ACOMPANHAMENTO
DO
MERCADO PORTUÁRIO

RELATÓRIO
DE
DEZEMBRO DE 2015

1

ÍNDICE
1. Factos mais relevantes que caracterizam o comportamento do mercado portuário
2. Comportamento geral do mercado portuário
2.1. Movimento geral
2.2. Evolução anual do mercado portuário desde 2005

3. Comportamento dos mercados por tipologia de carga
3.1. Carga Geral
3.1.1. Contentorizada
3.1.2. Fracionada
3.1.3. Ro‐Ro
3.2. Granéis Sólidos
3.2.1. Carvão
3.2.2. Minério
3.2.3. Produtos Agrícolas
3.2.4. Outros Granéis Sólidos
3.3. Granéis Líquidos
3.3.1. Petróleo Bruto
3.3.2. Produtos Petrolíferos
3.3.3. Outros Granéis Líquidos

4. Anexos
A1. Movimento geral de Carga e Descarga, por tipo de carga
A2. Movimento geral de Carga e Descarga, por porto
A3. Estatísticas do movimento geral de carga por porto (2000‐2015)
A4. Estatísticas do movimento geral por tipo de carga (2000‐2015)

Notas:

1. Todos os dados foram fornecidos pelas Administrações Portuárias, sendo os cálculos, agregação e análise da
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FACTOS MAIS RELEVANTES QUE CARACTERIZAM O COMPORTAMENTO DO
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 O volume de carga movimentada no ano de 2015 pelos principais portos comerciais que integram o mercado
portuário do Continente ascendeu a 88,9 milhões de toneladas de carga, superior em +7,5% ao volume registado
em 2014 Este é o valor mais elevado de sempre e resulta do comportamento dos portos de Sines, Leixões e
Aveiro, que atingem iguais marcas.
O aumento global de +7,5% resultou do crescimento do tráfego em Sines, de +17%, conjugado com os aumentos
registados nos portos de Leixões e Aveiro, ambos de +3,7%, e com as reduções de tráfego observadas nos
restantes portos, destacando‐se o porto da Figueira da Foz com ‐7,3%, de Setúbal com ‐7%, Viana do Castelo
com ‐6% e Lisboa com ‐2,3%.
Em termos de volume de carga movimentada verifica‐se que o mercado mantém na posição cimeira o porto de
Sines com responsabilidade por 49,5% do total (evoluído de 45,4% em 2014). Por ordem de grandeza segue‐se o
porto de Leixões com 21,1%, Lisboa com 13% e Setúbal com 8,4%.
O mercado de contentores, que tem vindo a observar um dinamismo e uma evolução crescente notáveis, com
um crescimento acumulado de +61,5% desde 2011, tendo registado um volume de cerca de 2,58 milhões de
TEU, superior em +2,4% ao valor registado em 2014, constituindo também o valor anual mais elevado de
sempre.
A melhor marca de sempre no volume de contentores em TEU é observada nos portos de Sines, Setúbal e
Figueira da Foz, que cresceram respetivamente +8,5%, +17,7% e +8,2%, relativamente a 2014. Sublinha‐se o
facto de o porto de Leixões ter registado uma quebra de ‐6,4% e o de Lisboa de ‐4,2%.
No segmento de mercado de contentores o porto de Sines foi responsável por 51,6% do total de TEU
movimentados (subindo para 52,4% em Unidades), seguindo‐se Leixões com 24,2%, Lisboa com 18,6% e Setúbal
com 4,7%.
 Os portos em análise registaram um total de 10 706 escalas de navios nas diversas tipologias, a que
correspondeu uma arqueação bruta de 190,3 milhões de GT, respetivamente +2,1% e +10,2% superiores aos
valores observados em 2014. O volume global de GT é o mais elevado de sempre e verifica‐se nos portos de
Sines, Lisboa, Aveiro e Douro e Leixões, com variações positivas que variam entre +5,9% e +14%. O único porto
que registou em 2015 uma quebra na GT dos navios que o escalaram foi a Figueira da Foz, com uma diminuição
de ‐12,8%.
O número mais elevado de escalas verificou‐se nos portos de Douro e Leixões, representando 25,5% do total e
ultrapassando em +4,2% em 2014, seguido de Lisboa, com 24,3% refletindo um decréscimo de ‐3,8%, e de Sines,
com 20,4% e tendo registado um aumento de +9,2% que lhe confere a marca do número de escalas mais elevado
de sempre. Assinala‐se, ainda, o aumento do número de escalas, face a 2014, observado nos portos de Viana do
Castelo (+8,8%) e de Aveiro (+1,8%).
 O segmento de mercado que mais contribuiu para o aumento global de +7,5% foi o dos Granéis Líquidos,
+13,1%, resultante fundamentalmente da conjugação dos acréscimos de +21,9% na importação de Petróleo
Bruto e de +8,7% na movimentação de Produtos Petrolíferos. O segmento do mercado dos Granéis Sólidos e de
Carga Geral contribuiu com variações positivas de +4,1% e +4,7%, respetivamente, sendo de assinalar o
comportamento do mercado da carga Ro‐Ro que registou um crescimento de +49,7%, de Minérios, com uma
variação de +23,9% e do Carvão, com +16,4%.
Pela importância que o respetivo segmento representa para o mercado portuário, importa referir a carga
Contentorizada que registou um aumento de +5,8% face ao volume de 2014.
 A carga embarcada com origem no hinterland dos portos em análise, na qual as “exportações” assumem um
peso importante, atingiu um volume de cerca de 30,6 milhões de toneladas durante o ano de 2015, superior em
+2,1% o valor de 2014 e constituindo o valor mais elevado de sempre. Para este facto foi determinante o
comportamento do mercado de Produtos Petrolíferos, que cresceu +20,7%. Em termos globais, a carga
embarcada (que inclui cerca de 7 milhões de toneladas de carga contentorizada em transhipment) representou
42,4% do total da carga movimentada e ultrapassou em +4,3% o volume registado em 2014.
Os portos que contribuíram para esta variação foram Sines e Figueira da Foz, com um acréscimo de +16,5% e
+5,4%, respetivamente. Nos restantes portos sublinham se as variações positivas de Viana do Castelo (+3,6%) e
Aveiro (+0,1%) e negativas de Setúbal (‐10,9%), Lisboa (‐3,1%) e Leixões (‐2,4%).
Além dos Produtos Petrolíferos merecem destaque pelo impulso que induziram ao volume da carga embarcada
em 2015, registando variações superiores à média, os Produtos Agrícolas (+14,8%) e, numa dimensão menos
significativa em termos de volume, a Carga Geral Ro‐Ro (+25,5%).
 O volume da carga desembarcada (na qual as “importações” representam mais de 90%) registou um acréscimo
de +9,9% comparativamente ao valor registado em 2014, muito influenciado pelo aumento da importação de
combustíveis fósseis, que representam 38,4% do total da carga desembarcada, sendo que no Petróleo Bruto se
registou uma variação de +23,2% e no Carvão de +17,4%. A carga Contentorizada, com um volume que
representa 24,2% do total, registou um aumento de 9,2% em relação a 2014, sendo de referir que os Produtos
Petrolíferos registaram uma quebra de ‐5,2% e a carga Fracionada de ‐7,7%.
 À semelhança do que tem vindo a verificar‐se nos últimos anos, os portos de Viana do Castelo (desde 2011),
Figueira da Foz (desde 2002) e Setúbal (desde 2007) registaram um volume de carga embarcada superior ao da
carga desembarcada, sendo que em 2015 este indicador tem, respetivamente, os valores 73,8%,68,3% e 64,4%.
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2.1. Movvimento geral
No ano de 2015 o mercado
m
porrtuário registtou um movvimento glob
bal de 88,9 m
milhões de toneladas
t
(M
MT),
repartido
o por classess de carga e geograficam
mente conforme valores apresentadoos no quadro seguinte, que
q
revelam como segm
mento mais significativo, em termos de volume, o da Carga G
Geral, repressenta 41,8% do
4%.
total, segguido dos Grranéis Líquidos, com 36,88%, cabendo aos Granéis Sólidos os reestantes 21,4
Do pontto de vista da distribuiçção geográffica o mercaado portuário traduz‐se,, genericamente, por uma
u
significattiva concenttração da movimentaçãoo de carga no
n porto de Sines, respoonsável por 49,5% do to
otal
registado
o em 2015. Esta concen
ntração assu me particulaar relevância
a no segmennto do mercado de Gran
néis
Líquidos (65,9%), por efeito da im
mportação dee Petróleo Bruto para a refinaria
r
da G
Galp Energia.. Este segmento
eixões (25,6%
%), por efeitoo da importaação do messmo
de mercado é praticamente repaartido com o porto de Le
naria de Matosinhos. Em bora com menor
m
peso, deve
d
também
m ser objeto
o de destaqu
ue a
produto para a refin
relativa cconcentração no porto de
d Sines do t ráfego de Caarga Geral, com uma quoota‐parte de 44,7% do to
otal,
por efeitto da forte procura das linhas internaacionais para as operaçõe
es de tranship
ipment de Co
ontentores, cuja
c
carga rep
presentou 77
7,6% deste segmento de tráfego.

