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FACTOS MAIS RELEVANTES QUE CARACTERIZAM O COMPORTAMENTO DO
MERCADO PORTUÁRIO NO PERÍODO JANEIRO‐FEVEREIRO DE 2016
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 O volume de carga movimentada nos portos do continente durante os dois primeiros meses de 2016 ascendeu a
13,6 milhões de toneladas nas diversas formas de acondicionamento, mantendo o registo de melhor marca de
sempre nos períodos homólogos e representando um acréscimo de +1,4% face a 2015.
Este comportamento global do mercado reflete o comportamento dos mercados da Carga Contentorizada e do
Carvão no porto de Sines, que registaram acréscimos de, respetivamente, +19,1% e +38,3%, tendo o porto, no
conjunto das cargas, registado um crescimento de +6,1%, face ao período homólogo de 2015.
Para a variação global observada no período janeiro‐fevereiro, contribuíram também os portos de Viana do
Castelo e de Leixões que registaram variações de +51,8% (não obstante a reduzida dimensão do seu movimento)
e +2,7%, respetivamente. Nos restantes portos o volume de carga movimentada registou uma diminuição face a
2015, cerca de ‐12% os portos da Figueira da Foz e de Lisboa, cerca de ‐2% os portos de Aveiro e de Setúbal e
‐60% o porto de Faro, com uma reduzida dimensão.
Na posição cimeira em termos da tonelagem da carga movimentada mantém‐se o porto de Sines, representando
cerca de 51,5%, seguido do porto de Leixões com 20,6%, de Lisboa com 11,2% e Setúbal com 8,5%.
 No período janeiro‐fevereiro de 2016 o mercado de contentores registou globalmente um acréscimo de +1%
TEU movimentados (não obstante a quebra de ‐1,4% em Número), em resultado das variações positivas
observadas nos portos de Leixões (+6,7%), Setúbal (+34,5%) e Sines (+4%) e de variações negativas registadas
nos portos de Figueira da Foz (‐22%) e Lisboa (‐20,1%). Sublinha‐se o facto de o movimento de contentores no
representar o valor mais elevado de sempre, refletindo idêntico comportamento verificado nos portos de
Setúbal e Sines, sendo que, relativamente a este último porto, não é alheio o tráfego de transhipment que neste
período atingiu 157 mil TEU, correspondente a 79% do total movimentado.
Neste segmento de mercado, o porto de Sines mantem a posição de líder, com um movimento que representa
51,5% do total (40,7% da responsabilidade do transhipment e 10,8% tendo o hinterland como origem ou destino),
seguindo‐se Leixões com 26,3%, Lisboa com 15,6% e Setúbal com 5,8%.
 Os portos comerciais do continente, no período janeiro‐fevereiro de 2016, registaram 1611 escalas de navios
das diversas tipologias, menos 4 escalas (‐0,2%) do que no período homólogo de 2015, a que correspondeu uma
arqueação bruta (GT) de 27,5 milhões, ultrapassando em +5,7% a observada no mesmo período de 2015 e
constituindo a melhor marca desde sempre, determinada pelo comportamento dos portos de Douro e Leixões e
Sines.
Comparativamente ao período homólogo de 2015 verifica‐se um acréscimo do número de escalas nos portos de
Viana do Castelo (+70,8%), Douro e Leixões (+0,2%), Setúbal (+8%) e Sines (+15,3%), e uma redução nos
restantes portos, tendo sido de ‐8,1% em Aveiro (embora com um acréscimo de +6,3% na arqueação bruta), de
‐11,9% na Figueira da Foz, de ‐15% em Lisboa e ‐33,3% em Faro.
Os portos de Douro e Leixões registaram o maior movimento de navios, 405 escalas que representaram 25,1%
do total, seguidos de Sines com 370 (correspondente a 23%), de Lisboa com 334 (20,7%) e Setúbal com 229
(14,2%).
 Nos mercados de cargas merece particular destaque a classe dos Granéis Sólidos, cujo movimento, globalmente,
aumentou +10,7% relativamente ao período homólogo de 2015, onde o mercado do Carvão registou a
importação de 1,2 milhões de toneladas, que representou um acréscimo de +38,5% e o valor mais elevado de
sempre nos períodos homólogos. Ainda nesta classe de carga importa ainda destacar o mercado dos Produtos
Agrícolas que regista um aumento de +31,3%.
A classe de Carga Geral merece também particular referência por ultrapassar pela primeira vez, nos dois
primeiros meses década ano, a marca de 5,5 milhões de toneladas (+3,3% do que em 2015), refletindo o
comportamento verificado nos mercados da carga Contentorizada e Ro‐Ro, que cresceram, respetivamente,
+9,2% e +19,4% face a 2015. A carga Fracionada reduziu ‐20,1%, para cerca de 892 mil toneladas.
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A classe dos Granéis Líquidos registou globalmente uma redução de ‐6,3%, determinada pelo comportamento do
mercado dos Produtos Petrolíferos, que diminuiu ‐15,5%, para 2,3 milhões de toneladas, não obstante o facto de
a importação de Petróleo Bruto ter atingido cerca de 2,1 milhões de toneladas, que corresponde a um aumento
de +5,2% face ao registado no período homólogo de 2015.
 A carga embarcada com origem no hinterland dos portos comerciais, na qual as “exportações” assumem um
peso importante, registou um volume de cerca de 4,3 milhões de toneladas no período janeiro‐fevereiro de
2016, refletindo uma diminuição de cerca de ‐12% face ao período homólogo de 2015.
Considerando as operações de transhipment efetuadas no porto de Sines, responsáveis por cerca de 1,1 milhões
de toneladas no período em análise, o volume da carga embarcada situa‐se na casa dos 5,4 milhões de
toneladas, e reflete uma quebra de ‐7,5% face ao observado no período homólogo de 2015. Esta quebra resulta
de variações negativas em todas as classes de carga, sendo de ‐2,5% na Carga Geral, de ‐18% nos Granéis Sólidos
e de ‐12,3% nos Granéis Líquidos. Dos mercados com volumes de carga embarcada mais significativos
sublinha‐se o comportamento da carga Contentorizada que regista um acréscimo de +6,4% face a 2015, e o da
