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A Logística em Portugal
Introdução
Porquê este estudo?
O último Estudo conhecido, também efetuado pela APLOG, data de 2010 e foi 
realizado num contexto interno e externo substancialmente diferente do atual.
A evolução mundial, o processo de globalização, a emergência climática com os 
consequentes desafios ambientais e mais recentemente o impacto associado à 
Pandemia Covid-19, desatualizaram qualquer tipo de levantamento, análise ou 
projeção que tenha sido feita a essa distância temporal.
Impunha-se, portanto, saber como estávamos em 2020 - data da decisão para 
realizar o estudo.
À APLOG, somava-se um outro e não menos importante desafio em linha com a sua 
Missão, conseguir dar resposta a uma recorrente e estrutural falta de informação 
atualizada que permitisse  suportar decisões de investimento ou  somente  a análise 
de setores, oportunidades ou apostas futuras em que a informação estruturada e 
agregada seja essencial para o processo de decisão, quer ao nível empresarial quer 
institucional.

Para quê?
A segunda questão foi mais que clarificada e o seu propósito reforçado pelo desen-
volvimento e ondas de choque provocadas pela pandemia e crise associada, a 
necessidade imperiosa de identificar as fragilidades  evidenciadas ou potenciadas 
pela mesma, mas também e seguramente mais importante, realçar todo o potencial 
de ativos valiosos, pessoas tecnicamente capacitadas, infraestruturas adequadas, 
processos modernos e tecnologias existentes tudo com elevada qualidade e provada 
resiliência à crise.

Para quem?
A quem gostaríamos de dirigir este estudo?
Às empresas, em particular, e ao País, em geral. Para que tenhamos consciência da 
situação atual e do nosso potencial, bem como que prioridades definir para um 
melhor futuro! 
Reafirmar as nossas capacidades, num contexto de redesenho de atividades, fluxos, 
cadeias de abastecimento e até modelos de negócio, requer em primeira instância o 
conhecimento do que temos, como estamos preparados e que prioridades coloca-
mos como alvo.
As estratégias desenhadas, ou a desenhar, para o curto e médio prazo, ao nível das 
infraestruturas, da qualidade da oferta de serviços, da largura e profundidade da 
procura, tendo Portugal como primeiro alvo, não devem deixar de ter a Europa, 
bacia do Mediterrâneo e o espaço Atlântico com Africa e Américas como horizonte. 

Este trabalho só foi possível com o contributo dos nossos patrocinadores, da KPMG e 
do conjunto de profissionais, empresas e associações que de uma forma aberta, 
transparente e colaborante partilharam dados, informações, ideias e projetos, 
permitindo dessa forma materializar a visão que agora apresentamos.

Espero que tenhamos tido a capacidade de organizar e elencar a riqueza da infor-
mação disponibilizada, os testemunhos prestados e que o resultado final se traduza 
num ativo valioso e decisivo no suporte a decisões de gestão e de investimento.

A todos os que 
possibilitaram este 

trabalho, Obrigado!!
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Introdução
Estrutura do documento

Este estudo é composto por quatro capítulos principais:

Capítulo 1: inclui uma perspetiva atual da logística global, a ligação da economia 
portuguesa ao Mundo, com foco nos aspetos logísticos, bem como uma caracteri-
zação de alto nível do setor logístico nacional. 

Capítulo 2: engloba a caracterização da Procura de serviços logísticos no mercado 
nacional, detalhando os aspetos principais de alguns setores económicos, 
englobados no estudo.

Capítulo 3: apresenta  a caracterização da Oferta de serviços logísticos no mercado 
nacional, quer na vertente dos diversos atores logísticos que compõem a Oferta, 
quer ao nível das principais infraestruturas logísticas nacionais, procurando 
identificar os principais investimentos, desafios e tendências dos setores.

Capítulo 4: incorpora umexercício prospetivo focado nas principais tendências 
e desafios da Logística, para os próximos anos, procurando endereçar as questões 
associadas à formação da procura, à estruturação da oferta e ao contexto 
de atuação, tendo em vista a sistematização dos principais temas da agenda futura 
do setor logístico.

TEMAS CHAVE:

· Perspetiva atual da Logística Global e a ligação da Economia
Portuguesa ao Mundo.

· Caracterização da Procura e da Oferta de Serviços Logísticos
no mercado nacional.

· Principais Tendências, Desafios e os Temas da Agenda Futura
da Logística.
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1. A Logística hoje – Perspetiva geral
Enquadramento

Será consensual afirmar que a Logística, ou de uma forma mais geral, a gestão das cadeias logísticas, tem 
sido um dos fatores mais determinantes para a evolução da organização da economia mundial nas 
últimas décadas.
Ao estabelecer, de forma cada vez mais rápida, eficiente e de maior valor acrescentado, a conexão e 
gestão dos fluxos físicos e de informação entre fornecedores e clientes, a Logística veio alterar o peso dos 
fatores localização física e integração vertical das operações, na equação da competitividade das 
empresas, suportando estratégias de especialização funcional e de otimização dos fatores de produção, e 
consequentemente a alteração dos fluxos mundiais de Comércio e a afirmação de novas potencias 
económicas mundiais. 

Tal é refletido no crescimento contínuo do volume de expor-
tações mundiais, com uma taxa anual média de 3,5% nos 
últimos 5 anos, tendo o volume de exportações de mercadorias 
em 2019 correspondido a cerca de 18.933 mil de milhões de 
dólares norte americanos (UNCTAD, 2020), ou seja cerca de 
21,5% do PIB Mundial (a preços correntes, UNCTAD 2020), mas 
também na evolução do peso relativo dos vários blocos 
económicos mundiais.

E se os números do Comércio internacional são per si já expres-
sivos, os mesmos não capturam o volume de Comércio ao nível 
interno de cada país e os respetivos fluxos logísticos, cuja 
intensidade só tem vindo a aumentar em linha com a 
preponderância crescente das plataformas electrónicas e dos 
modelos Direct-to-Consumer.

A importância e dependência da logística para o funcionamento da economia ficou totalmente demon-
strada no contexto da pandemia Covid-19, em que a flexibilidade e capacidade de adaptação eficiente das 
operações logísticas, permitiu reduzir os impactos das restrições de fornecimento e encontrar novos 
fluxos de abastecimento, minimizando o efeito em disponibilidade e custo junto dos consumidores. 

Sendo poucas as certezas sobre o futuro e num contexto em que múltiplas premissas do funcionamento 
da economia global, europeia e nacional, estão a ser questionadas, certo será que, enquanto houverem 
clientes e fornecedores e fluxos físicos de produtos, a Logística terá de continuar a evoluir para suportar e 
acompanhar novos modelos de negócio e de operação.

Gráfico 1.1:  Exportações por Região, 
2010-2019 (valores em mil milhões 
de USD)

—
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…de taxa média de crescimento 
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nos últimos 5 anos

…milhões de milhões de dólares 
norte-americanos de Exportações 
Mundiais em 2019

18,9

Fonte: KPMG, Business Continuity Institute, Harvard Business Review
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2010-19 2017 2018 2019 (1)

Exportações mundiais de mercadorias 2.7 4.3 2.5 0.1
Produtos Agrícolas 3.4 8.3 4.6 1.2
Produtos petrolíferos e minerais 1.0 -0.9 2.8 0.9
Produtos manufaturados 3.0 5.1 3.6 -0.1

Produto Interno Bruto Mundial 2.7 3.0 3.2 3.0

(1) Dados preliminares

Fonte: World Trade Statistical Review 2020

Tabela 1.1:  Crescimento no volume de Exportações e produção mundial de mercadorias, 2010-2019 
(Variação percentual anual)

Tabela 1.2:  Crescimento no volume de Comércio mundial de mercadorias por região, 2010-2019
(Variação percentual anual)

2010-19 2018 2019 2010-19 2018 2019

2.7 Mundo
3.3 América do Norte
1.0 América Central, do Sul e Caraíbas
2.1 Europa
1.6 CIS (incluindo estados associados e ex-estados membros) 

-0.2 África
Médio Oriente

Ásia

Fonte: World Trade Statistical Review 2020

1.5
3.8

2.5
3.8
0.1
2.0
3.6

0.3
-0.7
3.7

-0.1
1.0

-2.2
0.1
0.7

0.6
-6.5
0.9

2.7
3.1
0.8
1.7
0.8

2.4
1.9
4.0

3.2
5.2
5.3
1.5
3.8

4.4
-4.5
4.9

-0.2
-0.4
-2.1
0.5
5.5

0.7
-0.2
-0.6

1.1 A Logística no Mundo
Evolução dos últimos anos

A busca contínua por novos mercados e segmentos de clientes e pela flexibilidade e eficiência das oper-
ações tem moldado a forma como a Logística se tem estruturado, quer na perspetiva interna das empre-
sas, mas especialmente na forma como todo um setor de serviços logísticos - de transporte, de armazena-
gem, de serviços de valor acrescentado, de gestão e de informação – se tem vindo a desenvolver e organi-
zar. Para contextualizar assim a análise da evolução da Logística, é imperativo considerar a forma como o 
Comércio mundial tem vindo a evoluir.
O Comércio mundial apresentou uma trajetória de crescimento consistente nos últimos 10 anos, (mesmo 
apesar de quebras em 2015 e 2019), aspeto espelhado no quadro seguinte que representa a evolução das 
exportações mundiais face a 2010 (referência 100) para as categorias de produtos fabricados e serviços de 
manufatura. Neste contexto, é só natural que a função Logística, quer na perspetiva interna das empresas 
quer na perspetiva externa dos fornecedores de serviços logísticos, tenha tido de acompanhar tal 
evolução.

A evolução dos fluxos de Comércio mundial de mercadorias demonstrou o peso crescente das economias 
asiáticas, em particular da China, e a dinâmica da América do Norte. O Comércio externo europeu, apesar 
do peso relativo no volume global, apresentou um crescimento abaixo da média mundial. África continu-
ou a ser uma região essencialmente importadora, apesar dos esforços de desenvolvimento económico da 
última década, enquanto no Médio Oriente o efeito “petróleo”, quer em volume quer em preço (decrésci-
mo de 17% no preço do Petróleo e Derivados em 2019) impactou o volume de Comércio externo.

Exportações Importações
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Gráfico 1.2:  : Custos Globais Logísticos. 2010-2018 (valores em 1012 USD)
2010
2011
2012

2013
2014
2015
2016

2017
2018

Fonte: Statista “LOGISTICS INDUSTRY WORLDWIDE”

1.1 A Logística no Mundo
Evolução dos últimos anos

É assim num contexto de crescimento moderado, com alguns sobressaltos e alterações na matriz de 
fluxos comerciais, que a Logística, quer na perspetiva interna das empresas, quer na perspetiva externa 
dos fornecedores de serviços logísticos, se tem vindo a desenvolver. 
As estimativas existentes apontam para que os custos totais (internos e externos) com a função Logística 
foram, em 2018, de cerca de 9.044 mil milhões de USD.

A evolução destes custos, de cerca de 3,8% entre 2010 e 2018, é influenciada, por um lado pelo aumento 
da intensidade do Comércio mundial, com as importações e exportações a aumentarem cerca de 2,7% no 
mesmo período, e por outro lado, pela alteração dos fluxos entre regiões e pela variação dos fatores de 
produção, em particular dos combustíveis.

No que respeita à distribuição dos custos 
logísticos por Região, verifica-se um 
alinhamento com a distribuição do 
Comércio internacional de mercadorias, 
com a Ásia, América do Norte e Europa a          
assumirem cerca de 81% do total dos 
custos em 2018.

6,92
7,77
7,98
8,25
8,45

8,0
8,59
9,04
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Gráfico 1. 3: Custos Logísticos por Região. 2018 
(valores em 109 USD)

3 662,6

2 017,6
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526,3
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348,1
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África
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Fonte: Statista “LOGISTICS INDUSTRY WORLDWIDE”

Analisando a distribuição 
dos RH por dimensão 
da empresa do setor…

Fonte: European Commission “TRANSPORTATION AND STORAGE STATISTICS”

Pequenas Empresas

Médias Empresas

Grandes Empresas

Setor de Transportes e Armazenagem - UE 27

…de empresas a operar no 
setor, tendo gerado um VAB 
de 479 mil milhões de Euros

1,1
Milhões

…de colaboradores 
empregados neste setor

10,1
Milhões 45,8%

37,6%

16,6%
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1.2 A ligação da economia portuguesa ao Mundo
Evolução dos últimos anos

Quer na vertente externa, ligando a economia nacional ao mundo, através do suporte às importações e 
exportações, quer ligando os agentes económicos e os consumidores nacionais, a Logística desempenha 
um papel fundamental na economia Nacional. No contexto periférico da economia portuguesa face às 
demais economias do espaço comum europeu e economias mundiais, a Logística é um vetor de competi-
tividade para as empresas, quer na vertente da importação eficiente de fatores de produção, quer na 
ligação das exportações de forma eficaz com os mercados clientes.

Exportações
Portugal exportou em 2019 cerca de 59,9 mil milhões de Euros, mais quase 21% em termos cumulativos 
que em 2015.

Este aumento deveu-se em grande parte às 
exportações com destino a países Intra-UE 
(+9,29 mil milhões de Euros), com 56% desse 
crescimento a concentrar-se no top 3 dos 
países de destino (Espanha, França e 
Alemanha). No mesmo período 2015-2019, as 
exportações extra-UE tiveram um crescimento 
reduzido (2,53% cumulativo), resultado da 
redução significativa das exportações para o 
mercado angolano (-41% face a 2015), parcial-
mente compensadas pelo aumento das expor-
tações para os Estados Unidos da América 
(+18% face a 2015).

O mix de categorias de exportação evolui 
entre 2015 e 2019, sendo relevante destacar 
em termos do top 3, a evolução das categori-
as Materiais de Transporte Terrestre        
(+66% cumulativos), Químicos (+19%) 
e Agroalimentares (+18%). 
Em termos de composição das exportações, 
em 2019, as categorias mais significativas são 
as relativas aos Materiais de Transporte 
Terrestre (onde se inclui a vertente 
automóvel), Máquinas e Aparelhos, Químicos 
e Agroalimentares.
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Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos [GEE], 2020

Gráfico 1.4: Exportações nacionais 
de bens. 2015-2019
(valores em milhões de Euros)

Gráfico 1.5: Exportações nacionais de bens por categorias 
2015-2019 (valores em milhares de milhões de Euros)
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Gráfico 1.6: Exportações por Modos de Transporte. 2019 (% em Peso e % em Valor)

1.2 A ligação da economia portuguesa ao Mundo
Evolução dos últimos anos

Relativamente aos produtos exportados por modo de transporte, cerca de metade (em termos de peso) 
são transitados por via marítima, embora em termos de valor, o mesmo modo é apenas responsável por 
cerca de 30% do total. No modo rodoviário, passa-se a situação inversa, sendo este responsável por 43
do peso transportado, mas por 60% do valor. De notar o peso muito pouco relevante do modo
ferroviário, o que, se atendermos a que os maiores mercados de exportação são Espanha, França e
Alemanha, não deixa de espelhar as limitações da atual oferta ferroviária. 

Importações
Portugal importou, em 2019, cerca de 80,3 mil milhões de Euros, mais 33% que em 2015.

Este aumento deveu-se, em grande parte às 
importações de países Intra-UE (+15,21 mil 
milhões de Euros), com 72% desse crescimento 
a concentrar-se no top 3 das origens das impor-
tações portuguesas (Espanha, Alemanha e 
França). 
No mesmo período 2015-2019, as importações 
extra-UE tiveram um crescimento de 34%, 
resultado, em parte, do aumento significativo 
das importações do mercado chinês (+85%, face 
a 2014), parcialmente compensadas pela 
redução das importações provenientes de 
Angola, único mercado onde se verificou uma 
diminuição de volume no período em análise 
(-33%, face a 2015).
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1.2 A ligação da economia portuguesa ao Mundo
Evolução dos últimos anos

Face à evolução das importações entre
2015 e 2019, é relevante destacar, em
termos do top 3, uma maior estabilidade
face ao panorama das exportações
(tendo-se mantido as mesmas categorias
no top).
Relativamente às mesmas, registam-se 
as seguintes evoluções: Máquinas, 
aparelhos e partes (+50%), Químicos 
(+26%) e Agroalimentares (+21%) .
Em termos de composição das
importações, em 2019, as categorias 
mais significativas são as relativas às 
Máquinas , Aparelhos e Partes, Químicos 
e Agroalimentares.

Relativamente ao modo de transporte utilizado nas importações, cerca de 61% são transitados por via 
marítima, na perspetiva peso, embora em termos de valor, este modo é apenas responsável por cerca de 
26% do total. No modo rodoviário, a situação é inversa, sendo este responsável por um terço do peso 
transportado, mas, por 60% do valor. De relevar também aqui, e à semelhança do observado também 
para as exportações, o peso pouco significativo do modo ferroviário. 

Gráfico 1.9: Importações por Modos de Transporte. 2019 (% em Peso e % em Valor)
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Gráfico 1.8: Importações nacionais de bens por categorias. 
2015-2019 (valores em milhares de milhões de Euros)
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1.3 O setor logístico nacional
Evolução dos últimos anos

A caracterização detalhada do setor logístico nacional é uma tarefa complexa, uma vez que, se no que 
toca às empresas que desenvolvem a sua atividade na prestação de serviços logísticos a sua atividade é 
capturada pelo INE no âmbito do setor “Transportes e Armazenagem”, e em particular nos subsetores 
“Transporte de mercadorias por caminho-de-ferro”, “Transportes rodoviários de mercadorias”, “Trans-
portes marítimos de mercadorias”, “Transportes aéreos de mercadorias e transportes espaciais”, “Arma-
zenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento)” e “Outras atividades postais e de 
courier”, já o conjunto de atividades logísticas de natureza interna que as demais empresas desenvolvem 
no contexto da sua atividade não é possível de caracterizar de forma direta.
Assim, as análises apresentadas neste subcapítulo focam-se na primeira componente, externa, das 
empresas de prestação de serviços logísticos.

Em termos de número de empresas do setor, o crescimento médio anual do número de empresas foi de 
2,2%, entre 2014 e 2018, o que representou um incremento total de 939 empresas. Todavia, é um setor 
com bastante atomicidade, em particular no que respeita ao subsetor de Transporte Rodoviário de 
Mercadorias. 
Se tal, por um lado cria flexibilidade na resposta às variações do mercado, por outro levanta desafios 
elevados ao nível da capacidade de investimento, modernização e competitividade individual dos opera-
dores de menor dimensão. 
O setor é também um importante contribuinte para a geração de emprego, com cerca de 2,8% do total de 
emprego nacional, sendo de assinalar uma taxa de crescimento médio anual de 4% na criação de 
emprego no setor, entre 2014 e 2018, o que reflete uma situação de procura crescente de serviços de 
transporte e logística a nível nacional.

…do total das empresas nacionais 
atua nos setores de Transportes 
e Armazenagem de Mercadorias

+11,5K
 EMPRESAS

67%

…das empresas do setor 
concentram-se no Transporte 

Rodoviário de Mercadorias

…mil milhões 
de Euros de Volume 
de Negócios

…dos empregos gerados 
diretamente

2,8%

14,7

…do Valor Acrescentado Bruto 
(VAB) da economia nacional

5,7%

0,9%

Radiografia do setor dos Transportes e Armazenagem de Mercadorias
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1.3 O setor logístico nacional
Evolução dos últimos anos

Ao nível do VAB, apesar do contributo de cerca de 5,6 mil milhões de Euros em 2018 para a economia 
nacional, o peso relativo tem vindo a diminuir, face a uma taxa de crescimento inferior à média nacional 
(6,7% vs. 7,4%), considerando a média de variação entre 2014 e 2018. 

No que respeita ao Volume de Negócios, 
em 2018 para os subsetores elencados, o 
mesmo atingiu cerca de 14.745 milhões de 
Euros, apresentando um crescimento 
médio anual de 3,7% entre 2014 e 2018, 
mais marcado no ultimo triénio. Para este 
volume de negócio e crescimento, as os 
subsetores mais relevantes são o de 
“Armazenagem e atividades auxiliares dos 
transportes” e “Transportes rodoviários de 
mercadorias”, com mais de 90% do total, 
em 2018, sendo também aqueles que 
evidenciaram um crescimento mais 
robusto no período de análise.

No que se refere à rendibilidade das empresas, não existem dados bottom-up ao nível do sistema
nacional de estatística que permitam uma aferição detalhada deste importante indicador.

Todavia, tomando-se como proxy a média do 
Rácio entre o Excedente Bruto de Exploração 
(diferença entre o VAB e os custos com pessoal 
e impostos) e o Volume de Negócios para os 
subsetores com dados relevantes, é possível 
observar que o subsetor de Armazenagem e 
atividades Auxiliares de Transporte apresenta 
um rácio claramente superior aos demais 
subsetores. Estes por sua vez, apresentam rácios 
inferiores à média Nacional.
Estes resultados evidenciam as vantagens 
inerentes a um posicionamento de maior valor 
acrescentado na cadeia de valor.

Armazenagem e actividades auxiliares dos 
transportes (inclui manuseamento)

Transportes rodoviários de 
mercadorias

Total Sub-Sectores

Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos [GEE], 2020  
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1.3 O setor logístico nacional
Evolução dos últimos anos

No que concerne ao investimento, em 
Capex, o mesmo totalizou em 2019 
cerca de 687 milhões de Euros para os 
subsetores considerados.
Nos últimos anos, o investimento é 
liderado pelos subsetores de “Armazen-
agem e atividades Auxiliares de Trans-
porte” e “Transporte Rodoviário de 
Mercadorias”, apesar de ambos eviden-
ciarem uma tendência decrescente.
Para referência, o peso do investimento
nestes subsetores face ao total nacional
passou no período em análise, de um
valor máximo em 2015, com quase 6%,
para um mínimo de 3% em 2019, o que
representa motivo de preocupação.

      
Em termos de emprego, e já com dados de 2019, os subsetores considerados registavam um total de mais 
116 mil postos de trabalho, tendo constantemente gerado novos empregos no período considerado (2014 
a 2019), com uma taxa média anual de crescimento de 4,8%.

No mesmo período de análise, os gastos 
totais com o pessoal, tiveram um cresci-
mento médio de 8%, passando de 2.088 
milhões de Euros em 2014, para 2.928 
milhões de Euros em 2019. 
Este crescimento incorpora duas compo-
nentes – a variação no número de
trabalhadores (4,8% de taxa média anual) 
e a variação do valor médio de gastos com 
o pessoal, que cresceu 2,64% ao ano, em 
termos médios para os subsetores consid-
erados.
Neste sentido destaca-se o subsetor de 
“Transporte Rodoviário de Mercadorias”, 
com taxas médias de crescimento médio de 
10,3% nos gastos totais com o pessoal, 
resultantes de um incremento anual médio 
de 4,8% em termos de trabalhadores e um
incremento do gasto médio por 
trabalhador de 4,4% anual.

Gráfico 1.12:  Evolução da Formação Bruta de Capital Fixo 
(Cumulativo), 2014-2019 (valores em milhões de Euros)
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(Cumulativo), 2014-2019 (valores em milhares)

Armazenagem e actividades auxiliares 
dos transportes (inclui manuseamento)

Transportes rodoviários de 
mercadorias

Outras atividades postais e de courier

Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos [GEE], 2020  

Transportes mercadorias por 
vias navegáveis interiores

0

20

60

100

120

80

40

2014 2015 2016 2017 2018

Total Sub-sectores

2019

15



1.3 O setor logístico nacional
Evolução dos últimos anos

Em termos de performance, e tomando 
como benchmark o índice Logistics 
Performance Index (“LPI”) do Banco 
Mundial, verifica-se uma evolução positi-
va da performance da logística Nacional 
em quase todas as vertentes, entre 2014 e 
2018, com destaque para as dimensões 
“International Shipment” e “Timeliness”. 
Na vertente negativa, há uma diminuição 
de performance na vertente “Customs” e 
“Infrastructure”.
Comparando com a Alemanha, o top 
performer de 2018, existem défices em 
todas as dimensões, sendo a dimensão 
“International Shipments” aquela onde o 
gap é menor.

Em termos gerais, confirma-se a vitalidade do setor logístico Nacional, embora os volumes de investimen-
to reportado pelas empresas e as deficiências conhecidas no que tange a infraestruturas de transporte, 
em particular no modo ferroviário, são preocupações importantes para um setor que será vital para
materializar a ambição nacional de crescimento dos setores produtivos, com especial foco na vertente 
de exportação.
Por outro lado, no que respeita à vertente interna, a busca constante pela eficiência, as mudanças ao nível 
dos hábitos e padrões de consumo, decorrentes da pandemia e de um anunciado período de reconstrução 
económica, colocam à logística interna das empresas e aos prestadores de serviços logísticos um conjunto 
de desafios, que se detalham no ultimo capítulo deste relatório.

Gráfico 1.14: Logistic Performance Index, Portugal 
2014 e 2018, Alemanha 2018 (Escala 0 a 5)
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2.
Análise da Procura



2.1 Perspetiva geral da Procura
Enquadramento

A procura de serviços logísticos resulta da atividade das empresas (B2B) e dos consumidores (B2C), 
designados por clientes de serviços logísticos, associada a processos de compra e venda de bens físicos, 
sempre que exista a necessidade de assegurar o transporte, o armazenamento e a entrega física dos bens 
com origem ou destino nestes clientes.

Num cenário de globalização das atividades económicas, sendo Portugal uma pequena economia aberta 
no contexto da UE, é natural que os fluxos de importação e exportação de bens tenham uma forte 
correlação com a procura de serviços logísticos.
No entanto, a evolução da procura deste tipo de serviços é impactada por outros fatores que importa 
explicitar:

· Evolução da atividade e do negócio das empresas.

· Comportamento e poder de compra dos consumidores.

· Peso das transações internas de compra e venda de bens.

· Termos internacionais de Comércio adotados (incoterms): determinam o ator logístico
responsável pela contratação e/ou pagamento dos serviços logísticos (i.e., Fornecedor,
Cliente, Operador logístico, 4PL, etc.), com impacto no PIB nacional.

Em 2019, as exportações de bens aumentaram 3,5% e as importações aumentaram 6,0%, o que representa 
uma desaceleração face ao crescimento de 2018 (+5,1% e +8,3%, respetivamente). 

Verificaram-se crescimentos em ambos os fluxos no Comércio Intra-UE e Extra-UE, embora mais significa-
tivos nas transações intracomunitárias. Face a 2018, a prevalência dos países Intra-UE nas transações de 
bens de Portugal com o exterior aumentou para 76,8% nas exportações (+0,6 p.p.) e 76,4% nas impor-
tações (+0,5 p.p.).

75%
O crescimento sustentado das importações 
e exportações de bens induziu uma maior 
procura de serviços logísticos.

do total dos bens transacionados no 
Comércio internacional português, 
correspondem a fluxos de carga 
intracomunitários. 

TEMAS CHAVE:

Fonte: INE
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Gráfico 2.1: Importações nacionais em 2019   
(valores em milhões de Euros)
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Gráfico 2.2: Exportações nacionais em 2019 
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2.1 Perspetiva geral da Procura
Caracterização do comércio internacional português

Numa análise mais detalhada dos fluxos comerciais internacionais, verifica-se que Espanha, França 
e Alemanha permaneceram como os principais clientes e fornecedores externos de bens a Portugal, 
representando cerca de 60% do total de bens transacionados. Destes países destaca-se a Espanha 
que se manteve como o maior parceiro de Portugal, representando 24,7% das exportações e 30,5% 
das importações. 
As exportações para os Estados Unidos aumentaram, tendo este país permanecido como o principal 
destino fora da UE. Nas importações, a China, continua a ser o principal fornecedor extracomunitário.
Considerando os principais mercados de importação e exportação anteriormente referidos, é expectável 
que o modo de transporte rodoviário seja o mais utilizado pelos seguintes motivos:

· Localização geográfica dos países de origem/destino (Distâncias médias).

· Dimensão das cargas.

· Tipologia, frequência e prazo de entrega das cargas.

· Flexibilidade deste modo de transporte face a outros modos alternativos.

· Disponibilidade e qualidade da oferta destes serviços face a outros modos de transporte.

·  Aproveitamento dos fluxos inversos para rentabilização do transporte.

Da análise dos fluxos internacionais por região do país, destaca-se a preponderância do Norte enquanto 
maior região exportadora, bem como a relevância da Área Metropolitana de Lisboa. Na vertente das 
importações, verifica-se uma concentração dos fluxos de produtos nas zonas de grande consumo, associa-
das às regiões de maior densidade populacional.
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Gráfico 2.3: Principais Destinos das Exportações 
(valores em milhões de Euros)

Gráfico 2.4: Principais Origens das Importações 
(valores em milhões de Euros)
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60%
do total de bens transacionados internacionalmente em 
Portugal, concentra-se num número reduzido de países, 
nomeadamente a Espanha, França e Alemanha.

TEMAS CHAVE:

Gráfico 2.5: Volume de Exportações por Região 
(valores em milhões de Euros)

Gráfico 2.6: Volume de Importações por Região 
(valores em milhões de Euros)
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Gráfico 2.8: Exportações por Destino
no Modo Marítimo

Gráfico 2.9: Importações por Origem
no Modo Marítimo

Gráfico 2.10: Importações por
Origem no modo Aéreo

2.1 Perspetiva geral da Procura
Caracterização do comércio internacional português

Analisando a repartição do volume de mercadorias transportadas pelos diferentes modos de transporte, 
no âmbito do comércio internacional português, no período em análise, não se registaram alterações 
significativas no peso relativo de cada uma das tipologias transporte.
Assinala-se a predominância do transporte rodoviário, representando mais de 60% do volume transporta-
do, sendo que os modos de transportes rodoviário e marítimo agregados representam mais de 90% 
do volume da carga transportada internacionalmente.
A utilização do modo ferroviário tem pouca relevância no contexto da logística nacional, tendo 
o transporte aéreo uma utilização residual, no volume total de mercadorias movimentadas.

Quanto às principais origens e destinos dos fluxos de carga internacional, verifica-se que no modo maríti-
mo, mais de metade das toneladas exportadas têm como destino a Europa, tendo o continente Africano 
também alguma relevância. 
Nas importações, apesar do destaque da Europa, a distribuição pelos restantes continentes é mais equili-
brada, tendo o continente Americano um peso específico superior. 
No que diz respeito às importações pela via aérea, o continente Americano representa praticamente 
metade das toneladas movimentadas por este modo de transporte.

24%

51%

9%
16%

36%

29%
19%

16%

29%

45%

22%

4%
Europa

América
África

Ásia

Europa

América
África

Ásia

Europa

América
África

Ásia

“O transporte ferroviário necessita de um trabalho de fundo para se tornar num parceiro mais fiável nas soluções 
logísticas“ 
Rui Baptista. Autoeuropa 

“…forte dependência entre os setores da logística e transportes, com especial ênfase para a premência da interopera-
bilidade entre diferentes sistemas e entre as redes existentes, de que é mais evidente o caso da rede ferroviária“ 
Luís Moutinho. Sonae MC

TEMAS CHAVE:
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Gráfico 2.7:  Volume de mercadorias movimentado no Comércio internacional 
português por modo de transporte (valores em milhares de Toneladas)
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2.2 Perspetiva geral setorial da Procura
O efeito da pandemia

A crise pandémica, tendo afetado a economia nacional transversalmente, provocou efeitos assimétricos 
nos diversos setores de atividade económica. Destacam-se em seguida, de forma resumida, os principais 
impactos da pandemia no negócio das empresas e na gestão das cadeias logísticas dos diversos setores 
englobados neste estudo.

Setor Agroalimentar
Apesar do impacto negativo da pandemia verificado na maioria dos setores económicos, o setor Agroali-
mentar, demonstrou bastante resiliência e capacidade de resposta à crise pandémica.
Porém, o encerramento do canal HoReCa, mercados e feiras afetou diretamente subsetores como, por 
exemplo, o do leite e lacticínios, pela impossibilidade de escoar os seus produtos, assim como pela falta 
de capacidade de armazenagem, provocando uma redução até 90% das encomendas.
O subsetor das carnes, nomeadamente as de bovino, ovino e caprino teve reduções de consumo, em linha 
com a tendência de os consumidores adquirirem produtos de preço mais reduzido e a sua crescente 
consciencialização da sustentabilidade ambiental. O subsetor de frutas e hortícolas teve dificuldades no 
escoamento dos produtos devido ao encerramento dos mercados tradicionais e de toda a rede HoReCa, 
tendo, em contrapartida, ocorrido uma diminuição da concorrência de produtos importados. 
De uma forma geral, a maioria dos atores da cadeia (produtores, retalhistas, operadores logísticos e 
empresas de transporte) tiveram capacidade de resposta à crise pandémica. O excesso de procura sentido 
no início da pandemia, levou a uma quebra de stock na maioria dos retalhistas/grossistas. No entanto, 
durante a pandemia, principalmente nos primeiros meses de confinamento, o sistema de distribuição 
funcionou adequadamente. Com poucas exceções, os produtos essenciais não faltaram nas prateleiras 
dos supermercados, hipermercados e outros retalhistas.
A desmaterialização dos processos de compra acentuou-se ainda mais com a pandemia, com um número 
crescente de consumidores a optar pela compra online, com impacto logístico nas operações de "última 
milha", principalmente em ambiente urbano, veio colocar desafios a todos os operadores e entidades 
públicas responsáveis pela gestão e mobilidade nos centros urbanos.

Setor Automóvel
A pandemia teve um forte impacto, neste setor económico, quer ao nível da procura, quer nos processos 
de abastecimento, em particular na gestão da rede global de fornecedores e das cadeias logísticas de 
suporte, realçando-se os seguintes aspetos: 

· Diminuição acentuada da procura e dos volumes de produção (-30% do volume de Negócios,   
  em 2020, face a 2019, segundo a AFIA – Associação de Fabricantes da Indústria automóvel).
· Definição de planos de contingência ao nível da rede logística de abastecimento - aumento da 
  capacidade de armazenagem via Outsourcing ou aluguer de espaços.
· Aumento do esforço de monitorização e controlo dos fornecedores e respetivas mercadorias 
  provenientes de regiões particularmente afetadas pela crise pandémica.
· Definição de planos de mitigação de riscos - Medidas de proteção e formação dos 
  trabalhadores, por forma a garantir as condições de segurança adequadas.

