTerminal Multiusos do Norte - TMN8.28.2

Capacidade de parqueamento: 30.000 TEU’s

Capacidade p/ movimentar: 80.000 TEU’s/ano

Área de Armazenagem: 9.500 m2

Capacidade de parqueamento: 30.000 TEU’s

Capacidade p/ movimentar: 80.000 TEU’s/ano

Área de Armazenagem: 9.500 m2



Integrado no Parque Industrial SAPEC Bay

Parque de 2ª linha do porto de Setúbal

Integrado no Parque Industrial SAPEC Bay

Parque de 2ª linha do porto de Setúbal

Capacidade de parqueamento: 20.000 TEU’s

Área de Armazenagem: 12.000 m2

Capacidade de parqueamento: 20.000 TEU’s

Área de Armazenagem: 12.000 m2

Possui 7 kms de linhas que cobrem a
plataforma empresarial  e logística

Capacidade para 10 comboios/dia

Possui 7 kms de linhas que cobrem a
plataforma empresarial  e logística

Capacidade para 10 comboios/dia

Terminal Multiusos de Setúbal - TMSTerminal Multiusos de Setúbal - TMS8.38.3



A Ferrovia PeninsularA Ferrovia Peninsular9.9.

Com boa parte das linhas envelhecidas e de perfil difícil,
cria constrangimentos a um serviço regular

Velocidades baixasVelocidades baixas

Limitações na carga   - 500 TMBLimitações na carga   - 500 TMB

Composições pequenas   - máx. 500 m Composições pequenas   - máx. 500 m 

Limitações de bitolaLimitações de bitola

Problemas de interoperacionalidadeProblemas de interoperacionalidade

Falta de equipamento, sobretudo plataformasFalta de equipamento, sobretudo plataformas

Transporte Ferroviário
2%

das Cargas Movimentadas

Transporte Ferroviário

2%2%
das Cargas Movimentadas



Dificuldades do Modo FerroviárioDificuldades do Modo Ferroviário10.10.

A qualidade dos serviços não responde, em muitos casos,
às necessidades da procura 

Falta de flexibilidadeFalta de flexibilidade

Pouca capacidade de reacção a respostas pontuaisPouca capacidade de reacção a respostas pontuais

Difícil contratar comboios mistosDifícil contratar comboios mistos

Falta de conexões adequadas a plataformas logísticas e terminaisFalta de conexões adequadas a plataformas logísticas e terminais

Pouca amplitude de horários nos terminais ferroviáriosPouca amplitude de horários nos terminais ferroviários

Preços e tempos pouco competitivosPreços e tempos pouco competitivos

Poucos incentivos governamentais à ferrovia pública e privadaPoucos incentivos governamentais à ferrovia pública e privada

Acesso difícil a novos operadores ferroviáriosAcesso difícil a novos operadores ferroviários



11.11. Papel no FuturoPapel no Futuro

O SPC tem um papel importante no futuro desenvolvimento de projectos 
estruturantes  no próprio desenvolvimento da economia nacional:

Rede nacional de plataformas logísticasRede nacional de plataformas logísticas

Desenvolvimento global da 
intermodalidade em Portugal
Desenvolvimento global da 

intermodalidade em Portugal

Integração do sistema logístico e de
transportes nas auto-estradas

marítimas

Integração do sistema logístico e de
transportes nas auto-estradas

marítimas

11

22

33

Lógica de complementaridade
com iniciativas públicas

Lógica de complementaridade
com iniciativas públicas

Desenvolvimento de projectos
de parceria público-privada

Desenvolvimento de projectos
de parceria público-privada

Desenvolvimento de projectos estruturantes:Desenvolvimento de projectos estruturantes:

A implementação da estratégia do SPC garante:
A sustentasustentaçção de uma actividade  economicamente rentão de uma actividade  economicamente rentáável vel 
A contribuiA contribuiçção para o desenvolvimento da economia nacionalão para o desenvolvimento da economia nacional



Soluções Logísticas Multimodais

Soluções Logísticas Multimodais 

Soluções Logísticas Multimodais 

Soluções Logísticas Multimodais

Soluções Logísticas Multimodais
Soluções Logísticas Multimodais Soluções Logísticas Multimodais 

Soluções Logísticas Multimodais

Soluções Logísticas Multimodais

Soluções Logísticas Multimodais 
Soluções Logísticas Multimodais

Soluções Logísticas Multimodais Soluções Logísticas Multimodais

Soluções Logísticas Multimodais

Soluções Logísticas Multimodais
Soluções Logísticas Multimodais

Soluções Logísticas Multimodais
Soluções Logísticas Multimodai

Soluções Logísticas Multimodais 

Soluções Logísticas Multimodais

s

Soluções Logísticas Multimodais
Soluções Logísticas Multimodais

Soluções Logísticas Multimodais



1 TERMINAL

LOGÍSTICA DE CONTRATO

DEPOT DE CONTENTORES

FERROVIA

ARMAZÉM ALFANDEGADO

4 UNIDADES DE NEGÓCIO

O ConceitoO Conceito4.14.1

Plataformas Multiusos e Multimodais 



Menos Movimentos

Menos Transportes

Menos Tempos de Operação

Menos Custos

VantagensVantagens4.24.2

Operações Integradas



A rede de plataformas do SPC conta com 3 terminaisA rede de plataformas do SPC conta com 3 terminais
rodorodo--ferroviferroviááriosrios

4.34.3 Terminais do SPCTerminais do SPC

ValongoValongo

LisboaLisboa

SetúbalSetúbal

SPCSPC



Rede ferroviária existente na PenínsulaRede ferroviária existente na Península4.4.4.4.

SPCSPC

SPCSPC

SPCSPC
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