carga Fracionada e dos Produtos Petrolíferos que registam quebras de ‐26,2% e ‐12,2%, respetivamente. Nos
mercados com um movimento de menor expressão, sublinham‐se as variações positivas de +22,7% e +73,3%,
respetivamente no Carvão e nos Produtos Agrícolas, e a variação negativa da carga Ro‐Ro, de ‐8,3%.
Os portos que contribuíram para este comportamento da carga embarcada foram, pela positiva, Viana do
Castelo com um acréscimo de +61,4% (embora representando apenas 1,3% do total), Leixões com +0,5%
(representando 19,7% do total) e Sines com +3% (mas representando 48,8% do total). Dos restantes portos, que
influenciaram negativamente este comportamento, sublinha‐se o porto de Lisboa, com ‐18,8% do que o volume
de carga embarcada no período homólogo de 2015, Setúbal com ‐24,8%, Aveiro com ‐40,3% e Figueira da Foz
que diminuiu ‐14,9%.
 O volume da carga desembarcada (na qual as “importações” representam em regra mais de 90%) registou um
acréscimo de +8,3% comparativamente ao valor registado no período janeiro‐fevereiro de 2015, impulsionado
pelo aumento da importação de Carvão e de Produtos Agrícolas, que representando, no conjunto, 23,7% do
total, registaram um aumento de +39% e +29,9%, respetivamente, face ao período homólogo de 2015.
Igualmente importante para justificar o aumento do volume da carga desembarcada é o comportamento do
mercado da carga Contentorizada que, atingindo 1,95 milhões de toneladas, registou um aumento de +13,1%,
bem como o do mercado do Petróleo Bruto, que, tendo ultrapassado 2 milhões de toneladas, registou um
aumento de +4,7%.
O aumento do volume da carga desembarcada foi verificado na generalidade dos portos, destacando‐se Setúbal
e Aveiro com acréscimos superiores a +40%, Leixões com +4,1% e Sines com +8%, tendo diminuído apenas em
Lisboa (‐6,3%) e na Figueira da Foz (‐16%).
 Os portos que registam um volume de carga embarcada superior ao volume de carga desembarcada,
apresentando perfil de porto ’exportador’, continuam a ser Viana do Castelo, Figueira da Foz, Setúbal e, embora
com uma expressão muito reduzida, Faro, sendo os respetivos quocientes entre a carga embarcada e o total
movimentado, no período em análise, de 76,2%, 67,4%, 50,3% e 100%.
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Para o tráfego de mercadorias nas suas diversas formas de acondicionamento e no tráfego de passageiros,
nomeadamente nos navios de cruzeiro, bem como em outras tipologias de navios que tenham procurado os
portos do continente, no período em análise foram registadas 1611 escalas de navios, inferior ao registado
no período homólogo de 2015 em ‐0,2%, correspondente a quatro navios. No entanto, por efeito da
tendência crescente da dimensão média dos navios a que temos assistido, a arqueação bruta (GT) desses
navios atingiu 27,5 milhões, superior em +5,7% ao de 2015. Comparando os indicadores dos últimos 12
meses sobre os 12 meses imediatamente anteriores, constatamos um aumento de +1,9% no número de
navios que escalaram os portos, com um volume de GT superior em +9,2%.
O tráfego de Contentores, incluindo ‘cheios’ e ‘vazios’, acompanhou o sentido da variação observada no
mercado da carga Contentorizada no tocante ao volume de TEU movimentado, mas registou uma quebra no
Número de Contentores, tendo registado, respetivamente, as variações de +1% e ‐1,4%. Sublinha‐se que a
variação do volume de TEU dos últimos 12 meses relativamente aos 12 imediatamente anteriores é positiva
em +1,9%, registando em Número um ligeiro decréscimo de ‐0,1%.
A estrutura do mercado portuário, formado pela confluência dos mercados de produtos, as cargas, e dos
mercados geográficos, os portos, que registou um movimento de 13,56 milhões de toneladas no período
janeiro‐fevereiro de 2016, é apresentada no quadro da página seguinte, de cuja leitura resulta de imediato
uma imagem da elevada assimetria da dimensão dos diversos portos e da dimensão dos diversos mercados
de cargas, medidas, naturalmente, pela tonelagem que lhes está associada.
Da mesma forma resulta evidente a maior adequação do perfil de alguns portos a algumas tipologias de
cargas, merece destaque no mercado da carga Contentorizada o porto de Sines, da carga Fracionada o porto
de Setúbal, da carga Ro‐Ro o porto de Leixões, do Carvão, Petróleo Bruto e Produtos Petrolíferos o porto de
Sines e o dos Produtos Agrícolas no porto de Lisboa.
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O porto de Sines reforça ligeiramente a sua posição de líder em termos de volume, subindo a sua
responsabilidade de 51% para 51,5% de um total de 375 mil TEU movimentados no mercado portuário do
continente, sendo o seu tráfego maioritariamente de transhipment, cerca de 79%, sem paralelo nos outros
portos, uma vez que este tráfego representa normalmente cerca de 9% em Leixões e cerca de 3% em Lisboa.
No contexto deste ponto, importa sublinhar que o volume do tráfego de transhipment, dada a sua expressão
muito significativa, pode desvirtuar a leitura do comportamento do mercado portuário no que toca ao
volume de importações e, principalmente, de exportações, pois este tipo de tráfego, tendo o estrangeiro
como origem e destino, pode ser confundido estatisticamente com estas operações de comércio
internacional.
Em ordem de importância, medida pelo volume de contentores movimentados, surge o porto de Leixões e
de Lisboa, que representam 26,3% e 15,6% do movimento total, respetivamente, que correspondem a 101,4
e 60 mil TEU. Sublinha‐se que qualquer um destes valores é superior ao movimento de Sines excluído do
transhipment, cujo movimento seria de cerca de 41,8 mil TEU no período janeiro‐fevereiro de 2016.
O mercado nacional de Contentores completa‐se com Setúbal e Figueira da Foz, que neste período em
análise representaram 5,8% e 0,7%, respetivamente.