O setor Agroalimentar demonstrou bastante resiliência à crise pandémica.

Os períodos de encerramento dos mercados tradicionais e do canal HoReCa tiveram um forte impacto 
no consumo de produtos do setor Agroalimentar.

Diminuição significativa da procura e dos volumes de produção no setor Automóvel.

TEMAS CHAVE:
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2.2 Perspetiva geral setorial da Procura
O efeito da pandemia

Setor da Pasta e Papel
Na Europa a procura interna de papéis sanitários (i.e., lenços, papel higiénico, guardanapos, etc.) 
permaneceu relativamente estável, apesar das dificuldades nos segmentos não-domésticos. 
O segmento de papéis e cartões de embalagem beneficiou do significativo crescimento do e-commerce, 
mas, em contrapartida, sofreu uma quebra nas embalagens industriais em virtude do abrandamento da 
economia. 
Nos papéis gráficos e de escritório registou-se um impacto negativo no negócio, acelerando o declínio no 
seu consumo, já patente na última década. Os papéis especiais sofreram comportamentos heterogéneos 
em função dos mercados e dos segmentos de consumidores. 
A crise teve assim, o efeito de acelerar as mudanças nos padrões de consumo que já se vinham a verificar 
(i.e., digitalização, trabalho remoto, etc.). 
Por outro lado, apesar do segmento de pasta de mercado ter continuado relativamente estável, designa-
damente, nas exportações para a Ásia, a disponibilidade de fibra reciclada esteve em risco em muitos 
países da Europa, por causa da redução na coleta (falta de mão-de-obra e medidas sanitárias) e 
diminuição da atividade em áreas de consumo geradoras de papel para reciclagem. 
Por último a disponibilidade de madeira, como principal matéria-prima, sofreu alguma instabilidade em 
países específicos, tendo o impacto dos constrangimentos associados aos transportes e logística afetado 
os produtos/segmentos mais dependentes da sua importação e exportação.

Setor do Retalho
Neste setor de atividade, a crise pandémica teve efeitos distintos, muitas vezes contrários, no comporta-
mento da procura nos diversos canais de vendas (Lojas físicas vs. Comércio eletrónico) e categorias de 
produtos comercializados. Por outro lado, a volatilidade e imprevisibilidade, da procura obrigou as
empresas do setor a reconfigurar as suas redes logísticas, em colaboração com os Fornecedores,
assegurando a capacidade e a continuidade de fornecimento do mercado com os níveis de serviço
adequados. Destacam-se em seguida algumas das ações desenvolvidas pelas empresas do setor face 
ao contexto da pandemia:

· Definição de planos de mitigação de riscos associados a medidas de proteção e formação dos
trabalhadores, para garantir as condições de segurança adequadas.
· Ajuste das capacidades e stocks para assegurar níveis de serviço ao cliente adequados, num 
  contexto de forte volatilidade e alteração do padrão de comportamento dos consumidores - 
  Lojas de base alimentar com forte aumento da procura vs. lojas de base não alimentar com 
  significativa redução da procura.
· Gestão dos riscos por forma a assegurar a continuidade das operações face aos condicionalis-
mos da crise pandémica ao nível das operações de loja, entrepostos logísticos, equipa central
de trabalho, e face à reação e organização dos fornecedores dos diferentes segmentos de
atividade, e as restrições de circulação locais e globais.
· Investimento em infraestruturas físicas e nos recursos humanos, com impacto na estrutura 
  de custos da operação.

No setor da Pasta e Papel, os papéis sanitários mantiveram uma procura estável.

Disponibilidade de fibra reciclada (papéis reciclados) esteve em risco na Europa.

No setor do Retalho, verificou-se um comportamento da procura distinto por categoria de produto: Lojas 
de base alimentar com forte aumento da procura vs. lojas de base não alimentar com redução da procura.
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2.2 Perspetiva geral setorial da Procura
O efeito da pandemia

Setor Têxtil, Vestuário e Calçado
Subsetor Têxtil e Vestuário
No subsetor do Têxtil e Vestuário a evolução da situação epidemiológica nos principais países fornece-
dores, teve impacto na disponibilidade de mão-de-obra e na capacidade de produção, bem como na 
logística multimodal que sustenta estas cadeias de valor globais.
Nesse sentido, as empresas têm procurado deslocalizar a produção destes bens para outros países 
fornecedores, que retomem mais rapidamente as atividades ou que estejam mais próximos dos retalhistas 
e do mercado, para mitigação dos riscos associados às suas cadeias de abastecimento.
Verificaram-se constrangimentos na oferta de serviços de transporte marítimo, nomeadamente uma 
redução da frequência dos serviços (partidas em branco e frota ociosa) e mudança das rotas e dos trans-
bordos, que afetam particularmente os serviços Ásia - Norte da Europa, com impacto nas cadeias globais 
deste e de outros setores económicos.
As companhias marítimas estão gradualmente, a reduzir o número de escalas que oferecem para se 
adaptarem ao declínio da procura e aos desequilíbrios de carga. Este movimento afetará a conectividade 
do transporte marítimo regular dos países fornecedores, tanto em termos de ligações intercontinentais 
como inter-regionais.
Subsetor do Calçado
No subsetor do Calçado prevê-se, a nível global, uma quebra média das vendas do setor de 22,5% em 
2021, o que deverá corresponder a uma contração da procura em cerca de 5.100 milhões de pares de 
sapatos.
O decréscimo da procura é mais acentuado na Europa, onde se espera uma redução do consumo do 
calçado em 27%, contra um recuo de 21% e 20%, na América do Norte e Ásia, respetivamente.
Considerando a complexidade da Cadeia de Abastecimento do setor do Calçado, torna-se claro que a 
pandemia veio acelerar a necessidade de reconfigurar estas cadeias, no sentido de reduzir os riscos 
associados.
A indústria do calçado em Portugal, está bastante dependente da importação de componentes para o 
processo produtivo, pelo que as alterações no mercado externo têm repercussões neste setor, que 
depende, em primeira instância, dos fornecimentos oriundos de vários países Europeus e Asiáticos. Desta 
forma a expansão para diferentes geografias pode mostrar-se crucial perante um cenário de instabilidade 
económica e/ou política.
O novo paradigma logístico do setor e indústria do calçado passa por dois movimentos complementares:

· A dispersão da produção por diferentes países, de modo a reduzir o risco da disrupção das 
  redes internacionais de fornecimento.
· A deslocalização da produção para países mais próximos dos mercados de consumo, limitando 
  assim a extensão das cadeias de abastecimento e reduzindo os tempos de trânsito.

Tendência para a dispersão da produção por diferentes países, de modo a reduzir o risco da disrupção 
nas redes internacionais de fornecimento.

Deslocalização da produção para países mais próximos dos mercados de consumo, limitando assim 
a extensão e complexidade das Cadeias de Abastecimento.
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Setor de atividade Número de Empresas Número de Respostas Médio

Agroalimentar 8 117
Automóvel 9 83
Pasta e Papel 1 118
Retalho 5 133
Têxtil, Vestuário e Calçado 5 92
Total 28 104

2.2 Perspetiva geral setorial da Procura
A voz dos clientes 

No âmbito do estudo "A Logística em Portugal", foram realizados um inquérito e um conjunto de entrev-
istas a um grupo representativo de clientes de serviços logísticos, tendo em vista a caracterização 
da procura deste tipo de serviços em Portugal. 
Para o inquérito, foram convidadas e selecionadas 28 empresas representativas dos setores de atividade 
englobados no estudo. O quadro seguinte apresenta a distribuição das empresas inquiridas, distribuídas 
pelos respetivos setores de atividade.

Para além de outros indicadores e estatísticas relevantes, foi solicitado às empresas englobadas no 
inquérito, tendo por base a metodologia da KPMG de avaliação de maturidade da supply chain, um 
exercício de autoavaliação do seu grau de maturidade logística atual, nos vários processos associados à 
gestão da cadeia logística, numa escala crescente de 5 níveis, tendo sido também solicitada a definição 
dos objetivos a atingir num horizonte de três anos, para as diferentes vertentes do modelo operacional:

Tabela 2.1: Número de empresas e respostas, por setor de atividade

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Empresas, representativas dos setores de atividade englobados no 
estudo "A Logística em Portugal", participaram num inquérito e num 
conjunto de entrevistas, tendo em vista a caracterização da procura 
deste tipo de serviços em Portugal. 
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· Processos
· Organização
· Modelo de Prestação 
  Serviços
· Tecnologia
· Informação
· Governo

Vertentes do Modelo Operacional

Graus de Maturidade Caracterização

1 — Reactive
Maturidade resuzida de práticas, mecanosmos e tecnologias associadas à área 
Logística. A função Logística, na organização, é reactia, não prioritária e subordinada 
às outas finções, possui níveis de formalização e controlo reduzido. 

2 — Managed
Estágio intermédio entre nível 1 e 3. A organização possui algumas das funções, 
processos e KPI logísticos definidos e implementados, mas opera predominantemente 
numa lógica de silos. A função Logística é a vista, internamente, como uma função 
de suporte, não crítica ou diferenciadora.

3 — Established

A organização possui dunções, processo KPI logísticos definidos e implementados, mas 
opera predominantemente numa lógica de silos: o seu nível de integração é optimizável ( 
ao nível do planeamento/ flexibilidade/ agilidade/ informação) face às restantes funções 
core da organização. A função Logísticas é a vista, internamente, como uma função 
relevante mas não crítica ou diferenciadora.

4 — Integrated

Estágio intermédio entre o nível 3 e 5. Nos processos críticos, a Logística, na organização, 
é vista como um factor de diferenciação e criação de valor. São desenvolvidas iniciativas 
não sistemáticas na dimensão Logística, no sentido da optimização de performance, e na 
capitalização do uso da tecnologia e dos novos modelos operativos. A performance está 
em alinhamento, mas aquém das melhores práticas internacionais.

5 — Collaborative
A Logísticas, na organização, é vista como um factor de diferenciação e criaçãode valor. 
São desenvolvidas, em contínuo, iniciativs na dimensão Logístia, no sentido da optimização 
de performance, e na capitalização contínua do uso da tecnologia e de novos modelos 
operativos. A performance está em alinhamento com as melhores práticas internacionais.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura
Setor Agroalimentar – Contexto

O setor Agroalimentar é caracterizado pela criação de produtos marcadamente portugueses, com um 
nível de competitividade já elevado e crescente nos mercados externos. Alguns produtos apenas produzi-
dos em Portugal estão fortemente associados a hábitos alimentares saudáveis.
O setor Agroalimentar aporta um forte contributo à economia nacional, tanto em Volume de Negócios (17 
mil milhões de Euros), como em Valor Acrescentado Bruto (3,3 mil milhões de Euros), sendo também um 
dos setores da indústria transformadora que mais emprega em Portugal, responsável por mais de 114.000 
postos de trabalho diretos e cerca de 500.000 indiretos. 
O setor tem contribuído para o equilíbrio da balança comercial, registando na última década uma taxa de 
crescimento das exportações superior às importações. Mantendo o nível de crescimento dos dois fluxos, 
esta indústria poderá vir a tornar-se exportadora líquida. 
Em 2019, a indústria Agroalimentar atingiu um volume de exportações recorde de 5 mil milhões de Euros, 
o que constituiu uma evolução positiva para o setor.
As exportações da indústria alimentar e de bebidas portuguesa atingiram em 2018 o valor mais alto de 
sempre, aumentando 3,1%, para 5.016 milhões de Euros, face a 2017, acumulando desde 2010, um cresci-
mento de 56%.
O setor Agroalimentar exporta para 185 mercados externos, sendo os países mais representativos a 
Espanha, França, Brasil, Angola, Itália e Reino Unido.
Este negócio tem mantido, nos últimos anos, um desempenho acima da média da economia nacional, 
existindo boas expectativas de crescimento na próxima década por parte dos gestores e empresários do 
setor, com um forte impacto, direto e indireto, noutros setores da economia portuguesa, com destaque 
para os setores a montante da cadeia de valor. 
O setor assume uma grande importância no desenvolvimento do tecido empresarial e na criação de 
emprego nas zonas menos desenvolvidas do território nacional, contribuindo para a evolução da autossu-
ficiência alimentar do País e para garantir a sustentabilidade do consumo nacional. 
A Indústria Agroalimentar portuguesa conta com uma elevada notoriedade nos mercados externos, sendo 
reconhecida internacionalmente pela qualidade e inovação dos seus produtos e pela sua excelente 
capacidade produtiva - O vinho, o azeite, a pastelaria, a fruta, as conservas de peixes e os tomates conser-
vados são alguns dos principais produtos portugueses mais exportados para diversos mercados externos.
Portugal é o segundo maior exportador de concentrado de tomate da Europa, setor liderado pela Itália. 
Cerca de 95% da produção nacional de concentrado de tomate é exportada, sendo das culturas agrícolas 
com maior peso económico em Portugal.

As exportações da indústria alimentar e de bebidas portuguesa atingiram em 2018 o valor mais alto de sempre, 
aumentando 3,1%, para 5 mil milhões de Euros, face a 2017, acumulando desde 2010, um crescimento de 56%.
Relevância crescente dos países da Bacia Mediterrânica, ao nível da integração das cadeias regionais, 
mas também como mercados alternativos ao sourcing das empresas.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura
Setor Agroalimentar – Cadeia de Abastecimento

A figura acima representa a cadeia de valor global do setor Agroalimentar, deste a produção até à venda e 
entrega dos produtos ao consumidor final: “From the stable to the table”.
A montante, a cadeia de abastecimento do setor Agroalimentar abrange as áreas da produção agrícola, da 
pecuária, do pescado e da produção de outro tipo de matérias-primas.
Após o processo de transformação industrial, os produtos acabados chegam aos clientes / consumidores 
finais através de diferentes canais de distribuição: centrais de compras, mercados abastecedores, grossis-
tas, retalhistas e canal HoReCA. 
As funções de armazenagem encontram-se em vários pontos ao longo da cadeia, funcionando como 
reguladores dos fluxos da oferta e da procura, onde também se processam serviços de valor acrescentado, 
nomeadamente a personalização dos produtos, embalamento secundário, kitting, etc. Crescentemente, 
estas operações são subcontratadas a operadores logísticos.
As funções de transporte efetuam as ligações físicas entre todos os elos da cadeia. A montante, o trans-
porte é predominante efetuado em grandes quantidades para distâncias maiores, sendo que ao longo da 
cadeia logística, as cargas se vão fragmentando, para dar respostas aos requisitos geográficos da 
distribuição e aos diferentes canais a servir.
O e-commerce, nomeadamente os canais de venda online, tem vindo a crescer de forma sustentada, 
existindo um esforço das empresas do setor para a introdução de novas tecnologias nos seus modelos 
de negócio, apresentando propostas de valor inovadoras. Devido ao contexto da pandemia, o e-commerce 
no setor dos produtos alimentares aumentou consideravelmente e prevê-se que continue a ter crescimen-
tos significativos no futuro. 

O e-commerce tem vindo a crescer de forma sustentada no setor Agroalimentar, existindo um esforço 
das empresas para a introdução de novas tecnologias nos seus modelos de negócio, tendo o contexto 
da pandemia, acelerado esta tendência, prevendo-se que se continuem a verificar crescimentos significativos 
dos canais digitais no futuro.
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Figura 2.1: Cadeia Logística do setor Agroalimentar
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2.3 Perspetiva setorial da Procura
Setor Agroalimentar – Cadeia de Abastecimento

Em seguida apresentam-se algumas especificidades do setor associadas às funções logísticas mais 
relevantes na cadeia de abastecimento Agroalimentar.

· Transporte de Matérias Primas: as importações de matérias-primas (commodities) em grandes 
quantidades com origens distantes são efetuadas por via marítima. Para volumes de compra e 
distâncias menores são preferencialmente utilizados os transportes ferroviário e rodoviário.
· Transporte de Produtos Semiacabados e Acabados: o transporte deste tipo de produtos é 
efetuado maioritariamente pela via rodoviária. Quando os fluxos são intercontinentais, o trans-
porte é efetuado em contentor por via marítima. 
Nos produtos perecíveis, as condições específicas de temperatura e humidade, exigem sistemas de 
transporte que cumpram todas as condições técnicas e regulamentares para assegurar, sem 
interrupção, a cadeia de frio, sendo obrigatórios sistemas de medição e controlo em tempo real 
dos parâmetros críticos, ao longo de toda a cadeia de abastecimento.
O cumprimento de tempos de trânsito e de entrega agressivos, principalmente em produtos 
frescos, com ciclos de vida muito curtos, exigem sistemas operacionais fiáveis e robustos. As 
condições na armazenagem e distribuição destes bens de consumo são fatores cruciais para a sua 
conservação.
· Armazenagem: tal como já referido, as funções de armazenagem encontram-se localizadas ao 
longo de toda a cadeia, funcionando como reguladores dos fluxos entre a oferta e a procura. 
Como é previsível, a oferta de serviços logísticos para produtos alimentares secos é extensa e 
diversificada, diminuindo significativamente quando se trata de produtos perecíveis. As operações 
que se realizam nos armazéns são diversificadas: armazenagem, receção de produtos, controlo de 
qualidade, preparação de encomendas (picking), embalagem, reembalagem, etiquetagem, expe-
dição, controle de inventários e logística promocional (i.e., kitting, produção de packs promociona-
is, montagem de expositores, etc.).
· Distribuição capilar: dentro da cadeia de valor dos produtos alimentares esta operação é crítica, 
uma vez que assegura a “última milha” da entrega dos produtos aos clientes finais, nos diversos 
pontos de venda, garantido um nível de serviço adequado, On-time, In-full. Na distribuição de 
produtos perecíveis é obrigatório o comprovativo de temperatura e humidade no momento da 
entrega dos produtos nos pontos de venda.
· Logística Inversa: inclui as devoluções ao expedidor de produtos defeituosos, encomendas 
erradas ou com o prazo de validade expirado e envio de produtos para destruição. Uma outra 
vertente da logística inversa, relaciona-se com a recolha e o tratamento de materiais de embala-
gem e das unidades de movimentação reutilizáveis.
Estes processos assumem um papel fulcral no setor Agroalimentar, pois asseguram a reciclagem 
de todos os materiais utilizados no embalamento, assim como a própria segurança dos alimentos 
e dos consumidores. 

Requisitos específicos associados ao controlo de temperatura e humidade nas cadeias de frio, em particular, 
o cumprimento de prazos de entrega agressivos, principalmente nos produtos frescos, com ciclos de vida 
muito curtos, exigem sistemas operacionais fiáveis e robustos. As condições na armazenagem e distribuição 
destes bens de consumo são fatores cruciais para a sua conservação.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura
Setor Agroalimentar – Desafios atuais e futuros

Em relação aos desafios atuais e futuros do setor Agroalimentar, prevê-se que ao nível da distribuição se 
acentue o paradigma do omnicanal e o seu desenvolvimento, integrando a vertente online e física.
O crescimento das vendas online criará desafios, quer ao nível da otimização das rotas de distribuição, 
quer ao nível da maximização da utilização da capacidade das viaturas, considerando a tendência de 
crescimento das entregas diretas ao consumidor final, o que terá implicações ao nível da armazenagem 
dos produtos, nomeadamente nos processos de picking e expedição.
As questões da sustentabilidade e do impacto ambiental das empresas são preocupações crescentes dos 
consumidores, criando assim novos desafios para as organizações. Assim, verifica-se que o desenvolvi-
mento e a eficiência dos processos de logística inversa são fulcrais, de modo a reduzir custos e dar respos-
ta às expectativas dos consumidores.
Os processos da distribuição terão também um grande desafio tecnológico pela frente, nomeadamente na 
implementação de soluções informáticas que assegurem previsões mais precisas de fluxos, encomendas e 
otimização de rotas, com recurso à Inteligência Artificial e ao Machine Learning, para aumento da fiabili-
dade da gestão da procura.
Assegurar uma maior sincronização entre a armazenagem e os processos de transporte e distribuição será 
fundamental para garantir níveis de eficiência e de serviço ao cliente mais elevados. 
Nesse sentido, é fundamental garantir visibilidade em tempo real sobre as cadeias de abastecimento, 
nomeadamente ao nível da execução do transporte, assegurando o track & trace das mercadorias, através 
da adoção de soluções tecnológicas como a geolocalização e comunicação em tempo real com as viatu-
ras, previsões de datas de entrega mais rigorosas, interação direta com smartphones dos condutores, etc.

O crescimento das vendas online criará desafios, quer ao nível da  otimização das rotas de distribuição, quer ao 
nível da maximização da utilização da capacidade das viaturas, considerando a tendência de crescimento das 
entregas diretas ao consumidor final, o que terá implicações na armazenagem dos produtos, nomeadamente 
nos processos de picking e expedição.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura
Setor Agroalimentar – Principais tendências

Em seguida apresentam-se as principais tendências verificadas no setor Agroalimentar:
· Exigência de segurança alimentar: garantir a qualidade dos alimentos e a segurança alimentar é o 
requisito mais importante para os consumidores deste setor, designadamente, assegurar a visibilidade e a 
rastreabilidade transversalmente a toda a cadeia de abastecimento, monitorizando as condições de 
transporte e armazenagem dos produtos até à entrega ao consumidor final. 
· Gestão da cadeia de frio: atualmente, a gestão da cadeia de frio é um aspeto essencial de muitas 
operações logísticas do setor, tendo vindo a ser adotadas tecnologias inovadoras, como a IoT (Internet of 
Things), que asseguram um rastreio e monitorização precisos e em tempo real dos parâmetros de controlo 
de qualidade dos produtos (i.e., temperatura, humidade, etc.). 
·  Análise Preditiva: permite a tomada de decisões em tempo real e o planeamento antecipado tanto na 
estratégia como no desempenho. A capacidade de ser pró-ativo e de antecipar o futuro fará da análise 
preditiva um fator diferenciador na gestão da cadeia de abastecimento. 
· Gestão de resíduos alimentares: o World Resources Institute indica que ao longo de toda a cadeia de 
abastecimento, alimentos no valor de 750 mil milhões de dólares são perdidos ou desperdiçados todos os 
anos. Com a globalização, o fornecimento de alimentos continua a crescer em volume e complexidade, 
tornando mais prementes os objetivos de minimização do desperdício alimentar. Nesse sentido, no 
contexto Nacional, a APLOG é membro fundador do Movimento “Unidos contra o Desperdício”, 
juntamente com empresas relevantes do setor Agroalimentar, Entidades Públicas e Associações, percecio-
nando o crescente impacto deste tema em toda a cadeia logística, tendo em vista o lançamento de 
iniciativas e ações concretas nesta vertente da sustentabilidade ambiental.
· Abastecimento alimentar sustentável com menor pegada ambiental: a grande quantidade de desper-
dício de alimentos referida no ponto anterior, também afeta significativamente o ambiente. 
A pegada de carbono dos resíduos alimentares a nível global é estimada em 3,3 giga toneladas de dióxido 
de carbono por ano. Isto representa aproximadamente 7% de todas as emissões globais, conforme 
publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). 
A distribuição e transporte de alimentos tem contribuído fortemente para o aumento de emissões de 
gases com efeito de estufa. Portanto, desperdiçar alimentos significa, não só a perda de recursos, como 
também contribui para o aumento das emissões de gases com efeito de estufa, com impactos negativos 
sobre o ambiente e a sustentabilidade do planeta, constituindo uma das principais áreas de enfoque para 
o progresso socioeconómico.

Globalização, segurança, regulação e eficiência são agora variáveis críticas na gestão da cadeia 
de abastecimento alimentar. 

Tecnologias emergentes estão a introduzir formas mais rápidas, seguras e inteligentes de conceber, otimizar 
e gerir a cadeia de abastecimento alimentar.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura
Setor Agroalimentar – A voz dos clientes 

No âmbito das entrevistas realizadas neste estudo às empresas do setor, foi possível identificar um 
conjunto de temas críticos e ideias chave associados às dimensões Desafios do setor, Impacto da 
pandemia, Gestão de risco, Infraestruturas Nacionais e Investimento, que importa explicitar.

· Maior proximidade aos centros de entrega consolidados da grande distribuição: 
  Investimentos em infraestruturas logísticas alinhadas com a evolução do negócio.

· Melhoria da visibilidade sobre a cadeia logística quer no B2B, quer no B2C: 
  Investimentos em tecnologia, sensorização dos meios de transporte e das pessoas.

· Desenvolvimento de competências de Advanced Analytics e Big data nas funções 
  logísticas.

DESAFIOS 
DO SETOR

IMPACTO 
DA PANDEMIA

INFRAESTRUTURAS 
NACIONAIS

INVESTIMENTO

· Dotar os meios urbanos de novas abordagens para o acesso ao interior das cidades: 
  criação de hubs de serviços destinados a operações de cross-docking.

· Revisão da matriz de entregas aos clientes urbanos, designadamente as rotas 
  de distribuição e os horários.

· Aumento dos stocks de segurança, para precaver disrupções nos abastecimentos 
  provenientes de fornecedores internacionais, com tempos de trânsito longos.

· Diminuição da dependência de fornecimentos provenientes da China e de outros países 
  fornecedores de longa distância.

GESTÃO 
DE RISCO

· Mudança da tipologia de viaturas dedicadas à ultima milha e o acesso ao interior  
  das cidades.

· Aumento da intensidade das rotas capilares B2C, pelo crescimento das vendas online.

· Redução da pegada ambiental e prossecução da visão de sustentabilidade.

· Operações circulares perfeitamente planeadas.

· Informação em tempo real para diminuição do nível de ruturas nos pontos de consumo.

· Maior dificuldade na formação de cargas.

· Estrangulamentos nos processos de Inbound e no planeamento de transportes, com 
  impacto nos prazos de entrega e na otimização das rotas de distribuição.

· Possibilidade de baixar preços de transporte pela redução da procura global de serviços 
  logísticos.

· Pilotos de last mile para soluções direct-store-delivery (DSD) nos clientes de retalho 
  organizado.

Relevância crescente da visibilidade e rastreabilidade end-to-end das cadeias agroalimentares, assegurando os 
requisitos associados à segurança alimentar, à gestão das cadeias de frio e dos resíduos alimentares.

Aumento da intensidade das rotas capilares B2C, pelo crescimento das vendas online, obrigando 
à reconfiguração das redes e frotas de distribuição dedicadas à “última milha”.

TEMAS CHAVE:
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Gráfico 2.11: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Planeamento e Procura | Estratégia de Rede Logística

Ao nível do planeamento da cadeia logística e da 
gestão da procura as empresas atribuíram um grau 
de maturidade atual médio entre 3 - Established 
e 4 - Integrated nas diversas vertentes, sendo que 
em termos de objetivos a 3 anos, pretendem evoluir 
em todas as vertentes para um grau de maturidade 
de 4 - Integrated.
De referir que as empresas identificaram a vertente 
da Tecnologia como aquela onde a maturidade 
atual é mais baixa e onde existe um maior gap face 
aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe adotar 
as seguintes boas práticas:

· Solução de software especializada para
planeamento da procura, com múltiplos
métodos de consensualização, fontes de 
procura,hierarquias de planeamento, 
cenários what if.

Nos aspetos associados à estratégia da rede 
logística, as empresas atribuíram um grau de 
maturidade atual médio entre 3 - Established 
e 4 - Integrated nas diversas vertentes, sendo que 
em termos de objetivos a 3 anos, pretendem evoluir 
em todas as vertentes para um grau de maturidade 
de 4 - Integrated.
De referir que as empresas identificaram as 
vertentes da Organização e da Tecnologia, como 
aquelas onde a maturidade atual é mais baixa 
e onde existe um maior gap face aos objetivos 
a 3 anos, o que pressupõe adotar as seguintes boas 
práticas:

· Desenho da rede implementado por 
equipa centralizada, com o apoio das 
equipas locais e equipa exclusiva para a 
gestão de riscos da Supply Chain, com 
programa formal transversal. 

2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Agroalimentar – A voz dos clientes 

No âmbito do inquérito aos clientes de serviços logísticos, apresentam-se em seguida os principais 
indicadores, tendências e conclusões para o setor Agroalimentar, bem como a avaliação efetuada pelas 
empresas do seu grau de maturidade logística atual e futuro.

  
 
  
     

Planeamento e Procura

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Governo Organização

Informação Modelo 
de Prestação 
Serviços

Tecnologia

Processo

Estratégia de Rede Logística

Governo Organização

Modelo 
de Prestação 
Serviços

Tecnologia

Processo

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Informação

As empresas do setor definem como crítico o desenvolvimento do suporte tecnológico dos processos de 
planeamento da cadeia logística. A implementação de sistemas avançados de planeamento (APS) permite 
eliminar estrangulamentos, sincronizar a produção com a procura e racionalizar os fluxos de materiais, sendo 
um enabler da melhoria das taxas de satisfação das encomendas e dos tempos de ciclo, reduzindo simultanea-
mente as dificuldades do processo planeamento. 

TEMAS CHAVE:

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"
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Ao nível dos processos de Inbound as empresas 
atribuíram um grau de maturidade atual médio 
entre 3 - Established e 4 - Integrated nas diversas 
vertentes, perspetivando, em termos 
de objetivos a 3 anos, uma evolução em todas 
as vertentes para um grau de maturidade 
de 4 - Integrated.
As empresas identificaram a vertente de Processo 
como aquela onde a maturidade atual é mais baixa 
e onde existe um maior gap face aos objetivos 
a 3 anos, o que pressupõe adotar as seguintes 
boas práticas:

· Monitorização online do frete, desde 
a expedição até ao destino.
· Parcerias estratégicas com transportado-
res prioritários.
· Intercâmbio eletrónico de informação, 
com recurso a rotulagem para suportar 
operações automatizadas de armazenagem.

Nos aspetos associados ás operações logísticas e 
armazenagem, as empresas atribuíram um grau de 
maturidade atual médio entre 3 - Established e 4 - 
Integrated nas diversas vertentes, apontando 
como objetivo a 3 anos, evoluir em todas as 
vertentes para um grau de maturidade próximo 
de 4 - Integrated.
As empresas identificaram a vertente da Organi-
zação como aquela onde a maturidade atual é mais 
baixa e onde existe um maior gap face aos objetivos 
a 3 anos, o que pressupõe adotar as seguintes boas 
práticas:

· Planeamento centralizado de todas as 
operações de armazém.
· Orientações centrais sobre politicas e 
procedimentos de gestão de inventário.
· Previsões revistas regularmente para 
ajustar a alocação de recursos.

2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Agroalimentar – A voz dos clientes 

  
 
  
     

As empresas do setor definem como críticos os temas associados à visibilidade em tempo real sobre a cadeia 
logística de Inbound, assegurando a integração com a rede de fornecedores e prestadores de serviços logísti-
cos, ao nível do planeamento de necessidades de compra e da gestão de transportes, assim como a automa-
tização e planeamento dos processos de armazenagem, através da desmaterialização dos registos e da adoção 
de soluções de mobilidade.

TEMAS CHAVE:

Gráfico 2.12: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Inbound | Operações e Armazenagem

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"
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Gráfico 2.13: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: 

Nos aspetos associados às operações de Outbound, as empresas atribuíram um grau de maturidade 
atual médio entre 
3 - Established e 4 - Integrated nas diversas vertentes.
Em termos de objetivos a 3 anos, as empresas pretendem evoluir em todas as vertentes para um grau 
de maturidade próximo 
de 4 - Integrated.
De referir que as empresas identificaram a vertente da Tecnologia como aquela onde existe um maior 
gap face aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe adotar as seguintes boas práticas:

· TMS com funcionalidades avançadas e integrado com o ERP.                        
· Recurso a software avançado de planeamento de expedição com mecanismos de gestão 
automática de alocação de carga e transportador.
· Recurso a plataformas de contratação de transportes para gerir necessidades adhoc.
· Uso de track and trace de forma reativa. 

2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Agroalimentar – A voz dos clientes 

  
 
  
     

Outbound

As empresas do setor definem como crítico os aspetos associados ao desenvolvimento do suporte tecnológico
da logística de Outbound, através da implementação de sistemas avançados de gestão de transportes (TMS),
que permitam automatizar e otimizar os processos de armazenagem, expedição e transporte e assegurar a
interoperabilidade com as plataformas digitais dos prestadores de serviços logísticos e gestores de redes,
centralizando a informação em Control Towers.

TEMAS CHAVE:

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Agroalimentar – A voz dos clientes

Relativamente à priorização das tendências mais relevantes para a estruturação da função logística 
futura, segundo as empresas do setor, destaca-se a relevância atribuída às iniciativas associadas ao 
Customer Centricity, que procuram centralizar todo o planeamento estratégico na experiência do cliente, 
aumentar a taxa de fidelização e, assim, conseguir melhores resultados.
No que se refere à priorização das tecnologias que as empresas do setor consideram ter mais impacto na 
Logística, destaca-se a relevância atribuída às vertentes tecnológicas “Advanced Analytics” e “AI & 
Automation”, sendo as áreas com maior gap em termos de suporte tecnológico dos processos de gestão 
da cadeia logística. As prioridades apresentadas apontam para a necessidade de melhoria dos seguintes 
aspetos:

· Monitorização, controlo e avaliação da performance em tempo real das operações logísticas, 
numa lógica de Control Tower, garantido visibilidade sobre toda a cadeia de abastecimento 
e melhorando a adaptabilidade a novos cenários de planeamento. 
· Desenvolvimento das capacidades de análise preditiva, nomeadamente ao nível dos 
processos de gestão da procura, gestão de transportes e armazenagem com ganhos ao nível 
da redução dos níveis de stock e melhoria dos níveis de serviço.

  
 
  
     

Tabela 2.1: Priorização das Tendências mais
relevantes para a estruturação da função 
logística futura

Tabela 2.2: Priorização das Tecnologias com 
mais impacto na Logística

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

As empresas do setor definem como críticos aspetos associados à monitorização, controlo e avaliação 
da performance em tempo real das operações logísticas, bem como o desenvolvimento de capacidades 
de análise preditiva, tendo por base tecnologias de IA.

