
Seminário Transportes & Negócios
Transporte Rodoviário
Joana Nunes Coelho – Maio 2018



Seminário Transportes & Negócios
Transporte Rodoviário

Joana Nunes Coelho – Maio 2018

✓Digitalização

✓Descarbonização

✓Multimodalidade



Importante motor para a eficiência, simplificação, redução de custos, melhor 

utilização das atuais infraestruturas;

Oportunidades de negócio, potencial de alterar a forma como a cadeia 

logística está organizada e gerida no futuro;

DTLF (The Digital Transport and Logistics Forum) procura apoiar a 

digitalização dos transportes e da logística 

✓Digitalização



Os transitários como utilizadores de todos os modos de transporte, 

prestadores de serviços logísticos, utilizam largamente os sistemas de IT de 

forma a responder às necessidades dos seus clientes.

Por esse motivo os transitários desempenham um papel crucial na cadeia 

logística e na troca de informação dentro dessa cadeia logística.

✓Digitalização



✓ Documentos eletrónicos ( E-transport documents)

✓ Otimização da troca de informação nos diferentes modos de 

transporte

✓Digitalização



✓Digitalização vs Revolução Digital

✓Processos alterados

✓Ciber segurança mais importante

✓Novos players entrarão no mercado

✓Elevado impacto na logística 

✓ Intermediários menos importantes?



O objetivo é produzir um conjunto de soluções integradas que, no

sector da mobilidade, ajudem a alcançar o objetivo de redução de

emissões de gases com efeito de estufa e travar o aquecimento global.

✓Descarbonização



✓Descarbonização

• Concentração da população nas cidades (72% da população europeia

vive nas cidades, áreas metropolitanas ou subúrbios, 80% até 2020);

• Alteração dos padrões do transporte urbano resultante do

teletrabalho, envelhecimento da população, aumento do e-

commerce e aumento da densidade populacional das áreas urbanas;

• Transporte urbano como um importante componente no trafego nas

cidades

• Política europeia de zero emissões de CO2 nas cidades até 2030



• uso de diferentes modos (ou meios de transporte numa mesma viagem;

• tira proveito dos pontos fortes dos diferentes modos, como conveniência,

velocidade, custo, confiabilidade, previsibilidade, etc., que em combinação,

pode oferecer soluções de transporte mais eficientes que ajudarão a aliviar a

pressão das estradas congestionadas, e tornar todo o setor mais ecológico,

mais seguro e económico;

• "Ano da Multimodalidade", a multimodalidade será apoiada olhando em

conjunto para melhores infraestruturas, ligações, incentivos e soluções digitais

para toda a rede de transportes da UE.



As principais áreas incluirão:

Digitalização com enfoque na proposta de documentos de transporte eletrónicos,

sistemas de informação sobre corredores digitais e informações multimodais de

viagens;

O uso de incentivos económicos para promover a multimodalidade;

Apoio à infraestrutura multimodal e à inovação, física e digital;

A promoção da "mobilidade ativa" integrada com outros modos, em particular num

contexto de cidades urbanas e inteligentes (smart).



Muito obrigada!

Joana Nunes Coelho