Dado que o mercado de Contentores tem literalmente uma abrangência global, constituindo por excelência
o paradigma da globalização do comércio mundial, surge sistematicamente a necessidades de deslocar
Contentores vazios, para satisfação das necessidades dos mercados.
O volume de Contentores Vazios movimentados no mercado portuário rondou os 22% no ano de 2015,
resultado de cerca de 10,1% embarcados e de cerca de 34,6% desembarcados.
O porto onde se verifica um menor volume de Contentores Vazios movimentados (cerca de 15%) e onde se
regista um maior equilíbrio entre os dois sentidos da operação é Sines (em resultado, naturalmente, do
elevado volume de tráfego de transhipment).
Nos portos com uma vertente exportadora de carga Contentorizada mais intensa verifica‐se uma maior
necessidade de ‘importar’ Contentores Vazios, que existem com uma expressão mínima nas operações de
‘embarque’. Nesta perspetiva, destacam‐se os portos da Figueira da Foz e de Setúbal cuja percentagem de
Contentores Vazios desembarcados foi, em 2015, de cerca de 96,2% e 67,3%, para proporcionarem
percentagens de contentores cheios de cerca de 97,5% e 98,3%, respetivamente, no embarque.
Nos portos de Leixões e de Lisboa verifica‐se também maior necessidade de ‘importar’ Contentores Vazios,
que representaram, em 2015, cerca de 37,6% e 62,6% do total de Contentores desembarcados,
respetivamente, permitindo ‘exportar’ 89,4% e 90,8% de contentores cheios.
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2.2. Evolução Anual do Mercado Portuário desde 2006
Avaliando o comportamento dos diversos mercados na sua evolução desde 2006 e medindo a tendência de
crescimento por regressão linear segundo o método dos mínimos quadrados e definindo o indicador ‘taxa
média anual de crescimento’ (tmac), verificamos a existência de significativas diferenças, sendo que, em
termos globais, o mercado portuário apresenta um crescimento positivo de +3,1% ao ano.
Merece particular realce o mercado da Carga Geral que regista um crescimento a uma taxa média anual de
+8,8% na evolução do movimento nos períodos janeiro‐fevereiro desde 2006, resultado do comportamento
bastante homogéneo de todos os segmentos, com particular enfoque na carga Contentorizada cuja tmac se
situa na casa dos 10,4% ao ano (muito influenciada pelo crescimento de Sines e de Setúbal, ambos na casa
dos +30% ao ano.
Embora a uma dimensão mais reduzida, a carga Ro‐Ro tem revelado um crescimento sustentado e
significativo, que determina uma taxa média anual de +10,4%, destacando‐se, no entanto, o aumento de
+136% se considerarmos a sua evolução no período janeiro‐fevereiro de 2014 para 2016. O maior impulso
para este comportamento é induzido pelo porto de Leixões cujo movimento representa cerca de 80% do
total da carga movimentada em Ro‐Ro.
O mercado da carga geral Fracionada regista uma evolução subjacente ao tráfego registado nos períodos
janeiro‐fevereiro desde 2006 a uma tmac de +5,1%, contrariando, de alguma forma, a natural tendência de
transferência para o ‘contentor’.
O mercado dos Granéis Sólidos regista globalmente também uma tendência de crescimento positivo,
traduzida numa taxa média anual de +0,3%, resultante da conjunção de comportamentos distintos, com uma
taxa próxima do 0% no Carvão (que registou uma recessão, embora irregular, entre 2006 e 2011), de +1,1%
no mercado de Minérios, de ‐2,5% no dos Produtos Agrícolas e de +2,6% no dos Outros Granéis Sólidos.
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O volume de carga movimentada no período janeiro‐fevereiro de 2016 reflete para a classe dos Granéis
Líquidos uma situação de alguma estagnação, caracterizada por taxa global negativa de ‐0,5%, em resultado
de taxas negativas de ‐1% para o Petróleo Bruto e de ‐0,2% nos Produtos Petrolíferos, e positiva de +0,3%
nos Outros Granéis Líquidos.
Relativamente ao comportamento do tráfego de Contentores, que suportam o mercado da carga
Contentorizada, sublinha‐se a evolução segundo uma tendência de crescimento positivo a uma taxa média
anual de +9,2% em número de Unidades e de +9,5% em TEU, sendo que os diversos portos apresentam
comportamentos bastante assimétricos, como se verá a seguir.
O movimento de navios que escalam os portos comerciais do continente apresenta uma tendência de
crescimento negativo em ‐0,6% ao ano no que diz respeito ao número das escalas, mas com uma taxa média
anual de +5,9% no tocante à arqueação bruta. O cruzamento destes indicadores reflete o aumento da
dimensão média dos navios.
Importa sublinhar o facto de que as escalas aqui referidas se reportam a toda a tipologia de navios, incluindo
nomeadamente os navios de cruzeiro de passageiros.
Evolução do Movimento de Contentores por porto
Pelas razões referidas no número anterior, também aqui se considera interessante avaliar o comportamento
evolutivo do mercado de Contentores, na sua componente geográfica.
Para esse efeito apresenta‐se no quadro seguinte o volume de TEU movimentados nos período
janeiro‐fevereiro desde 2006.