TEMAS CHAVE:

Agroalimentar

1. Customer Centricity
2. Adaptação e Reskilling dos RH
3. e 4. (Ex aequo) Tecnologias emergentes
3. e 4. (Ex aequo)  Analytics e Suporte Cognitivo à decisão
5. Gestão do Risco (Cibernético, Health&Safety)
6. Shared Economy
7. Micro SC e Near Shoring

Agroalimentar

1. Advanced Analytics
2. AI & Automation
3. Visualisation
4. Blockchain
5. Cybersecurity
6. API
7. Cloud
8. Augmented Reality
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel – Contexto

O setor automóvel português constitui um pilar importante da economia portuguesa, dando um contribu-
to relevante para o PIB nacional. O fabrico de componentes para automóveis é o setor mais representativo 
nesta indústria, continuando a gerar emprego e exportando 84% da sua produção. 
A competitividade à escala global dos componentes automóvel fabricados em Portugal, cria atratividade 
para o investimento Internacional no setor, suportada num conjunto de vantagens competitivas que lhe 
conferem um elevado reconhecimento, como as crescentes competências técnicas, a componente 
exportadora das empresas, a flexibilidade da produção, o nível de qualidade dos produtos, o elevado 
investimento, o grau de I&D da engenharia, a aposta contínua na formação e na valorização profissional 
dos seus recursos humanos, e na cooperação cada vez estreita entre as empresas, universidades e centros 
de engenharia, bem como a certificação em todas as áreas produtivas. 
As três principais áreas de atividade são o fabrico de moldes, componentes e viaturas automóveis. Segun-
do a AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, o setor de componentes é o mais 
significativo, agregando cerca de 200 empresas e representando cerca de 42.000 postos de trabalho, 
correspondendo a 48,5% do universo empresarial, seguido da produção de materiais plásticos, com cerca 
de 14,5% das empresas e da produção de artigos de borracha onde se enquadram 6% das empresas.
Os principais mercados de exportação deste setor, de acordo com a AFIA, são a Espanha, Alemanha, 
França e Reino Unido, o que demonstra a importância do mercado Europeu para o setor, fornecendo 
componentes para a maioria das marcas e modelos automóveis produzidos na Europa.   
Em termos de localização, a maior parte das empresas deste setor encontra-se no norte do país, essencial-
mente nos distritos de Aveiro, Porto e Braga. Os principais fatores de atração destas regiões são os custos 
de mão-de-obra e o espaço para implantação de infraestruturas. Além disso, assegura uma maior proximi-
dade a grandes fábricas OEM do setor, como a Renault e a PSA.
De acordo com as estatísticas setoriais da Indústria Automóvel da DGAE, para 2019, as exportações do 
setor atingiram os 7.476 milhões de Euros em 2018, crescendo anualmente em média, entre 2010 e 2018, 
cerca de 6,9%, enquanto as importações atingiram os 8.890 milhões de Euros, o que reflete um crescimen-
to médio anual de cerca de 3,7% no mesmo período. Este desempenho do setor no Comércio externo 
reflete-se numa significativa melhoria do saldo da balança comercial neste período.
Em 2018, o principal destinatário das exportações do subsetor da indústria de veículos automóveis foi a 
Alemanha, que atingiu os 1.073 milhões de Euros, o que correspondeu a cerca de 24,5% das exportações 
do subsetor. As exportações para este parceiro, França e Itália representaram cerca de 51,9% das expor-
tações do subsetor no último ano. 
Quanto às importações, no subsetor da indústria de veículos automóveis os principais parceiros foram, 
em 2018, a Alemanha e a Espanha, que em conjunto atingiram os 2.947 milhões de Euros, o que represen-
tou mais de 50% de importações do subsetor.

  
 
  
     

Diversas empresas têm vindo a reforçar as suas unidades de produção, com impactos significativos no 
crescimento das redes de fornecedores em Portugal, fundamentais para garantir uma otimização das cadeias 
de abastecimento, permitindo operar numa lógica Just-In-Time/Sequence, contribuindo para a redução dos 
prazos de entrega, dos stocks e melhoria dos níveis de serviço dos fornecedores e dos próprios OEM´s, 
perspetivando-se desafios a prazo com a implementação e crescimento das tecnologias BEV, HEV e PHEV.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel – Cadeia de Abastecimento

A Cadeia de Abastecimento do setor automóvel caracteriza-se por uma grande integração entre os fabri-
cantes (OEM’s – Original Equipment Manufacturers) e os fornecedores. 
Esta indústria caracteriza-se por adotar uma metodologia “Pull”, sendo a produção despoletada pelas 
encomendas dos consumidores, numa lógica Just-in-Time, onde é essencial uma passagem rápida e 
precisa da informação aos restantes atores da cadeia a montante, e velocidade e agilidade de resposta 
em toda a cadeia de abastecimento. A indústria adota maioritariamente, estratégias de planeamento 
make-to-order, ou seja, o processo só se inicia com a encomenda do cliente.

Os fornecedores de nível 3, ou Tier 3, são os fornecedores de matérias-primas, que têm capacidade de 
produzir peças individualizadas, pequenas e simples, abastecendo os fornecedores Tier 2, que são empre-
sas com produção própria localizadas na proximidade dos fornecedores Tier 1. 
Os fornecedores críticos Tier 1, fabricam de acordo com os requisitos dos OEM’s, localizando-se junto às 
suas fábricas, permitindo uma abordagem Just-in-Time/Sequence, no fornecimento de módulos funcionais 
completos, de que são exemplos o painel de instrumentos ou os motores. O abastecimento às linhas de 
montagem é feito numa lógica just-in-time, de acordo com a sequência das operações produtivas e a 
programação da linha de montagem, recorrendo a metodologias lean como o kanban, o comboio logístico
ou o kitting para otimizar e agilizar estas operações.
De realçar a relevância, dos processos pós-venda, ao nível da gestão de stocks de sobressalentes (spare 
parts), com impacto na operação dos OEM e nos Fornecedores Tier 1 e Tier 2.
As funções de armazenagem são maioritariamente efetuadas in-house ou recorrendo a soluções de 
outsourcing, como a armazenagem externa, próxima do fabricante, incluindo serviços de pré-montagem 
e kitting para entrega just-in-time na linha de montagem, bem como o recurso a mão de obra externa para 
operações de armazém e entrega na linha de montagem.
Os serviços de transporte são normalmente efetuados em regime de outsourcing. No aprovisionamento 
das fábricas, predomina o modo rodoviário, com os fornecedores localizados a curtas e médias distâncias, 
devido à especificidade destes fluxos (tensos e com prazos de entrega muito curtos), não sendo o trans-
porte ferroviário uma alternativa fiável. Nas longas distâncias intercontinentais utiliza-se o transporte 
marítimo e, em urgência, o transporte aéreo.
No transporte das viaturas são utilizados o modo rodoviário para a distribuição à rede de concessionários 
e entre a fábrica e os portos marítimos, e os modos ferroviário e marítimo para o transporte de médias e 
longas distâncias continentais e intercontinentais.

Matérias-primas

Fornecedor
Tier 3

Produção de 
componentes

Produção 
de Sistemas/

módulos

Assemblagem 
Produto Final 

OEM Retalhistas Cliente Final

Sucata

Pós-Venda

Spare Parts
Devoluções/
Reclamações

Fornecedor
Tier 2

Fornecedor
Tier 1

Figura 2.2: Cadeia Logística do setor Automóvel

Fluxo físico Fluxo informacional Fluxo físico de logística inversa 

Em fevereiro de 2020, existiam em Portugal, neste setor, cerca de 265 unidades produtivas, sendo o distrito 
de Aveiro o que concentra mais unidades, cerca de 60. 

As quatro maiores fábricas do País são a Volkswagen Autoeuropa em Palmela, a Mitsubishi no Tramagal, 
a PSA Peugeot Citroen em Mangualde e a Toyota Caetano em Ovar.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel – Desafios atuais e futuros

A cadeia de abastecimento do setor Automóvel caracteriza-se pela sua grande complexidade, sendo cada 
vez mais global, com uma rede fornecedores, fabricantes e outras entidades subcontratadas, dispersas 
por diferentes geografias. 
Outros fatores potenciam a complexidade deste setor, como as mudanças nos processos de fabrico e nos 
materiais, as exigências dos consumidores e as novas tendências da cadeia de abastecimento, exigindo 
um foco na minimização dos custos e na otimização do planeamento, assegurando a entrega dos produ-
tos aos clientes no prazo de entrega acordado e cumprindo os requisitos específicos de cada encomenda.
Apresentam-se de seguida alguns dos desafios enfrentados pelos fabricantes de automóveis, bem como 
algumas potenciais soluções associadas à gestão integrada da cadeia de abastecimento.

· Desafio:  Visibilidade deficiente no transporte resulta em atrasos e potenciais disrupções na   
   produção. Um veículo tem, em média, cerca de 30.000 peças individuais. Qualquer rutura ou 
   atraso no abastecimento pode comprometer a produção e distribuição de componentes críticos, 
   resultando na paralisação da linha de produção. Visibilidade e controlo são fatores fundamentais 
   para gerir uma rede de fornecedores complexa e globalizada, assegurando uma produção fiável 
   e sem disrupções.
Solução: Otimizar a visibilidade dos fornecimentos, a gestão de inventário e os fluxos físicos ao
longo da cadeia logística, adotando soluções tecnológicas do tipo Control Tower, que permitem:

· Integrar, numa plataforma digital única, todos os fornecedores, fabricantes de peças 
  e componentes e prestadores de serviços logísticos, aumentando a visibilidade sobre o  
  pipeline do fornecimento e antecipando atrasos ou outras questões.
· Rastrear os fluxos de abastecimento em tempo real, utilizando a tecnologia IoT ou a geolo-
  calização associada aos meios de transporte, que asseguram o track & trace das mercadorias 
  e a estimativa atualizada da data de entrega, racionalizando e tornando visíveis os fluxos 
  físicos entre todos os atores da cadeia.
· Utilizar a análise preditiva e prescritiva e a modelização da Inteligência Artificial para com-
  preender a procura futura de peças e veículos automóveis. 

· Desafio: Impacto de fatores externos na cadeia de abastecimento automóvel. A natureza 
   global desta indústria aumenta a sua exposição a fatores externos, de natureza política, 
   económica, ambiental e de mercado. Tarifas, acordos comerciais, desastres ambientais e 
   decisões políticas podem alterar significativamente os custos de contexto das empresas e afetar 
   partes das suas cadeias de abastecimento. Por outro lado, as exigências dos consumidores vão 
   no sentido da mudança para veículos menos poluentes (ex.: elétrico, hidrogénio, etc.) e com uma 
   melhor eficiência de consumo.
Solução: É portanto fundamental que os gestores da cadeia de abastecimento tenham uma visão 
precoce destes riscos, para poderem compreender o impacto provável e planear as ações de 
mitigação necessárias nomeadamente, introduzir uma gestão de risco eficaz, planeando as 
contingências para as disrupções potenciais, seguindo as boas práticas de gestão da cadeia 
logística, para mitigar as consequências negativas. 

Otimizar a visibilidade dos fornecimentos, a gestão de inventário e os fluxos físicos ao longo da Cadeia de 
Abastecimento, adotando soluções tecnológicas do tipo Control Tower.

Introduzir uma gestão de risco eficaz, planeando as contingências para as disrupções potenciais, seguindo as 
boas práticas de gestão da cadeia logística, para mitigar as consequências negativas.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel –Desafios atuais e futuros

· Desafio:  Falta de visibilidade e custos elevados impactam a rentabilidade do negócio. 
Os fabricantes de automóveis têm custos fixos e variáveis elevados ao longo de toda a rede logísti-
ca, que compreendem várias vertentes, abrangendo os investimentos em maquinaria, automa-
tização das linhas de produção, os salários elevados devido à especialização das competências 
técnicas, o I&D e outras funções prospetivas, os custos das utilidades e das principais matérias-pri-
mas, bem como dos serviços de suporte logístico e operacional.
Solução: estes fatores podem ter um impacto significativo nos preços e margens de lucro do 
negócio, pelo que é vital apostar na visibilidade e no controlo preciso dos custos em toda a cadeia 
de abastecimento e adotar boas práticas de gestão associadas a acordos comerciais, modelação, 
otimização e análise, que permitam compreender e controlar com precisão o fornecimento e os 
custos de fabrico de automóveis, como por exemplo:

· Celebrar acordos sólidos com os parceiros que definam com precisão os custos, forneçam 
  controlo da despesa e exijam feedback sobre o cumprimento desses objetivos (inerente 
  ao modelo de contratualização em vigor em muitos parceiros).
· Executar modelação e análise financeira considerando os custos totais associados à 
  construção de veículos específicos.
· Utilizar a análise preditiva para compreender como é que os custos irão variar em função 
  de fatores internos e externos.
· Auditar preços e custos numa base regular para assegurar que tudo está alinhado com a 
  sua modelização, os acordos e o orçamento previsto.

· Desafio: Problemas de qualidade no fabrico potenciam a insatisfação dos Clientes e a 
devolução / recolha de automóveis defeituosos (product recall). É do conhecimento geral os 
problemas de qualidade que algumas empresas do setor automóvel têm sentido nos últimos anos, 
com custos elevados associados à logística inversa de recolha e à reconfiguração dos automóveis. 
A falta de supervisão e auditoria na cadeia de abastecimento pode conduzir a problemas de 
qualidade, resultando em veículos não conformes. Estas ocorrências têm um forte impacto na 
reputação das marcas, no Volume de Negócios e na eficiência das operações destas empresas.
Solução: esta é uma questão de visibilidade e de controlo de qualidade da cadeia de abastecimen-
to, estando disponíveis um conjunto de metodologias e boas práticas para mitigar estes riscos:

· Acordar com os fornecedores e fabricantes a realização de verificações e auditorias internas  
  da qualidade em peças críticas e processos de fabrico.
· Organizar auditorias externas independentes a fornecedores e fabricantes para assegurar o  
  cumprimento das normas de qualidade.
· Implementar um rigoroso controlo, que assegure a rastreabilidade total dos lotes na cadeia, 
  desde os produtos acabados até às matérias-primas.
· Intensificar as operações de Testing para os componentes e fornecedores críticos.

Garantir um controlo preciso do inventário e assegurar os níveis de stock adequados para todas as marcas, 
modelos e componentes dos veículos.

Alinhar os ciclos de produção com as tendências da procura dos consumidores.

Prever os requisitos de mercado futuros, com base nas tendências e no comportamento dinâmico 
dos consumidores.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel – Principais tendências

Na indústria automóvel, um dos fatores críticos de sucesso é a inovação. O paradigma desta indústria está 
a mudar a um ritmo acelerado e a descarbonização da economia, bem como a alteração do perfil dos 
consumidores tem conduzido os fabricantes a disponibilizar automóveis mais ecológicos e ambiental-
mente amigáveis. 
Os sistemas de propulsão baseados em combustíveis alternativos e menos poluentes têm vindo a ser 
desenvolvidos, tendo as vendas destes segmentos aumentado consistentemente nos últimos anos. 
Por outro lado, as tecnologias disruptivas incorporadas pelas marcas, mudarão a forma como os consumi-
dores se relacionam com o automóvel. Veículos autónomos, software de apoio à condução, ligação entre 
os sistemas do veículo e de navegação e a circulação nas vias públicas em geral e nas cidades em particu-
lar, irão permitir uma condução mais segura e conectada com todos os sistemas de alerta. 
Por outro lado, vão ser necessários investimentos. De forma a suportar alguns destes projetos e apoiar o 
setor automóvel, o Governo assinou, no final de 2019, um Pacto Setorial para a Competitividade e Interna-
cionalização, que tem como objetivo aumentar o nível de competitividade, agilizar o crescimento deste 
setor e atrair novos investidores. 
Outra tendência futura, é a forma distinta como, no futuro, os consumidores se relacionarão com o 
automóvel. Até agora, os consumidores olhavam para o automóvel através do primado da posse, mas à 
medida que as gerações mais jovens se tornarem novos consumidores, é previsível que se assista à 
substituição desse paradigma pelo primado da utilização. 
Considerando a taxa de utilização que é dada às viaturas particulares no dia a dia e a sua desvalorização, 
novos modelos de negócio estão a surgir no mercado. O carsharing, o carpooling, o aluguer de viaturas em 
períodos muito curtos, são alguns dos exemplos que irão impactar a indústria automóvel, estando já a 
surgir empresas com novos modelos de negócio para dar respostas a estas novas necessidades de mobili-
dade. 
Se a estes factos se adicionar o crescimento da utilização nas cidades de bicicletas normais e elétricas, 
trotinetas elétricas e a perspetiva futura de crescimento das ciclovias, é percetível que há uma mudança 
em curso. Os fabricantes de automóveis estão a considerar estas tendências e a apostar nestas novas 
formas de mobilidade, como forma de mitigar a inevitável redução das vendas de automóveis particulares 
no futuro.
No transporte de mercadorias, os combustíveis alternativos começam a ser uma realidade e os principais 
fabricantes de veículos de carga afirmam que depois de 2040 não fabricarão mais veículos de propulsão 
a gasóleo, para cumprir com a meta da União Europeia de descarbonização total da economia até 2050. 
Por outro lado, começam a surgir as primeiras experiências com veículos autónomos, segmento que se irá 
desenvolver logo que sejam ultrapassadas as questões técnicas, legais e de segurança associadas. 
Os fabricantes de veículos pesados têm estas tecnologias presentes no seu pipeline de inovação e estão 
a investir montantes consideráveis no desenvolvimento das mesmas.

As crescentes preocupações ambientais e a consequente descarbonização da economia, constituem um 
desafio para o setor Automóvel, uma vez que os sistemas de propulsão atuais dos veículos se baseiam em 
combustíveis fósseis, cujos segmentos de mercado tenderão a decrescer no futuro. No entanto, o aparecimen-
to de novas tecnologias “verdes” tem permitido ao setor desenvolver novos segmentos de mercado, de que são 
exemplo os veículos elétricos, hidrogénio, biocombustíveis, etc. 

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel – A voz dos clientes

No âmbito das entrevistas realizadas neste estudo às empresas do setor, foi possível identificar um 
conjunto de temas críticos e ideias chave associados às dimensões Desafios do setor, Impacto da 
pandemia, Gestão de risco, Infraestruturas Nacionais e Investimento, que importa explicitar.

  
 
  
     

· Iniciativas Lean associadas à melhoria contínua da eficiência operacional 
  das operações logísticas.
· Aumento das capacidades logísticas, nomeadamente de armazenagem.
· Melhoria da eficiência das operações através de infraestruturas e equipamentos 
  mais produtivos.
· Automatização dos processos e melhoria da qualidade da informação.
· Melhoria e harmonização dos sistemas de informação suporte.

DESAFIOS 
DO SETOR

IMPACTO 
DA PANDEMIA

INFRAESTRUTURAS 
NACIONAIS

INVESTIMENTO

· Melhoria das infraestruturas ferroviárias: Ligações aos principais Portos Marítimos 
  e a Espanha.
· Enquadramento legal e regulamentação associada ao Giga-Liner.
· Melhoraria da rede rodoviária de suporte à atividade industrial / Acessos aos Parques    
  Industriais.

· Flexibilização e capacidade de adaptação dos transportadores rodoviários. 
· Mitigação do risco de quebras de abastecimento das mercadorias junto dos fornecedores 
críticos:

· Assegurar a capacidade de fornecimento e a continuidade das operações.
· Simplificar e agilizar as cadeias de abastecimento com a redução no número de parceiros    
  logísticos envolvidos e o aumento da frequência de reaprovisionamento (dock-to-stock).

· Adaptação dos processos internos de compliance e gestão de risco ao novo contexto.

GESTÃO 
DE RISCO

· Oferta insuficiente de serviços de transporte ferroviário.
· Redes logísticas de grande capacidade que assegurem a interoperabilidade marítimo-ferroviária.
· Visibilidade end-to-end das cadeias logísticas, com track & trace da carga em tempo real.
· Digitalização dos processos e interoperabilidade dos sistemas de todos os atores logísticos.
· Enquadramento legislativo e investimentos para assegurar a transição energética das empresas 
  prestadoras de serviços logísticos.

· Diminuição significativa da procura e da atividade produtiva, sobretudo nos períodos 
  de inatividade.
· Adoção de planos de contingência na cadeia de abastecimento: aumento da capacidade 
  de armazenagem recorrendo a soluções de outsourcing.
· Planos de mitigação de riscos: Medidas de proteção e formação dos trabalhadores 
  para garantir as condições de segurança adequadas.
· Aumento do esforço de monitorização e controlo dos fornecedores e respetivas 
  mercadorias.

“Portugal tem um grande potencial marítimo. É o modo marítimo que nos retira da cauda da Europa e nos coloca 
no centro de rotas marítimas intercontinentais“ 
Rui Baptista. Autoeuropa 

TEMAS CHAVE:
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Gráfico 2.14: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Planeamento e Procura | Estratégia de Rede Logística

Planeamento e Procura Estratégia de Rede Logística

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel – A voz dos clientes 

No âmbito do inquérito aos clientes de serviços logísticos, apresentam-se em seguida os principais 
indicadores, tendências e conclusões para o setor Automóvel, bem como a avaliação efetuada pelas 
empresas do seu grau de maturidade logística atual e futuro.

  
 
  
     

Ao nível do planeamento da cadeia logística e da 
gestão da procura as empresas atribuíram um grau 
de maturidade atual médio entre 3,5 - Established / 
Integrated e 4 - Integrated nas diversas vertentes, 
tendo como objetivo a 3 anos, evoluir em todas 
as vertentes para um grau de maturidade entre 
4 e 4,5 - Integrated / Collaborative.

De realçar que as empresas atribuíram um maior 
potencial de melhoria à vertente da Informação, o 
que pressupõe adotar as seguintes boas práticas:

· Função central de gestão de dados assegu-
ra melhoria contínua da consistência e 
qualidade da informação. 
· KPIs incluem comparações com técnicas 

Nos aspetos associados à estratégia da rede 
logística, as empresas atribuíram um grau de 
maturidade atual médio de 3,5 - Established / 
Integrated nas diversas vertentes, perspetivando, 
em termos de objetivos a 3 anos, uma evolução 
em todas as vertentes para um grau de maturidade 
de 4 - Integrated.
De referir que as empresas identificaram as 
vertentes da Informação como aquela onde existe 
um maior gap face aos objetivos a 3 anos, o que 
pressupõe adotar as seguintes boas práticas:

· Dados residem nas ferramentas de planea-
mento de Supply Chain e no ERP, mas sem 
reconciliação sistemática. 
· Informação financeira e de previsões é 

As empresas do setor definem como crítico a melhoria da qualidade e da consistência da informação, através 
da centralização da gestão dos dados mestre e da definição e controlo de KPIs, que permitam monitorizar a 
performance dos processos de planeamento (ex.: Fiabilidade da previsão, coberturas de stock, níveis de 
serviço, ruturas de stock, etc.). 

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel – A voz dos clientes 

  
 
  
     

Gráfico 2.15: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Inbound | Operações e Armazenagem

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"
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Ao nível dos processos de Inbound as empresas 
atribuíram um grau de maturidade atual médio 
entre 3 - Established e 4 - Integrated nas diversas 
vertentes, sendo que, em termos de objetivos a 
3 anos, pretendem evoluir em todas as vertentes 
para um grau de maturidade de 4 - Integrated.
As empresas identificaram as vertentes da Tecnolo-
gia e da Informação como aquelas onde a maturi-
dade atual é mais baixa e onde existe um maior gap 
face aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe adotar 
as seguintes boas práticas:

· Automação da otimização e alocação de 
cargas a transportadores.  
· TMS integrados com ERP e outras ferra-
mentas de planeamento.
· Capacidade de track and trace dos trans-
portadores é pré-requisito, mas o uso destes 
dados é essencialmente reativo.

Nos aspetos associados ás operações logísticas 
e armazenagem, as empresas atribuíram um grau 
de maturidade atual médio entre 3 - Established 
e 4 - Integrated nas diversas vertentes, definindo 
como objetivo a 3 anos, evoluir em todas as 
vertentes para um grau de maturidade superior 
a 4 – Integrated / Collaborative.
As empresas identificaram a vertente da Organi-
zação como aquela onde a maturidade atual é 
mais baixa e onde existe um maior gap face 
aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe adotar 
as seguintes boas práticas:

· Planeamento centralizado de todas as 
operações de armazém.
· Orientações centrais sobre politicas e 
procedimentos de gestão de inventário.
· Previsões revistas regularmente para 

As empresas do setor definem como críticos, o desenvolvimento do suporte tecnológico à logística de Inbound, 
através da implementação de sistemas avançados de gestão de transportes (TMS), que permitam automatizar e 
otimizar estes processos, assim como assegurar a interoperabilidade com as plataformas digitais dos presta-
dores de serviços logísticos e gestores de redes, centralizando a informação em Control Towers.

TEMAS CHAVE:
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Gráfico 2.16: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Outbound

Nos aspetos associados às operações de Outbound, as empresas atribuíram graus de maturidade atual 
distintos para as diversas vertentes.
O grau de maturidade atual mais baixo foi atribuído às vertentes da Tecnologia e Governo , entre 
3 e 3,5 - Established, tendo a vertente da Organização o grau de maturidade atual mais elevado, 
4,5 – Integrated / Collaborative, perspetivando as empresas, em termos de objetivos a 3 anos, uma 
evolução em todas as vertentes para um grau de maturidade entre 4 – Integrated e 5 – Collaborative, 
tendo identificado a vertente da Tecnologia como aquela com maturidade atual mais baixo e onde existe 
um maior gap face aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe adotar as seguintes boas práticas:

· TMS com funcionalidades avançadas e integrado com o ERP.                        
· Recurso a software avançado de planeamento de expedição com mecanismos de gestão 
automática de alocação de carga e transportador.
· Recurso a plataformas de contratação de transportes para gerir necessidades ad hoc.
· Uso de track and trace de forma reativa. 

2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel – A voz dos clientes

  
 
  
     

Outbound

As empresas do setor definem como críticos, o desenvolvimento do suporte tecnológico à logística de 
Outbound, através da implementação de sistemas avançados de gestão de transportes (TMS), que permitam 
automatizar e otimizar os processos de armazenagem, expedição e transporte, bem como assegurar a interop-
erabilidade com as plataformas digitais dos prestadores de serviços logísticos e gestores de redes, centrali-
zando a informação em Control Towers.

TEMAS CHAVE:

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Automóvel – A voz dos clientes 

Relativamente à priorização das tendências mais relevantes para a estruturação da função logística 
futura, segundo as empresas do setor, destaca-se a relevância atribuída às iniciativas associadas à “Adap-
tação e Reskilling dos RH” e às “Tecnologias emergentes”, mostrando ser um setor com muito dinamis-
mo e foco na otimização operacional, exigindo uma constante evolução e capacidade de adaptação, quer 
dos processos e modelos operacionais, quer dos recursos humanos. 
Nesse sentido, as empresas valorizam os aspetos associados à formação, desenvolvimento de competên-
cias e experiência profissional dos seus recursos humanos, bem como a adoção das melhores práticas de 
gestão como as metodologias Lean associadas à melhoria contínua e tecnologias inovadoras que potenci-
am a automação dos processos e a melhoria da qualidade da informação.
Quanto à priorização das tecnologias que as empresas do setor consideram ter mais impacto na Logística, 
destaca-se a relevância atribuída às vertentes “AI & Automation” e “Advanced Analytics”. As prioridades 
apresentadas apontam para a necessidade de melhoria dos seguintes aspetos:

· Monitorização, controlo e avaliação da performance em tempo real das operações logísticas, 
numa lógica de Control Tower, garantido visibilidade sobre toda a cadeia de abastecimento e 
melhorando a adaptabilidade a novos cenários de planeamento. 
· Desenvolvimento das capacidades de análise preditiva, tendo por base tecnologia de AI/ML 
ao nível dos processos de gestão da procura, planeamento de produção e transportes com 
ganhos ao nível da redução de stocks e melhoria dos níveis de serviço.

  
 
  
     

Tabela 2.3: Priorização das Tendências 
mais relevantes para a estruturação da função 
logística futura

Tabela 2.4: Priorização das Tecnologias 
com mais impacto na Logística

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

As empresas do setor definem como críticos, o foco na monitorização, controlo e avaliação da performance 
em tempo real das operações logísticas, assim como, o desenvolvimento de capacidades de análise preditiva, 
tendo por base tecnologias de IA.

TEMAS CHAVE:

Automóvel

1. e 2. (Ex aequo) Adaptação e Reskilling dos RH
1. e 2. (Ex aequo)  Tecnologias emergentes
3. Customer Centricity
4. Analytics e Suporte Cognitivo à decisão
5. Share Economy
6. Gestão do Risco (Cibernético, Health&Safety)
7. Micro SC e Near Shoring

Automóvel

1. AI & Automation
2. Advanced Analytics
3. Visualisation
4. Cybersecurity
5. Blockchain
6. Augmented Reality
7. API
8. Cloud
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor da Pasta e Papel – Contexto

A Indústria da Pasta, Papel e Cartão é constituída pelo o grupo de empresas associadas à produção de 
pastas para papel e fabrico de diferentes tipos de papéis. A atividade desta indústria expande-se a todo o 
ciclo de vida dos produtos de papel e cartão, desde a produção de matérias-primas de base florestal, até ao 
tratamento e reciclagem dos produtos em fim de vida. 
A principal atividade desta indústria está relacionada com as várias etapas do processo produtivo do papel, 
iniciando-se na produção de madeira (a indústria papeleira portuguesa é responsável pela gestão direta de 
cerca de 200.000 hectares de floresta), a sua exploração e transformação em pasta para papel, e a transfor-
mação de pasta em diferentes tipos de papel e cartão. 
No suporte à cadeia de valor principal descrita, desenvolvem-se outras atividades complementares ou de 
suporte, das quais se destacam os Viveiros Florestais, a Gestão das Áreas Florestais, o Abastecimento de 
Madeira, a Captação, Tratamento e Rejeição de Água, a Produção de Energia, a Recuperação de Químicos, a 
Separação e Tratamento de Resíduos Sólidos, a Recuperação de Papéis, o Controlo de Processo e de 
Qualidade e o I&D.
Segundo o Boletim Estatístico da Indústria Papeleira Portuguesa realizado pela CELPA - Associação da 
Indústria Papeleira, em 2019, Portugal manteve-se como o 3º maior produtor europeu de pasta, com 7,2% 
de quota de mercado, apenas atrás da Suécia e da Finlândia, e à frente da Alemanha. O País é também o 3º 
maior produtor europeu de pastas químicas, com 9,7% da produção deste tipo de produto. No que diz 
respeito à produção de papel e cartão não revestido (UWF), Portugal é o 2º maior produtor Europeu com 
17,9% da produção total, e o 11º maior produtor europeu de papel e cartão, com 2,5% do total do mercado. 
A produção nacional de Pastas de Fibra Virgem totalizou, em 2019, 2,8 milhões de toneladas, das quais 1,2
milhões para integrar e 1,6 milhões de toneladas para comercialização direta no mercado. A produção total
de Papel, Cartão e Tissue foi, em 2019, de 2,0 milhões de toneladas.
Os Papéis para Uso Gráfico representaram 71,3% da produção de papel, os Papéis para Embalagem 19,7% e
os Papéis Domésticos 9,0%.
Em 2019, o volume de vendas das empresas do setor da Indústria Papeleira ascendeu aos 2.791 milhões de 
Euros, representando 1,3% do PIB, sendo o resultado líquido de 320 milhões de Euros. 
Esta indústria tem um forte impacto social, quer a montante quer a jusante, bem como nas atividades de
suporte a cada centro fabril, sendo responsável por mais de 4.400 postos de trabalho diretos, ascendendo
os postos de trabalho indiretos a algumas dezenas de milhar.
A Rendibilidade dos capitais próprios das empresas associadas da CELPA, atingiu em 2019, os 18,0%. 
A Rendibilidade líquida das vendas foi de 11,5%, a Rendibilidade dos capitais investidos alcançou os 8,0%, 
correspondendo o VAB destas empresas, a 37,6% do setor da “Indústria da madeira, pasta, papel e cartão e 
seus artigos de impressão”. 
Ao analisar o setor a preços correntes, conclui-se que representa 9,6% do VAB da Indústria Transformadora 
e 1,4% do VAB nacional. A produção do setor representa 9,4% da produção da Indústria Transformadora, 
2,4% da Produção nacional e 4,33% do PIB. Dados do mesmo ano indicam que a indústria emprega 7,8% do 
setor da Indústria Transformadora, representando 1,3% do emprego total da economia. 