A leituraa do quadro seguinte revela que o m
mês de deze
embro, toma
ado isoladam
mente, tem subjacente
s
u
uma
evolução
o negativa em
m termos ge
erais (navios, carga e contentores), re
efletindo‐se nna carga movimentada com
c
uma variação de ‐2,4
4% em relaçãão à média a nual. A presssão negativa induzida pe lo movimentto de dezembro
n Granéis SSólidos e ‐1,6% nos Gran
néis
verifica‐sse em todas as classes de carga (‐2,66% na Carga Geral, ‐4% nos
Líquidos), mas não em
e todos os segmentos ddo mercado,, destacando
o‐se, por exeemplo, o segmento da caarga
Fracionaada (+3,7%), dos Produtos Agrícolas (++3,5%) e Petróleo Bruto (+2,8%).
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O volum
me de 88,9 milhões de toneladas m
movimentadaas em 2015 traduz um crescimento
o de +7,5% em
relação ao ano de 2014 e representa a m
melhor marcca de semprre, determinnada pelos valores
v
recorde
os nos portos de Leixões,, Aveiro e Sinnes.
registado
Complettando a leittura do quaadro acima com a
respetivaa visualizaçãão gráfica, verifica‐se qque em
todas aas classes de carga se verific ou um
crescimeento face ao ano anterior, sendo o mais
significattivo e impulsionador daa variação gglobal a
classe do
os Granéis Lííquidos, com
m um crescim
mento de
+13,1%, em resultado do aumento da importtação de
o Bruto, de +2
21,9%.
Petróleo
Não obsstante a Carrga Geral e os Granéis Sólidos tere
em
registado
o aumentos de +4,7% e +4,1%,
+
respeetivamente, há
a registaar acréscimos notáveis nos segmentoos de mercad
do
da cargaa Ro‐Ro (+4
49,7%), Min
nérios (+23,99%) e Carvão
(+16,4%).
O comportamento observado
o
no
n segmentoo do mercado da carga
a Contentoriizada, o mais relevante se
tomado individualmeente represe
entando 32,44% do total, traduz‐se por um cresc imento de +5,8%
+
em 20
015,
reveland
do a manutenção de umaa dinâmica dde crescimento, não obstante a perdaa de 0,6 pontos percentu
uais
no peso da quota‐parte que detin
nha em 20144 (33%).
O tráfego de Conten
ntores, avaliado no volum
me de TEU movimentado
m
s, mantém a tendência de
d crescimen
nto,
ao fechaar 2015 com
m +2,4% do que
q em 20144, embora reflita uma desaceleração
d
o de crescim
mento, face aos
acréscim
mos verificad
dos nos ano
os imediata mente ante
eriores, de +14,9% e ++26%, atingiindo uma taxa
t
acumulaada de crescimento de +6
61,5% desde 2011, a umaa média anua
al de +10,1%
%.
O movim
mento de navvios observad
do em 2015 que, na sua maioria, proporcionou o tráfego de carga
c
que vim
mos
referindo
o, atingiu 10 706 escalaas, cuja arqqueação bruta (GT) asce
endeu a 1990,3 milhõess, valores esstes
superiorres em, respeetivamente, +2,1% e +100,2% ao regisstado em 2014, refletinddo um significativo aumento
da dimen
nsão média dos
d navios que escalam oos portos naccionais.
Numa perspetiva geeral, a estrutura dos merrcados subjaacentes aos diversos proodutos (classses e grupos de
o geográficaa (por portoos) é traduzido no quad
dro e gráficoos apresentaados na pággina
carga) e distribuição
seguintee, cuja leituraa revela a existência de coomportamen
nto significativamente dísspares.
Ressalta a preponderância do po
orto de Siness, quer em te
ermos do volume de cargga cuja movim
mentação é por
e 2014, quee se
si proporcionada, que representaa 49,5%, queer em termoss da sua evolução face aoo registado em
traduz num acréscim
mo de +17%, sendo tambbém o único porto que registou variaações positivvas em todass as
classes d
de carga, determinando que
q esta situ ação se verifficasse para todo
t
o mercaado portuário em análisee.
Relativam
mente aos outros
o
portoss sublinha‐see o facto de Viana do Ca
astelo, Figueiira da Foz, Lisboa
L
e Setú
úbal
registareem uma variação global negativa, dee, respetivam
mente, ‐6%, ‐7,3%,
‐
‐2,3%
% e ‐7%, enqu
uanto Leixõees e
Aveiro refletem amb
bos uma evo
olução globaal positiva de +3,7%, sendo de notaar que todoss registam uma
u
numa ou mais classes de carga.
quebra n
Atenta a importância que a carga Contentoorizada assum
me no porto
o de Leixõess, sublinha‐se
e que a queebra
registadaa de 2014 para
p
2015 é explicada peela recessão verificada no
n comércio com Angolaa, tendo o peso
destas o
operações no
n volume total
t
de carrga Contentorizada emb
barcada dim
minuído mais de 8 pon
ntos
percentu
uais.
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Embora o presente relatório esteja estruturado em termos de carga embarcada e desembarcada nos
principais portais comerciais do Continente, incluindo‐se aqui, de forma indiferenciada, os tráfegos de
importação, exportação e de cabotagem, é comummente conhecido que o comércio internacional
representa a quota‐parte mais significativa do movimento portuário.
Embora ainda com dados provisórios, verificou‐se que em 2015 as importações de mercadorias
representaram cerca de 92,5% (em 2014 haviam sido 91,1%) da carga desembarcada e as exportações cerca
de 86,7% (em 2014 haviam sido 84,7%) da carga embarcada.
A comparação do volume de carga entrada e saída em cada porto é apresentada no anexo 2 e da sua leitura
transparece a diversidade do perfil dos diversos portos no que respeita ao seu pendor ‘exportador’ ou
‘importador’, independentemente da tonelagem de carga movimentada.
A representação gráfica a seguir reproduzida evidencia o porto de Viana do Castelo como o mais exportador,
tendo ‘embarcado’ 73,8% da carga que movimentou (constituída integralmente por carga de exportação),
seguindo‐se o porto da Figueira da Foz com 68,5% e Setúbal com 64,4% (dos quais cerca de 61%, em ambos
os portos, correspondem a carga de exportação). Os restantes portos apresentam um ratio entre a carga
embarcada e o total da carga movimentada inferior a 50%, sendo os de menor expressão em termos de
exportação os portos de Leixões (cerca de 29%), Lisboa (cerca de 32%) e Sines (cerca de 33%).