A primeira imagem quer ressalta da leitura do quadro e gráfico é o comportamento ímpar observado no
porto de Sines, quer por representar 51,5% do total, quer por registar uma evolução anual a uma taxa média
de crescimento de +28%, determinado fundamentalmente pelo volume das operações de transhipment,
responsáveis por cerca de 80% do total do movimento.
Em termos da tendência de crescimento, o porto de Setúbal tem subjacente uma evolução a uma taxa média
anual de +25,5%, embora represente apenas um volume que corresponde a cerca de 5,8% do total.
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Com um crescimento mais moderado, mas positivo a taxas médias anuais de +5,8% e de +6,5%, surgem os
portos de Leixões e da Figueira da Foz, embora este último apresente uma dimensão quase residual,
representando cerca de 0,7% do movimento total.
O porto de Lisboa, com o registo mais baixo nos períodos janeiro‐fevereiro dos anos em análise, tem uma
tendência de crescimento negativo de ‐1,6%, refletindo um movimento ondulatório que, de certa forma,
revela uma situação de relativa estagnação, que se reflete num desvio médio (indicador correspondente ao
quociente entre o desvio padrão e a média) de 10%.
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3

COMPORTAMENTO DOS MERCADOS POR TIPOLOGIA DE CARGA
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Neste capítulo procede‐se a uma análise dos diversos mercados portuários definidos em função da tipologia
da carga movimentada em termos da forma de acondicionamento, considerando num segundo nível dentro
de cada um, a sua distribuição pelos portos que efetuam a sua movimentação e independentemente da
existência, ou não, de fatores que assegurem a concorrência com os outros portos, tendo presente a sua
capacidade de movimentação em condições de competitividade.
3.1. Carga Geral
As mercadorias transportadas por via marítima e acondicionadas sob a forma designada Carga Geral,
designadamente ‘contentorizadas’ e ‘fracionadas’, apresentam uma elevada heterogeneidade, tendo sido
em 2015 as mais significativas ‘Ferro e aço de base e ferro‐ligas e produtos da primeira transformação de ferro e aço
(exceto tubos)’, ‘Pasta, papel e seus artigos’, ‘Cimento, cal e gesso’, ‘Bebidas’, ‘Pedra, areia, saibro, argila, turfa e outros
produtos não energéticos das indústrias extrativas n.e.’, ‘Mercadorias grupadas’ e ‘Vidro e produtos de vidro, produtos
de cerâmica e de porcelanas’, segundo a nomenclatura definida pelo Eurostat, na revisão da Diretiva Marítima,
em 2007.
Sob a forma Ro‐Ro são maioritariamente operados ‘Produtos da indústria automóvel’ e, com menor expressão,
‘Plásticos de base e borracha sintética sob formas primárias’ e ‘Mercadorias grupadas’.
3.1.1. Fracionada
O mercado da carga Fracionada registou no período janeiro‐fevereiro um movimento de 891,5 mil toneladas
(mt), com contribuição de todos os portos comerciais do continente, embora, naturalmente, em distintos
graus.
O porto que maior peso teve neste mercado foi Setúbal, cujo movimento no período em análise representa
35,1% do total, seguido de Aveiro com 18,3%, de Leixões com 17,9% e Figueira da Foz com cerca de 17,6%.
Os restantes portos representam no seu conjunto cerca de 11,2%.
Comparativamente ao período homólogo de 2015, o movimento agora registado reflete uma diminuição de
‐20,1%, equivalente a ‐224,9 mil toneladas. Esta variação resultou de comportamentos distintos, ressaltando
o acréscimo verificado no porto de Leixões de +34,5 mt e as quebras verificadas nos portos de Setúbal, de
‐123,3 mt, de Aveiro, de ‐70,3 mt, de Faro, ‐38,3 mt, e Figueira da Foz, de ‐34,5 mt.
.