  
 
  
     

O setor da Pasta e Papel nacional é um dos mais competitivos a nível global, com uma posição de destaque no 
mercado europeu, sendo líder em alguns segmentos de negócio.
O setor controla toda a cadeia de valor, desde a gestão florestal, até ao fabrico e distribuição dos diversos 
produtos acabados, permitindo uma gestão mais eficiente e integrada da cadeia de abastecimento e um 
aproveitamento das economias de escala.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor da Pasta e Papel – Contexto

Relativamente ao investimento, o setor da indústria da madeira, pasta, papel e cartão e seus artigos de 
impressão representa 13,2% da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) realizada pelos setores da Indústria 
Transformadora e 2,4% do total de FBCF em Portugal. 
Dados referentes a 2019 indicam que as exportações dos produtos de Pasta, Papel e Cartão representam 
4,3% do total das exportações nacionais de bens e o saldo da Balança Comercial dos mesmos produtos 
representa 0,65% do PIB, a preços correntes. 
Os principais países de destino das exportações portuguesas da Indústria de Fabricação de Pasta, de Papel 
e Cartão em volume de faturação, em 2019, foram a Espanha (23,2%), a França (10,6%), a Alemanha (9,0%), 
a Holanda (6,3%) e o Reino Unido (5,8%).
O setor da Pasta e Papel tem vindo a obter desempenhos ambientais e de sustentabilidade que colocam 
Portugal na liderança europeia e uma referência internacional. As alterações climáticas e a necessidade 
urgente de implementar as melhores práticas ambientais, têm motivado, por parte das empresas associa-
das da CELPA, investimentos continuados na gestão florestal. Além de assegurarem a gestão direta de 190,3 
mil hectares de floresta, certificados tanto pelo FSC® como pelo PEFC™, têm vindo a promover programas 
de incentivo à adoção das melhores práticas de gestão florestal por parte dos produtores florestais nacio-
nais.
O consumo de energia pelo setor tem também estado no centro dos processos inovadores e de ganhos de 
eficiência ambiental. Nesse sentido, a aposta nos biocombustíveis, um recurso endógeno e renovável, 
continuou em 2019, tendo estes representado 69% dos combustíveis consumidos neste setor. 
Neste setor, Portugal está representado em praticamente todas as atividades da cadeia de valor. 
A exploração florestal tem uma dimensão significativa face à escala do País, quer no pinho quer no eucalip-
to, alimentando a cadeia de valor da Pasta e Papel, bem como das madeiras processadas, indústrias de 
móveis e de painéis de madeira. 
Os produtores de Pasta fornecem os seus produtos quer para integração vertical na indústria de papel, caso 
da Navigator, quer para Pasta de mercado onde o maior representante é a Altri.
No segmento dos papéis de consumo doméstico e sanitário (Tissue), a empresa que mais se destaca é a 
Renova com marca própria relevante no mercado, a que se juntam outras empresas de menor dimensão, 
onde se destaca a entrada da Navigator neste segmento nos últimos anos.
Nos papéis de escritório e cópia, a Navigator é uma das maiores empresas nacionais, líder deste segmento a 
nível europeu e uma das marcas internacionais de referencia.
Na produção de embalagens de cartão, a maior capacidade instalada em Portugal está integrada num 
player Internacional de grande dimensão, a DS Smith, com fábricas de papel para embalagem, cartões 
canelados, embalagens de cartão e cartolinas.
Nos Merchants, a INAPA com dimensão à escala europeia, comercializa e distribui papéis de escritórios 
revestidos e não revestidos, bem como os papéis de marca própria e outros artigos de escritório. 

  
 
  
     

As exportações dos produtos de Pasta, Papel e Cartão representam 4,3% do total das exportações nacionais 
de bens e o saldo da Balança Comercial dos mesmos produtos representa 0,65% do PIB, a preços correntes. 
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor da Pasta e Papel – Cadeia de Abastecimento

A figura acima representa a cadeia de valor global do setor da Pasta e Papel, deste a exploração florestal 
até à venda e entrega dos produtos ao consumidor final (B2C) ou industrial (B2B).
Neste setor, a cadeia de abastecimento tem início na exploração florestal, assim como na Indústria Química, 
para a produção de matérias-primas utilizadas na produção de pasta de papel.
A produção da pasta inclui processos como o cozimento da madeira e o branqueamento da pasta. Posterior-
mente, realiza-se a produção do papel que é dividida em quatro fases: Parte Húmida, Pré-secaria, Pós-seca-
ria e Rolo Jumbo. Ambos os produtos acabados, pasta e papel, são comercializados no canal grossista.
Em seguida apresentam-se algumas especificidades associadas às funções logísticas mais relevantes na 
cadeia de abastecimento da Pasta e Papel.

· Transporte: o transporte da madeira das áreas florestais para as fábricas é feito pela via rodoviária, 
sendo utilizados tratores agrícolas e camiões adaptados ao transporte de rolos de madeira. 
A madeira importada é transportada por via marítima, ferroviária ou rodoviária em função da 
origem. O transporte da pasta e do papel é efetuado por via marítima, ferroviária ou rodoviária em 
função do destino, das condições operacionais e dos tempos de trânsito a cumprir. A distribuição do 
papel nos canais grossista e retalhista é feita pela via rodoviária. 
· Armazenagem: as operações de armazenagem são asseguradas in-house, sendo os níveis de stocks 
impactados pelas flutuações da procura e a pela necessidade de maximizar a eficiência do processo 
industrial através da utilização intensiva da capacidade instalada. O sistema predominante de 
armazenagem dos rolos de papel e da pasta é armazenagem em bloco. O papel em caixa ou palete é 
normalmente armazenado em rack convencional, podendo existir stocks avançados em mercados 
externos, para melhorar os níveis de serviços aos clientes.
· Logística Inversa: a logística inversa é crítica nesta indústria, pois permite a reciclagem e reuti-
lização dos produtos, quer a nível doméstico, como industrial, através da recolha dos desperdícios 
derivados da sua produção. A compostagem também poderá ser utilizada. 

Um requisito técnico crítico, principalmente no transporte de rolos de papel é a limpeza e a estanquicidade 
das viaturas e contentores para garantir a qualidade do produto. 
O modo ferroviário é mais competitivo no transporte direto de grandes quantidades, para médias e longas 
distâncias e quando existem ramais ferroviários na origem e no destino, assegurando o porta-a-porta. 
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor da Pasta e Papel – Desafios atuais e futuros
A pasta de papel é um produto de concorrência à escala global, estando sujeito a preços internacionais de 
mercado (spot) e a ciclos económicos similares aos de outras indústrias de commodities. 
Portugal tem vantagens na produção florestal em relação aos Países Nórdicos, pelos ciclos produtivos e 
tipo de madeira que produz para esta indústria, nomeadamente o eucalipto que se destaca pela qualidade 
na produção de papéis finos. Por outro lado, é difícil competir com Países com ciclos de produção mais 
curtos, na América Latina, em especial o Brasil, e na Ásia. A vantagem competitiva a Europa está sobretudo 
nas cadeias integradas e no maior valor acrescentado incorporado, bem como na existência de um merca-
do de consumo de grande dimensão.
A escassez de madeira nacional, nomeadamente de eucalipto, coloca desafios significativos ao crescimento 
da indústria em Portugal, porque o recurso à importação de madeiras limita as vantagens competitivas de 
integração da cadeia.
Por outro lado, a presença com um peso significativo da indústria Nacional no segmento dos papéis de 
escritório e cópia, apesar do excelente posicionamento competitivo atual, levanta desafios ao crescimento 
futuro, dado que se trata de um segmento que globalmente e em particular na Europa, sofre de alguma 
estagnação do consumo há já algum tempo, havendo a perspetiva de eventual redução futura, sofrendo o 
impacto do crescimento da digitalização. 
Os dois segmentos que continuam a crescer de forma sustentável, na última década, são os da produção de 
embalagens e de papéis de consumo doméstico e sanitário. Esta realidade pressiona a eventual
necessidade de reconversão de algumas das empresas do setor.
As alterações climáticas e as pressões ambientais, se por um lado colocam pressões à indústria, são 
também oportunidades para a oferta de novos produtos recicláveis substitutos dos plásticos, sobretudo 
nas embalagens e produtos de consumo.
Tendo em alguns processos de transformação química, alguns desafios de natureza ambiental, o setor tem 
por outro lado, uma vantagem intrínseca face a outras indústrias: a floresta de exploração, base da 
indústria, é um captador de CO2 e peça fundamental para os objetivos da neutralidade carbónica. 
Quando integrada, esta indústria pode ser neutra no consumo energético ou mesmo geradora de energia 
alternativa aos combustíveis fósseis. Ainda a favor, assinala-se o elevado nível de reciclagem potencial, 
atingindo atualmente, em alguns países europeus, cerca de 72%. 
Noutra perspetiva, o corte de árvores para produção poderá estar sujeito a restrições. Apesar da indústria 
na Europa ser, na sua quase totalidade, baseada em floresta de exploração certificada, o abate, em 
algumas regiões do mundo, de florestas nativas pode levar a políticas restritivas, de forma a desincentivar 
estas práticas. O acesso a fibra virgem, apesar das elevadas expectativas de crescimento da reciclagem, 
poderá limitar o crescimento do setor. 

  
 
  
     

As alterações climáticas e as pressões ambientais, se por um lado colocam pressões à indústria, são também 
oportunidades para a oferta de novos produtos recicláveis substitutos dos plásticos, sobretudo nas embala-
gens e produtos de consumo.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor da Pasta e Papel  – Principais tendências

Apresentam-se seguidamente, as principais tendências observadas neste setor de negócio.
· Sustentabilidade: constitui a tendência macro mais relevante na indústria do papel. Nos últimos 
anos, as preferências e o perfil de consumo têm mudado, sendo que os consumidores valorizam 
crescentemente a sustentabilidade dos produtos que adquirem, a origem dos mesmos e as característi-
cas e sustentabilidade das embalagens.
Por outro lado, o contexto de regulamentação e das normas associadas à sustentabilidade, em particu-
lar no âmbito da UE, tem vindo a ser mais exigente, aumentando os custos de contexto deste setor e 
lançando o desafio de simultaneamente, implementar estratégias sustentáveis e assegurar a rentabili-
dade do negócio, compatibilizando objetivos associados à eficiência de custos, à otimização energética 
e à sustentabilidade ambiental.
A indústria do papel tem vindo a investir na promoção e comunicação da natureza sustentável dos seus 
produtos, substitutos dos plásticos e de alguns materiais de construção, tornando-se um motor para o 
aumento da procura. Adicionalmente, a incorporação de novas tecnologias nos produtos finais criará 
novas soluções para segmentos de mercado mais exigentes. 
· Digitalização: a partilha aberta de informação de forma transversal às cadeias de abastecimento e as 
tecnologias de conectividade e mobilidade, como a Internet of Things (IoT), o RFID e a geolocalização 
estão a mudar a forma das empresas operarem nesta área.
Na área da digitalização, a adoção de tecnologias emergentes como a realidade aumentada ou a 
inteligência artificial, podem contribuir para o desenvolvimento do setor da pasta e papel, o que 
constitui uma mudança de paradigma em termos de otimização e automatização dos processos.
As empresas do setor, baseadas nas necessidades individuais dos clientes, podem fornecer serviços de 
valor acrescentado, tais como o track and trace das mercadorias expedidas, codesenvolvimento de 
novos materiais de embalagem, utilizando informação digitalizada. 
O setor do Papel, juntamente com as empresas de embalagem, enfrenta complexos desafios logísticos 
e industriais. A eficiência logística e operacional pode ser melhorada com a transformação digital 
baseada na análise e captura de dados de equipamentos logísticos, produtivos ou de produtos, 
permitindo melhores simulações e previsões. A redução de tempos de paragem pode ser feita através 
da análise dos dados fornecidos pelos sensores dos equipamentos. 
· Outras tendências relevantes do setor são:

· O desenvolvimento de estratégias de integração vertical, ou seja, incorporação de negócio ou  
  atividades a montante e a jusante da cadeia de valor.
· O desenvolvimento tecnológico e investimento na inovação nas áreas da gestão florestal, produção 
  e recuperação de resíduos.
· A integração de fornecedores, assegurando a interoperabilidade dos sistemas de informação, de 
  modo a simplificar processos, reduzindo a complexidade da cadeia.
· O sourcing de fornecedores locais e redução das distâncias e dos prazos de entrega. 

  
 
  
     

Na área da digitalização, a adoção de tecnologias emergentes como a realidade aumentada ou a IA podem
contribuir para o desenvolvimento do setor, em particular o subsetor das embalagens, o que constitui uma
mudança de paradigma em termos de otimização e automatização dos processos. As empresas do setor,
podem fornecer serviços de valor acrescentado, tais como o track and trace das mercadorias expedidas,
codesenvolvimento de novos materiais de embalagem, utilizando informação digitalizada.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor da Pasta e Papel  – A voz dos clientes

No âmbito das entrevistas realizadas neste estudo às empresas do setor, foi possível identificar um 
conjunto de temas críticos e ideias chave associados às dimensões Desafios do setor, Impacto da 
pandemia, Gestão de risco, Infraestruturas Nacionais e Investimento, que importa explicitar.

  
 
  
     

· No backbone das operações, investimentos ao nível da rastreabilidade e digitalização  
  de toda a cadeia logística.
· Estabelecimento de compromissos de investimento com fornecedores estratégicos, 
  com operações dedicadas e contratos de longo prazo, de que é exemplo, o alinhamento 
  do modelo de transição ecológica com o atual operador logístico, que assegura as 
  operações de transporte entre as fábricas e os portos marítimos nacionais.

DESAFIOS 
DO SETOR

IMPACTO 
DA PANDEMIA

INFRAESTRUTURAS 
NACIONAIS

INVESTIMENTO

· Desenvolvimento das infraestruturas do Porto da Figueira da Foz, nomeadamente a 
  concretização do projeto de melhoria da acessibilidade marítima ao porto, que permitirá 
  aumentar o calado dos navios de 6,5 metros para 8,0 metros e operar navios até 140 metros 
  de comprimento, permitindo concentrar, nessa infraestrutura, uma parte substancial das 
  operações logísticas do downstream da cadeia de abastecimento.

· Integração das tendências de re-shoring / near-shoring na estratégia logística de médio prazo. 
· Aumento da procura de serviços logísticos destinados ao Comércio intraeuropeu colocando 
  desafios ao short-sea shipping, setor onde a elasticidade da oferta é diminuta não só pela 
  incerteza do mercado, como pela baixa capacidade dos principais atores em investirem 
  em nova capacidade.
· Estratégias de sourcing com foco na componente da sustentabilidade dos parceiros, 
  do ponto de vista das soluções ambientais apresentadas e da sua situação financeira. 

GESTÃO 
DE RISCO

· Acentuar das tendências de maior regionalização das economias, com a adoção de estratégias 
  de re-shoring / near-shoring, podendo Portugal reforçar a sua posição competitiva, 
  neste contexto.
· No âmbito da transição digital, o País tem desenvolvido iniciativas inovadoras, como a Janela · 
  Única Logística, sendo crítico alinhar todos os atores, agilizando as cadeias de abastecimento. 
· Na transição ecológica, disponibilizar uma oferta de soluções competitivas, baseadas nos Portos  
  marítimos, na melhoria das ligações ibéricas e na reconversão da frota do transporte rodoviário.

· A logística de Outbound do setor, que se baseia no short-sea shipping (convencional) 
  ou deep-sea (contentorizado), sofreu um forte impacto inicial, tendo as cadeias 
  logísticas estabilizado posteriormente, com exceção do transporte contentorizado, 
  onde subsistem fortes incertezas. 
· As perturbações no transporte contentorizado, afetaram a competitividade do setor, 
  existindo a perspetiva de estabilização da situação, após o ano novo Chinês, já que 
  o atual contexto de mercado é insustentável.

“Quem não integrar as tendências de re-shoring / near-shoring na sua estratégia logística de médio prazo irá 
certamente ser confrontado com surpresas desagradáveis. Desde logo temos de entender que teremos um 
aumento da procura de meios logísticos destinados ao Comércio intraeuropeu e, por exemplo olhando para 
o Short-sea shipping, a elasticidade da oferta é diminuta não só pela incerteza do mercado como pela baixa 
capacidade dos principais atores em investirem em nova capacidade” 
Hermano Sousa . ALTRI.
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Gráfico 2.17: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Planeamento e Procura | Estratégia de Rede Logística

Planeamento e Procura Estratégia de Rede Logística

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor da Pasta e Papel  – A voz dos clientes

No âmbito do inquérito aos clientes de serviços logísticos, apresentam-se em seguida os principais 
indicadores, tendências e conclusões para o setor da Pasta e Papel, bem como a avaliação efetuada pelas 
empresas do seu grau de maturidade logística atual e futuro.

  
 
  
     

Ao nível do planeamento da cadeia logística e da 
gestão da procura as empresas atribuíram um grau 
de maturidade atual elevado, entre 4 e 5 - Integrat-
ed / Collaborative nas diversas vertentes, com 
exceção da componente da Tecnologia onde 
se reconhece um grau de maturidade menor, 
3 – Established, tendo como objetivo a 3 anos, 
evoluir na vertente da Tecnologia, para um grau 
de maturidade de 4 – Integrated.

O setor reconhece um gap ao nível do suporte 
tecnológico dos processos de planeamento e 
gestão da procura, e nessa vertente, a implemen-
tação de sistemas integrados e avançados de 
planeamento (Advanced Planning Systems), 
permitem automatizar e otimizar os processos de 
planeamento de vendas e operações.

Nos aspetos associados à estratégia da rede 
logística, as empresas atribuíram um grau de 
maturidade atual médio de 4 – Integrated em todas 
as vertentes, exceto nas vertentes da Tecnologia 
e Modelo de Prestação de Serviços, classificados 
com 3 – Established, perspetivando, no que se 
refere aos objetivos a 3 anos, um potencial de 
melhoria na vertente da Tecnologia, com 
uma evolução para um grau de maturidade 
de 4 - Integrated.
O suporte tecnológico da estratégia da rede logísti-
ca, pode passar pela criação ou adesão a platafor-
mas digitais interoperáveis com os parceiros da 
rede logística (Fornecedores, Clientes, Prestadores 
de Serviços logísticos, etc.), potenciando a automa-
tização dos processos e garantindo visibilidade 
transversal, em tempo real, sobre toda a cadeia de 
abastecimento.

Assegurar o suporte tecnológico dos processos de planeamento da cadeia de abastecimento e de gestão da 
rede logística, nomeadamente a integração com os parceiros a montante e a jusante, tendo por base sistemas 
avançados de planeamento e plataformas digitais de colaboração com os parceiros logísticos.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor da Pasta e Papel  – A voz dos clientes

  
 
  
     

Gráfico 2.18: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Operações e Armazenagem | Outbound

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Operações e Armazenagem

Nos aspetos associados às operações logísticas e 
armazenagem, as empresas identificaram as 
vertentes da Organização e da Tecnologia como 
aquelas onde a maturidade atual é mais baixa, 
3 – Established, sendo a componente da Organi-
zação aquela onde existe um maior gap face aos 
objetivos a 3 anos, com uma melhoria para um 
grau de maturidade de 4 – Integrated, o que 
pressupõe adotar as seguintes boas práticas:

· Planeamento centralizado de todas as 
operações de armazém.
· Orientações centrais sobre politicas e 
procedimentos de gestão de inventário.
· Previsões revistas regularmente para 
ajustar a alocação de recursos.

Ao nível dos processos da logística de Outbound, as 
empresas identificaram as vertentes da Tecnologia 
e da Informação como aquelas onde a maturidade 
atual é mais baixa, 2 – Managed, e onde existe um 
maior gap face aos objetivos a 3 anos, com uma 
evolução para um grau de maturidade de 4 – 
Integrated, o que pressupõe implementar as 
seguintes capacidades:

· TMS com funcionalidades avançadas e 
integrado com o ERP.
· Recurso a plataformas de contratação de 
transportes para pedidos ad hoc.
· Track and trace usado reativamente.
· Interface direto de informação com os 
fornecedores de serviço.
· Recurso a sistemas ERP, WMS, CMS e TMS 
com capacidade de otimização.

Potencial de melhoria do suporte tecnológico e da qualidade da informação de gestão nos processos 
de Outbound: preparação de cargas, expedição e gestão de transportes.
Adoção de boas práticas ao nível da gestão de stocks e armazéns, assegurando a centralização do planeamen-
to e das políticas de gestão de inventário, assim como a programação dinâmica das tarefas e dos recursos 
do armazém.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor da Pasta e Papel – A voz dos clientes

Relativamente à priorização das tendências mais relevantes para a estruturação da função logística 
futura, segundo as empresas do setor, destaca-se a relevância atribuída às iniciativas associadas ao 
“Customer Centricity”, que procuram centralizar todo o planeamento estratégico na experiência do 
cliente, aumentar a taxa de fidelização e, assim, conseguir melhores resultados.
 No que concerne à priorização das tecnologias que as empresas do setor consideram ter mais impacto na 
Logística, destaca-se a relevância atribuída às vertentes “Visualisation” e “Blockchain”. As prioridades 
apresentadas apontam para o foco nos seguintes aspetos:

· Monitorização, controlo e avaliação da performance em tempo real das operações logísticas, 
numa lógica de Control tower, garantido visibilidade sobre toda a cadeia de abastecimento e 
melhorando a adaptabilidade a novos cenários de planeamento. 
· Utilização da tecnologia blockchain para automatizar pagamentos a fornecedores com 
custos menores e garantir a rastreabilidade ao longo da cadeia logística.

  
 
  
     

Tabela 2.5: Priorização das Tendências mais 
relevantes para a estruturação da função 
logística futura

Tabela 2.6: Priorização das Tecnologias 
com mais impacto na Logística

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Foco na monitorização, controlo e avaliação da performance em tempo real das operações logísticas.

Utilização da tecnologia blockchain ao nível da rastreabilidade do produto e das operações.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – Contexto

No setor do Comércio a Retalho, em particular no Retalho Alimentar, o crescimento das redes de lojas, 
verificado nas últimas décadas, levou ao desenvolvimento de canais de distribuição alternativos para o 
fornecimento e venda destes bens de consumo. 
Até à década de 1970-80, o fornecimento das lojas fazia-se diretamente, a partir do local de produção de 
um fabricante, ou através de uma rede de distribuição própria. Isto significava que os retalhistas necessita-
vam de grande disponibilidade de espaço de armazenagem nas suas lojas para receber, processar e arma-
zenar as mercadorias.
A partir dos anos 80, a grande distribuição foi assumindo um maior controlo sobre a distribuição 
secundária, ou seja, do armazém de distribuição até à rede de lojas. Os fabricantes passaram a entregar os 
seus produtos nos centros de distribuição dos retalhistas, sendo as entregas nas lojas centralizadas e 
consolidadas a partir desses centros de distribuição, permitindo uma gestão de stocks mais otimizada e 
aumentando a eficiência global das operações logísticas.
Os desenvolvimentos tecnológicos foram um catalisador para estas mudanças, particularmente o desen-
volvimento do intercâmbio eletrónico de dados (EDI), que permitiu automatizar e normalizar as comuni-
cações entre retalhistas e os seus fornecedores e assegurar o processamento das encomendas a partir do 
ponto de venda eletrónico (EPOS), o que permitiu um reabastecimento mais eficiente das lojas, tendo por 
base informação da procura mais precisa e atual.
Ao nível da logística inversa de produtos e embalagens, o setor, em particular os retalhistas, têm dado um 
forte impulso à utilização dos sistemas de pooling de embalagens e unidades de movimentação (ex.: 
paletes, boxs metálicas), e à recolha de produtos, assegurando a sua integração nas cadeias logísticas, 
através de processos eficientes.
Pela sua complexidade, o setor tem estado na liderança dos temas associados à normalização e codifi-
cação, baseadas no protocolo GS1, contribuindo para o desenvolvimento do retalho, o reforço da segu-
rança alimentar e potenciando os desenvolvimentos tecnológicos. 
Nas últimas décadas, as cadeias de distribuição retalhistas têm-se globalizado, refletindo a expansão das 
empresas para novos países e o crescimento do sourcing global, aumentando os prazos de fornecimento, 
enquanto os prazos de entrega a clientes têm tendencialmente diminuído. 
Estas tendências, têm conduzido as empresas a melhorar a maturidade dos processos de planeamento 
integrado, transversalmente a toda a cadeia de abastecimento. Nalguns casos, os retalhistas regressaram a 
fornecimentos mais perto dos locais de consumo, para garantir que as suas cadeias de abastecimento 
respondem à volatilidade da procura.
Grandes retalhistas desenvolveram redes de centros de distribuição em larga escala para gestão de stock, 
distribuição e cross-docking, enquanto que os fornecedores têm consolidado a sua rede de distribuição, 
centralizando as operações num número inferior de localizações de maior dimensão. 
A globalização das cadeias de abastecimento tem aumentado a necessidade de desenvolver interfaces 
logísticos intermodais com as cadeias de abastecimento internacionais de grande capacidade, que 
assegurem uma gestão mais eficiente dos fluxos de carga do Comércio externo, de que são exemplo os 
Portos marítimos e fluviais, os Portos Secos, os Terminais Ferroviários, os Aeroportos e as Plataformas 
logísticas multimodais. 

  
 
  
     

A reestruturação da logística de retalho ao longo dos últimos 50 anos foi impulsionada pela expansão e a 
internacionalização do Comércio a retalho e pelos avanços tecnológicos. 

Tecnologias e sistemas de informação capazes de garantir uma gestão de stocks e distribuição dos produtos 
eficiente, integrada, real time e dinâmica, serão decisivas para a implementação de estratégias omnicanal 
sustentadas e competitivas.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – Contexto

Em 2019, O setor do Comércio português acompanhou a evolução global da economia nacional e registou 
melhorias nos principais indicadores económicos, embora em desaceleração face ao ano anterior. 
De acordo com o INE, em 2019, operavam neste setor 220,5 mil empresas (+1,2%, face a 2018) geradoras de 
um Volume de Negócios de 151,1 mil milhões de Euros (+3,3%, face a 2018), de um montante de Vendas de 
Mercadorias de 142,3 mil milhões de Euros (+3,0%, face a 2018) e de um VAB de 19,9 mil milhões de Euros 
(+4,5%, face a 2018), sendo responsável por 814,2 mil postos de trabalho (+2,8%, face a 2018), tendo as 
remunerações superado os 9,8 mil milhões de Euros (+6,3%, face a 2018). 
O setor do Comércio a retalho apresentou uma estabilização do crescimento do Volume de Negócios 
(+4,9%, face a 2018), registando uma evolução das margens comerciais globais (+6,3%, face a 2018) e da 
margem por empresa (+4,8%, face a 2018), a mais significativa entre os três principais setores do Comércio.
Em 2019, dentro do setor de retalho, a atividade de “Comércio a retalho não especializado” manteve-se 
como a principal responsável pelo Volume de Negócios total do setor (39,9%, o equivalente a 21,7 mil 
milhões de Euros), apresentando um aumento de 4,3% face a 2018. 
A atividade de “Comércio a retalho de outros produtos em estabelecimentos especializados”, registou o 
segundo maior Volume de Negócios retalhista (13,0 mil milhões de Euros, ou seja, 24,0%), com um acrésci-
mo de 6,3% e concentrou, também, o maior número de empresas de Comércio a retalho (30,7%).
Entre as atividades do setor do Comércio, o Comércio a retalho era, em 2019, a atividade mais representati-
va em Portugal, englobando cerca de 131 mil empresas, o equivalente a 59,5% do setor, sendo também 
o maior empregador, com 57,3% dos trabalhadores e representando 46,5% das remunerações do setor.
Em 2019, no que se refere ao Volume de Negócios, o Comércio a retalho gerou 36,0% do Volume de 
Negócios total do setor, tendo o Volume de Negócios médio por empresa de Comércio a retalho atingido 
os 414,8 mil Euros, refletindo um acréscimo de 3,4% (+6,7% em 2018). O Volume de Negócios médio por 
empresa mais elevado de todo o setor do Comércio coube à atividade de “Comércio a retalho de 
combustíveis em estabelecimentos especializados”, com um montante de 3,8 milhões de Euros (+2,4%, 
após +4,5% em 2018). 
O segundo valor mais elevado neste indicador (1,2 milhões de Euros) correspondeu à atividade de “Comér-
cio a retalho não especializado”, que inclui supermercados e outros estabelecimentos generalistas, 
com uma evolução positiva de 4,0% (+6,2% em 2018).
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – Cadeia de Abastecimento

As Cadeias de Abastecimento do setor do Retalho estão a sofrer transformações significativas, no entanto, o 
retalho “tradicional”, onde os consumidores se abastecem nas lojas físicas, opera num modelo testado, 
maduro e eficiente. 
Os produtos de alta rotação e de maior valor são muitas vezes entregues diretamente nas lojas, havendo 
operações ágeis de cross-docking nos Centros de Distribuição. Neste modelo, os fornecedores centralizam 
a entrega dos produtos nestas plataformas, havendo depois o match e a preparação dos pedidos de 
reaprovisionamento das lojas, muitas vezes no próprio dia, suportada em metodologias de picking varia-
das, designadamente o picking by store, utilizando tecnologias de voice picking ou de picking by light, 
dependendo dos sistemas de armazenagem utilizados.
Tipicamente, os Centros de Distribuição implementam fluxos especializados em função do tipo de produtos 
a movimentar – O Fluxo Tenso, para produtos de alta rotação, mantidos nas áreas de consolidação/expe-
dição, agilizando a preparação dos pedidos de reaprovisionamento das lojas, o Fluxo Armazenado, para 
produtos colocados na zonas de stock de reserva, sendo o picking e expedição efetuadas em função das 
necessidades de reaprovisionamento das lojas, e o Fluxo de Cross-docking, de desconsolidação rápida 
sem armazenamento, sendo as encomendas preparadas pelos fornecedores, para expedição rápida para 
as lojas.
Desta forma, reduzem-se os stocks na cadeia e as necessidades de espaço de armazenagem, com impacto 
significativo no capital circulante. Contudo, o crescimento do e-commerce e do omnicanal provocou uma 
disrupção neste modelo, que se encontrava estabilizado há vários anos.
A complexidade logística do setor está associada à abrangência e heterogeneidade dos produtos comer-
cializados (ex.: bens alimentares e de consumo, produtos duradouros, equipamentos), sendo utilizados 
diversos meios de transporte e de distribuição, recorrendo maioritariamente à via marítima no transporte 
intercontinental e à via rodoviária a nível nacional ou em distâncias curtas.
A logística inversa inclui o tratamento, recolha e transporte de mercadorias sujeitas a processos de troca, 
reclamação ou devolução, bem como das unidades de movimentação reutilizáveis ou recicláveis (ex.: 
embalagens, paletes), recolhidas pelos transportadores e entregues no centro de distribuição, sendo 
também utilizados extensamente, sistemas de pooling ou aluguer de paletes. 

O modelo centralizado, baseado na rede de Centros de Distribuição, otimiza os fluxos de transporte a montante 
e a jusante destas plataformas, no reaprovisionamento das lojas, fazendo face às flutuações da procura, 
através de uma gestão otimizada dos stocks, em particular em produtos sazonais ou com prazos 
de entrega longos. 
   

TEMAS CHAVE:

Figura 2.4: Cadeia Logística do setor do Retalho
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – Desafios atuais e futuros

Apresentam-se, em seguida, de forma sucinta, os principais desafios do setor.
· Complexidade crescente das Cadeias de Abastecimento: com o desenvolvimento do Comércio eletróni-
co e do conceito de omnicanal, a fronteira entre o papel das lojas e dos centros de distribuição fica esbati-
da. As lojas físicas tradicionais funcionam cada vez mais como locais onde as encomendas online podem ser 
processadas, sendo também os pontos finais do click-and-collect, processo ao qual os consumidores têm 
crescentemente aderido. Entretanto, os Centros de Distribuição ainda mantêm a função de reabastecimen-
to das lojas, mas estão progressivamente, mais focados na relação direta com o consumidor e num proces-
so de entrega visível e transparente. Atualmente, as cadeias mais tradicionais estão a dar lugar a redes 
complexas de abastecimento, envolvendo mais parceiros e uma maior variedade de rotas de entrega aos 
clientes, cujas expetativas são de receber os seus produtos anytime, anywhere.
· A próxima geração de Cadeias de Abastecimento Omnicanal: à medida que as vendas se transferem 
para os canais digitais, os retalhistas terão de efetuar “testes de stress” às suas lojas físicas e adaptar as 
suas cadeias de abastecimento, para responder em simultaneidade às diferentes fontes de procura, 
integrando os sistemas de planeamento e de gestão de stocks. A distinção que os retalhistas normalmente 
fazem entre as vendas online e offline esbater-se-á, uma vez que os clientes quererão um serviço omnicanal 
totalmente transparente. 
· Foco no Cliente: os retalhistas estão a concentrar-se cada vez mais no serviço ao cliente e na volatilidade 
da procura, para conceber cadeias de abastecimento mais ágeis. Para tal, as empresas investem nas 
vertentes da tecnologia e da ciência de dados, para melhorar a previsão de vendas em todos os canais e na 
capacidade de resposta da cadeia de abastecimento. A gestão do cliente, a experiência e a viagem são 
elementos diferenciadores - uma transformação digital destinada a assegurar um compromisso virtual e 
uma experiência ininterrupta. Num mundo social mediatizado e de revisão pelos pares, um serviço inefici-
ente simplesmente não é tolerado e a satisfação do cliente é imperativa, verificando-se a procura crescente 
de produtos sem descontinuidades e a preços acessíveis. O envolvimento do consumidor será high tech e 
high touch, sendo a frente de loja o smartphone do cliente.
· Visão de Longo Prazo: o retalho favorece a inovação, a criação de novas empresas e conceitos disruptivos 
mas, a escala do negócio requer competências e modelos operacionais diferenciados, alinhados com uma 
estratégia clara. O crescimento orgânico, sem uma clara estratégia omnicanal de base, deixará as empresas 
expostas a esse crescimento. Uma boa estratégia omnicanal deverá assegurar uma configuração da cadeia 
de fornecimento que suporte a proposta de valor do retalhista ao mercado, assente numa gestão otimizada 
do inventário nos vários canais, centros de distribuição com níveis de serviço elevados nos diferentes 
canais, estratégia para a logística de "última milha" e uma gestão eficiente das devoluções.
· Agilidade e Parcerias: a gestão eficiente da cadeia de abastecimento multiponto, garantindo a capaci-
dade de resposta e agilidade necessárias, é uma das vantagens competitivas de um retalhista - Cada vez 
mais são as cadeias que competem e não apenas os retalhistas. A colaboração com os parceiros-chave da 
cadeia e o equilíbrio entre as capacidades de gestão interna e o outsourcing são essenciais, com alguns 
retalhistas a estabelecerem relações estratégicas de longo prazo com os seus prestadores de serviços 
logísticos. 