Movimento de Contentores
Porque os Contentores representam a forma de acondicionamento do maior volume de tonelagem de
mercadorias movimentadas e a que regista a taxa média anual de crescimento com maior expressão, o
mercado por si constituído reveste‐se de elevada importância, sendo notável o seu dinamismo e a forte
concorrência a que está sujeito.
Por esta razão, para além das referências já efetuadas ao mercado da carga Contentorizada e a indicação do
volume global de Contentores movimentos no mercado portuário nacional, em termos de Número e TEU,
importa avaliar com mais detalhe o comportamento deste mercado em termos geográficos, reportando‐nos
aos valores apresentados no quadro seguinte, onde não se consideram os portos de Viana do Castelo e de
Aveiro, onde este tráfego é meramente residual.
Dada a fortíssima correlação existente entre o volume de carga Contentorizada e o volume de TEU (que
apenas não atinge o seu valor máximo porque o tráfego de Contentores inclui um significativo volume de Contentores
vazios), a importância deste mercado na sua vertente geográfica corresponde ao já referido para a carga
Contentorizada.
O porto de Sines assume uma posição de líder em termos de volume, detendo 51,6% de um total de 2,58
milhões de TEU movimentados no mercado portuário nacional, com um tráfego maioritariamente de
9

transhipment, cerca de 80%, que
e constitui prraticamente um segmentto único no m
mercado naccional, dado que
q
nta cerca de 9% em Leixõ
ões e cerca d e 3% em Lisb
boa.
represen
Relativam
mente à inffluência do porto de Si nes no merrcado de Co
ontentores e da carga Contentoriza
C
ada,
importa sublinhar que
q
o movimento das operações de tranship
pment efetuuadas neste porto, a que
q
onde hoje ceerca de 80%
% do movimeento aí efetuado, sendo
o independeente do comportamento da
correspo
economia nacional, pode desvirrtuar o compportamento do mercado
o portuário nno que tocaa ao volume de
importaçções e, principalmente, de
d exportaçõões.
Constituindo um meercado com alguma
a
dimeensão e impo
ortância nacional temos ttambém o porto de Leixões
boa, que reprresentam 24,2% e 18,6%
% do movimento total, resspetivamentee.
e de Lisb
O mercaado nacional de Contenttores compleeta‐se com Setúbal
S
e Fig
gueira da Fo z, que repre
esentam 4,7%
%e
0,9%, resspetivamentte, assumindo
o o tráfego qque o constittui relativa im
mportância loocal e regional.