Considerando o comportamento do mercado a nível do sentido do fluxo de tráfego, constatamos que a
quebra do movimento se regista no volume da carga embarcada, que ‘perde’ 231 mil toneladas
(correspondente a ‐26,2%) relativamente ao observado no período homólogo de 2015, tendo a sua principal
origem nos portos de Setúbal, Aveiro e Faro. Apenas os portos e Viana do Castelo e Lisboa registaram um
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aumento
o do volume de carga Fraacionada em
mbarcada, em
mbora com uma reduzidaa expressão de
d cerca de +10
+
mil toneladas.
Já no qu
ue se refere à carga dese
embarcada o comportam
mento é disttinto, registaando em term
mos globais um
acréscim
mo de +6,2 mt,
m correspo
ondente a +22,6%, numa conjugação de acréscim
mos nos portos de Viana do
Castelo, Leixões e Seetúbal, com quebras noss portos de Aveiro,
A
Figue
eira da Foz e Lisboa, sen
ndo que Sinees e
o efetuaram qualquer operação de ‘d esembarque
e’ desta tipologia de carg a.
Faro não
Estatisticcamente estamos presen
nte uma trannsferência do desembarq
que de cargaa Fracionadaa dos portoss de
Aveiro e Figueira da Foz para Leixxões.

3.1.2. Coontentorizadaa
O mercaado de transp
porte marítim
mo de carga Contentorizaada é o que regista maio r dinamismo
o e representta o
olume no mo
ovimento porrtuário.
maior vo
No perío
odo janeiro‐ffevereiro em
m apreço foraam movimen
ntadas 4,5 milhões
m
de tooneladas, registando‐se um
crescimeento de +9,2% relativam
mente ao pperíodo hom
mólogo de 2015.
2
A maiior contribu
uição para este
e
acréscim
mo foi dada pelo porto de
d Sines, com
m +424,2 mil toneladas (+19,1%). N
Neste sentido
o de variação o
porto dee Sines foi acompanhado
o por Leixõees e Setúbal,, com acrésccimos de +557,1 mt (+6,2
2%) e +53,1 mt
(+29,6%), respetivam
mente, tendo
o sido contra riados pelos portos da Figueira da Fooz e Lisboa, com
c
quebrass de
‐10,2 mtt (‐32,3%) e ‐144,5
‐
mt (‐1
18,9%), respeetivamente.
As variaçções apurad
das nos diversos portos, excluindo o porto de Sines
S
por terr característticas diferenttes,
correspo
ondem a uma transferên
ncia parcial ( estatística) de
d carga de Lisboa e Figuueira da Fozz para Leixõees e
Setúbal.
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O compo
ortamento do mercado da
d carga Conntentorizada reflete variações positivaas nos fluxoss de ‘embarq
que’
e ‘desem
mbarque’, sendo, em term
mos globais, de +153,1 mil
m toneladas (corresponddentes a +6,4
4%) e de +22
26,3
mil toneladas (corresspondentes a +13,1%), reespetivamente.
mportamentoos diversos dos
d portos, destacando‐s
d
se pela negaativa o porto
o de
Estas variações resultam de com
o de ‐92,9 mt embarc adas (‐17,9%
%) e ‐51,7 mt
Lisboa ccom quebras em ambaas as operaações, sendo
desembaarcadas (‐20
0,8%), e pela positiva o porto de Sines que registou um
m acréscimo de +208,6 mt
embarcaadas (+17,3%
%) e +215,6 mt
m desembarrcadas (+21,4
4%).
Com varriações menos expressivvas a nível ddo volume Carga
C
Conten
ntorizada moovimentada,, importa ain
nda
referir o porto de Leixões que registou +7,8 m
mt embarcad
das (+1,6%) e +49,3 mt ddesembarcad
das (+11,6%) e o
porto dee Setúbal com
m +40,9 mt embarcadas
e
((+29,3%) e +12,2 mt dese
embarcadas (+30,4%).