Os Centros de Distribuição são peças críticas na logística do retalho. É fundamental aproveitar tanto os centros 
de distribuição como a rede de lojas para assegurar um fornecimento sem constrangimentos, uma "última 
milha” eficaz e capacidade de gestão das devoluções, para além de garantir mais pontos de contacto 
com os clientes.
No paradigma omnicanal a volatilidade aumenta, sendo necessário flexibilizar a capacidade de armazenagem, 
recorrendo a soluções de Outsourcing ou On-Demand.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – Principais tendências

· Os consumidores serão os contínuos e intransigentes motores de mudança na venda a retalho nos 
próximos anos, ditando o ritmo de evolução dos retalhistas, sendo mais agnósticos quanto aos canais de 
comercialização e esperando uma experiência sem fricções.
· Os retalhistas terão de assegurar o envolvimento do cliente tanto em plataformas físicas como 
digitais, e aqueles que o fizerem com mais eficácia e prestando um melhor serviço, estarão mais próximos 
de garantir a confiança dos consumidores. O futuro irá favorecer os retalhistas com maior foco no cliente, 
mais inovadores e com cadeias mais capacitadas.
A gestão da cadeia de abastecimento é um fator diferenciador para os retalhistas. Operações eficientes e 
eficazes são necessárias para melhorar o serviço ao cliente, baixar os custos e garantir vantagens competiti-
vas. A mudança para o retalho omnicanal acrescentou uma enorme complexidade à logística do retalho, 
exigindo a disponibilidade dos produtos em qualquer lugar, a qualquer hora, assim como uma adequada 
gestão das devoluções. Um serviço logístico pouco eficiente não é aceitável pelos consumidores, prejudi-
cando a reputação das marcas e empresas.
· O click-and-collect (e o click-and-returns) terá um papel crucial nas estratégias ganhadoras de fulfill-
ment dos retalhistas, permitindo reduzir os custos e mitigar os problemas da entrega na "última milha“, 
da gestão de inventário e dos desafios ambientais, perspetivando-se que no futuro, se tornará o principal 
driver da logística online. 
· As tecnologias emergentes serão o principal impulsionador do sucesso, como por exemplo a Inteligên-
cia Artificial, o Big Data, a IoT ou a automação e robótica permitirão aos retalhistas reduzir custos, melhorar 
a gestão e a eficiência do inventário e proporcionar aos clientes um serviço de excelência. Em última 
análise, toda a cadeia de abastecimento será digitalizada.
· As cadeias de abastecimento tornar-se-ão mais sustentáveis e transparentes. Os principais retalhistas 
e os seus parceiros logísticos irão colocar a sustentabilidade como prioridade nas suas estratégias, incluin-
do medidas destinadas a descarbonizar as suas cadeias e abordando questões mais amplas, como a 
remuneração dos colaboradores e as condições de trabalho.
· O planeamento estratégico é fundamental, verificando-se que alguns retalhistas têm sido pouco 
pró-ativos, em relação ao crescimento de compras online. Falta muitas vezes um plano estratégico robusto 
para enquadrar todas as mudanças que estão a acontecer. Alguns players já adotaram abordagens 
inovadoras para os seus modelos de negócio e cadeias de abastecimento, de que são exemplo a Walmart, 
Inditex, John Lewis, Ocado, Alibaba e Adidas.
· A perspetiva para o retalho e para a logística não é binária, sendo que, os locais físicos adequados têm 
um valor significativo para retalhistas, consumidores e investidores. Fornecem aos clientes envolvimento e 
experiência. De facto, a procura de locais convenientes, conectados e produtivos irá aumentar à medida 
que os retalhistas forem melhorando a gestão das suas operações e dos ativos imobiliários ao longo da 
Cadeia de Abastecimento.
· Descarbonização das cadeias de abastecimento. Os retalhistas líderes e os seus parceiros logísticos 
estão a fazer investimentos significativos para assegurar operações mais sustentáveis e transparentes. 
Edifícios “verdes”, combustíveis alternativos e condições de trabalho são crescentemente valorizados pelos 
consumidores, reguladores e investidores e com o crescimento do e-commerce e da logística de "última 
milha", estas preocupações aumentarão.

TEMAS CHAVE:
“…o setor tem necessariamente que se ajustar à crescente digitalização da estrutura comercial, desenvolvendo 
soluções que assegurem a sua competitividade em termos de segurança, eficácia e custo para operadores e 
clientes"
 Luís Moutinho. Sonae MC

58



2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – Principais tendências

O desenvolvimento do e-commerce no setor do Retalho: atualmente, é possível adquirir qualquer 
produto ou serviço online a qualquer hora e em qualquer lugar, usando apenas um computador ou um 
smartphone. Desde o início de década, que se assiste ao desenvolvimento acelerado do e-commerce em 
Portugal, fruto do aparecimento de novos players no setor e, sobretudo, devido à tendência crescente de 
fazer compras online em Portugal. 
Os tempos imprevisíveis de entrega, as constantes ruturas de stock e a insatisfação dos consumidores 
portugueses levaram a que muitas empresas nacionais considerassem o investimento no online como 
acessório, mantendo-se o seu principal negócio nas lojas físicas.
Se por um lado a falta de investimento no e-commerce reduz a qualidade da experiência dos consumi-
dores, a excelente infraestrutura de espaços comerciais, que estão abertos todos os dias da semana e em 
horário alargado, funciona como uma concorrência direta aos negócios online.
Em Portugal, a penetração do e-commerce e o impacto do Comércio eletrónico nos negócios mantém-se 
muito abaixo da média europeia - Apenas 44,8% dos portugueses fazem compras online, face a 72%, em 
média na UE, sendo um dos mais baixos no contexto comunitário.
O crescimento do Comércio eletrónico, tem impulsionado uma mudança radical na logística de retalho, 
uma vez que os requisitos associados às cadeias de abastecimento deste negócio são distintos dos que 
caracterizam as cadeias tradicionais de suporte às lojas físicas. Em particular, destacam-se os seguintes 
aspetos:

· Mudança do paradigma de serviço: Disponibilidade de produtos na loja vs. satisfação 
  dos consumidores em qualquer lugar e a qualquer hora.
· Forte redução dos prazos de entrega das encomendas, com entregas no próprio dia.
· Redução da quantidade média por encomenda e aumento significativo dos custos de entrega 
  por unidade.
· A volatilidade da procura é muito superior à verificada nas lojas físicas de retalho.
· O nível de devoluções é muito superior ao verificado nos canais tradicionais (até 50% 
   para a moda online) e pode degradar substancialmente a rentabilidade do negócio.
· As falhas ou ineficiências logísticas tendem a ser transparentes para o cliente.

A mudança para o omnicanal aumentou os custos logísticos, face aos modelos tradicionais de lojas físicas, 
ao nível da execução das encomendas, da entrega na “última milha” e na recolha, processamento e 
devolução de artigos, enfrentando os retalhistas um desafio de rentabilidade, para garantir o balanceamen-
to adequado entre o nível de serviço ao cliente e os custos logísticos.
O modelo de omnicanal tem levado os retalhistas a investir em instalações de distribuição adequadas às 
características deste negócio, designadamente centros de preparação de pequenas encomendas, 
entregues num hub central, a partir do qual se faz a ligação com os centros de distribuição capilar de 
"última milha", recorrendo a operadores courier, entregas especiais de produtos de grandes dimensões, 
com uma componente técnica associada ou a preparação dos produtos em loja, nas áreas de maior inten-
sidade da procura e nos armazéns para as restantes zonas geográficas.

Figura 2.5: Cadeia Logística tradicional do retalho vs. Cadeia logística Omnicanal / e-commerce
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor de Retalho – A voz dos clientes

No âmbito das entrevistas realizadas neste estudo às empresas do setor, foi possível identificar um 
conjunto de temas críticos e ideias chave associados às dimensões Desafios do setor, Impacto da 
pandemia, Gestão de risco, Infraestruturas Nacionais e Investimento, que importa explicitar.

  
 
  
     

· Investimentos associados ao crescimento do negócio e à adequação das capacidades 
  logísticas.
· Desenvolvimento de projetos com uma forte componente de inovação tecnológica.
· Qualificação dos recursos humanos através da formação contínua.
· Reconfiguração da rede logística de distribuição, nomeadamente dos entrepostos de 
  armazenagem e distribuição, tendo em vista a melhoria da eficiência das operações e o 
  aumento da resiliência e sustentabilidade das cadeias de valor.

DESAFIOS 
DO SETOR

IMPACTO 
DA PANDEMIA

INFRAESTRUTURAS 
NACIONAIS

INVESTIMENTO

· Modernização e simplificação administrativa dos processos de desalfandegamento.
· Qualificação das estruturas aeroportuárias, portuárias e ferroviárias e a rede 
  de acessibilidades. 
· Valorização e apoio à criação de novos espaços de implantação de plataformas logísticas. 
· Desenvolvimento de novos esforços de formação dos profissionais do setor. 

· Roadmap de ajustamento das propostas de valor e modelos de negócio para acomodar 
  alterações de comportamento dos consumidores e da cadeia de abastecimento.
· Alinhamento dos diferentes stakeholders face ao novo contexto, priorizando os temas críticos  
  para clientes, colaboradores, comunidades locais, fornecedores e acionistas. 
· Aumentar a resiliência, desafiando e testando os planos de desenvolvimento, e equacionando 
  cenários de potenciais ressurgimentos de situações de magnitude e perfil idêntico.

GESTÃO 
DE RISCO

· Oferta de serviços logísticos que garantam a cobertura das redes logísticas globais de suporte aos 
  fluxos de exportação e à internacionalização das empresas.
· Garantir a interoperabilidade entre os diferentes modos de transporte e os respetivos sistemas de 
  informação de suporte, nomeadamente com o transporte Ferroviário.
· Digitalização dos processos.
· Serviços de last mile de logística urbana: Crescimento do online vs. Sustentabilidade ambiental.

· Definir planos de mitigação de riscos e medidas de proteção e formação dos trabalhadores.
· Garantir níveis de serviço adequados num contexto de forte volatilidade e alteração de padrão 
  de comportamento dos consumidores.
· Assegurar a continuidade das operações ao nível das operações de loja, entrepostos 
  logísticos e junto dos fornecedores, considerando as restrições de circulação, a nível nacional  
  e internacional.
· Investimentos ao nível das infraestruturas físicas e dos recursos humanos.

“…contexto de forte dependência entre os setores da logística e transportes, com especial ênfase para a premência 
da interoperabilidade entre diferentes sistemas e entre as redes existentes (de que é mais evidente o caso da rede 
ferroviária)…”
Luís Moutinho. Sonae MC 

TEMAS CHAVE:
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Gráfico 2.19: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Planeamento e Procura | Estratégia de Rede Logística

Planeamento e Procura Estratégia de Rede Logística

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – A voz dos clientes

No âmbito do inquérito aos clientes de serviços logísticos, apresentam-se em seguida os principais 
indicadores, tendências e conclusões para o setor da Pasta e Papel, bem como a avaliação efetuada pelas 
empresas do seu grau de maturidade logística atual e futuro.

  
 
  
     

Ao nível do planeamento da cadeia logística e da 
gestão da procura as empresas atribuíram um grau 
de maturidade atual médio de 3,5 - Established / 
Integrated nas diversas vertentes, tendo como 
ambição, em termos de objetivos a 3 anos, evoluir 
em todas as vertentes para um grau de maturidade 
entre 4 e 4,5 - Integrated / Collaborative.
De referir que as empresas identificaram as 
vertentes da Tecnologia e da Informação como 
aquelas onde existe um maior gap face aos objeti-
vos a 3 anos, o que pressupõe implementar 
soluções e boas práticas:

• Solução de software especializada
para planeamento da procura.
• Responsabilidades definidas quanto 
à gestão dos dados, com poucos silos
funcionais de informação.

Nos aspetos associados à estratégia da rede 
logística, as empresas identificaram as vertentes 
de Governo, Organização e da Tecnologia como 
aquelas onde a maturidade atual é mais baixa, 
3 – Established, perspetivando, em termos de 
objetivos a 3 anos, uma evolução em todas as 
vertentes para um grau de maturidade entre 
4 e 4,5 - Integrated / Collaborative, considerando 
adotar medidas do tipo:

• Desenho da rede implementado
centralmente / apoio das equipas locais.
• Equipa exclusiva para a gestão de riscos
da Supply Chain.
• Uso de ferramentas básicas de planeamento 
incorporadas com software de simulação 
mas sem integração com ERP.

As empresas do setor definiram como críticos, os aspetos associados à melhoria das ferramentas tecnológicas 
de suporte à Gestão da Procura, assim como a necessidade de garantir um maior foco na Gestão de Riscos, 
através da criação de equipas especializadas e dedicadas.
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – A voz dos clientes

  
 
  
     

Gráfico 2.20: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Inbound | Operações e Armazenagem

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Operações e Armazenagem

Ao nível dos processos de Inbound as empresas 
atribuíram um grau de maturidade atual médio 
entre 3 e 3,5 - Established / Integrated nas diversas 
vertentes, sendo que, em termos de objetivos a 3 
anos, pretendem evoluir em todas as vertentes 
para um grau de maturidade entre 4 e 4,5 - 
Integrated / Collaborative.
De referir que as empresas identificaram a vertente 
da Informação como aquela onde existe um maior 
gap face aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe 
implementar soluções e boas práticas do tipo:

• Informação relativas aos transportadores tem 
elevado detalhe e é revista anualmente, pelo 
menos.

Nos aspetos associados ás operações logísticas e 
armazenagem, as empresas atribuíram um grau de 
maturidade atual médio entre 3 e 3,5 - Established 
/ Integrated nas diversas vertentes, ambicionando, 
Quanto aos objetivos a 3 anos, evoluir em todas as 
vertentes para um grau de maturidade próximo 
entre 4 e 4,5 - Integrated / Collaborative. 
As empresas identificaram as vertentes da Organi-
zação e Governo como aquelas onde a maturidade 
atual é mais baixa e onde existe um maior gap face 
aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe implemen-
tar soluções e boas práticas do tipo:    

• Centralização do planeamento do armazém e 
dos procedimentos de gestão de inventário, 
com previsões revistas regularmente para 
ajustar a alocação de recursos.
• Processo de planeamento de vendas e oper-
ações transversal, usado por recursos próprios 
e 3PL.
      

As empresas do setor definiram como críticos os temas relacionados com a melhoria da qualidade da 
informação nos processos de Gestão de Transportes ou proveniente dos transportadores, assim como 
o planeamento centralizado das operações de Armazenagem e utilização da análise preditiva para alocação 
e planeamento dos recursos físicos e humanos associados.
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Gráfico 2.21: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Outbound

Nos aspetos associados às operações de Outbound, as empresas atribuíram graus de maturidade atual 
distintos para as diversas vertentes.
O grau de maturidade atual mais baixo foi atribuído às vertentes do Modelo de Prestação de Serviços, 
Tecnologia e Governo , 3 - Established, tendo a vertente de Processo o grau de maturidade atual mais 
elevado, 4,4 – Integrated/Collaborative.
De referir que as empresas identificaram a vertente do Modelo de Prestação de Serviços, como aquela 
onde existe um maior gap face aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe implementar soluções e boas 
práticas do tipo:

· Planeamento central da equipa de Supply Chain, para otimização de cargas e rotas.
· Elevado nível de fulfillment das encomendas, com critérios de alocação transversais, e baixo 
nível de devoluções.
 

2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – A voz dos clientes

  
 
  
     

Outbound

As empresas do setor definiram como críticos os temas associados à centralização do planeamento da 
expedição e dos transportes Outbound, bem como a utilização de mecanismos de otimização do espaço de 
carga e de routing na otimização das rotas de distribuição/logística inversa, assegurando um nível de serviço 
elevado na satisfação das encomendas de cliente: On-Time In-Full.

TEMAS CHAVE:

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor do Retalho – A voz dos clientes 

No que concerne à priorização das tendências mais relevantes para a estruturação da função logística 
futura, segundo as empresas do setor, destaca-se a relevância atribuída às iniciativas associadas ao tema 
“Analytics e suporte cognitivo à decisão”, evidenciando a complexidade do setor na vertente do trata-
mento e análise da informação e a necessidade de utilização de ferramentas de suporte à decisão ágeis e 
robustas, que permitam acomodar os seguintes aspetos:

· Elevado número de SKUs.
· Phase in de novos produtos / Phase out de produtos descontinuados.
· Cadeias de abastecimento Lean, com stocks reduzidos e requisitos de serviço exigentes.
· Cadeias de abastecimento Lean, com stocks reduzidos e requisitos de serviço exigentes.
· Campanhas promocionais e contexto fortemente concorrencial e dinâmico.

Relativamente à priorização das tecnologias que as empresas do setor consideram ter mais impacto na 
Logística, realça-se a relevância atribuída às vertentes “AI & Automation” e “Advanced Analytics”. As 
prioridades apresentadas apontam para a necessidade de melhoria dos seguintes aspetos:

· Monitorização, controlo e avaliação da performance em tempo real das operações logísticas, 
numa lógica de Control Tower, garantido visibilidade sobre toda a cadeia de abastecimento e 
melhorando a adaptabilidade a novos cenários de planeamento. 
· Desenvolvimento das capacidades de análise preditiva, tendo por base tecnologia de AI/ML 
ao nível dos processos de gestão da procura, planeamento de produção e transportes com 
ganhos ao nível da redução de stocks e melhoria dos níveis de serviço.

  
 
  
     

Tabela 2.7: Priorização das Tendências mais 
relevantes para a estruturação da função logística 
futura

Tabela 2.8: Priorização das Tecnologias 
com mais impacto na Logística

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

As empresas do setor definiram como críticos, o foco na monitorização, controlo e avaliação da performance 
em tempo real das operações logísticas, bem como o desenvolvimento de capacidades de análise preditiva, 
tendo por base tecnologias de IA.

TEMAS CHAVE:

Retalho

1. Analytics e Suporte Cognitivo à decisão
2. e 3 (Ex aequo) Customer Centricity
2. e 3 (Ex aequo) Tecnologias emergentesergentes
4. Adaptação e Reskilling dos RH
5. Share Economy
6. e 7 (Ex aequo) Gestão do Risco (Cibernético, Health&Safety)
6. e 7 (Ex aequo) Gestão do Risco (Cibernético, Health&Safety)

Retalho

1. AI & Automation
2. Advanced Analytics
3. API
4. Visualisation
5. e 6. (Ex aequo) Cloud
5. e 6. (Ex aequo) Cloud
7. Augmented Reality
8. Blockchain
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – Contexto

A análise deste setor considera os dois principais clusters do negócio, que pela sua dimensão e especifici-
dade, justificam abordagens distintas: a Indústria Têxtil e Vestuário e a Indústria do Calçado.
Indústria Têxtil e Vestuário
De acordo com a estatística setorial de 2019, divulgada pela ATP – Associação Portuguesa do Têxtil e do 
Vestuário em Portugal, este subsetor é um dos mais relevantes da economia nacional, representando cerca 
de 10% das exportações nacionais, 19% do emprego e 8% do Volume de Negócios da indústria transforma-
dora, sendo uma das áreas de negócio com um saldo positivo na balança comercial de bens, registando 
frequentemente, um saldo superior a mil milhões de Euros.
A Indústria Têxtil e Vestuário (ITV) é composta por 5.900 empresas, emprega 138.000 trabalhadores diretos, 
gera 7,6 mil milhões de Euros de Volume de Negócios, dos quais, 5,3 mil milhões nos mercados de expor-
tação.
A ITV está maioritariamente localizada na região Norte de Portugal, concentrando 87% do Volume de 
Negócios do setor e 85% do emprego, seguida da Região Centro, que representa 11% do Volume de 
Negócios e 12% do emprego. 
Na Região Norte, destacam-se as sub-regiões do Ave (39% do mercado), da Área Metropolitana do Porto 
(20% do Volume de Negócios da ITV), do Cávado (19% do mercado) e do Tâmega e Sousa (8% do mercado).
Na Região Centro, de realçar as regiões de Aveiro (3% do Volume de Negócios da ITV) e Beiras e Serra da 
Estrela (cerca de 3% do Volume de Negócios da ITV).
Os mercados da UE são os principais destinos das exportações do setor, sendo a Espanha o mais relevante 
(34% do total das exportações). Nos mercados extracomunitários os EUA, com uma quota de 6% do total 
das exportações, são o principal destino do Comércio externo da ITV. 
Nas importações, Espanha é igualmente líder (39% do total das importações), e nos mercados extracomu-
nitários, a China com 6% do total das importações, é o país mais representativo.
Os subsetores da Indústria Têxtil e do Vestuário embora estejam interligados (a Indústria Têxtil é fornecedo-
ra da Indústria do Vestuário), dividem-se em duas áreas de negócio distintas: 

· A fabricação e comercialização de têxteis, nomeadamente a preparação e fiação de fibras, a  
  tecelagem e o acabamento, englobando os Têxteis-Lar e os Têxteis Técnicos.
· A fabricação e comercialização de vestuário, que inclui a confeção de roupa e acessórios em 
  qualquer tipo de material (ex.: tecido, malha, não tecidos, couro, peles, etc.).

O setor atravessou um período regressivo, que se iniciou em 2005 com a liberalização mundial do Comércio 
têxtil e vestuário e a entrada de novos players no Comércio mundial, a que se somou a crise financeira 
mundial, em 2008, com quebras no consumo dos principais mercados ocidentais. 
A partir de 2010, a ITV Nacional iniciou um período de recuperação, tendo-se observado desde aí, um 
percurso de crescimento sustentado, alavancado num conjunto de capacidades1 e competências1 que 
caraterizam este setor da indústria nacional.

  
 
  
     

1 Know-how industrial, incluindo o desenvolvimento de produtos e processos, oferecendo uma elevada 
qualidade e variedade de bens e serviços de valor acrescentado. 
Flexibilidade, adaptabilidade e Cultura B2B, sustentada em recursos humanos com elevada experiência 
e sólidas competências técnicas e de inovação.
Fileira verticalizada e dinâmica, conectada aos centros de inovação e de competências.

Capacidades diferenciadoras da indústria têxtil
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – Contexto

Indústria do Calçado
De acordo com a APICCAPS - Associação Portuguesa Ind. Calçado Componentes Artigos Pele Sucedâneos, 
o cluster da indústria portuguesa do calçado tem vindo sustentadamente a crescer em dimensão, tendo 
atingido cerca de 83 milhões de pares vendidos em 2019, um novo máximo da última década. As melhorias 
verificadas ao nível da produtividade condicionaram o crescimento do emprego, mas ainda assim, a 
indústria emprega atualmente cerca de 40 mil trabalhadores. O valor acrescentado por trabalhador tem 
subido de forma sustentada ao longo da última década, superando os 15 mil Euros por trabalhador. 
Considerando os dados mais recentes, a indústria do calçado é responsável por 3,2% do valor acrescentado 
bruto da indústria transformadora nacional e encontra-se fortemente especializada no calçado de couro, 
que representa 90% do valor das suas vendas. 
Apesar da sua menor dimensão, as indústrias de componentes e de artigos de pele têm apresentado, nos 
últimos anos, taxas de crescimento do emprego bastante significativas, mobilizando, em conjunto, mais de 
7 mil pessoas. 
O calçado em couro representa 87% do valor das exportações portuguesas do setor, permanecendo muito 
concentradas no mercado europeu, 90% em valor, apesar dos esforços de diversificação feitos ao longo da 
última década. A França, Alemanha, Espanha, Holanda e o Reino Unido, absorvem 69,5% do total das 
exportações, em termos de valor. 
As importações estão ainda mais concentradas, sendo os cinco principais países fornecedores responsáveis 
por 86% do valor total, com destaque para a Espanha e a China, que representam, respetivamente, 43,3% e 
21,9% dos fornecimentos de calçado ao mercado português. 
A dinâmica da indústria de calçado tem impulsionado as importações de componentes que, no último ano, 
atingiram um máximo histórico de 185 milhões de Euros. As principais origens das importações do setor 
são a Indonésia e a Índia, que representam mais de 43% do valor importado.
No panorama global, a Ásia ocupa uma posição predominante na indústria de calçado, com uma quota de 
64% do valor das exportações mundiais, em resultado da sua agressividade comercial: o preço médio das 
suas exportações é de 6 Euros por par, menos de um terço do preço médio das exportações europeias. 
A Europa continua a ser o principal destino das exportações mundiais, concentrando cerca de 49% destes 
fluxos, representando a América do Norte cerca de 25%.
Os preços das matérias-primas têm vindo a subir desde 2016 e a escassez de mão-de-obra qualificada 
tem-se agravado consideravelmente desde 2012, atingindo já mais de 30% das empresas nacionais, cerca 
do triplo do valor registado no final de 2012. 
A indústria dos artigos de pele, pela sua dimensão reduzida, sentiu mais acentuadamente as dificuldades 
decorrentes da crise económica do que as restantes indústrias do cluster, com uma quebra do emprego de 
25% entre 2007 e 2010. No entanto, entre 2012 e 2016, o emprego revelou uma forte tendência de cresci-
mento (+66%), tendo superado os 1.700 postos de trabalho. 
A indústria de componentes situa-se a montante da indústria do calçado, sendo fortemente influenciada 
pela dinâmica deste setor. Assim, nos últimos dez anos o emprego do setor registou um aumento de 42%, 
alcançando em 2017 os 5.300 postos de trabalho. 

  
 
  
     No panorama global, a Ásia ocupa uma posição predominante na indústria de calçado, com uma quota de 64% 

do valor das exportações mundiais, em resultado da sua enorme agressividade comercial: o preço médio das 
suas exportações é de 6 Euros por par, menos de um terço do preço médio das exportações europeias.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – Cadeia de Abastecimento
  

 
Indústria Têxtil e Vestuário
Esta indústria é caracterizada por uma cadeia de abastecimento global e altamente integrada, envolvendo 
muitos países em vias de desenvolvimento, com propostas de valor muito competitivas baseadas fundamental-
mente em custos de mão de obra barata. A adesão da China à OMC, em 2001, e a expiração, em 2005, do Acordo 
sobre Têxteis e Vestuário, pôs fim a um regime comercial baseado em quotas, levou à deslocalização da 
produção e contribuiu para fazer da China e de outros países asiáticos importantes centros das cadeias globais 
dos têxteis e vestuário (GVCs). 
Os EUA são um mercado retalhista relevante, assim como alguns países europeus, como a Bélgica, a Alemanha, a 
França e o Reino Unido, e os portos de Roterdão e de Antuérpia, constituem plataformas logísticas multimodais 
neste negócio. As mercadorias e matérias-primas deste setor utilizam cadeias globais multimodais, sendo crítico 
assegurar a interoperabilidade eficiente da carga, para reduzir prazos e garantir o nível de serviço adequado.
O desenvolvimento do Comércio eletrónico acentuou as tendências de redução e cumprimento de prazos de 
entrega, da necessidade de gerir um grande volume de devoluções, e de garantir visibilidade em tempo real, com 
base no track and trace da carga e dos produtos.
Verificam-se preocupações crescentes do setor quanto à sustentabilidade ambiental dos padrões de consumo 
de "moda rápida" e das condições de trabalho associadas, o que induzirá mudanças estruturais na logística e a 
adoção de novos modelos, tais como 'designs sem estação' ou ao desenvolvimento de cadeias de valor mais 
curtas, com aumento do abastecimento local ou regional. 

Requisitos de serviço elevados no abastecimento aos pontos de venda, nomeadamente o cumprimento 
dos prazos de entrega, com impacto nas vendas e margens do negócio.
Dinâmica associada ao lançamento das novas coleções/produtos, com ciclos de vida curtos e forte sazonali-
dade, comportando riscos de obsolescência e a necessidade de assegurar uma gestão de stocks otimizada 
e a redução dos prazos de entrega.

TEMAS CHAVE:

Figura 2.6: Cadeia Logística do setor Têxtil e Vestuário
Fluxo físico Fluxo informacional Fluxo físico de logística inversa 
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Figura 2.7: Cadeia Logística do canal e-commerce do setor Têxtil e Vestuário
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado– Cadeia de Abastecimento

Indústria do Calçado
A cadeia de abastecimento do setor do calçado inicia-se a montante com as indústrias que fornecem as 
matérias-primas e os componentes incorporados no processo de fabrico do calçado (produto acabado), 
nomeadamente componentes de borracha, plásticos ou couros sintéticos, bem como com os produtores 
agrícolas e as empresas de produção animal que fornecem as matérias primas, como por exemplo, o 
algodão ou as peles. 
A Indústria produz globalmente e a distribuição é efetuada pelos canais grossista e retalhista, sendo o 
e-commerce uma nova tendência associada ao setor, principalmente aos grandes retalhistas de calçado.
Os stocks das matérias-primas e componentes são normalmente armazenados em instalações próprias 
junto às linhas de produção e a armazenagem de produto acabado é efetuada ao longo da cadeia, recor-
rendo a operadores logísticos especializados nos mercados de destino.
Os modos de transporte utlizados são o rodoviário para as pequenas e médias distâncias, o marítimo para 
os fluxos intercontinentais e o transporte aéreo para os envios urgentes com compromissos de entrega 
horária e para os fluxos de e-commerce Internacional.
A presença em múltiplos canais de distribuição e o crescimento do online fará aumentar os níveis de stock 
nestas cadeias, que associados a uma elevada rotação e sazonalidade dos produtos de moda, exige uma 
gestão efetiva dos stocks, seja para diminuir as ruturas de produtos e as potenciais vendas perdidas, seja 
para reduzir o risco de obsolescência ou de baixa rotação dos stocks, o que comporta custos de capital e a 
degradação das margens do negócio. 

Figura 2.8: Cadeia Logística do setor do Calçado

Fluxo físico Fluxo informacional Fluxo físico de logística inversa 

A presença em múltiplos canais de distribuição e o crescimento do online fará aumentar os níveis de stock 
nestas cadeias, que associados a uma elevada rotação e sazonalidade dos produtos de moda exige uma gestão 
efetiva dos stocks.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – Desafios atuais e futuros

Indústria Têxtil e Vestuário
Em seguida apresentam-se, de forma sucinta, os principais desafios do setor, que simultaneamente, 
constituem oportunidades para desenvolver e rentabilizar o negócio do têxtil e vestuário.

· Acordos comerciais de livre Comércio: CETA (Canadá), Mercosul e TTIP (EUA), abrindo novos 
mercados, nos países desenvolvidos e nos emergentes.
· Acordos “Paneuromed”, destinados a beneficiar as relações económicas e comerciais entre a 
Europa e os países da margem sul do Mediterrâneo, pressupondo a alteração das regras de origem e 
beneficiando a aplicação alargada da etiqueta de valor “made in Portugal”.
· Crescimento da competitividade, pela via da produtividade, da educação de base (mudança 
geracional nas empresas), da formação profissional, da reestruturação do setor e da terciarização 
das atividades (ganhar valor nas pontas da cadeia de valor, ou seja na conceção e desenvolvimento 
do produto – compreendendo a introdução de design, marca e inovação tecnológica, assim como 
no controlo de redes de comercialização – marketing, merchandising e distribuição – seja nos 
modelos de negócio offline seja no online).
· Desenvolvimento de nichos de mercado em produtos diferenciados e altamente valorizados, 
que pressuponham a transferência de competências das marcas para o fornecedor, aprofundando e 
sofisticando o conceito de private label.
· Sustentabilidade social e ambiental incorporada plenamente nos produtos e serviços, materiali-
zando a diferenciação com a concorrência de produtores de baixo custo de países terceiros, tirando 
partido da proximidade aos mercados de consumo.
· Potencial crescimento dos têxteis técnicos e funcionais, por impulso da procura (mercado), da 
capacidade instalada (indústria especializada) e da investigação aplicada (sistema científico e 
tecnológico orientado às necessidades e interesse das empresas).
· Designers, marcas e coleções “made in Portugal”.
· Economia digital, com o aparecimento de novos modelos de negócio no setor, no B2B e no B2C, 
repetindo o êxito de outras empresas nacionais neste domínio como a Farfetch.
· Incremento da concorrência de países terceiros, com custos operativos mais baixos e uma oferta 
cada vez mais qualificada, reforçada pelos acordos comerciais da UE com esses países ou regiões, 
com um forte impacto, tanto ao nível do sourcing de materiais, como dos processos e fluxos de 
Outbound.
· Aumento da concorrência, pela via do preço, oriunda dos países do Leste Europeu (Bulgária, 
Roménia e Moldávia), Norte de África (Marrocos) e Ásia (Paquistão, Vietnam e Turquia) e pela via do 
valor das marcas, percecionado pelo consumidor, nos países mais desenvolvidos e com reputação 
na indústria têxtil e moda, como a Itália ou a Alemanha. 

Declínio dos modelos de negócio fast fashion, que são o alicerce da indústria têxtil e vestuário portuguesa 
especializada no private label.
Maturidade dos mercados tradicionais da ITV portuguesa, designadamente o mercado Europeu, nos quais se 
concentram 80% das exportações e para os quais é difícil encontrar alternativas.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – Desafios atuais e futuros

Indústria do Calçado
Apresentam-se em seguida, os principais desafios do setor, na vertente logística.

· Visibilidade e transparência ao longo da cadeia de abastecimento: fundamental para garantir 
uma relação de confiança com o cliente, sendo decisivo conhecer em tempo real, a situação e o 
posicionamento da carga e obter a melhor estimativa da data de entrega. Por outro lado, as 
preocupações dos consumidores associadas à sustentabilidade, exigem transparência quanto à 
origem e condições da produção, ao respeito pelos direitos humanos e pelo meio ambiente.
· A imprevisibilidade da procura no setor:  as tendências de moda são bastante voláteis e com 
propensão a picos de procura sazonais. Estes fatores aumentam a imprevisibilidade da procura e 
constituem desafios ao abastecimento eficaz destas cadeias. 
· Logística inversa no canal online: associada aos pedidos realizados online e às características do 
produto, a logística de trocas e devoluções deve ser eficiente do ponto de vista operacional e 
transparente para o consumidor. 

Complementarmente, apresentam-se os desafios do setor, identificados pela APICCAPS - Associação 
Portuguesa da Indústria de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e Sucedâneos.

· Qualificar e Rejuvenescer: qualificação das pessoas, das empresas e das instituições. É necessário 
qualificar os atuais protagonistas e atrair novos protagonistas, designadamente recursos humanos 
que aportem competências reforçadas na criação de produtos, na promoção, na produção e na 
gestão e que assegurem a transição geracional que muitas empresas estão a atravessar.
· Inovar: Inovação tecnológica que alavanque as capacidades no domínio da flexibilidade e da 
resposta rápida que já caraterizam o cluster. Inovação nos materiais e nos produtos, Inovação nos 
modelos de negócio, aproveitando o potencial das tecnologias de informação e comunicação, 
preparando a indústria para alcançar mercados mais distantes e exigentes. 