Dado qu
ue o mercado
o de Contenttores tem litteralmente uma
u
abrangência global, constituindo
o por excelên
ncia
o paradigma da glo
obalização do
o comércio mundial, su
urge sistematicamente a necessidad
des de deslo
ocar
ores em viaggem de retorno e sem carrga para tran
nsportar.
Contento
O volum
me de Conten
ntores Vazioss movimentaados no merccado portuárrio ronda os 25%, resultaado de cercaa de
12% emb
barcados e de
d cerca de 40%
4 desembaarcados.
O porto onde se verifica um men
nor volume dde Contento
ores Vazios movimentado
m
os (a rondar 20% do totaal) e
onde se regista um maior
m
equilíb
brio entre os dois sentido
os da operaçã
ão é Sines (eem resultado
o, naturalmen
nte,
do elevado volume de
d tráfego de
e transhipmeent).
Nos portos com um
ma vertente exportadoraa de carga Contentoriza
C
da mais inteensa verificaa‐se uma maaior
necessid
dade de ‘imp
portar’ Conttentores Vazzios, que exxistem numa
a expressão mínima nass operações de
de
‘embarque’. Nesta perspetiva,
p
destacam‐se oos portos daa Figueira da Foz e de Seetúbal cuja percentagem
p
ores Vazios desembarca
d
dos é de cerrca de 96% e 70%, respe
etivamente, ssendo que no
n embarquee se
Contento
registam
m percentageens inferioress a 4%.
Nos porttos de Leixões e de Lisboa verifica‐sse também maior
m
necesssidade de im
mportar Conttentores Vazios,
que representam ceerca de 40%
% e 60% do total de Co
ontentores desembarcad
d
dos, respetivvamente, e nas
ento de tráfego representta cerca de 10%
1 do total.
operações de embarrque, em ambos os casoss, este segme
2.2. Evol ução Anual do
d Mercado Portuário
P
dessde 2005
Avaliand
do o comporttamento doss diversos meercados na sua
s evolução
o desde 20055 e medindo a tendênciaa de
crescimeento por reggressão linear segundo o método do
os mínimos quadrados
q
e definindo o indicador ‘taxa
média anual de cresscimento’ (tm
mac), verificcamos a exisstência de significativas diferenças, sendo que, em
uário aprese nta um crescimento possitivo de +3,44% ao ano, tendo
t
registaado
termos gglobais, o meercado portu
m total de 88
no ano d
de 2005 cerca de 63 MT e em 2015 um
8,9 MT.
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Merece particular reealce o merccado global da Carga Ge
eral que regista um cresscimento a uma
u
taxa méédia
ultado do comportamentto bastante homogéneo de todos oss segmentos,, com particu
ular
anual dee +9,5%, resu
enfoque na carga Co
ontentorizad
da que fechaa 2015 com quase 29 milhões de tonneladas com
m taxa média de
crescimeento de 10,9% ao ano (m
muito influencciada pelo crrescimento de Sines e de Setúbal, na casa de +35,,9%
e +24,8%
% ao ano, resspetivamente
e).
Embora a uma dimeensão mais reduzida a ccarga Ro‐Ro merece ser destacada fface ao cresscimento méédio
anual dee +8%, sendo, no entanto, de +282 ,5% se conssiderarmos apenas
a
os úl timos três anos,
a
muito em
resultado
o porto de Le
eixões (mais que quadruplicou o movvimento em 2014 e maiss que o tripliccou
o da ação do
em 20133).
O mercaado da cargga geral Fraacionada maantém tamb
bém um dinamismo impportante, asssegurando um
crescimeento a uma tmac
t
de +6,4%, contraria ndo a naturaal tendência de transferêência para o ‘contentor’.
‘
Com ten
ndência de crescimento
o negativo rregistam‐se os mercado
os dos combbustíveis fóssseis, Carvão
o e
Petróleo
o Bruto, bem como dos Produtos Agr ícolas, com taxas
t
médiass anuais resppetivamente de ‐0,8%, ‐0,,9%
e ‐1,5%.
Relativam
mente aos Contentores,
C
, sublinha‐see apenas a crescente utilização de Contentore
es de dimensão
superiorr a 20 pés, na
n sua maiorria de 40 péss, refletida pela
p
evolução
o de uma m
média de 1,51
1 TEU em 20
005
015.
para 1,57 TEU em 20
O movim
mento de naavios que escalam os pportos comerciais do continente appresenta uma tendência de
crescimeento negativo no que dizz respeito aoo número das escalas, de
e ‐0,4% ao anno, mas positiva a uma taxa
t
média anual de +6,5
5% no que concerne à a rqueação brruta, que, no
o período dee 2005 para 2015, passa de
m para 17,7
78 mil, traduzzindo a maio
or capacidade
e de carga.
uma média de 9,74 mil
Importa sublinhar o facto de que as escalas aqui referidas se reportam a navioss de carga e de passageirros,
ue estes últim
mos representam cerca dde 4% do total.
sendo qu
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Movimennto de Contenttores
Pelas razzões referidaas no número
o anterior, taambém aqui se considera
a interessantte avaliar o comportame
c
nto
evolutivo
o do mercado de Contentores, na suaa componentte geográfica
a, nos últimoos onze anos.
Para esse efeito apreesenta‐se o quadro seguuinte, indican
ndo o volume anual de TTEU movimentados desd
de o
ano 20055.

A primeiira imagem quer
q
ressaltaa da leitura ddo quadro e gráfico é o comportam
mento ímpar do mercado
o de
Contento
ores de Sinees, quer pelo
o volume qu e assume em
m 2015, que
er pela evoluução a taxa média anual de
crescimeento de +36,,6%. Esta po
osição de Sinnes deve‐se a fatores esp
pecíficos e úúnicos, destaacando‐se a sua
localizaçção e a dispo
onibilidade de
d fundos at é ‐16 m/ZH, característiccas que perm
mitem operaar navios porta‐
contento
ores transoceânicos da última
ú
geraçãão, e o facto
o de o terminal estar conncessionado, em regimee de
serviço p
público, a um dos maio
ores operadoores portuários do mund
do, a PSA, bbeneficiando, assim, de um
tráfego d
de transhipm
ment, respon
nsável por ceerca de 79% do volume TEU
T registaddo em 2015, tendo evolu
uído
progresssivamente deesde os cercaa de 51% obsservados em 2006.
Comparaativamente a todo o me
ercado, Sinees representaa 51,6% do movimento total registaado em 2015 e
apresentta uma taxa média anual de crescimeento de +36,6
6%.
Outra im
magem que reeleva da leitu
ura do quadrro e gráfico acima
a
é a de relativa estaagnação obse
ervada no po
orto
de Lisbo
oa, com umaa taxa médiaa de crescim
mento negativo de ‐0,6%
% ao ano e uum desvio médio
m
(indicaador
corresponndente ao quoociente entre o desvio padrãão e a média) de 5,2%.
Os restaantes portos registam um comportaamento fran
ncamente po
ositivo, sobreessaindo Settúbal com uma
u
tmac de +23,7%, em
mbora representando apeenas 4,7% do
o total em 20
015. Ao cres cimento recente observaado
neste po
orto não é alheia a dimin
nuição registtada no portto de Lisboa,, resultando da deslocaçção em 2013
3 da
linha reggular da MaacAndrews, na
n sequênciaa da instabillidade criada
a no porto dde Lisboa pe
elas greves dos
trabalhadores portuáários.
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3