3.1.3. Roo‐Ro
O mercaado da carga Ro‐Ro, cuja dimensão reepresenta apenas 1,1% do total, apre senta um grau de dispersão
menor d
do que os mercados anteriores, sendo pratiicamente do
ominado peelo porto de Leixões cujo
c
movimento represen
ntou 77,1% do total moovimentado no período janeiro‐feveereiro de 20
016, seguido do
porto dee Setúbal quee representou 21,6%.
É importtante referirr que porto de Leixões ttem vindo a registar um
m crescimentto muito significativo neeste
mercado
o, sendo de +33,9% no período em
m análise, co
orrespondenttes a +28,7 mil toneladas. O porto de
Setúbal p
perdeu 4,9 mil
m toneladass, o que repreesenta uma diminuição de
d ‐13,4%.

Na perspetiva do seentido do movimento
m
dda operação
o, verifica‐se
e que o porrto de Leixões confirma as
12,8% nos eembarques e de +50,8% nos desem barques, correspondentte a
variaçõees positivas, sendo de +1
cerca dee +24 mt. O porto de Setúbal regis ta comportaamentos disttintos nestass operações, sendo quee se
observa uma quebrra de ‐9,4 mil
m toneladass nos embarques e um acréscimo de +4,5 mil toneladas nos
desembaarques.
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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 Carvãão é praticam
mente constiituído pelas importaçõess deste combbustível fóssiil para a central
termoeléétrica de Sines da EDP, bem
b
como, a uma escala menor, para
a as fábricas de cimento Secil e Cimp
por,
em Setúbal.
No perío
odo janeiro‐ffevereiro de 2016 foi m
movimentado
o um total de 1,2 milhõees de tonelaadas de Carvvão,
refletind
do um acrésccimo de +38
8,5%, face aoo período ho
omólogo de 2015, tendoo Sines repre
esentado 91,,8%
desse vo
olume e os reemanescente
es 8,2%, da reesponsabilidade do porto
o de Setúbal .

mento de Carrvão nas operações de ‘e mbarque’ é meramente residual.
O movim

3.2.2. Miinérios
O mercaado da opeeração portu
uária do Minnério aprese
enta uma dimensão poouco significativa, com um
movimento registado
o no período
o janeiro‐feveereiro de 2016 de 132,5 mil toneladaas, correspondente a 1%
% do
total da carga movim
mentada e a 3,9%
3
do movvimento regisstado na classse de Granééis Sólidos.
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Este mercado é repaartido praticaamente entrre os portos de Leixões e de Setúbal , que repressentam 42,3%
%e
r
um
ma comparticcipação resid
dual
53%, resspetivamentee (95,3% no conjunto), ttendo o portto de Sines registado
de 4,7%..

O mercaado de Minéérios registou
u uma diminnuição do volume em tod
dos os portoos que o con
nstituem, ten
ndo
sido mais significativvo no porto
o de Leixõess, que perde
eu 41,3 mil toneladas, rrefletindo um
ma redução de
p
de Setúúbal.
‐42,4%, ttendo sido de ‐1,8% no porto
A contraação verificaada neste mercado
m
no período janeiro‐fevereirro de 2016 verificou‐se quer na caarga
embarcaada, quer na carga desem
mbarcada, dee ‐3,6% e ‐42,4%, respetivvamente.
Sublinhaa‐se o facto de
d o porto de
e Leixões terr registado, no
n período em
m análise, exxclusivamentte operaçõess de
desembaarque (impo
ortação) destta tipologia de carga, enquanto
e
os portos de SSetúbal e Sines registarram
exclusivaamente operrações de em
mbarque (expportação).