· Materiais e componentes: potenciando o desenvolvimento de materiais, componentes e 
dispositivos avançados, nano materiais e biomateriais.
· Novos produtos e design: de forma a responder às necessidades de segmentos específicos do 
mercado, com exigências especiais em termos de saúde, alterações demográficas e bem-estar, 
segurança, sustentabilidade, entre outros.
· Bens de equipamento e processos: oferecendo soluções que permitam manter o setor na linha 
da frente da tecnologia para a produção de calçado, com foco na nanotecnologia, robotização, 
biotecnologia, flexibilidade produtiva, novas tecnologias de fabrico e soluções para Comércio 
eletrónico. 
· Desenvolvimento sustentável e responsável: para potenciar e reforçar a modernização e 
integração social, a eficiência ambiental e energética e a competitividade global das empresas da 
fileira do calçado. 

Apesar de todos os progressos feitos, há potencial para reforçar o valor acrescentado do calçado português, 
por via da melhoria da perceção de valor dos produtos pelos consumidores, trabalhando a imagem individual 
das empresas e das marcas, que é heterogénea, dentro da diversidade do cluster, de forma adaptada aos 
segmentos em que atua e projetando uma imagem de excelência.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – Principais tendências

Indústria Têxtil e Vestuário
Seguidamente, apresentam-se as principais tendências verificadas neste setor.

· Indústria 4.0: a Indústria 4.0 agrupa um conjunto de tecnologias emergentes que têm vindo a ser 
adotadas pela indústria, das quais são exemplo a automatização e robotização avançada, a 
integração dos processos, a inteligência artificial, a realidade aumentada ou o big data. 
Em particular, neste setor, estas tecnologias têm permitido potenciar o desenvolvimento de novos 
materiais e produtos, aproveitando as potencialidades dos dispositivos de conectividade para 
generalizar os processos de customização, como a produção aditiva ou a impressão 3D, aumentar a 
eficiência logística e o nível de colaboração com os clientes e o mercado, respondendo à necessi-
dade de uma maior sustentabilidade em toda a cadeia de valor.
· Omnicanalidade: a omnicanalidade está no centro da estratégia das principais marcas e grupos 
de distribuição, tanto os oriundos dos canais tradicionais como os dedicados aos canais digitais 
suportados na Web. As marcas de moda, que tem a sua raiz no canal offline, realizam nos canais 
online entre 10% e 15% das suas vendas, apesar destes serem os canais de distribuição em maior 
crescimento. 
Os pure players dominam os fatores críticos de sucesso do Comércio online, procurando transferir 
para o consumidor “experiências” impactantes que ajudem a construir e consolidar a imagem das 
marcas, sabendo que os players, oriundos do canal offline, procuram acelerar a aquisição das 
competências necessárias para serem mais eficientes nos canais online. 
Resumindo, as empresas provenientes do mundo offline procuram adquirir rapidamente competên-
cias associadas à gestão de big data, à interpretação das métricas e geração de tráfego, ao CRM, e à 
logística específica do canal. Já o desafio para a maioria dos pure players é criar fortes relações de 
confiança com o consumidor, ganhar reputação, transferir, através dos canais presenciais, experiên-
cias físicas que possam a seguir desenvolver nos canais digitais. 
A transformação do negócio é mais problemática para as marcas e retalhistas oriundos do canal 
offline. É um facto que estes concentram a maior parte dos esforços na logística, pois uma das 
prerrogativas da omnicanalidade é o consumidor poder realizar as suas compras indistintamente 
em qualquer canal, nas mesmas condições. 
Deste modo, a estratégia omnicanal de muitas marcas parece limitar-se ao “click & collect”, mas, na 
realidade, a omnicanalidade é muito mais que isso. O consumidor não pensa em canais e sim na 
facilidade, conveniência e qualidade de serviço para fazer as suas compras, e, em consequência, a 
sua adesão à omnicanalidade tem sido clara: o aumento das compras por cliente é de aproximada-
mente 50%. 
· Sustentabilidade e Ética: o surgimento de grupos sociais com uma forte preocupação por temas 
sociais e ambientais, potencia o crescimento de nichos de consumidores que valorizam o posiciona-
mento ético das marcas, que incorporem objetivos de sustentabilidade nas suas propostas de valor. 
As alterações nos padrões de compra (menor frequência, adquirindo produtos com maior vida útil) 
podem abrir oportunidades ao nível das micro cadeias, da customização de pequenas series, no 
subsetor do Têxtil lar e na indústria do Calçado.

TEMAS CHAVE:
“…a pandemia acabou por revelar a resiliência da nossa cadeia de abastecimento. O nosso modelo pensado 
e construído como omnicanal de raiz revelou-se um fator competitivo neste contexto…o facto da nossa cadeia 
de abastecimento contar com os nossos parceiros distribuídos por todo o mundo permitiu que conseguíssemos 
continuar a servir os nossos clientes continuamente” 
Pedro Bastos. Farfetch
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – Principais tendências

Indústria do Calçado
Seguidamente apresentam-se as principais tendências verificadas neste setor.

· Impressão 3D: esta tecnologia está a ser cada vez mais relevante na indústria do calçado. A título 
de exemplo, a Under Armour utilizou recentemente a impressão 3D no desenho do seu modelo UA 
Architech, tendo este modelo esgotado em poucas horas após o seu lançamento. O próximo passo 
nesta evolução será o calçado personalizado através da impressão 3D. As marcas New Balance, Nike 
e Adidas seguirão rapidamente este caminho com a utilização da impressão 3D nos seus produtos.
· Time-to-Market: a Adidas declarou publicamente que o seu objetivo, até 2020, será levar um novo 
modelo de sapato da conceção à prateleira da loja em 45 dias. A combinação de tecnologia cloud, a 
produção localizada e um ecossistema de inovação aberto, são as três principais vertentes 
estratégicas que a Adidas seguirá para atingir este objetivo.
· E-Commerce: o e-commerce tornou-se num canal de vendas relevante no setor do calçado. A sua 
vantagem sobre as lojas físicas é oferecer seleção, conveniência e valor. Estes três elementos são 
fatores primordiais na indústria do calçado. Enquanto que as restrições de uma loja física limitam a 
quantidade de estilos e tamanhos disponíveis num dado momento, o Comércio eletrónico pode 
tornar disponível todo o portfólio de produtos, muitas vezes a um preço mais competitivo e sem o 
incómodo do processo de compra físico. 
· Redes de distribuição impulsionadas pelo mercado: o aumento do Comércio eletrónico e das 
encomendas online veio colocar novos desafios logísticos ao setor. Os clientes querem ser servidos 
rapidamente e têm dificuldade em aceitar falhas nos sistemas de distribuição. Por outro lado, os 
fabricantes e retalhistas, têm de controlar os seus custos logísticos, de tal maneira que consigam 
assegurar a rentabilidade e a sustentabilidade deste novo canal de venda.
· Omnicanalidade: para proporcionar cada vez mais opções aos clientes em termos de encomendas 
e modos de entrega, a capacidade de operar simultaneamente em vários canais vai ser um fator 
crítico de sucesso para ganhar e fidelizar clientes. A omnicanalidade coloca desafios técnicos, 
tecnológicos e operacionais importantes, mas é uma tendência incontornável no setor do calçado, 
tendo em vista a satisfação das novas exigências dos consumidores, proporcionando-lhes uma 
melhor experiência global.
 

A Under Armour utilizou recentemente a impressão 3D no desenho do seu modelo UA Architech: Este sapato 
tem uma entressola com estrutura em malha impressa em 3D, que é considerada o “componente secreto" do 
sapato, permitindo que o sapato de corrida seja "suficientemente macio e forte para proteger e fornecer 
estrutura, mas com amortecimento debaixo dos pés”

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – A voz dos clientes 

No âmbito das entrevistas realizadas neste estudo às empresas do setor, foi possível identificar um 
conjunto de temas críticos e ideias chave associados às dimensões Desafios do setor, Impacto da 
pandemia, Gestão de risco, Infraestruturas Nacionais e Investimento, que importa explicitar.

  

  
     

· Diversificação e aumento do catálogo de soluções logísticas disponíveis para os clientes.
· Desenvolvimento da rede global de centros de distribuição, servindo como complemento   
  às operações atualmente existentes, para suportar os parceiros e clientes aderentes,    
  sempre que a sua atividade de e-commerce tiver superado os seus recursos internos 
  de gestão logística.

DESAFIOS 
DO SETOR

IMPACTO 
DA PANDEMIA

INFRAESTRUTURAS 
NACIONAIS

INVESTIMENTO

· Desenvolvimento da rede e da oferta de serviços de transporte ferroviário.
· Assegurar as ligações aéreas necessárias dos aeroportos nacionais aos principais 
  hubs internacionais.

· Desenvolvimento das medidas de mitigação dos riscos de abastecimento, em função da estratégia 
  de sourcing a adotar para cada categoria de compra, nomeadamente:

· Diversificação das fontes de fornecimento (multi-sourcing), sobretudo para as categorias 
  de materiais mais standard e onde existam ofertas concorrenciais competitivas. 
· Estabelecimento de parcerias estratégicas com Fornecedores de categorias críticas, garantindo   
  maior estabilidade contratual e eficiência nos processos de planeamento e abastecimento.

GESTÃO 
DE RISCO

· Necessidade de adaptar as cadeias e os operadores aos requisitos do mercado digital e do B2B.
· Sustentabilidade dos operadores com estruturas rígidas e otimizadas, baseadas em processos 
  padrão: Evolução para processos e cadeias de abastecimento mais ágeis, flexíveis e adaptáveis 
  às modificações drásticas nos padrões de consumo.
· Modelos descentralizados de gestão de stocks com maior proximidade aos pontos de consumo.
· Adoção de modelos operacionais mais eficientes e flexíveis suportados em tecnologias inovadoras.

· Aceleração do crescimento do canal online e a rápida adaptação e reconfiguração das estruturas   
  logísticas (armazenagem, transporte e distribuição) ao novo contexto, caracterizado pela redução 
  dos abastecimentos em grande volume às lojas físicas e o aumento da distribuição porta-a-porta 
  de encomendas de menor volume, com maior frequência e menor prazo de entrega.

“..acredito que em Portugal ainda existem muitas oportunidades para os operadores logísticos e retalhistas 
continuarem a migrar dos modelos clássicos de abastecimento para modelos mais lean e flexíveis, que com 
o indispensável recurso à tecnologia irão permitir a otimização de bens e recursos em todos os pontos 
da cadeia de valor.“
Pedros Bastos. Farfetch 

TEMAS CHAVE:
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Gráfico 2.22: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Planeamento e Procura | Estratégia de Rede Logística

Planeamento e Procura Estratégia de Rede Logística

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – A voz dos clientes 

No âmbito do inquérito aos clientes de serviços logísticos, apresentam-se em seguida os principais 
indicadores, tendências e conclusões para o setor Têxtil, Vestuário e Calçado, bem como a avaliação 
efetuada pelas empresas do seu grau de maturidade logística atual e futuro.

  
 
  
     

Ao nível do planeamento da cadeia logística e da 
gestão da procura, o grau de maturidade atual mais 
baixo foi atribuído às vertentes da Tecnologia 
e Governo, com valores inferiores 3 - Established, 
tendo as vertentes de Processo e Organização 
o grau de maturidade atual mais elevado, 
3,4 – Established / Integrated, tendo as empresas 
identificado a vertente de Processo como aquela 
onde existe um maior gap face aos objetivos 
a 3 anos, o que pressupõe implementar soluções 
e boas práticas do tipo:

· Processo de previsão da procura formalizado. 
Plano consensual da procura definido com base 
em regras/ exceções, pressupostos claros 
e cenários alternativos (nomeadamente 
a inclusão de novos produtos).

Nos aspetos associados à estratégia da rede 
logística, as empresas identificaram as vertentes 
da Tecnologia e da Informação como aquelas 
onde a maturidade atual é mais baixa, entre 
2 – Managed e 3 – Established, perspetivando, 
em termos de objetivos a 3 anos, uma evolução 
em todas as vertentes, com particular foco 
nas vertentes da Tecnologia e da Informação, 
considerando adotar medidas do tipo:

· Uso de ferramentas básicas de planeamento 
incorporadas com software de simulação 
para otimização da rede logística, mas sem 
integração com ERP.
· Sistema de planeamento de necessidades 
logísticas suportado em base de dados 
integrada com ERP.

As empresas do setor definem como críticos, temas relacionados com o desenvolvimento da maturidade e a 
formalização do processo de gestão da procura, integrada nos ciclos de planeamento de vendas e operações, 
o envolvimento e responsabilização das áreas Comercial e de Marketing no processo de previsão da procura, 
bem como a utilização de suporte tecnológico para simular e otimizar a rede logística.

TEMAS CHAVE:
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – A voz dos clientes 

  
  
 
  
     

Gráfico 2.23: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Inbound | Operações e Armazenagem

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Operações e Armazenagem

Ao nível dos processos de Inbound o grau de 
maturidade atual mais baixo foi atribuído às 
vertentes do Modelo de Prestação de Serviços, 
Tecnologia e Governo, 2 - Managed, tendo a 
vertente de Processo o grau de maturidade atual 
mais elevado, 3,5 – Established / Integrated, 
perspetivando as empresas, em termos de objeti-
vos a 3 anos, uma evolução em todas as vertentes 
para um grau de maturidade entre 4 e 4,5 - 
Integrated / Collaborative.
De referir que as empresas identificaram a vertente 
de Governo como aquela onde existe um maior gap 
face aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe 
implementar soluções e boas práticas do tipo:

· Performance a nível global dos
transportadores monitorizada e avaliada
centralmente e partilhada.
· Sustentabilidade e Conformidade 
avaliadas através de relatórios 
automatizados.

Nos aspetos associados ás operações logísticas e 
armazenagem, as empresas atribuíram um grau de 
maturidade atual médio entre 3 e 3,5 - Established 
/ Integrated nas diversas vertentes, ambicionando, 
Quanto aos objetivos a 3 anos, evoluir em todas as 
vertentes para um grau de maturidade próximo 
entre 4 e 4,5 - Integrated / Collaborative. 
As empresas identificaram as vertentes da Organi-
zação e Governo como aquelas onde a maturidade 
atual é mais baixa e onde existe um maior gap 
face aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe 
implementar soluções e boas práticas do tipo:

· Recolha de dados em tempo real, transver-
salmente a todos os sistemas, como input 
à equipa de Supply Chain. 
· Utilização limitada de analítica avançada, 
sendo a utilização da informação 
essencialmente reativa.
· Informação online e precisa sobre 
previsões para suporte ao planeamento.

As empresas do setor definem como críticos, a monitorização centralizada e visibilidade da performance dos 
transportadores, o suporte tecnológico que assegure a recolha automatizada de dados em tempo real nas 
operações de armazenagem, assim como a utilização de analítica avançada de forma reativa.
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Gráfico 2.24: Avaliação da Maturidade da Supply Chain: Outbound

Nos aspetos associados às operações de Outbound, as empresas atribuíram graus de maturidade atual 
distintos para as diversas vertentes.
O grau de maturidade atual mais baixo foi atribuído às vertentes do Modelo de Prestação de Serviços 
e Tecnologia, 3 - Established, tendo a vertente de Processo o grau de maturidade atual mais elevado, 
4,7 – Integrated/Collaborative.
De referir que as empresas identificaram a vertente da Tecnologia como aquela onde existe um maior 
gap face aos objetivos a 3 anos, o que pressupõe implementar soluções e boas práticas do tipo:

· TMS com funcionalidades avançadas e integrado com o ERP.
· Recurso a software avançado de planeamento de expedição com mecanismos de gestão 
automática de alocação de carga e transportador.
· Recurso a plataformas de contratação de transportes para gerir necessidades ad hoc.
· Uso de track and trace de forma reativa. 

2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado  – A voz dos clientes 

  
 
  
     

Outbound

As empresas do setor definiram como críticos as questão associadas à centralização do planeamento 
da expedição e dos transportes Outbound, bem como a utilização de mecanismos de otimização do espaço 
de carga e de routing na otimização das rotas de distribuição/logística inversa, assegurando um nível 
de serviço elevado na satisfação das encomendas de cliente: On-Time In-Full.

TEMAS CHAVE:

Auto Avaliação Atual Objetivos (3 anos)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"
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2.3 Perspetiva setorial da Procura 
Setor Têxtil, Vestuário e Calçado – A voz dos clientes 

Da análise à priorização das tendências mais relevantes para a estruturação da função logística futura, 
segundo as empresas do setor, destaca-se a relevância atribuída às iniciativas associadas à adoção 
de “Tecnologias emergentes”, associadas à indústria 4.0, das quais são exemplos a automatização 
e robotização avançada, a integração dos processos, a utilização de inteligência artificial, a realidade 
aumentada, a impressão 3D ou o big data.
Relativamente à priorização das tecnologias que as empresas do setor consideram ter mais impacto 
na Logística, de realçar a relevância atribuída às vertentes “AI & Automation” e “Advanced Analytics”. 
As prioridades apresentadas apontam para a necessidade de melhoria dos seguintes aspetos:

· Monitorização, controlo e avaliação da performance em tempo real das operações logísticas, 
numa lógica de Control Tower, garantido visibilidade sobre toda a cadeia de abastecimento 
e melhorando a adaptabilidade a novos cenários de planeamento.
· Desenvolvimento das capacidades de análise preditiva, tendo por base tecnologia de AI/ML 
ao nível dos processos de gestão da procura, planeamento de produção e transportes 
com ganhos ao nível da redução de stocks e melhoria dos níveis de serviço.

  
 
  
     

Tabela 2.9: Priorização das Tendências mais 
relevantes para a estruturação da função 
logística futura

Tabela 2.10: Priorização das Tecnologias com mais 
impacto na Logística

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

As empresas do setor definem como críticos, o foco na monitorização, controlo e avaliação da performance 
em tempo real das operações logísticas, assim como o desenvolvimento de capacidades de análise preditiva, 
tendo por base tecnologias de IA.

TEMAS CHAVE:

Têxtil, Vestuário e Calçado

1. Tecnologias emergentes
2. Customer Centricity
3. Analytics e Suporte Cognitivo à decisão
4. Adaptação e Reskilling dos RH
5. Gestão do Risco (Cibernético, Health&Safety)
6. Micro SC e Near Shoring
7. Share Economy

Têxtil, Vestuário e Calçado

1. AI & Automation
2. e 3. (Ex aequo) API
2. e 3. (Ex aequo) API
4. Advanced Analytics
5. e 6. (Ex aequo) Cloud
5. e 6. (Ex aequo) Cloud
7. Cybersecurity
8. Augmented Reality
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2.4 Principais conclusões

A Procura de serviços logísticos no mercado nacional é fortemente influenciada pela evolução do negócio 
nos diversos setores económicos, em particular pelo efeito das principais tendências de mercado, colocan-
do um conjunto de desafios e oportunidades às empresas nacionais, aos prestadores de serviços logísticos, 
aos gestores de redes de transportes e às entidades reguladoras destas atividades.
As empresas englobadas neste estudo, no papel de clientes de serviços logísticos, identificaram um conjun-
to de desafios associados à gestão da cadeia logística, que de uma forma geral, se alinham com as princi-
pais tendências globais desta área.

Volatilidade e Incerteza da Procura
Os ciclos de inovação dos produtos cada vez mais reduzidos, o desenvolvimento do e-commerce, 
suportado em plataformas digitais, a melhoria da visibilidade e da qualidade da informação acessível 
aos consumidores e atores logísticos, bem como as alterações ao perfil de consumo induzidas pela 
pandemia, entre outros aspetos, potenciam a volatilidade da procura, tornando mais complexo o exercício 
de previsão das necessidades futuras e a capacidade de adaptação das cadeias de abastecimento a novos 
cenários, sem perdas de eficiência e eficácia.
As soluções para estes desafios passam pela capacitação das cadeias logísticas, coordenando recursos 
internos e externos e pela adoção de modelos mais colaborativos e especializados.
Nesse sentido, é fundamental que as empresas desenvolvam as suas capacidades de planeamento das 
vendas e operações transversalmente a toda a cadeia logística, aumentando a frequência dos ciclos de 
planeamento e incorporando o conhecimento do mercado proveniente dos consumidores.
Por outro lado, o contexto de incerteza que atualmente se vive, faz com que, em muitos cenários, os 
modelos de planeamento da procura não conseguiam dar uma resposta satisfatória, sendo por isso funda-
mental dotar as cadeias logísticas da agilidade e velocidade de resposta adequadas, por forma a responder 
de forma eficaz e em tempo útil a cenários de grande volatilidade. Cadeias de abastecimento preparadas 
para níveis de variabilidade da procura de +/- 40% tornam-se inoperantes em períodos em que a variabili-
dade atingiu, em certos momentos, os +/- 100%.
Estas características são particularmente exigentes no que se refere aos processos operacionais de 
execução logística, uma vez que pressupõem assegurar a visibilidade em toda a cadeia de abastecimento, 
em tempo real, como suporte à tomada de decisão. Esta necessidade obriga todos os atores logísticos a 
partilhar informação atualizada, suportados num framework de interoperabilidade, que assegure a 
integração dos diversos sistemas e plataformas digitais.
Modelos de gestão da cadeia logística padronizados e rígidos dificilmente serão eficientes e eficazes para 
lidar com os múltiplos segmentos de clientes que as empresas têm de servir. Por outro lado, também não é 
possível, de uma forma transversal, as empresas terem modelos de abastecimento capazes de em qualquer 
momento responder a variações de +/- 100% em todas as circunstâncias. Por isso, a criação de cadeias 
logísticas especializadas e dedicadas por segmento, com maior ou menor agilidade e desenhadas de fora 
para dentro, i.e., das necessidades dos clientes para a organização da empresa, são uma solução cada vez 
mais adotada, levando não só a novos modelos internos de organização, mas também à especialização 
dos parceiros logísticos.

  
 
  
     

Os ciclos de inovação dos produtos cada vez mais reduzidos, o desenvolvimento do e-commerce, suportado 
em plataformas digitais, a melhoria da visibilidade e da qualidade da informação acessível aos consumidores 
e atores logísticos, bem como as alterações ao perfil de consumo induzidas pela pandemia, entre outros 
aspetos, exponenciam a volatilidade da Procura.
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2.4 Principais conclusões

Volatilidade e Incerteza da Procura (cont.)
Nos segmentos de negócio englobados neste estudo, com exceção do setor da Pasta e Papel, que pelas 
suas especificidades não sofre um impacto tão significativo da volatilidade da procura, as empresas 
atribuíram um grau de maturidade da supply chain intermédio, 3 – Established, às componentes 
de planeamento da procura e estratégia da rede logística, com particular enfoque nas vertentes 
da Tecnologia e da Informação.
Nesse sentido, as empresas têm como objetivo evoluir na maturidade destes processos para o nível 
4 - Integrated, desenvolvendo projetos de melhoria e transformação do seu modelo operacional 
e adotando boas práticas de gestão.
Adicionalmente, em termos de priorização das tendências mais relevantes para a estruturação da função 
logística futura, as empresas elegeram as iniciativas associadas ao Customer Centricity como aquelas
que mais poderão contribuir no futuro para a capacitação e melhoria das suas cadeias de abastecimento. 
Em conclusão, constata-se que as empresas nacionais estão conscientes desta tendência, reconhecendo 
a necessidade de melhorar a maturidade dos seus processos, em particular o seu suporte tecnológico 
e a qualidade da informação de gestão produzida.

Omnicanalidade e Digitalização
A importância dos canais de distribuição físicos tem vindo a alterar-se substancialmente nos últimos anos. 
Apesar de em alguns segmentos de mercado, o contacto físico com os produtos continuar a ser visto como 
fundamental, em muitos outros a comodidade da compra online desmaterializada, associada a prazos de 
entrega cada vez mais curtos e com custos reduzidos, tem levado a que este seja cada vez mais o canal 
preferencial dos consumidores. 
Em termos de requisitos da cadeia logística os principais impactos são: 

· A capacidade de servir o mesmo cliente em múltiplos canais implica a capacidade de programação 
em tempo real com automatização da decisão suportada em inteligência artificial. Esta pode ser a única 
resposta para empresas de grande volume transacional. 
· A visibilidade transversal da cadeia de abastecimento em tempo real, nomeadamente o track and 
trace das mercadorias e dos meios de transporte e a capacidade de agilizar, no curto prazo, ajustes 
à programação das operações e à execução dos fluxos logísticos.
· A necessidade de ajustar os recursos (humanos, físicos, lógicos, de informação), com um peso cada 
vez mais preponderante da micrologística urbana, recorrendo a modelos colaborativos suportados 
numa rede diversificada de parceiros interconectados.
· O aumento dos serviços de valor acrescentado, de que são exemplo o serviço após-venda 
e a logística inversa.

…a comodidade da compra online desmaterializada, associada a prazos de entrega cada vez mais curtos 
e com custos reduzidos, tem levado a que este seja cada vez mais o canal preferencial dos consumidores. 

TEMAS CHAVE:

79



2.4 Principais conclusões

Omnicanalidade e Digitalização (cont.)
Nos segmentos de negócio englobados neste estudo, as empresas atribuíram um grau de maturidade 
da supply chain intermédio, 3 – Established, às componentes de Inbound, Operações e Armazenagem 
e Outbound, com enfoque nas vertentes da Tecnologia e da Organização.
Nesse sentido, as empresas têm como objetivo evoluir na maturidade destes processos para o nível 
4 - Integrated, desenvolvendo projetos de melhoria e transformação do seu modelo operacional 
e adotando práticas de gestão adequadas aos requisitos de mercado.
Esta evolução pressupõe a implementação de modelos organizacionais e de tecnologias de informação, 
que permitam automatizar e melhorar a eficiência dos processos, garantir melhor qualidade e atualidade 
da informação, baseadas num framework de interoperabilidade, que assegure a integração da rede de 
parceiros a montante e a jusante da cadeia de abastecimento, garantindo visibilidade transversal em toda 
a rede logística.
Tipicamente, as empresas que pretendam evoluir na maturidade destes processos possuem as seguintes 
capacidades tecnológicas:

· TMS com funcionalidades de otimização preditiva, gestão de restrições e integração total com ERP.
· Sistemas de planeamento colaborativos com base web e e-procurement.
· Rastreio de veículos desenvolvido de forma a melhorar a segurança e a gestão da performance, 
através do uso de track and trace de forma reativa. 
· Automatização do replaneamento de rotas em função de eventos, mediante uma série de regras 
predeterminadas.
· Recurso a software avançado de planeamento de expedição com mecanismos de gestão automática 
de alocação de carga e transportador.
· Utilização de plataformas de contratação de transportes para gerir necessidades adhoc.

Em termos de modelo organizacional as empresas deverão adotar as seguintes boas práticas:
· Planeamento centralizado de todas as operações de armazém.
· Orientações centrais sobre politicas e procedimentos de gestão de inventário.
· Previsões revistas regularmente para ajustar a alocação de recursos.

Adicionalmente, em termos de priorização das tecnologias que consideram ter mais impacto na logística, 
as empresas identificaram as iniciativas associadas à AI & Automation como aquelas que mais poderão 
contribuir no futuro para a capacitação e melhoria das suas operações, designadamente o desenvolvimen-
to das capacidades de análise preditiva, tendo por base tecnologia de AI/ML nos processos de gestão 
da procura, planeamento de produção e transportes.

Em termos de priorização das tecnologias que consideram ter mais impacto na Logística, as empresas identi-
ficaram as iniciativas associadas à AI & Automation como aquelas que mais poderão contribuir no futuro para 
a capacitação e melhoria das suas operações.
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2.4 Principais conclusões

Sustentabilidade
As questões da sustentabilidade e do impacto ambiental são preocupações crescentes dos consumidores, 
criando novos desafios às organizações.
Atualmente, os consumidores percecionam mais facilmente a proposta de valor dos produtos adquiridos, 
identificam-se com os valores e princípios éticos das marcas que consomem, estão mais preocupados com 
a privacidade dos seus dados e com o impacto social e ambiental do seu consumo, e acima de tudo mais 
conscientes do seu poder, cuja assimetria está a ser mudada pela capacidade amplificadora das redes 
sociais. Este novo paradigma está a reconfigurar as cadeias logísticas, levando as empresas a desenvolver 
capacidades diferenciadoras e a modificar as suas propostas de valor, como por exemplo:

· Cadeias logísticas especializadas e dedicadas a segmentos de clientes específicos, alinhadas com 
os requisitos de cada mercado. 
· Capacidade de rastreabilidade total e verificável, potencialmente suportada em tecnologias 
blockchain, assegurando transparência e visibilidade aos consumidores. 
· Utilização intensiva de meios de transporte menos poluentes, sendo este provavelmente um 
dos maiores desafios, face ao investimento necessário, numa indústria habituada a operar com 
margens mínimas.

Nos segmentos de negócio englobados neste estudo, as empresas nacionais reconhecem a importância 
desta tendência e os desafios que ela comporta no âmbito da gestão da cadeia logística, tendo identificado 
alguns aspetos críticos associados ao contexto específico do País:

· Adaptação das cadeias logísticas às necessidades dos mercados digital e B2B.
· Sustentabilidade dos operadores com estruturas e processos otimizados e altamente normalizados 
e a necessidade de evolução para processos e cadeias mais ágeis, flexíveis e adaptáveis às modificações 
drásticas dos padrões de consumo.
· Adoção de modelos de negócio mais eficientes e flexíveis suportados em soluções tecnológicas 
inovadoras, por parte dos operadores logísticos.
· Desenvolvimento da rede de serviços de transporte com meios mais eficientes e menos poluidores, 
adaptados à tendência global para a redução da pegada ambiental associada ao transporte de merca-
dorias.
· Garantir a interoperabilidade entre os modos de transporte e os respetivos sistemas de informação 
de suporte, em particular o desenvolvimento de redes logísticas de grande capacidade, que assegurem 
a intermodalidade marítimo/ferroviária/rodoviária.
· Mudança da tipologia de viaturas dedicadas à última milha, no contexto da micrologística urbana 
e do acesso ao interior das cidades nas rotas de distribuição capilar e o aumento exponencial das rotas 
B2C, induzido pelo crescimento do online.
· Oferta de serviços logísticos que garantam a cobertura das redes logísticas globais de suporte 
aos fluxos de importação e exportação e à internacionalização das empresas.

Em conclusão, constata-se que as empresas nacionais estão conscientes destas tendências, estando focadas 
no desenvolvimento e reconfiguração das suas cadeias logísticas, tendo identificado um conjunto de aspetos 
críticos associados aos constrangimentos do contexto português e às limitações da oferta de serviços logísti-
cos em Portugal.
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3.
Análise da Oferta



3.1 Perspetiva geral da Oferta
Enquadramento

Nos anos recentes, a oferta de serviços logísticos em Portugal tem vindo a diversificar-se e a melhorar as 
suas propostas de valor, com a entrada no mercado de operadores globais e regionais, mas também com 
o surgimento de novas empresas e modelos de negócio, que acompanham as tendências e os desafios 
do mercado e os novos requisitos dos clientes, exigindo abordagens distintas, ao conceito de “serviço” 
logístico e à gestão das cadeias de abastecimento, adotando tecnologias emergentes, como driver 
de eficiência e diferenciação do negócio.
O mercado da oferta logística Nacional1 é muito heterogéneo, englobando negócios com grande maturi-
dade, como o transporte rodoviário ou a atividade transitária, até aos modelos de negócio mais recentes, 
de que são exemplos, os operadores e integradores logísticos multimodais ou as plataformas digitais, 
que apresentam propostas de valor inovadoras, em linha com a necessidade crescente dos clientes 
destes serviços.
Ao nível das infraestruturas logísticas nacionais, constata-se a prioridade estratégica e o consequente 
desenvolvimento dos Portos Marítimos nacionais, peças chave na integração entre o Comércio internacio-
nal, associado ao transporte marítimo e às cadeias logísticas multimodais, no hinterland desses portos.
A Rede Nacional de Plataformas Logísticas intermodais, tem vindo a ser desenvolvida lentamente, sobretu-
do onde a procura o justifica, ao nível das plataformas portuárias e transfronteiriças, subsistindo, contudo, 
constrangimentos significativos nas interfaces com o transporte ferroviário, apesar de alguns investimen-
tos relevantes planeados ou em execução.
Em 2019, foi movimentado em Portugal, pelos diferentes modos de transporte, um volume total de aproxi-
madamente, 244 milhões de toneladas de mercadorias (-3,7% face a 2018), verificando-se um decréscimo 
da intensidade do tráfego em todos os modos, com exceção do transporte aéreo e dos serviços expresso, 
mantendo-se a predominância dos modos de transporte rodoviário e marítimo, que representam em 
conjunto mais de 95% do volume de carga transportada em 2019.

1 Uma referência para a dificuldade sentida na obtenção de um conjunto de informações e indicadores, no âmbito deste 
estudo, indicando uma insuficiente normalização, sistematização, amplitude e detalhe da Estatística Nacional, referente 
ao Setor da Logística, sendo fundamental desenvolver um novo Modelo de Reporting, coerente e detalhado pelos diversos 
subsetores de negócio e tipologias de serviços logísticos.

O mercado da oferta logística nacional é muito heterogéneo, englobando negócios com grande maturidade, 
como o transporte rodoviário ou a atividade transitária, até aos modelos de negócio mais recentes, de que 
são exemplos, os operadores e integradores logísticos multimodais ou as plataformas digitais.
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Gráfico 3.1: Carga movimentada por modo 
de transporte, em Portugal, entre 2017 e 2019
(volume em milhões de toneladas)

Gráfico 3.2: Distribuição do volume de carga 
transportada em 2019, por modo de transporte

Fonte: INE
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3.1 Perspetiva geral da Oferta
Enquadramento

Relativamente ao emprego, em 2019, o setor de Transportes e Armazenagem registou um aumento de 
5,2%, ligeiramente inferior ao crescimento de 2018 (+5,5%). No subsetor de atividades de Transportes, 
verificou-se um aumento de 5,2%, sendo inferior ao verificado em 2018 (+6,0%).
Relativamente à remuneração das funções logísticas, verificou-se um aumento generalizado dos salários 
em 2018, face ao ano anterior, em particular nos Profissionais Qualificados (+4,6%) e nos Quadros Superi-
ores (+3,5%). Comparativamente ao benchmark da indústria transformadora, verifica-se que, globalmente, 
o setor logístico pratica em média, salários 28,4% superiores. No entanto, nas funções menos qualificadas, 
as remunerações são entre 21% e 23% mais baixas do que o referido benchmark. 