COMPORTAMENTO DOS MERCADOS POR TIPOLOGIA DE CARGA
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Neste caapítulo proceede‐se a umaa análise doss diversos me
ercados porttuários defin idos em funçção da tipolo
ogia
da cargaa movimentada em termo
os da forma de acondicio
onamento, considerando
c
o num segun
ndo nível den
ntro
de cada um, a sua distribuição
d
pelos portoss que efetuaam a sua movimentaçãoo e independentemente da
existência, ou não, de
d fatores que assegure m a concorrrência com os
o outros poortos, tendo presente a sua
capacidaade de movim
mentação em
m condições de competitividade.
3.1. Cargga Geral
As merccadorias tran
nsportadas por
p via marrítima e aco
ondicionadas sob a form
ma designad
da Carga Geeral,
designad
damente ‘co
ontentorizadaas’ e ‘fracionnadas’, apresentam uma
a elevada heeterogeneidaade, tendo sido
s
em 20155 as mais sign
nificativas ‘Feerro e aço de base e ferro‐lligas e produtos da primeiraa transformaçção de ferro e aço
(exceto tuubos)’, ‘Pasta,, papel e seus artigos’, ‘Cim
mento, cal e geesso’, ‘Bebidass’, ‘Pedra, are ia, saibro, argila, turfa e outtros
produtos não energéticos das indústtrias extrativa s n.e.’, ‘Mercadorias grupadas’ e ‘Vidro e produtos de vidro, produutos
de cerâm
mica e de porceelanas’, segundo a nomennclatura defiinida pelo Eu
urostat, na reevisão da Dirretiva Marítim
ma,
em 20077.
Sob a forma Ro‐Ro são
s maioritarriamente opeerados ‘Produtos da indústtria automóveel’ e, com me
enor expresssão,
‘Plásticos de base e borracha sintéticca sob formas primárias’ e ‘Mercadorias
‘
grupadas’.
g
3.1.1. Fraacionada
Durante o ano de 20
015 foram movimentada
m
s 7,3 milhõe
es de tonelad
das de carga Fracionada, distribuída por
m preponderâância nítida do porto de Setúbal quee foi responssável por 38,,9%
todos oss portos em análise, com
do total,, seguido de Aveiro, que registou 23%
%, de Leixõe
es, com 15,6%
% e da Figueeira da Foz, com
c
13,7%, que
q
constitueem os mercaados geográfficos mais im portantes paara este prod
duto.
Globalmente, este grupo
g
de carga registou uma redução de ‐3,3%
% relativame nte a 2014, por efeito das
quebras verificadas em Setúbal (‐12,1%) e Figueira daa Foz (‐13,8%
%), não com
mpensadas pelos
p
aumen
ntos
verificad
dos nos porto
os de Leixõess (+10,9%) e Lisboa e Vian
na do Castelo
o, que têm uuma expressãão residual.

Considerrando separadamente os fluxos de ‘embarque’ e ‘desembarque’ verificcamos que ambos
a
registtam
quebras na tonelageem movimen
ntada, de ‐1, 7% e ‐8,3%, respetivame
ente, conform
me quadro seguinte,
s
sen
ndo
notório o maior signiificado do vo
olume de car ga embarcad
da, que repre
esenta 75% ddo total.
Sublinhaa‐se o facto de que neste mercadoo a quase totalidade
t
(ccerca de 999%) da cargaa embarcada e
desembaarcada correesponde a operações
o
d e comércio internaciona
al, evidenciaando fraca utilização
u
deesta
forma dee acondicionamento da carga
c
para a realização do
o tráfego de cabotagem.
maior volum
O porto que lidera este
e
segmen
nto de merccado é Setúb
bal, movimen
ntando um m
me de carga em
dos, não obsstante as quuebras regisstadas de ‐1
10,7% nas o perações de
e ‘embarquee’ e
qualquer dos sentid
de ‐16,7% nas operações de ‘desembarque’.
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Observa‐se uma variação de sinaais contrárioos num volum
me significativo de cargaa embarcada, nos portoss de
Lisboa e de Setúbal, e de carga desembarcad
d
da nos porto
os de Leixões e Figueira da Foz, em ambos
a
os caasos
variação positiva e negativa, resp
petivamente , embora não haja evidências de quee traduzam transferênciaa de
tráfegos entre portos.
3.1.2. Coontentorizadaa
Como fo
oi já referido
o, o mercado de transp orte marítim
mo de carga Contentorizzada é o que regista maaior
dinamism
mo e represeenta o maiorr volume de movimento portuário, mesmo,
m
e prinncipalmente
e, em termoss do
comércio
o internacion
nal.
No merccado portuário nacional durante o aano de 2015
5 foram movvimentadas 228,8 milhões de tonelad
das,
tendo‐see observado um crescim
mento de +5,,5% relativam
mente a 201
14, com um acréscimo de
d cerca de 1,6
milhões de toneladaas. Este comp
portamento é devido ao
o porto de Sines que cressceu cerca de
d 2 milhõess de
L
e Lisboa, com quebras de
e ‐8,6% e ‐3
3%,
toneladaas, tendo siido contrariado pelos pportos de Leixões
respetivaamente.
Os porto
os de Sines e de Setúbaal foram os que maior vitalidade
v
reffletiram, com
m taxas de crescimento de
+18,9% e +12,1%, respetivamentte.
O porto de Lisboa, que
q represen
nta 17,1% doo movimento
o total do mercado,
m
regiistou uma quebra de ‐3%
%e
revela uma tendênccia negativa de crescimeento, compensada e ultrapassada peelo acréscimo registado em
Setúbal, a que não ainda alheia a transferênccia da linha re
egular da Ma
acAndrews.
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Importa destacar o comportam
mento do poorto da Figu
ueira da Fozz que, emboora a uma dimensão mais
m
reduzidaa, registou um
m aumento de
d +12,6%, vvariação estaa que se apre
esenta coereente com um
ma tendênciaa de
crescimeento iniciada em 2014.
O compo
ortamento deste mercad
do é ainda ca racterizado pelo registo de um aumeento superior a meio milh
hão
de toneeladas na carga embarrcada e supperior a um
m milhão de
e toneladas na carga desembarcaada,
correspo
ondentes, resspetivamente, a taxas dee crescimento
o de +3,3% e de +8,4%.
As variaçções mais siggnificativas em
e ambos oss fluxos de caarga observa
am‐se, naturaalmente, no porto de Sin
nes,
que regista um moviimento de ce
erca de maiss um milhão de toneladas em cada seentido, refletindo o elevaado
peso do tráfego de transhipmen
nt. A variaçãão percentuaal positiva mais
m significattiva verifica‐‐se no porto de
Setúbal, em ambos os sentidos da operaçãão, com +16
6,1% no emb
barque e +227,7% no de
esembarque (os
valores registados em
e Viana do
o Castelo e em Aveiro são merame
ente acidenttais, uma ve
ez que a caarga
contento
orizada não integra o seu
u perfil).
Na cargaa embarcada registaram‐se variaçõess negativas nos portos de
e Leixões, com
m um valor de
d ‐14,4% a que
q
correspo
onde cerca de 474 mil toneladas, e Lisboa, co
om um valor de ‐5,4% corresponde
ente a 178 mil
toneladaas. Na carga desembarcada observouu‐se uma variação negativva, embora l igeira, também no porto
o de
Leixões, de ‐1,6%, destacando‐s
d
se, pela pos itiva, os porrtos de Setú
úbal e da Figgueira da Fo
oz com +27,,7%
%, respetivam
mente.
e +22,4%
Sublinhaam‐se as variiações de sin
nais contrárioos registadass na carga em
mbarcada em
m Lisboa e Setúbal, de vaalor
absoluto
o próximo (ceerca de 90%), sendo quee idêntica situação não se
e verifica na carga desem
mbarcada, on
nde
ambos o
os portos registam variaçõ
ões positivass.