3.2.3. Proodutos Agríccolas
O mercaado dos Prod
dutos Agrícolas apresentta uma maio
or dispersão geográfica, cconforme re
esulta da leittura
do quad
dro seguinte, sendo que
q
Lisboa representou
u 65,4% do
o movimentto observad
do no perío
odo
janeiro‐ffevereiro de 2016, a que
e não é alheiia a localizaçção dos siloss do Beato e da Trafaria para receção e
armazen
nagem de cerrca de 60% dos
d cereais im
mportados.
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A restante quota do mercado rep
parte‐se peloos portos de Aveiro e Leixões, tendo representad
do 16,7% e 16
6%,
do cabido ao
o porto de Seetúbal uma quota
q
residua
al de 1,8%.
respetivaamente, tend
Considerrando o meercado na pe
erspetiva doo sentido daas operações, ressalta a imagem de que a quase
totalidad
de do movim
mento (95,5%
%) respeita à carga de importação, on
nde o movim
mento registaado no porto
o de
Lisboa reepresentou 64,3%.
6

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.
No perío
odo janeiro‐ffevereiro de 2016 foram movimentad
das 1,2 milhõ
ões de tonel adas, inferio
or em ‐11,2%
% ao
volume registado no
o período homólogo dee 2015, distrribuídas por todos os pportos, dos quais
q
mereccem
particulaar destaque Setúbal,
S
cujo
o movimentoo representou
u 28,9%% do
o total, de Leeixões, responsável por 22
2%,
Aveiro, ccom 14,8%, e Lisboa, co
om 14,6%, s ublinhando‐se o facto de
d todos tereem registado uma redução
relativam
mente a 2015
5.
Sublinhaa‐se o facto de que foram
m os portos com menorr volume mo
ovimentado ddesta carga que registarram
acréscim
mo relativam
mente ao período homó logo de 201
15, a saber, Figueira daa Foz, repre
esentando 9,,6%
cresceu +4%, Sines representand
r
do 5,6% cre sceu +280,6
6%, Viana do Castelo, co m 3,5% do total
t
aumentou
+148,4%
%, e Faro, com
m apenas 1,1
1% do total reegistou um aumento
a
de +14,2%.
+

Considerrando o sentido das ope
erações, connstata‐se que a carga em
mbarcada reepresentou 40,5%
4
do to
otal,
tendo reegistado um
ma quebra de
d ‐24,4%, ccorresponde
ente a ‐160,,3 mil tonelladas, enquaanto o volu
ume
desembaarcado crescceu 5 mil toneladas, ou seeja, +0,7% do
o que no período homóloogo de 2015.
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A dimin
nuição do volume de embarque de Outros Granéis Sólidos deccorreu principalmente do
comporttamento dos portos de Aveiro e Setúbbal, que registaram queb
bras de cercaa de 100 mil toneladas caada,
e ainda da Figueira da Foz e Liisboa. Os poortos de Viana do Caste
elo, Leixões, Sines e Farro registam um
aumento
o do volume de carga em
mbarcada quee ascende qu
uase a 100 mil toneladas..
O volum
me da carga desembarcad
d
da no períoddo em análisse manteve‐se praticameente ao níve
el do observaado
em 20155, refletindo
o, no entanto, comportaamentos dísp
pares a níve
el dos diverssos portos, que
q em term
mos
estatísticcos se equipara a uma trransferência dos portos de
d maior dim
mensão, Leixxões, Lisboa e Sines, paraa os
portos de menor dim
mensão, nom
meadamente para Setúbal (que recebe
eu mais 81 m
mil toneladass).
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3.3. Grannéis Líquidos
O mercado dos Grranéis Líquid
dos é fund amentalmen
nte constituído pelas m
mercadorias integradas na
nomenclatura ‘Petróleo bruto’, ‘Prrodutos petrollíferos refinados líquidos’, ‘Gás natural’, ‘‘Produtos petrolíferos gasosos,
liquefeitoos ou comprim
midos’ e que
e, no seu c onjunto rep
presentam mais
m de 95%
% do total das mercadorias
movimentadas sob esta
e forma de
e acondicion amento.
3.3.1. Peetróleo Brutoo
O mercaado do Petró
óleo Bruto é integrado ppelos portos de Sines e de Leixões, onde se efe
etua a descaarga
deste co
ombustível paara as refinarrias da Galp Energia.
No perío
odo janeiro‐ffevereiro de 2016 foram
m importadass 2,1 milhõess de toneladdas, 74,3% das quais parra o
porto dee Sines, repreesentando um
m acréscimoo de +5,2% re
elativamente ao período homólogo de 2015.
O embarrque desta tipologia de carga é mera mente residual, represen
ntando, no pperíodo em análise, cercaa de
0,5% do total.