Quanto à estrutura de financiamento das empresas do setor, verifica-se uma exposição considerável 
aos financiamentos obtidos na banca, nomeadamente ao crédito bancário, representando mais de 50% 
do ativo destas empresas.
Em termos dos custos de financiamento, o rácio EBITDA/(Custos de financiamento) melhorou para 
5,9 (+7% face a 2018). O indicador EBITDA / (Capital próprio + Fin. obtidos), manteve-se estável 
em 16,2%, assim como o rácio EBITDA / (Total do ativo), situando-se em 11,7%.
  

Comparativamente ao benchmark da indústria transformadora, verifica-se que, globalmente, o setor logístico 
pratica em média, salários 28,4% superiores. 
No entanto, nas funções menos qualificadas, as remunerações são entre 21% e 23% mais baixas do que o 
referido benchmark.
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Tabela 3.1: Salário médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem dos Transportes e Armazenagem 
e comparação com o benchmark da indústria transformadora

Fonte: Pordata

Ano Global Quadros 
superiores

Quadros 
médios

Encarregados, 
contramestres 

e chefes de equipa
2017 1384,8€
2018

Variação anual 3,0% 3,5%
Bechmarking Indústria 

28,4% 233,1%

Profissionais 
altamente 

qualificados
Profissionais 
qualificados

Profissionais 
não qualificados

Encarregados, 
contramestres 

e chefes de equipa
Praticantes

e aprendizes

1426€
3575€
3700€

2,1%

135,1%

2556€
2610,6€

3,0%

79,9%

1941€
1998€

0,1%

49,5%

1659€
1660€

4,6%

-2,5%

1035€
1083€

3,1%

-6,9%

1003€
1034€

2,0%

-22,9%

839€
856€

1,9%

-21,2%

858€
875€
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3.2 Os atores da Logística
Enquadramento

Neste subcapítulo do estudo, caracteriza-se a estrutura da oferta de serviços logísticos em Portugal, 
centrando a análise nas diversas tipologias de operadores e agentes, quanto à dimensão das empresas e 
do mercado, a sua distribuição regional, os serviços prestados, a estrutura de custos e drivers, principais 
mercados, infraestrutura tecnológica, inventário de ativos críticos, entre outros.
A análise foi detalhada de acordo com as principais tipologias de atores logísticos existentes no território 
Nacional, que pela sua especificidade e / ou relevância, justificam uma abordagem segmentada, nomeada-
mente:

· Transporte Rodoviário.

· Transporte Ferroviário.

· Transporte Marítimo.

· Transporte Aéreo.

·  Operadores e Integradores Logísticos.

· Serviços Expresso e Micrologística Urbana.

Apesar de continuarem a existir muitas empresas logísticas especializadas num determinado modo de trans-
porte, verifica-se um crescimento acentuado do mercado dos Operadores e Integradores logísticos, que 
apresentam “Soluções” integradas end-to-end, combinando diferentes modos de transporte, complementadas 
por outros serviços de valor acrescentado, associados à gestão da cadeia logística dos seus clientes.
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3.2.1 Transporte rodoviário

Contexto e caracterização do setor

O transporte rodoviário é o modo de transporte mais utilizado em Portugal, quer no âmbito particular 
(B2C), quer ao nível empresarial (B2B), existindo diariamente em circulação centenas de milhares de 
veículos de mercadorias. O transporte por modo rodoviário é o mais fiável e flexível, sendo o único que 
assegura o porta-a-porta, mostrando-se muito competitivo em distâncias curtas/médias, até 400/500 Km, 
e por isso, o que melhor se coaduna com as dimensões do país.
Existe uma elevada competitividade no setor, que se tem acentuado pela expansão dos grandes grupos 
empresariais, o que tem configurado uma oferta mais concentrada, registando-se vários processos de 
fusão e de aquisição de empresas.
O investimento e a estrutura de custos são fatores críticos de sucesso, visto este ser um negócio com baixa 
diferenciação dos serviços, o que faz com que a competitividade das empresas seja fortemente alavancada 
na capacidade de otimização dos custos operacionais, através de ganhos de eficiência e eficácia. As formas 
mais comuns de diferenciação são a aposta em frotas com veículos mais eficientes e a oferta de serviços de 
valor acrescentado para o cliente, como a disponibilização do rastreamento das cargas (track and trace), 
assegurando visibilidade aos clientes em tempo real, sobre o planeamento e a execução dos transportes.
A entrada de novos players no mercado está fortemente condicionada pela baixa rentabilidade do setor 
e pela posição dominante das empresas líderes de mercado. Algumas empresas diversificaram os seus 
mercados, em particular na UE, em alinhamento com a crescente internacionalização da economia 
portuguesa, como se constata pelo crescimento da utilização deste modo de transporte nas Exportações 
e Importações nacionais.
Cada vez mais os clientes exigem um serviço integral, que inclua os serviços logísticos e de armazenamen-
to necessários, bem como serviços de transporte por via marítima e aérea, o que tem motivado as organi-
zações a diversificarem a sua oferta, aumentando ao mesmo tempo competitividade do setor. Apesar de 
se registar esta tendência, o peso destas atividades secundárias na faturação das empresas é ainda 
bastante reduzido. Em seguida resumem-se as principais evoluções do mercado português no negócio 
do transporte rodoviário:

· Concentração da oferta através do fecho 
e/ou aquisição de pequenas empresas por parte 
dos grandes operadores e estabelecimento 
de alianças.
· Diversificação da atividade, ganhando relevância 
a prestação de serviços de valor acrescentado, com 
foco na adaptação às necessidades dos clientes.
· Políticas de redução dos custos.
· Crescimento do outsourcing, o que leva à redução 
do emprego.
·  Muitas empresas de um único veículo 
e um único empregado.

O controlo de custos, a inovação tecnológica, o preço e a qualidade do serviço são fatores críticos de sucesso 
no negócio do transporte rodoviário, assim como os aspetos relacionados com a cobertura geográfica, 
a internacionalização, a dimensão empresarial e a organização das rotas. A longo prazo, as restrições 
a nível ambiental vão ter um forte impacto na forma de atuar das empresas de transporte rodoviário.

TEMAS CHAVE:

Fonte: : INE, Estatísticas dos Transportes e Comunicações 2019

2015 2018 2019

Toneladas Km Tkm Veículos utilizados

Gráfico 3.3 | Taxa de variação dos principais indica-
dores de transporte rodoviário de mercadorias, 
entre 2017 e 2019 
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3.2.1 Transporte rodoviário

Contexto e caracterização do setor

Segundo os dados do INE, existiam em Portugal, 
até 2018, 7.696 empresas dedicadas ao transporte 
rodoviário de mercadorias, tendo este indicador 
apresentado uma relativa estabilidade nos anos 
mais recentes, revelando a maturidade 
deste negócio.
Na distribuição regional, o Centro e o Norte 
do País são as regiões mais representativas, que 
juntamente, com a A.M. de Lisboa, concentram 
cerca de 75% do tecido empresarial do setor 
e do volume de carga movimentado no tráfego 
internacional.
O setor movimentou um total 154.4 milhões 
de toneladas de mercadorias (-2,2% face a 2018), 
das quais 22 milhões em tráfego Internacional.
Em relação ao volume de transporte, verificou-se também uma redução de 4,9%, chegando ao patamar 
das 31,1 mil milhões de toneladas-quilómetro.
Os fluxos internacionais de carga neste modo de transporte, concentram-se sobretudo no mercado 
comunitário, sendo a Espanha o país mais representativo, como seria expetável, com cerca de 74% 
das Importações e 65% das Exportações, em volume de carga. O mercado Francês tem ainda alguma 
relevância neste contexto, com 10% das Importações e 16% do volume de carga exportado.

As categorias de bens mais relevantes ao nível das Exportações (de acordo com a classificação NST 2007) 
são 09 - Outros prod. minerais não metálicos; 06 - Mad. e cortiça exc.mob.,pasta, papel e cartão 
e 12 - Material de transporte, que representam 33% das mercadorias carregadas, sendo que nas Impor-
tações as categorias mais representativas são 01 - P. agric., prod.animal, caça e silv., peixe e o.p.pesca; 
18 - Merc. grupadas: div. tipos merc. transp. em conjunto e 09 - Outros prod. minerais não metálicos, 
que acumulam 39% das mercadorias descarregadas.

Verifica-se um decréscimo na atividade do setor, com impacto no volume de carga transportada 
e na evolução do negócio.
Na carga internacional, Espanha e França concentram grande parte do negócio deste setor, tanto 
nas Importações como nas Exportações.

TEMAS CHAVE:

Gráfico 3.4: Distribuição do número de empresas de 
transporte rodoviário por região

Fonte: INE

Gráfico 3.5: Importações dos principais
mercados, em modo rodoviário (valores em milhares 
de toneladas)

Gráfico 3.6: Exportações para os principais
mercados, em modo rodoviário (valores em milhares 
de toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE
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3.2.1 Transporte rodoviário

Contexto e caracterização do setor

Relativamente aos setores económicos englobados neste estudo, de realçar a importância do modo 
rodoviário nas Importações e Exportações com Espanha, no setor Agroalimentar, representando 
respetivamente, 7,2% e 4,5%, do total do volume de carga internacional transportada por esta via.
De referir também a importância do negócio da Pasta e Papel nas Importações e Exportações 
em transporte rodoviário, representando respetivamente, 3,3% e 2,7% do total do volume de carga 
internacional transportada em modo rodoviário. 

O quadro apresenta a evolução do número de empresas em função do tipo e dimensão da frota 
de veículos, verificando-se que mais de 50% das empresas possuem uma frota com menos de 
4 viaturas, o que indicia uma forte atomização do mercado, constituído em grande medida por micro 
e pequenas empresas.

Quanto à frota de viaturas dedicada ao transporte de mercadorias, contabilizava, em 2019, um total de 
24.529 veículos (+2%, face a 2018), com a distribuição por tipologia apresentada no gráfico acima.

Gráfico 3.7: Importações em modo rodoviário 
dos mercados relevantes dos setores englobados 
neste estudo  (valores em milhares de toneladas)

Gráfico 3.8: Exportações em modo rodoviário para 
os mercados relevantes dos setores englobados 
neste estudo  (valores em milhares de toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE

Tabela 3.2 | Evolução do número de empresas por escalões 
de veículos a motor

Gráfico 3.9 | Distribuição do parque de veículos 
pesados, por tipologia, em 2019

Fonte: IMT 2019
Fonte: INE, Est. Transportes e Comunicações 2019

Gráfico 3.10 | Evolução do preço do Petróleo

Fonte: Banco de Portugal

O preço dos combustíveis fósseis tem um impacto considerável 
na estrutura de custos das empresas de transporte rodoviário.
A evolução do preço do petróleo apresentou um forte cresci-
mento em 2018 (+25%) e desde aí verificou-se uma redução 
acentuada de 39%.
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3.2.1 Transporte rodoviário

Tendências e desafios futuros

Atualmente, a tecnologia tem um papel crucial em todos os setores e o transporte rodoviário de merca-
dorias não é exceção. Um fator chave é a sustentabilidade, garantindo um transporte eco-friendly, através 
da implementação de sistemas mais eficientes e sustentáveis nas viaturas.
A utilização de tecnologia no transporte, reduz a duração do trajeto, tornando-o mais eficiente e com 
um baixo consumo de energia associado, tendo em conta as condições específicas de conservação 
da mercadoria. Algumas tendências deste setor são:

· A automatização das viaturas e a condução automática e autónoma. O objetivo é de reduzir 
ao máximo o erro humano e promover a segurança da condução.
· A aposta na comunicação V2I – Vehicle to Infrastructure. Permite a comunicação e a ligação 
da organização ao veículo sempre que seja necessário, aumentando a visibilidade e a agilidade 
na resposta a imprevistos, de que são exemplos os sistemas de georreferenciação ou de análise 
preditiva, que garantem visibilidade em tempo real da localização da carga e permitem efetuar 
previsões fiáveis da data de entrega ao cliente.
· A comunicação V2V – Vehicle to Vehicle. Outra tecnologia de grande importância e com um 
impacto significativo na redução nas emissões de gases poluentes, isto porque permite a implemen-
tação de sistemas platooning, que permitem que os veículos circulem de forma coordenada, sendo 
agrupados em bloco. 
· Os sistemas avançados de gestão de transportes: São soluções tecnológicas que suportam 
transversalmente, a gestão de transportes, desde a vertente estratégica, até aos processos 
operacionais associados à execução logística. Tipicamente estas ferramentas podem abranger 
as seguintes funcionalidades avançadas:

· Otimização da rede logística e suporte de redes hub-and-spoke, integrando múltiplas redes 
digitais, envolvendo fornecedores e prestadores de serviço.
· Sourcing estratégico de fornecedores e prestadores de serviço.
· Planeamento tático com otimização de rotas (routing) e programação de curto prazo com 
otimização da carga nos veículos.
· Execução do transporte com monitorização da carga baseada em eventos, exceções e pontos 
de relato pré-definidos.
· Gestão de stocks e armazéns, dos acessos e dos meios de carga e descarga.
· Gestão dos custos de transporte/reclamações e avaliação dos fornecedores.
· Interoperabilidade com plataformas digitais de e-procurement, tendo acesso a redes alargadas 
de fornecedores de serviços logísticos certificados.

· A integração de toda a cadeia de valor, criando conexões com os parceiros a montante 
e a jusante, permitindo antecipar e gerir eventuais atrasos ou desvios juntos dos expedidores 
e dos destinatários da mercadoria.
· Sustentabilidade. Aposta em veículos eco-friendly (ex.: Elétricos, Hidrogénio, Biogás, etc.), 
de modo a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a pegada ecológica.

A crescente valorização da sustentabilidade ambiental e os aspetos regulatórios associados, em particular 
no contexto da UE, irão colocar desafios ao transporte rodoviário, no sentido de o tornar mais sustentável. 
Esta evolução obrigará a grandes investimentos, associados à substituição da frota, optando por veículos 
baseados em fontes de energia renováveis, reduzindo desta forma a pegada ecológica destes serviços.

TEMAS CHAVE:

89



3.2.2 Transporte ferroviário

Contexto e caracterização do setor

Nos últimos anos, a oferta de serviços de transporte ferroviário em Portugal tem-se diversificado, tendo 
incrementado a sua cobertura geográfica, a capacidade e frequência de carga, bem como a qualidade dos 
serviços prestados, impulsionada pela crescente necessidade das empresas nacionais integrarem as 
cadeias globais e multimodais de grande capacidade, assegurando a interoperabilidade com os outros 
modos de transporte, em particular nas interfaces marítimo-ferroviárias e rodoferroviárias, que decorrem 
nos portos marítimos, fluviais e secos, plataformas logísticas multimodais, ou terminais de contentores.
Assegurando serviços de transporte ferroviário e intermodalidade eficientes, as empresas poderão avaliar 
a opção deste modo de transporte na construção das suas cadeias logísticas, por comparação com os 
modos rodoviário e marítimo, adotando soluções de multimodalidade que otimizem o custo logístico total 
e permitam obter melhorias no nível de serviço, contribuindo para a redução de stocks, a melhoria da 
eficiência operacional e para um melhor alinhamento com os parceiros a montante e a jusante da cadeia 
de valor.
Em 2019, os principais operadores de transporte ferroviário em Portugal eram a Medway, a Takargo, 
e a Comsa, tendo movimentado um total de 9.695 milhares de toneladas de bens (-8,4%, face a 2018), 
correspondendo a 4%, do total de bens transportados pelas empresas nacionais nos vários modos 
de transporte, o que se traduziu numa redução do volume de transporte, totalizando 2.478 milhões 
de toneladas-quilómetro (-10,4%, face a 2018). 
Assim, constata-se que o transporte ferroviário de mercadorias em Portugal se encontra pouco desenvolvi-
do, existindo um potencial de crescimento deste modo de transporte, em particular nas cadeias onde a 
componente importadora ou exportadora de média distância seja significativa, verificando-se constrangi-
mentos, sobretudo nas ligações a Espanha e nas conexões com os outros modos de transporte, de que são 
exemplo os terminais intermodais localizados nos Portos marítimos nacionais, como também ao nível da 
oferta deste tipo de serviços, que muitas vezes não têm ainda a cobertura geográfica, a frequência ou a 
intermodalidade necessárias. 
Na análise destes serviços, efetuada neste estudo, verificou-se que as empresas dos diversos setores 
económicos, identificaram os constrangimentos 
associados ao transporte ferroviário, como uma das 
áreas logísticas com maior potencial de desenvolvi-
mento no futuro, caso a compatibilidade com o 
transporte de passageiros, as limitações técnicas nas 
infraestruturas e as capacidades intermodais sejam 
ultrapassadas, de forma adequada aos eixos de 
procura que o justifiquem.
Em 2019, verificou-se uma redução do volume total 
de carga transportada no modo ferroviário, face aos 
anos anteriores, tendo o fluxo internacional aumen-
tado residualmente.
O setor empregava, no seu conjunto, cerca de 6 mil 
trabalhadores (-0,1% face a 2018). 

No contexto nacional, a competitividade do transporte ferroviário face a outros modos, nas principais cadeias 
multimodais, associadas aos fluxos de exportação e importação, dependerá em grande medida da dimensão 
dos mercados, isto é, do volume de carga movimentado, das distâncias percorridas, da frequência e tempos 
de entrega, bem como da existência de uma oferta de serviços qualificada e de infraestruturas que assegurem 
a intermodalidade eficiente com os restantes modos de transporte.

TEMAS CHAVE:

Gráfico 3.11: Mercadorias transportadas no modo 
ferroviário em Portugal, entre 2017 e 2019 (valores 
em toneladas)

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes e Comunicações 2019
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3.2.2 Transporte ferroviário

Contexto e caracterização do setor

Analisando o tráfego nacional intra e inter-regional, 
verifica-se uma forte intensidade do tráfego 
ferroviário na região do Alentejo de e para as restan-
tes regiões do País, relacionada com a atividade do 
Porto de Sines, em particular, com os fluxos interna-
cionais de base marítima, com interface intermodal 
com o modo ferroviário.
De realçar, os fluxos da região Centro para o Norte, 
associados à atividade do Porto de Leixões, em 
particular, aos fluxos de importação e exportação 
por via marítima, com interface intermodal com o 
modo ferroviário.
Os fluxos intrarregionais na região da A.M. de Lisboa 
têm também alguma relevância.  

O tráfego internacional associado 
ao transporte ferroviário tem pouca relevância no 
contexto nacional da logística de grande capacidade,
em particular nos fluxos de exportação, o que se 
relaciona com os constrangimentos associados, 
quer à rede ferroviária, quer à oferta de serviços de 
transporte ferroviário competitivos, quer à dimensão 
e localização geográfica do País, com eventual 
exceção nas ligações a Espanha.
Analisando em mais detalhe o tráfego ferroviário 
internacional, constata-se uma grande concentração 
da carga movimentada, no mercado espanhol, com 
um forte crescimento das Importações deste País 
pela via ferroviária, em 2019.

Gráfico 3.12: Distribuição do tráfego nacional 
de mercadorias intra e inter-regional, em 2019

Gráfico 3.13: Distribuição da carga transportada 
em modo ferroviário, por tipo de tráfego, em 2019

Fonte: Medway S.A. e Takargo S.A.

Fonte: Medway S.A. e Takargo S.A.

Gráfico 3.14: Importações dos principais mercados,
em modo ferroviário (volume em milhares 
de toneladas)

Gráfico 3.15: Exportações para os principais
mercados, em modo ferroviário (volume em milhares 
de toneladas)

Fonte:INE

O tráfego Internacional associado ao transporte ferroviário tem pouca relevância no contexto nacional, sendo 
uma eventual alternativa nos fluxos com Espanha - Na dimensão custo, o meio ferroviário torna-se competitivo 
com o rodoviário, a partir de 400-500Km, no entanto deve também ser comparado com soluções que incluam 
o transporte marítimo de curta distância (TMCD), por forma a determinar qual o cenário mais eficiente
 (incluindo requisitos de tempo).

TEMAS CHAVE:

Fonte:INE
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3.2.2 Transporte ferroviário

Contexto e caracterização do setor

Relativamente aos setores económicos englobados neste estudo, de realçar a importância do modo 
ferroviário nas Importações e Exportações, com Espanha, no setor da Pasta e Papel.
De referir também a crescente importância do volume de Exportações em modo ferroviário no setor de 
Material de Transporte, na qual está englobado o cluster nacional da indústria Automóvel.

Importância do modo ferroviário nas Importações e Exportações, com Espanha, no setor da Pasta e Papel.
Crescente relevância do volume de Exportações em modo ferroviário no setor de Material de Transporte, 
na qual está englobado o cluster nacional da indústria Automóvel.

TEMAS CHAVE:

Gráfico 3.16: Importações em modo ferroviário 
dos mercados relevantes dos setores englobados 
neste estudo (volume em milhares de toneladas)

Gráfico 3.17: Exportações em modo ferroviário 
para os mercados relevantes dos setores englobados 
neste estudo (volume em milhares de toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE
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3.2.2 Transporte ferroviário

Tendências e desafios futuros

Os principais desafios colocados ao transporte ferroviário em Portugal estão relacionados com dois 
aspetos fundamentais:

· As características e intensidade da oferta de serviços de transporte ferroviário: O mercado 
nacional de serviços ferroviários encontra-se muito concentrado, sendo que a empresa líder 
de mercado, absorvia em 2018, de acordo com a AMT, mais de 85% do volume de mercadorias 
transportado em modo ferroviário, o que demonstra a pouca intensidade concorrencial deste setor 
da oferta logística. Este contexto diminui as alternativas e o poder negocial das empresas clientes 
destes serviços, aumentando a rigidez da oferta, verificando-se constrangimentos ao nível da 
cobertura geográfica, da frequência dos serviços e da intermodalidade com os restantes modos de 
transporte.
· Os constrangimentos associados à rede ferroviária e à interoperabilidade com outros modos 
de transporte e atores logísticos: A rede ferroviária nacional encontra-se, em muitos troços, 
desadequada ou pouco desenvolvida, face às necessidades atuais e futuras de tráfego, criando 
restrições à velocidade, à frequência e ao número e dimensão das composições em circulação. 
Por outro lado, a utilização da rede, de forma partilhada, para o transporte de passageiros e merca-
dorias, cria limitações nos horários, frequência do serviço e rapidez. 
Relativamente às conexões com outros modos de transporte, verificam-se constrangimentos nas 
plataformas e terminais intermodais, em particular na interface com o transporte marítimo, realiza-
da nos Portos nacionais, sobretudo em Sines e Leixões, assim como nas ligações transfronteiriças a 
Espanha, sendo de realçar a importância estratégica do corredor intermodal Sines – Elvas/Badajoz, 
estando previstos investimentos, para a melhoria das infraestruturas existentes e para a construção 
de novas vias e terminais ferroviários.
A dimensão e localização geográfica do País, bem como as características da procura nos fluxos 
de importação, exportação e movimentação interna, colocam desafios à competitividade natural 
do transporte ferroviário, impedindo uma oferta mais abrangente.

Assinalam-se as tendências associadas ao transporte ferroviário:
· Implementação de tecnologias emergentes, para a automatização dos processos, (ex.: Inteligência 
Artificial, Big Data, etc.), permitindo melhorar a análise preditiva dos prazos de entrega, incorporan-
do variáveis externas associadas ao mercado, ao tráfego ou à prontidão da rede ferroviária.
· Desenvolvimento de um transporte mais verde e sustentável, apostando em novas fontes 
de energias menos poluentes.
· Implementação de sistemas de gestão de tráfego, integrados na Rede transeuropeia de trans-
portes, designadamente, o ERTMS - Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário, com 
o objetivo de melhorar a segurança e a competitividade deste modo de transporte, garantindo 
a integração e agilização das operações entre Estados-membros.
· Sistemas de informação que promovam a otimização e o desempenho das cadeias logísticas 
multimodais.

Para que o potencial do transporte ferroviário se concretize, é fundamental melhorar a qualidade e a intensidade 
da oferta deste tipo de serviços, ajustando-os às necessidades do mercado, bem como adequar e capacitar 
a rede ferroviária e as suas principais interfaces intermodais, em particular as conexões com os modos marítimo 
e rodoviário.

TEMAS CHAVE:
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3.2.3 Transporte marítimo

Contexto e caracterização do setor

O Comércio internacional está fortemente associa-
do ao transporte marítimo, sendo que 90% do 
volume da carga movimentada internacionalmente 
é assegurado pela via marítima, representando 
71%, em valor. O negócio do transporte marítimo 
está assim muito dependente da expansão do 
Comércio internacional e do crescimento da 
economia global.
Neste contexto, a posição de Portugal na fachada 
atlântica da Península Ibérica, está na confluência 
das principais rotas marítimas internacionais 
Norte-Sul e Este-Oeste. A competitividade dos 
Portos nacionais, na captação dessas rotas, 
depende da capacidade de se constituírem como 
Hubs eficientes de transhipment, na rede 
Hub-and-Spoke de serviço ao mercado europeu.
Por outro lado, o potencial alargamento 
do hinterland dos Portos nacionais, fundamental-
mente Sines e eventualmente Leixões, ao mercado 
Espanhol, dependerá em grande medida da capacidade e eficiência dos corredores sincromodais trans-
fronteiriços, face à concorrência de outros portos europeus e de cadeias multimodais alternativas. 

De acordo com o IMT, I.P., existem atualmente no mercado 
nacional um total de 11 Armadores, operando uma frota de 51 
navios, com serviços de transporte marítimo de mercadorias.
Em termos de tipologia de navios, a frota engloba maioritaria-
mente Navios especializados no transporte de produtos 
químicos a granel, Navios de carga geral e Porta-contentores.

Atualmente, existem 122 Agentes 
de Navegação a desenvolver a sua 
atividade nos diversos Portos nacionais, 
estando maioritariamente concentrados 
nos Portos de Leixões e Lisboa.

Portugal deverá avaliar a sua competitividade no abastecimento dos principais centros de procura na Europa, 
considerando que a potencial vantagem geográfica (natural) do País, face ao resto da Europa, poderá centrar-se 
na implementação de soluções bifurcadas para transhipment de transporte feeder entre as costas atlânticas 
da América / África e o Mediterrâneo / Norte da Europa, utilizando os Portos de Sines e/ou Leixões para a carga 
contentorizada, integrando a rede europeia Hub-and-Spoke.

TEMAS CHAVE:

Gráfico 3.18: Distribuição da frota de 
Navios ao serviço de transporte de 
mercadorias, por tipologia de Navio

Fonte: IMT –I.P.

Gráfico 3.19: Distribuição dos Agentes de Navegação pelos 
Portos nacionais

Fonte: IMT –I.P.

Fonte: APP. JUL - Janela Única Logística

Figura 3.1: Rede logística multimodal do Hinterland 
dos Portos nacionais
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3.2.3 Transporte marítimo

Contexto e caracterização do setor

O transporte marítimo movimentou, no mercado nacional, em 2019, cerca de 79.055 milhares de toneladas 
(-5,9%, face a 2018), representando 32,5% do total de bens transportados nesse ano.
Da análise à evolução das Importações e Exportações em modo marítimo, para os principais mercados, 
nos últimos anos, de realçar, ao nível das Importações, a relevância dos volumes de carga com origem no 
Brasil, Espanha e EUA, verificando-se neste último, um forte crescimento nesse período. No fluxo de 
Exportações por via marítima, assinala-se a intensidade do tráfego de mercadorias com Espanha, o Reino 
Unido e EUA.

Relativamente aos fluxos Internacionais em modo marítimo, para os setores económicos nacionais 
englobados neste estudo, focando nos fluxos de importação, assinala-se a carga movimentada pelo setor 
Agroalimentar com origem no Brasil, em França e nos EUA, assim como o crescimento do tráfego associa-
do ao setor do material de transporte, proveniente de Espanha.
Nas Exportações, de realçar a relevância dos mercados do Reino Unido e EUA nos setores Agroalimentar, 
da Pasta e Papel e do Têxtil, bem como a crescente importância dos mercados de Espanha, França e Reino 
Unido no setor do Material de Transporte. Em particular no setor da Pasta e Papel, verifica-se um forte 
crescimento do volume exportado para o Reino Unido por via marítima.

Gráfico 3.20: Importações dos principais mercados, em
modo marítimo (Volume em milhares de toneladas)

Gráfico 3.21: Exportações para os principais mercados,
em modo marítimo (Volume em milhares de toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE

Gráfico 3.22: Importações em modo marítimo, dos
mercados relevantes, dos setores englobados neste
estudo (Volume em milhares de toneladas)

Gráfico 3.23:Exportações em modo marítimo, para os
mercados relevantes, dos setores englobados neste
estudo (Volume em milhares de toneladas)
 

Fonte: INE Fonte: INE

Forte crescimento das Importações por via marítima com origem nos EUA.
Volume elevado de Exportações para o Reino Unido e EUA nos setores Agroalimentar, Pasta e Papel e Têxtil.
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3.2.3 Transporte marítimo

Contexto e caracterização do setor

Relativamente à distribuição por tipologia de carga, das mercadorias movimentadas nos Portos nacionais, 
pela via marítima, em 2019, nos fluxos de descarga, fortemente relacionados com as Importações, desta-
cam-se os Granéis líquidos com 46% do volume movimentado, associados à importação de produtos 
petrolíferos, bem como dos Granéis sólidos relacionados com a importação de combustíveis e matérias 
primas do setor agroalimentar, assinalando-se a pouca expressão da carga geral, em linha com a maior 
tendência de “contentorização” das mercadorias neste modo de transporte.
Nos fluxos de carregamento, associados às Exportações, verifica-se a predominância da carga 
contentorizada, com 46% do volume movimentado, refletindo o perfil exportador dos setores económicos 
mais dinâmicos do tecido empresarial português. O peso significativo dos Granéis líquidos relaciona-se 
com a exportação de produtos petrolíferos refinados.

No que concerne à distribuição do volume de mercadorias movimentadas pelos diversos Portos nacionais, 
para cada tipologia de carga, assinala-se a relevância dos Portos de Sines e Leixões, sobretudo na movi-
mentação de granéis líquidos e contentores, concentrando, as duas infraestruturas em conjunto, 68% da 
mercadoria descarregada e 65% dos carregamentos, por via marítima no mercado nacional.

Gráfico 3.24: Distribuição das mercadorias descarrega-
das, em modo marítimo, por tipologia de carga, em 2019

Gráfico 3.25: Distribuição das mercadorias carregadas, 
em modo marítimo, por tipologia de carga, em 2019

Fonte: INE Fonte: INE

Gráfico 3.26: Mercadorias descarregadas por Porto
nacional e tipologia de carga, em 2019 (volume em
milhões de Toneladas)

Gráfico 3.27: Mercadorias carregadas por Porto
nacional e tipologia de carga, em 2019 (volume em
milhões de Toneladas) 

Fonte: INE Fonte: INE

Relevância dos Portos de Sines e Leixões, sobretudo na movimentação de granéis líquidos e contentores, concen-
trando, as duas infraestruturas em conjunto, 68% da mercadoria descarregada e 65% dos carregamentos, por via 
marítima no mercado Nacional.
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3.2.3 Transporte marítimo

Tendências e desafios futuros

Em seguida, apresentam-se os principais desafios e tendências do setor.
Desafios do setor

· Diferenciação: Tendo os grandes movimentos de concentração, a nível global, já ocorrido, a diferen-
ciação das grandes companhias de navegação, baseia-se numa estratégia de integração vertical, 
assumindo-se como Integradores Logísticos, incorporando novas capacidades e serviços, de que são 
exemplos, o transporte aéreo e ferroviário, a armazenagem e a distribuição de “última milha”, bem 
como as operações de terminal.
· Reestruturação da frota e do modelo de distribuição: Reconfiguração das rotas e do tipo de navios 
ao serviço, utilizando navios maiores nas rotas intercontinentais, servindo os portos centrais/hubs, 
enquanto os navios de menores dimensões, via transhipment, fazem a distribuição em short-sea 
shipping, através da rede hub-and-spoke, até ao Porto de destino da carga. 

Tendências do setor
· Shipping 4.0: A automatização dos processos logísticos e de transporte, com a adoção de tecnologias 
emergentes, tornará as cadeias de abastecimento mais ágeis e transparentes, permitindo, no futuro, 
operar navios autónomos, reduzir os erros operativos e os custos com pessoal, otimizar a utilização 
da capacidade, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.
· Sustentabilidade: A IMO (International Maritime Organization) tem tido um posicionamento 
pró-ativo, alinhado com os objetivos da Agenda 2030, criando regulamentação para as emissões 
de enxofre, que entraram em vigor em 2020, e tendo como objetivo estratégico, até 2050, reduzir em 
50%, as emissões de gases com efeito de estufa, através da reconversão dos sistemas propulsores 
dos navios (ex.: Hidrogénio, LNG), da aquisição de Navios Carbon Neutral, baseados em combustíveis 
“verdes”, ou da instalação de filtros e catalisadores na frota atual.
· Digitalização: Apesar dos constrangimentos criados pela complexidade do transporte marítimo, 
a digitalização tem sido driver de diferenciação, designadamente as plataformas digitais de suporte 
aos processos administrativos, à gestão documental, à rastreabilidade da carga, garantindo segurança 
e transparência, fazendo uso da tecnologia blockchain.
· Inteligência Artificial: Esta tecnologia pode ter um impacto enorme no transporte marítimo, desde 
os navios e terminais autónomos, o Demand Sensing até à otimização das rotas dos navios, de acordo 
com a carga transportada e as condições meteorológicas e marítimas.
· Sensorização dos Navios: Representa uma oportunidade para melhorar a eficiência e segurança dos 
navios e dos seus equipamentos. A captura e análise dos dados, com base em sensores, aumentará o 
ciclo de vida dos navios, através da otimização da sua utilização.
· Comunicações: Atualmente, os navios geram, recolhem e transmitem um volume de dados cada vez 
maior, requerendo comunicações eficientes, baseadas em redes wireless (Satélite, Wi-Fi) e nos serviços 
móveis marítimos (VHF). Com a integração de informação proveniente de satélites da nova geração 
será possível rastrear as cargas e otimizar as rotas dos navios.
· Economias de escala: Massificação da utilização de contentores, aumentando a padronização dos 
serviços, a concorrência e o risco de substituição, com contentores de maiores dimensões, adotando 
rotas marítimas Round The World, baseadas na rede intercontinental de hubs. 