3.1.3. Roo‐Ro
O mercaado constitu
uído pela carga Ro‐Ro aapresenta um
m grau de dispersão
d
m
menor do que os mercados
anteriorees, dado quee, praticamen
nte, apenas oos portos de Leixões e de
e Setúbal o coonstituem.
Representando apen
nas 1,1% do mercado tottal ou 2,6% do
d mercado de Carga Geeral, o volum
me de toneladas
a
de 2015
5 atinge pe rto de um milhão de toneladas,
t
ssendo cerca de +71,4% da
movimentadas no ano
responsaabilidade do
o porto de Leixões e 27,3% de Setúbal, re
efletindo um
m crescimen
nto de +33,,2%
relativam
mente a 2014
4, por efeito do impulso cconferido po
or Leixões, qu
ue registou uum acréscimo
o de +42%.
Nos porttos de Lisboa e de Siness observa‐se um movime
ento residual, despicienddo para a caracterização do
mercado
o.
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Na perspetiva do seentido do movimento
m
dda operação
o, verifica‐se
e uma reparrtição entre ‘embarquess’ e
‘desemb
barques’ basttante próxim
ma, 48,5% e 551,5%, respettivamente.
Sendo que a quase totalidade deste
d
mercaddo assenta no
n comércio
o com o estrrangeiro, verrifica‐se que no
porto dee Setúbal sãão mais sign
nificativas ass exportaçõe
es, que representam 544,8%, enquan
nto em Leixões
represen
ntam apenass 45,5%.

3.2. Grannéis Sólidos
As princiipais mercad
dorias que integram o meercado dos Granéis
G
Sólid
dos movimenntados nos portos
p
nacion
nais
são, de aacordo com a nomenclattura da Direttiva Marítimaa, ‘Produtos de
d coqueria; bbriquetes, bolaas e combustííveis
sólidos seemelhantes’, ‘Cereais’, ‘Outros resíduoos e matérias‐primas secundárias’, ‘Cim
mento, cal e gesso’ e ‘Outras
substânciias de origem vegetal’, que representam
m cerca de 80% do total.
3.2.1. Caarvão
O mercaado do Carvão é praticam
mente constittuído pelas im
mportações deste
d
combuustível fóssil promovido pela
p
EDP paraa a sua a ceentral termo
oelétrica de SSines, sendo movimentado no Term inal Multipurpose de Sin
nes,
concessionado em reegime de serrviço público à empresa Portsines,
P
S.A
A..
Conform
me quadro seguinte, o volume
v
de CCarvão movimentado em
m Sines reppresentou 96
6% do total do
mercado
o portuário nacional,
n
que
e registo um aacréscimo de
e +14,1%, facce a 2014.
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O porto de Setúbal registou
r
em 2015 o movvimento de 235,2
2
mil toneladas de Caarvão, no Te
erminal Secil,, de
uso privaativo, e destiinado às fábrricas de cimeento Secil e Cimpor.
C

3.2.2. Miinérios
O mercaado da operação portuáária do Minéério apresentta uma dime
ensão poucoo significativva, medida pelo
p
volume da tonelageem movimentada em 22015. Este valor
v
situou‐se em 1,166 milhões de
d toneladas e
ntou cerca dee 1,3% do total ou 6,1% ddo constituíd
do pelos Gran
néis Sólidos.
represen
Este mercado é repaartido praticaamente entrre os portos de Leixões e de Setúbal , que repressentam 55,7%
%e
nte (95,5% no conjunto),, mas considera‐se, tamb
bém, integraado pelo portto de Sines que
q
39,8%, rrespetivamen
m toneladass, correspond
dente a 4,2%
%. Verifica‐see que em tod
dos os portoss se
registou um movimeento de 49 mil
registou um crescim
mento da ton
nelagem moovimentada em
e 2015, co
om particulaar importânccia no porto de
Leixões, com um acréscimo de +3
33,1% face a 2014.