3.3.2. Proodutos Petroolíferos
O mercado dos Produtos Petrrolíferos reppresentou 16,7% do movimento tootal registad
do no perío
odo
das e refletinndo uma redução de ‐15,,5%
janeiro‐ffevereiro de 2016, corresspondendo a 2,3 milhões de tonelad
face ao vvolume movimentado no
o período ho mólogo de 2015.
2
Decorrente do factoo de este me
ercado assen
ntar
maioritariamente naa atividade de refinação do Petróleo Bruto em Sines e Matossinhos, consttatamos quee os
de Sines e de
d Leixões assumem a qquase totalid
dade do mo
ovimento deesta carga, com
c
quotas de,
portos d
respetivaamente, 68,6% e 21,4%
%. Merece paarticular refe
erência o sig
gnificado quue este tráfe
ego tem parra a
economia nacional, dado
d
o elevado valor acreescentado que detém.
A quebrra observadaa no período
o em análisee decorre de idêntico comportame
c
ento dos porrtos de Sinees e
Leixões, com quebraas de, respettivamente, ‐119,6% e ‐12,,1%, bem como do compportamento de Lisboa, que,
q
nsão mais red
duzida, regis ta também uma
u quebra, de ‐6,1%.
embora numa dimen
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Considerrando o sentido do movimento
m
ddas operaçõ
ões, constata
a‐se que o volume do
os ‘embarqu
ues’
represen
nta 61,9% do
o total, refletindo a imporrtância destaa carga nas exportações.
A quebra observad
da reparte‐se praticam
mente na mesma
m
prop
porção entrre a carga embarcadaa e
do de realçar que a reduução dos em
mbarques se verifica quaase totalmen
nte no porto de
desembaarcada, send
Sines, en
nquanto a quebra
q
nos desembarquues, se reparte por Leixões e Sines,, respetivam
mente em ‐6
68,7
(correspondente a ‐2
29,8%) e ‐181
1,8 mil tonel adas (corresspondente a ‐27,4%).
Merece enfoque o facto de Avveiro ter reggistado um acréscimo
a
de
e +43,3 mil toneladas desembarcad
d
das,
refletind
do um aumen
nto de +94,1%.

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
u peso pre
eponderante,, determinan
ndo uma relativa disperssão geográfica do respettivo
mercado
o.
O mercaado desta caarga tem um
ma dimensãoo pouco expressiva, trad
duzida, no p eríodo janeiro‐fevereiro de
2016, po
or um volum
me de cerca de 339,6 miil toneladas, representan
ndo 2,5% doo total ou 7,3
3% dos Gran
néis
Sólidos.
O porto responsável pela quota de
d mercado mais significcativa é Aveirro, com 36,99%, seguido de
d Leixões, com
c
20,1%, LLisboa, com 16,6%,
1
Sines com 15% e SSetúbal com 10,7%.
O compo
ortamento destes portoss é distinto, m
merecendo realce,
r
pela positiva,
p
o poorto de Aveiro que registou
um acréscimo de +31,8 mil toneladas e o porrto de Sines com +8,5 mil toneladas, e pela negativa, o porto
o de
Lisboa que registou uma
u quebra de ‐33 mil tooneladas e Le
eixões com uma
u quebra dde ‐18,3 mil toneladas.
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A maioria do movimeento portuárrio que integgra o mercado de ‘Outross Granéis Líq uidos’ é obse
ervada na caarga
desembaarcada, que no período
o janeiro‐fevvereiro de 2016
2
repressentou 67,7%
% do total e registou um
acréscim
mo de +11,8% relativamente ao perríodo homólogo de 201
15, sendo quue na carga embarcadaa se
observou
u uma quebrra de ‐21%.
Os porto
os com um volume
v
maiss significativoo nas operações de ‘em
mbarque’ de Outros Gran
néis Sólidos são
Leixões e Aveiro, com
m, respetivam
mente, 34,3%
% e 33%, segguidos de Sines, com 24,77%. Realça‐se
e, no entanto
o, o
facto de que destes portos
p
apenaas Aveiro reggistou uma variação posittiva no perío do em análisse.
de dos porto
os que integgra o mercaado dos Outtros
Na cargaa desembarcada constata‐se que a generalidad
Granéis Sólidos regisstou acréscimos nos vollumes movim
mentados, co
om destaquee para Aveirro, que cresceu
2,6 mil tonela
adas (+112,88%). O único
o porto ondee se
+30,3 mil toneladas (+51,6%), e Sines, que rregistou +12
observou
u uma quebrra do movimento foi Lisb oa, que ‘perdeu’ ‐22,3 mil
m toneladas (‐30,8%).
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4

ANEXOS
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A1. Movimento geral do mercado portuário – Navios, Carga, Contentores (2014‐2016)
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A2. Movimento geral de Carga e Descarga, por tipo de carga
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A3. Movimento geral de Carga e Descarga, por porto

A4. Estattísticas do movimento geral de carga por porto (20000‐2016)
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A5. Estattísticas do movimento geral por tipo dde carga (20000‐2016)
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