Tomando em consideração o sen
ntido da opeeração, e sub
blinhando o facto
f
de que a totalidade
e das operações
efetuadaas neste merrcado se inse
ere no coméércio internaccional, consttata‐se um coomportamen
nto distinto nos
diversos portos. No porto de Setúbal
S
veriffica‐se que 93% da carga movimenntada é paraa exportação
o e
% da carga movimentad
da se destina a
registou uma quebrra de ‐3,1%, enquanto eem Leixões apenas 3,4%
es registado uum acréscim
mo de +32,4%
%.
exportaçção, tendo ass importaçõe
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3.2.3. Proodutos Agríccolas
O mercaado dos Prod
dutos Agrícolas apresentta uma maio
or dispersão geográfica, cconforme re
esulta da leittura
do quadro seguinte

Verifica‐se que o po
orto de Lisbo
oa representta 69,3% do movimento
o registado ((facto a que não é alheiia a
localizaçção dos siloss do Beato e da Trafariaa para receçção e armazzenagem de cerca de 60% dos cereeais
dos).
importad
Integrados neste mercado
m
con
nsideram‐se ainda os portos
p
de Leixões e Avveiro, com 14,6% e 12%,
respetivaamente, e, reesidualmente o porto de Setúbal.
Considerrando o merrcado na perspetiva do seentido das operações,
o
im
mporta sublinnhar que a laarga maioria do
movimento portuáriio decorre do
d comércioo internacion
nal, nomeadamente a im
mportação de
d ‘Cereais’ que
q
ntam cerca de 60% do volume totaal, a que se
e somam ‘Ou
utras substân cias de origeem vegetal’, que
q
represen
represen
ntam cerca de
d 30% deste
e mercado.
Durante o ano de 20
015 observo
ou‐se um acrréscimo glob
bal no movim
mento desta carga de +6
6,7%, muito por
n porto de A
Aveiro, de +53,2%, e tam
mbém, emboora numa menor dimenssão,
efeito daas variações registadas no
no porto
o de Setúbal, de +36,1%
%, e Figueira da Foz que
e, não tendo
o registado m
movimento desta
d
carga em
2014, reegistou em 2015 um to
otal de 24,55 mil tonelaadas. O porrto de Lisbooa, por exce
elência o po
orto
importad
dor desta caarga, registou um acrésccimo de +0,6
6%, enquanto Leixões, trradicionalme
ente o segun
ndo
porto dee movimento
o de ‘produto
os agrícolas’, registou um
ma quebra de ‐12,8%.
Dado traatar‐se de uma
u
carga cujo
c
volumee das importações assume anualmeente um pe
eso importan
nte,
verifica‐sse que a perccentagem do
os ‘embarquees’ efetuados é de apena
as 3,9%,
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3.2.4. Ouutros Granéiss Sólidos
O mercaado dos Outtros Granéiss Sólidos enccerra naturaalmente um elevado graau de heterrogeneidade de
mercado
orias, e, por efeito
e
desta, também um
ma elevada diispersão geográfica.
O volum
me de cargaa movimentaada é relativvamente im
mportante, atingindo os 7,2 milhões de toneladas
(correspondente a 8,1%
8
do totaal geral de ccarga movim
mentada e 37
7,8% da classse onde se insere) quee se
dade por cinnco dos sete portos análise (apenas o movimento
o observado em
distribueem com relattiva regularid
nto
Viana do
o Castelo e em
e Sines não
o têm significcado para co
onstituírem fa
atores de inffluência no comportame
c
do mercado), com vaalores que osscilam entre 10,8%, na Fiigueira da Fo
oz, e 26,7%, eem Setúbal.
No ano d
de 2015 e em comparaçção com 20114, este merccado registou uma retraçção de ‐8,8%
%, por efeito
o do
comporttamento doss portos de Setúbal,
S
Lisb oa e Figueira da Foz, com quebras dde ‐21,3%, ‐15,7% e ‐10,,5%
(correspondentes no
o seu conju
unto a 750,55 mil tonelaadas), respetivamente, que anulou o impacto do
mo verificado
o nos portos e Leixões e A
Aveiro, de +9,7% e +0,3% (122,2 mil tooneladas), re
espetivamente.
acréscim

O movim
mento desta carga reparrte‐se quasee igualmente
e entre ‘emb
barques’ e ‘ddesembarques’, tendo este
e
comporttamento por sentido apre
esentado varriações globaais diversas.
A carga embarcada perdeu
p
630 mil toneladaas, registando
o uma quebra de ‐15,3%
%, principalm
mente por efeeito
bra observada em Setúbaal (‐594 mil toneladas) e Leixões (‐32 mil tonelaadas), cujo crescimento dos
da queb
C
Aveirro, Figueira dda Foz e Lisbo
oa não foi su
uficiente paraa anular.
portos de Viana do Castelo,
u uma ligeirramente reccessão em termos
t
globbais, mas em
m resultado de
A carga desembarcada registou
p
em Leixões, Settúbal e Sines, representando 345,9 mil toneladaas, contrariadas
variaçõees distintas, positivas
na do Casteloo e Aveiro, que
q no conjunto
pelas varriações negaativas observadas em Lisbboa, Figueiraa da Foz, Vian
represen
ntam 421,6 milhões
m
de to
oneladas.
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3.3. Granéis Líquidos
O mercado dos Granéis Líquidos é fundamentalmente constituído pelas mercadorias integradas na
nomenclatura ‘Petróleo bruto’, ‘Produtos petrolíferos refinados líquidos’, ‘Gás natural’, ‘Produtos petrolíferos gasosos,
liquefeitos ou comprimidos’ e que, no seu conjunto representam mais de 95% do total das mercadorias
movimentadas sob esta forma de acondicionamento.
3.3.1. Petróleo Bruto
O mercado portuário do Petróleo Bruto tem características particulares que lhe conferem uma natureza de
monopólio não natural, dada a sua concentração nos portos de Sines e de Leixões, por efeito da localização
das refinarias da Galp Energia, por se tratar de uma carga de importação e pelo facto de a operação de
descarga se processar exclusivamente em terminais concessionadas em regime de uso exclusivo.
O volume do movimento desta carga é determinado pela necessidade de importação de combustíveis fósseis
para refinação e satisfação das diversas necessidades da indústria e da economia, em geral.
Durante 2015 o volume das importações de Petróleo Bruto foi superior em +17,9% ao registado em 2014,
tendo‐se verificado um acréscimo superior das importações para Sines no valor de +23%, tendo este porto
recebido 67,5% do total de Petróleo Bruto importado.

3.3.2. Produtos Petrolíferos
A formação do mercado portuário dos Produtos Petrolíferos decorre maioritariamente da refinação do
Petróleo Bruto em Sines e Matosinhos e respetiva exportação (cerca de 40%) e expedição para os outros
portos (com exceção da Figueira da Foz), em tráfego de cabotagem (cerca de 40%), para satisfação de
necessidades locais, não obstante verificar‐se a importação de cerca de 20% de mercadorias integradas
nesta tipologia de carga.
O volume global desta carga movimentado em 2015 ultrapassou em +7,7% o registado em 2014, tendo
ascendido a 16,6 milhões de toneladas, 71,6% das quais movimentadas no porto de Sines e 20,4% no porto
de Leixões, repartindo‐se o restante nomeadamente por Lisboa (5,2%) e Aveiro (2,3%).
Os valores apresentados no quadro seguinte refletem um significativo acréscimo no porto de Sines de 1,5
milhões de toneladas (correspondentes a +12,3% do que em 2014) e mais modesto em Leixões, de 134 mil
toneladas (+4%). Sublinha‐se o movimento de 28 mil toneladas no porto de Viana do Castelo, quando não
havia qualquer registo em 2014. Nos restantes portos observa‐se uma redução do volume movimentado em
cerca de ‐344,3 mil toneladas, mais acentuada em Aveiro (‐157 mil toneladas, ‐41,9%) e Setúbal (‐53,7 mil
toneladas,‐81,1%), e menos intensa em Lisboa (‐157 mil toneladas, ‐41,9%).
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Considerrando o sen
ntido do mo
ovimento, c onstata‐se que
q
o volum
me dos ‘em
mbarques’ ulttrapassa o dos
‘desemb
barques’ em cerca
c
de 50%
%, isto é, rep resentando 60% do movimento totall.
Como fo
oi referido, ceerca de 40% deste tráfeggo corresponde a cabotag
gem, entre S ines e Leixõe
es e de cada um
destes para os outros portos.
Do tráfego internacional sublinha‐se o facto de que cercca de 60% re
espeita a op erações de exportação
e
(
(em
particulaar para Espaanha, EUA, Gibraltar,
G
Fraança e Holan
nda), fundam
mentalmentee com origem no porto de
Sines (mais de 80%).

3.3.3. Ouutros Granéiss Líquidos
A tipologgia da carga enquadradaa em Outros Granéis Líquidos é, natu
uralmente, dde natureza diversa, onde o
‘Gás natuural’ detém um peso pre
eponderantee, e determina uma rela
ativa disperssão geográficca do respettivo
mercado
o portuário.
O volume de cerca de
d 2,2 milhõe
es de toneladdas registado
o em 2015 exxcede, globa lmente, o vaalor de 2014 em
egistando‐se, no entantoo, comportam
mentos distin
ntos
apenas ++0,3% (a quee correspondem 5,7 mil tooneladas), re
a nível d
dos diversos portos, uns refletindo
r
sittuações de acréscimo
a
de
e movimentoo, num total que se cifra em
+160 mill toneladas, outros
o
de dim
minuição do movimento,, num total de
d ‐154,4 mil toneladas.
De entree os portos que
q em 2015
5 que registaam valor sup
perior a 2014
4, cujo movim
mento representa 55,5%
% do
total, deestacam‐se os
o portos de
e Aveiro e LLisboa, que representan
ndo 29,4% e 25,5% do total, registtam
variaçõees de +9,1% e de 15,7%
%, respetivam
mente. Uma variação po
ositiva verificca‐se também no porto da
ercado.
Figueira da Foz, mas constata‐se que desde 22012 não reggistava qualquer movimennto neste me
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Os porto
os que registtaram em 20
015 um voluume de movvimento inferrior ao de 20014 representam 44,5% do
movimento total e registam diminuições qque oscilam entre ‐15,4
4% e ‐6,6%, respetivamente Leixões e
or Sines cujo movimento diminuiu ‐12
2,3%.
Setúbal, passando po

A maioria do movimeento portuárrio que integgra o mercado de ‘Outross Granéis Líq uidos’ é obse
ervada na caarga
desembaarcada, que representa 62,6% do t otal, sendo na sua maio
oria, numa proporção superior
s
a 80
0%,
relativa a operações de importaçção.
O comportamento deste me
ercado porr sentido da operaçã
ão apresennta bastante estabilidaade
comparaativamente a 2014, verifficando‐se q ue o volume
e dos ‘emba
arques’ regissta num acré
éscimo de +1%,
enquantto no dos ‘deesembarquess’ se observa uma quebraa de ‐0,2%.
cia,
Nas opeerações de ‘embarque’’ os portos de Leixões e Aveiro assumem particular preponderân
p
represen
ntando 39,3
3% e 30,6%, respetivam
mente, segu
uindo‐se Sines com 18,,8% e Lisbo
oa com 10,2%,
merecen
ndo realce o porto de Ave
eiro que regiistou um crescimento de +6,6%.
O maiorr volume de carga desem
mbarcada occorreu no po
orto de Lisbo
oa, represenntando 34,7%
% do total, que
q
registou um acréscim
mo de +16,3% relativameente a 2014, seguindo‐se Aveiro, co m 28,8% e o registo de um
mo de +10,7%
%.
acréscim
O porto
o onde se observou
o
a maior quebbra no ‘dessembarque’ desta tipoloogia de carga foi Leixõ
ões,
com ‐77 mil tonelad
das, a que correspondde ‐59%, sendo
s
que Setúbal e Sines, no seu conjun
nto,
nos 50,5 mil toneladas, eequivalente a uma quebra
a de ‐13,6%.
desembaarcaram men
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A1. Mov imento gerall de Carga e Descarga,
D
po r tipo de cargga
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A2. Mov imento gerall de Carga e Descarga,
D
po r porto
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A3. Estattísticas do movimento geral de carga por porto (20000‐2015)
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A4. Estattísticas do movimento geral por tipo dde carga (20000‐2015)
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