Maior concentração da oferta, através da fusão e aquisição de Companhias de Navegação e do estabelecimento 
de alianças estratégicas, onde as empresas têm autonomia comercial, existindo um planeamento colaborativo 
e uma coordenação operacional na seleção de portos de escala e na definição dos horários, podendo as Companhi-
as partilhar capacidade nos navios, reduzindo custos e tempos de trânsito, racionalizando as infraestruturas 
de transporte e melhorando a coordenação entre os parceiros logísticos.
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3.2.4 Transporte aéreo

Contexto e caracterização do setor

De acordo com a IATA – International Air Transport Association, a carga aérea desempenha um papel 
significativo no Comércio global, estando fortemente dependente do crescimento económico Mundial. 
Nos anos mais recentes, devido às políticas protecionistas, o contexto operacional da carga aérea está 
cada vez mais desafiante. A procura global de serviços de carga aérea experimentou uma desaceleração 
notória em 2018, crescendo 3,4%, por comparação com o extraordinário crescimento de 9,7% em 2017. 
Este abrandamento da procura continuou em 2019, e a IATA previa, para 2020, um crescimento de 2,0% no 
volume de transporte (i.e., frete-toneladas-quilómetro (FTK)). 
As maiores oportunidades para a carga aérea estão no Comércio eletrónico e no transporte de carga com 
requisitos especiais, de que são exemplos, os produtos sensíveis à humidade e temperatura ou artigos com 
prazos de validade curtos e tempos de entrega reduzidos.
O transporte aéreo é frequentemente procurado para assegurar prazos de entrega curtos, a distribuição de 
bens perecíveis, de mercadorias de grande valor ou para entregas urgentes.
Algumas empresas têm aeronaves dedicadas ao transporte de mercadorias, mas frequentemente, a 
mercadoria segue nos voos comerciais de passageiros. As empresas de handling, são responsáveis pelos 
processos logísticos associados ao manuseamento e preparação da carga em terra, sendo que em alguns 
casos, as companhias têm o próprio serviço de handling (self-handling). 
Em termos de volume de carga, o transporte aéreo movimentou, em 2019, cerca de 194 mil toneladas de 
mercadorias (+11.5%, face a 2018), tendo o volume de transporte ascendido a 559 milhões de tonela-
das-quilómetro (+18%, face a 2018).
O forte crescimento está associado ao aumento do e-commerce global, em segmentos de mercado de 
maior valor, com entregas anytime, anywhere, tendo no entanto ainda pouca expressão no contexto do 
transporte de mercadorias em Portugal.
Considerando passageiros e carga, no final de 2019, o pessoal ao serviço nas empresas nacionais de 
transporte aéreo totalizava 14,2 mil efetivos, refletindo um crescimento de 7,5% face a 2018 (+9,9% no ano 
anterior). O pessoal ao serviço afeto a navegação correspondeu a 55,6% do total (7,9 mil pessoas).

O forte crescimento do transporte aéreo está associado ao aumento do e-commerce global, em segmentos 
de mercado de maior valor, com entregas anytime, anywhere, tendo no entanto ainda pouca expressão 
no contexto do transporte de mercadorias em Portugal.
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3.2.4 Transporte aéreo

Contexto e caracterização do setor

Relativamente à evolução dos últimos anos, do comércio internacional em modo aéreo, para os principais 
mercados, ao nível das Importações, de realçar a relevância dos fluxos com origem no Brasil, verifican-
do-se um forte crescimento nos últimos anos. No fluxo das Exportações por via aérea, assinala-se a inten-
sidade do tráfego de mercadorias com os Estados Unidos da América.

Quanto ao tráfego internacional, em modo aéreo, para os setores económicos nacionais englobados neste 
estudo, os fluxos de Importação têm pouca expressão em termos de volume de carga, sendo os mais 
relevantes, os provenientes do Brasil, para os setores Agroalimentar, Têxtil e Calçado, e os provenientes 
dos EUA, destinados aos setores Agroalimentar, Têxtil e Material de Transporte.
Nas Exportações por via aérea, o mercado mais relevante são os EUA, para os setores do Têxtil e Calçado e 
com menos expressão, em termos de volume de carga, o setor do Material de Transporte, mas que tipica-
mente está associado a produtos de maior valor acrescentado.

Gráfico 3.28: Importações dos principais mercados,
em modo aéreo (Volume em milhares de toneladas)

Gráfico 3.29: Exportações para os principais mercados,
em modo aéreo (Volume em milhares de toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE

Gráfico 3.30: Importações em modo aéreo, dos merca-
dos relevantes, dos setores englobados neste estudo
(Volume em toneladas)

Gráfico 3.31: Exportações em modo aéreo, para os
mercados relevantes, dos setores englobados neste
estudo (Volume em toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE

Nas Exportações por via aérea, o mercado mais relevante são os EUA, para os setores do Têxtil e Calçado.
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3.2.4 Transporte aéreo

Contexto e caracterização do setor

Os principais terminais de carga aeroportuários nacionais situam-se nos aeroportos de Lisboa e do Porto, 
representando em conjunto, 92,6% do total da carga área movimentada em Portugal.
Em 2019, o aeroporto de Lisboa movimentou 142 milhares de toneladas de mercadorias, tendo como 
principais destinos o Brasil, EUA, Emirados Árabes, Angola e o Mercado Nacional, assinalando-se o forte 
crescimento dos fluxos de carga para o Brasil e EUA.
O aeroporto do Porto, no mesmo ano, movimentou cerca de 42 mil toneladas de carga, tendo como 
principais mercados a Alemanha, Bélgica, Espanha, Inglaterra e o Mercado Nacional, assinalando-se o 
crescimento dos fluxos de carga para a Alemanha e restantes mercados globais.

Ao nível da carga aérea, os transportadores disponibilizam uma oferta de serviços logísticos especializa-
dos, na resposta a requisitos logísticos específicos, associados ao acondicionamento da carga a transpor-
tar. Alguns exemplos desta especialização envolvem os seguintes serviços:

· Transporte de carga farmacêutica, cumprindo com os elevados padrões de segurança e de cuidado 
extremo essenciais face às especificidades desta indústria.
· Transporte de carga perecível concebido para otimizar a vida útil dos produtos mais sensíveis, com 
técnicas especializadas que asseguram a retenção da temperatura ideal e o excelente estado de 
conservação dos bens perecíveis até à chegada ao seu destino.
· Serviço Porta-a-Porta, com recolha da encomenda e entrega no destinatário.
· Transporte de carga sensível à temperatura, mantendo a carga a temperaturas constantes, embalada 
e acondicionada da forma mais indicada e garantindo a monitorização durante todo o processo.
· Transporte de carga valiosa exclusiva, com condições logísticas especiais, segurança máxima desde a 
aceitação até à entrega.
· Transporte de carga perigosa, para mercadorias que necessitam do máximo cuidado e segurança por 
serem consideradas de natureza perigosa.
· Transporte de animais, adequado e adaptado às necessidades de cada espécie e equipa técnica 
dedicada a garantir o bem-estar dos animais.

Gráfico 3.32: Aeroporto de Lisboa - Exportações para 
os principais mercados, por via aérea (Volume em 
milhares de toneladas)

Gráfico 3.33: Aeroporto do Porto - Exportações para os
principais mercados, por via aérea (Volume em milhares 
de toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE

Associado ao transporte aéreo, as empresas especializadas pelo handling da carga asseguram os processos 
logísticos e administrativos de preparação da carga para embarque/desembarque, designadamente, a receção, 
armazenamento, controlo documental, embalamento e carregamento, oferecendo um conjunto de serviços de valor 
acrescentado associados à carga perigosa, carga valiosa, produtos perecíveis, etc. Os principais operadores 
de handling em Portugal são a Groundfource e a Portway.

TEMAS CHAVE:

60

50

40

30

20

10

0

2017 20192018

Alemanha Espanha Bélgica Englaterra Portugal Restantes 
mercados

60

50

40

30

20

10

0

2017 20192018

Alemanha Emiratos
Árabes

Angola Portugal Espanha Restantes 
mercados

EUA

100



3.2.4 Transporte aéreo

Tendências e desafios futuros

Nos próximos anos, de acordo com a IATA, o transporte de carga aérea irá enfrentar novos desafios, 
assistindo-se já a algumas tendências e ações concretas por parte das entidades reguladoras e das empre-
sas do setor:

· Standards globais: a generalização das normas globais irá facilitar os esforços de modernização, 
garantir o fluxo do Comércio e a segurança das cadeias de abastecimento de carga aérea. Outras 
iniciativas, que irão beneficiar da adoção de normas globais, incluem a gestão da qualidade, a facili-
tação do Comércio, medidas de segurança reforçadas e o manuseamento de carga especial. Entretan-
to, a iniciativa PLACI - Pre-loading Advance Cargo Information, liderada pelo Grupo de Peritos Técnicos 
em Segurança de Carga Aérea (TEGACS), irá contribuir para a segurança destas cadeias.
· Mercadorias Perigosas: os Standards globais são especialmente vitais para o transporte seguro de 
mercadorias perigosas, incluindo as baterias de lítio. As normas técnicas da ICAO e o Regulamento de 
Mercadorias Perigosas (DGR) da IATA fornecem as linhas orientadoras necessárias. O sistema DG 
AutoCheck da IATA, verifica a declaração do expedidor e a conformidade com a DGR. Complementando 
os standards técnicos da ICAO, as normas DGR e o sistema DG AutoCheck constituem a solução digital 
da IATA, para declaração de mercadorias perigosas (e-DGD). O e-DGD alavanca as iniciativas de digitali-
zação da indústria, adotando princípios de partilha centralizada de dados, aumentando a transparên-
cia, a rastreabilidade e qualidade dos dados.
· Modernização: as necessidades atuais dos expedidores só poderão ser respondidas através da 
modernização dos serviços de transporte aéreo. O e-air waybill (e-AWB) é uma pedra chave na visão da 
indústria sobre a digitalização. Embora o progresso tenha sido mais lento do que se esperava, o e-AWB 
atingiu uma dimensão crítica, ficando em 61% de penetração no final de 2018. Resoluções e boas 
práticas recomendadas continuam a evoluir para tornar o e-AWB o standard do setor, estando já em 
curso iniciativas para assegurar a adoção universal do framework de interoperabilidade da IATA, 
associado às mensagens Cargo-XML.
· Carga especial: as iniciativas da IATA, associadas às operações de cargas especiais, continuam a 
assegurar a conformidade das companhias aéreas com os mais recentes requisitos regulamentares e 
com as exigências crescentes dos expedidores, através das iniciativas lançadas pelos seus centros de 
excelência, designadamente:

· CEIV Pharma - Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, que 
aborda questões relacionadas com transporte de produtos farmacêuticos.
· CEIV Live Animals - Center of Excellence for Independent Validators for Live Animals Logistics, focado 
na segurança e bem-estar dos animais transportados por via aérea
· CEIV Fresh - Center of Excellence for Independent Validators for Perishable Logistics, dedicado ao 
manuseamento e transporte por via aérea de produtos perecíveis.

No início de 2019, a Autoridade Aeroportuária de Hong Kong (AAHK) a Cathay Pacific, a Cathay Pacific Services 
Limited (CPSL) e a Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (HACTL) desenvolveram uma iniciativa conjunta para 
serem as primeiras organizações a testar o programa CEIV fresh, tendo em vista a obtenção da correspondente 
certificação.
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3.2.5 Operadores e Integradores Logísticos

Contexto e caracterização do setor

A oferta de serviços logísticos em Portugal tem 
acompanhado a evolução das necessidades 
e dos requisitos das empresas, clientes destes serviços, 
que estão atualmente, associados à gestão de cadeias 
logísticas mais complexas e globais, envolvendo 
mais parceiros, maior carga administrativa, e simultanea-
mente, tendo de assegurar padrões elevados de eficiência, 
otimização operacional e serviço ao cliente, incluindo 
a logística inversa.
No contexto da economia Nacional, constituída em 
grande medida, por micro, pequenas e médias empresas, 
com vocação exportadora, as organizações adotam 
crescentemente estratégias de externalização das funções
logísticas, recorrendo a soluções de Outsourcing total 
ou parcial desses processos.
Os Operadores e Integradores Logísticos oferecem 
soluções integradas de Outsourcing, assumindo a coorde-
nação entre os diferentes atores e modos de transporte, 
assegurando uma cobertura porta-a-porta e visibilidade 
sobre toda a cadeia logística, entre outros serviços 
de suporte.
Cada vez mais, estes atores procuram colapsar a complexidade associada à gestão da rede de prestadores 
de serviços, assegurando a monitorização dos processos de planeamento e execução do transporte, 
centralizando e normalizando em “torres de controlo” todos os eventos e atualizações relevantes, 
associadas aos fluxos de carga.

Neste setor de atividade existem diversos modelos e áreas de negócio com diferentes graus de 
maturidade. 
O setor dos Transitários está muito consolidado e associado ao Comércio internacional, assumindo 
frequentemente, as empresas, funções de integradores logísticos, em cadeias multimodais, envolvendo 
transporte marítimo ou aéreo. 
Os Operadores Logísticos oferecem soluções integrais de gestão da cadeia logística, desde a execução do 
transporte até ao planeamento dos stocks e distribuição das mercadorias, sendo responsáveis por assegu-
rar a coordenação dos diversos parceiros ao longo da cadeia.
Nos últimos anos, têm surgido no setor, modelos de negócio alternativos, de que são exemplo as platafor-
mas digitais de pesquisa, contratação e monitorização de serviços logísticos e de transporte.
Tipicamente, estas plataformas baseiam-se em processos automáticos e digitais, permitem aceder à rede 
de serviços global dos prestadores de serviço aderentes e disponibilizam mecanismos de sourcing e 
routing, que asseguram a seleção dos fornecedores mais competitivos e a otimização das rotas, leilões 
online, avaliação transparente dos serviços e visibilidade em tempo real sobre toda a cadeia.

No mercado Logístico, a evolução do conceito de “serviço” para um paradigma de “solução”, onde os clientes 
procuram parceiros que ofereçam soluções logísticas integradas porta-a-porta, tem levado diversos atores 
especializados a posicionarem-se como Integradores Logísticos, melhorando as suas propostas de valor e o 
portfólio dos seus serviços, numa lógica de verticalização do negócio, de que são exemplo, os transitários, as 
companhias de navegação ou as empresas de serviço expresso.

TEMAS CHAVE:

Gráfico 3.34: Mapeamento territorial dos Operadores 
e Integradores logísticos 

Fonte: INE
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3.2.5 Operadores e Integradores Logísticos

Contexto ecaracterização do setor

Operadores Logísticos
Os operadores logísticos, muitas vezes designados por Third-Party Logistics (3PLs) e Fourth-Party Logístics 
(4PLs), são empresas especializadas, que realizam as funções logísticas de outras empresas em modelo 
de outsourcing, assegurando a gestão e execução das atividades logísticas das várias fases da cadeia 
de abastecimento dos seus clientes. 
Esses serviços englobam no mínimo três atividades básicas: controlo do inventário, armazenagem e 
gestão dos transportes. Os operadores 4PL, prestam também serviços de maior valor acrescentado, 
como a gestão de stocks, a coordenação da rede de fornecedores e prestadores de serviço, a preparação 
e expedição de encomendas para clientes ou redes de lojas, desagregação e consolidação de cargas, 
embalamento, kitting, atividade promocional, rastreabilidade, etc.
De acordo com os dados apresentados no ‘Estudo setores Portugal (Operadores Logísticos)’, publicado 
pela Informa D&B, o Volume de Negócios dos operadores logísticos cresceu 4,1%, em 2018, e mais 
de 20% desde 2012.
Este valor inclui as receitas decorrentes da armazenagem de mercadorias e das operações associadas 
realizadas sobre as mesmas (manipulação, transporte e distribuição).
O crescente grau de externalização das atividades de armazenagem, manipulação e transporte 
de mercadorias por partes das empresas, assim como a evolução favorável da economia portuguesa, 
tem favorecido o crescimento do Volume de Negócios dos operadores logísticos, nos últimos anos.
A introdução de novos serviços de maior valor acrescentado e a internacionalização da economia 
nacional são fatores que também contribuíram para o crescimento da atividade setorial.
A fileira de alimentação e bebidas, reporta o estudo, foi a de maior peso no negócio dos operadores 
logísticos, representando cerca de 51% da faturação setorial no exercício de 2018. O setor de farmácia, 
drogaria e perfumaria teve também uma grande importância, sendo responsável por cerca de 20% 
das receitas.
O setor de operadores logísticos caracteriza-se pelo alto grau de concentração da oferta, que tem 
aumentado nos últimos anos, em virtude das numerosas operações empresariais registadas. As cinco 
principais empresas representavam conjuntamente cerca de 45% do Volume de Negócios global do setor, 
enquanto a quota agregada das dez principais rondou os 65%.
Em 2018 o setor era constituído por aproximadamente 80 empresas, número que se tem mantido estável 
nos últimos anos, empregando cerca de 11.430 trabalhadores, com um número médio de 143 pessoas 
por empresa.
A grande vantagem competitiva dos operadores e integradores logísticos está associada à oferta de 
“soluções” logísticas integrais, constituindo-se como uma one-stop-shop de serviços logísticos na ligação 
aos clientes, reduzindo a complexidade associada à execução operacional dos serviços, assegurando 
a coordenação, sincronização e monitorização da rede de fornecedores, de forma transversal, e centrali-
zando e harmonizando, em torres de controlo, a informação e os eventos críticos, que permitem aceder, 
em tempo real, ao posicionamento das cargas (track and trace) e à melhor estimativa de prazo de entrega 
(ETA) das mesmas, garantindo visibilidade ao longo da cadeia logística.

O crescente grau de externalização das atividades de armazenagem, manipulação e transporte de mercadorias por 
partes das empresas, assim como a evolução favorável da economia portuguesa, tem favorecido, nos últimos anos, 
o crescimento do Volume de Negócios dos operadores logísticos, verificando-se igualmente, um aumento da 
concorrência, pela entrada de novos players e pelo reposicionamento e verticalização do negócio de alguns 
prestadores de serviço tradicionalmente, mais especializados.
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3.2.5 Operadores e Integradores Logísticos

Contexto e caracterização do setor

Transitários
Os transitários são empresas que dão suporte aos serviços de transporte internacional de mercadorias, 
sendo os intermediários entre o importador / exportador e a empresa de logística / transporte. São 
responsáveis pelos processos administrativos, nomeadamente a relação com as Autoridades Públicas que 
regulam o transporte internacional, nos processos B2A (Business-To-Administration), designadamente a 
tramitação do despacho aduaneiro junto da Autoridade Alfandegária.
Os Transitários estão particularmente especializados na prestação de serviços B2B e B2A, abrangendo a 
seguinte oferta:

· Fornecimento de serviços logísticos, nomeadamente armazenagem, consolidação/ desagregação de 
contentores, embalamento e paletização.
· Serviços de transporte aéreo, marítimo, rodoviário e multimodal, suportado em modelos de subcon-
tratação de transportadores especializados. 
· Serviços aduaneiros para garantir a agilização dos processos administrativos inerentes.

A nível nacional, em 2017, existiam cerca de 355 empresas transitárias, empregando, nesse ano, 7.382 
trabalhadores. Em Portugal a grande maioria das empresas do setor têm menos de 10 trabalhadores, 
sendo que apenas 5% das empresas têm mais de 100 trabalhadores.
Os transitários encontram-se dispersos, por todo o país, contudo a sua presença é mais expressiva na 
região Norte (com 165 empresas, representando 46,47% do total) e na região da Grande Lisboa, onde 
existiam 134 empresas implantadas. 

Da segmentação das empresas por Volume de 
Negócios, constata-se que cerca de 70% dos 
transitários têm uma faturação inferior a 5 milhões 
de Euros. 
Apenas 8% dos players tem uma faturação superior 
a 20 milhões de Euros, o que demonstra a grande 
fragmentação do mercado, constituído em grande 
medida por micro e pequenas empresas.
A região Norte e A. M. de Lisboa, são as zonas mais 
relevantes em termos de Volume de Negócios, 
representando cerca de 94% da faturação do setor.

70% dos transitários têm uma faturação inferior a 5 milhões de Euros. 
Apenas 8% dos players tem uma faturação superior a 20 milhões de Euros, o que demonstra a grande fragmentação 
do mercado, constituído em grande medida por micro e pequenas empresas.

TEMAS CHAVE:

Gráfico 3.35: Distribuição das empresas Transitárias, 
por intervalo de volume de negócios, em 2017

Fonte: APAT
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3.2.5 Operadores e Integradores Logísticos

Contexto e caracterização do setor

Plataformas Digitais
Atualmente, as plataformas digitais, especializadas na oferta de soluções logísticas online, apresentam 
propostas de valor inovadoras, que vão além das tradicionais bolsas de fretes, direcionadas aos transpor-
tadores, oferecendo cada vez mais serviços e assegurando o acesso a soluções tecnológicas de baixo 
custo, que permitem às empresas industriais e de Comércio, não especializadas na gestão logística, 
encontrar os melhores serviços e otimizar as suas cadeias de abastecimento. No mercado, coexistem 
empresas de grandes grupos internacionais, com plataformas nacionais de menor dimensão, mas com 
ofertas diversificadas.
As plataformas internacionais, como a TimoCom ou a Wtransnet, oferecem uma rede segura e alargada de 
serviços e fornecedores, assegurando uma cobertura geográfica global.
Estas plataformas online promovem a colaboração entre empresas de logística e transporte, num market-
place seguro, alinhando os transportadores e operadores logísticos, com o objetivo de otimizar rotas, 
reduzir quilómetros em vazio e melhorar a rentabilidade dos seus contratos.
As plataformas nacionais, como por exemplo, a BizCargo.com, a CargoNet Online e a 40 Pés, estão centra-
das no mercado nacional, estando já a iniciar os seus processos de internacionalização, principalmente 
para o mercado Espanhol, apostando em propostas de valor, das quais se salientam os seguintes aspetos: 

· Os desafios associados ao e-commerce global e à digitalização da economia abrangem cada vez mais 
setores de atividade, incluindo os mais tradicionais, necessitando as empresas de ferramentas eficien-
tes e ágeis, que suportem a gestão do transporte das mercadorias, centralizando a informação e 
simplificando os processos associados.
· Estas plataformas eletrónicas permitem, às empresas da indústria e do Comércio, pesquisar serviços 
de transporte, agilizar as negociações com múltiplos transportadores, simplificando os processos 
burocráticos e disponibilizando informação em tempo real sobre o estado do transporte 
e a localização da carga.
· Estas soluções permitem aos clientes contratarem diretamente serviços logísticos, diversificando a 
sua rede de fornecedores, possibilitando igualmente às empresas de transporte, mesmo as de menor 
dimensão, o acesso ao Marketplace de carga, assegurando uma contratualização transparente e sem 
intervenção de intermediários.
· Emissão de documentos em formato eletrónico com validade legal, troca de informação entre 
empresas e autoridades e simplificação da gestão de documentos de transporte concentrando-os num 
único local.
· Mecanismos de segurança associados à qualificação dos prestadores de serviço aderentes, seguros 
de faturas, serviço de recuperação de faturas, etc.
· Bolsas de Motoristas, colocando ao dispor das empresas de transporte o acesso a uma oferta de perfis 
de motoristas com informação das suas disponibilidades, experiencias profissionais e zonas de 
residência.

As plataformas eletrónicas ajudam as empresas da indústria e do Comércio a encontrar os melhores serviços 
de transporte, facilitando as negociações com múltiplos transportadores, simplificando os processos burocráticos 
e disponibilizando informação em tempo real sobre o estado do transporte e a localização da carga.
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3.2.5 Operadores e Integradores Logísticos

Tendências e desafios futuros

Operadores Logísticos e Transitários
Neste setor, a evolução do negócio, é fortemente influenciada pelas tendências globais que se verificam ao 
nível da logística e da gestão das cadeias de abastecimento, em particular nos requisitos associados à 
procura destes serviços.
 Na Logística, as tendências passam por maiores distancias/geografias percorridas pelas mercadorias, o 
aumento da complexidade (gama, customização, etc.), ciclos de vida dos produtos cada vez mais curtos, 
necessidade de assegurar níveis de serviço elevados em termos de disponibilidade e tempo de resposta, 
gestão de encomendas mais pequenas e frequentes e prazos de entrega cada vez menores. Na perspetiva 
da “Oferta” estas tendências criam desafios específicos que apontam para:

· Desenvolver “soluções logísticas” ágeis e flexíveis, combinando vários modos de transporte, em 
alinhamento com as necessidades os clientes.
· Desenvolver soluções de transporte porta-a-porta (end-to-end), tomando como benchmarking o 
modelo dos integradores globais como a DHL, UPS, etc.
· Gerir os constrangimentos associados a janelas de entrega/recolha cada vez mais restritivas, condi-
cionando fortemente a otimização dos custos de transporte e reduzindo as oportunidades de 
otimização da carga e das rotas.

Ao nível das tendências tecnológicas, que virão a ser mais utilizadas no futuro, por este tipo de empresas, 
destacam-se as seguintes:

· Blockchain que permite a integração da informação entre os diferentes elos e intervenientes da 
Cadeia de Abastecimento, de forma confiável e segura, assegurando a comunicação correta entre as 
organizações envolvidas na movimentação da carga.
· Internet of Things (IoT) para agilizar a troca de informação eletrónica entre as partes envolvidas em 
tempo real. Algumas aplicações desta tecnologia passam pela instalação de sensores eletrónicos 
responsáveis pelo tracking da carga durante o processo, ou bases de dados e sistemas GPS 
(cloud-based system), que comunicam entre si.
· Advanced Machine Learning com foco principal na análise dos dados como a definição de padrões 
dos principais processos, permitindo a otimização dos mesmos, nomeadamente ao nível da definição 
das rotas mais eficientes (routing).
· Control Tower que suporta a consolidação de eventos de tracking globais, reduzindo a complexidade 
da informação proveniente dos diversos atores da cadeia (transportadores, marketplaces de carga, 
terminais, etc.), assegurando a visibilidade porta-a-porta, em tempo real, através de soluções de 
interoperabilidade de baixo custo. Tipicamente, estas soluções englobam a gestão de eventos e 
exceções, visibilidade em tempo real do posicionamento da carga, com base em serviços RTV (i.e.: 
Shippeo, Project44, etc.), cálculo da data estimada de entrega e alertas e notificações.
· Sistemas avançados de gestão da cadeia logística e transportes que cobrem transversalmente, os 
processos associados à gestão da cadeia logística e dos transportes, desde a vertente estratégica, até 
aos processos de execução logística.

Os Operadores logísticos e os Transitários irão enfrentar a concorrência crescente das Plataformas Digitais 
de pesquisa, negociação, contratação e monitorização de serviços logísticos, com propostas de valor e tecnologias 
inovadoras, criando uma relação direta e transparente com os clientes e oferecendo soluções logísticas eficientes 
e de baixo custo.
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3.2.5 Operadores e Integradores Logísticos

Tendências e desafios futuros

Plataformas Digitais
Os principais desafios deste negócio estão associados às características dos clientes do setor, em particu-
lar às barreiras culturais existentes e à relativa baixa maturidade dos seus processos de gestão, sobretudo 
no que se refere à utilização de tecnologias de informação, destacando-se os seguintes aspetos:

· A pequena dimensão das empresas nacionais, muitas vezes de cariz familiar, onde a existe uma 
grande flexibilidade dos recursos, com pouca especialização funcional, cria barreiras à adoção de 
novas tecnologias e dificulta a perceção de valor destas plataformas, junto dos principais decisores. 
· Em Portugal, existe ainda um grande gap entre o grau de digitalização das grandes empresas de 
transporte e logística e o das empresas de menor dimensão, que enfrentam dificuldades em suportar 
soluções de software complexas.
· A concorrência dos modelos de negócio tradicionais.
· Capacidade de criar uma rede de fornecedores e de serviços que assegurem operações eficientes e a 
cobertura transversal das cadeias logísticas multimodais.

No que se refere às principais tendências deste negócio, o surgimento de múltiplas plataformas e market-
places digitais, a crescente necessidade de adoção de ecossistemas colaborativos, bem como a co-modali-
dade ou a sincromodalidade, irão conduzir a uma crescente complexidade e ao aumento dos custos de 
integração e de suporte tecnológico das empresas.
Assim, no futuro, será fundamental que os players de mercado e as entidades reguladoras acordem num 
framework comum de interoperabilidade, baseado em procedimentos harmonizados e numa arquitetura 
tecnológica aberta, que assegure a integração e a troca de informação fluída entre os diversos atores da 
cadeia logística, democratizando o acesso à rede, incluindo as micro e pequenas empresas, que muitas 
vezes não têm o suporte tecnológico necessário, nem as competências internas associadas, suficiente-
mente desenvolvidas. 

Os principais desafios das plataformas digitais estão associados às características dos clientes do setor, em 
particular às barreiras culturais existentes e à pouca maturidade dos seus processos de gestão, sobretudo no que 
se refere à utilização de tecnologias de informação.
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3.2.6 Serviços expresso e micrologística urbana

Contexto e caracterização do setor

O mercado global de courier, serviços expresso e pacotes/pequenas encomendas (CEP) tem tido um forte 
crescimento nos últimos anos, prevendo-se uma aceleração das taxas de crescimento até 2025. De acordo 
com a UPU – Universal Postal Union, o tráfego doméstico global de pequenas encomendas e serviços 
expresso cresceu 62% e 110%, respetivamente, ao longo da última década. 
O mercado interno CEP é principalmente impulsionado pelo crescimento do Comércio eletrónico, sendo 
que os setores dos serviços, como o bancário, o financeiro e o da saúde, contribuem para o crescimento do 
mercado interno CEP.
A evolução da tecnologia está a remodelar toda a cadeia de abastecimento, reinventando a logística de 
pacotes, e a tornar-se um driver para aumentar a eficiência e atingir as expectativas do consumidor. Muitas 
Startups estão a entrar no mercado alavancando as tecnologias digitais.
O mercado CEP é um mercado complexo e fragmentado, caracterizado por uma concorrência intensa. 
Ásia-Pacífico é o maior mercado regional de encomendas por valor, sendo responsável por cerca de 40% 
do mercado global. A América do Norte e a Europa representam em conjunto um pouco mais de 50%. 
Graças ao desenvolvimento do Comércio eletrónico (a venda a retalho online é o principal motor de 
crescimento do volume de entregas), o mercado está a registar um crescimento robusto, especialmente 
nos países industrializados e na Europa de Leste.
Além do Comércio eletrónico, as tendências emergentes do Comércio retalhista omnicanal, em certos 
países, e o crescimento do Comércio impulsionado pelo desenvolvimento económico são também alguns 
dos motores do CEP.
A distribuição de “última milha” é um aspeto fundamental neste mercado, representando os custos 
associados, quase 50% do custo total da cadeia de abastecimento. Como resultado, para acomodar a 
crescente procura e satisfazer as expectativas dos consumidores, as empresas CEP estão a integrar estes 
serviços na sua oferta, procurando alternativas inovadoras, tais como cacifos de entrega, pontos de 
recolha, entregas crowdsourced, assegurando uma entrega porta-a-porta, com serviços complementares 
como, o rastreamento da carga ou a estimativa de data de entrega.
Nos últimos anos, tem vindo a verificar-se uma tendência de concentração da oferta nos grandes opera-
dores globais como a DHL, a Fedex e a UPS, tendo estas empresas aumentado as suas posições no merca-
do através da aquisição de empresas (ex.: A Fedex adquiriu a TNT) e da verticalização do negócio. 
No mercado Nacional e Ibérico verificaram-se também movimentos de concentração, de que são exem-
plos, a aquisição do negócio de serviço expresso do Grupo Rangel pela Correos, ou o surgimento da DPD, 
que incorporou os negócios da SEUR e da Chronopost, verificando-se um alinhamento com a tendência 
global de crescimento acentuado do mercado B2C, aumentando igualmente, a intensidade da concorrên-
cia neste segmento de negócio.
Os grandes operadores e integradores globais, como a DHL, a Fedex e a UPS têm uma forte implantação 
em Portugal, em particular nos fluxos internacionais envolvendo transporte aéreo.

TEMAS CHAVE:
A Amazon tem vindo a verticalizar o seu negócio, constituindo-se como operador logístico global, incorporando 
atividades de distribuição e serviços expresso, através da aquisição de empresas especializadas no transporte 
aéreo e rodoviário, reforçando a sua posição no mercado B2C.
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3.2.6 Serviços expresso e micrologística urbana

Contexto e caracterização do setor

Relativamente à evolução do Comércio internacional associado ao correio expresso com os principais 
mercados internacionais, para o período de 2017 a 2019, ao nível das Importações, de assinalar o cresci-
mento exponencial dos fluxos com origem em Espanha e no Reino Unido, associados ao forte desenvolvi-
mento do e-commerce (“efeito Amazon”).
O volume de Exportações, neste tipo de serviço, é praticamente residual, sendo Espanha o destino mais 
relevante. Com o crescimento exponencial do e-commerce e o consequente aumento dos serviços 
expresso, verifica-se que as empresas portuguesas, ainda não alavancam suficientemente os seus 
negócios nas plataformas digitais B2C, com riscos futuros associados às mudanças no comportamento 
dos consumidores, traduzidas na previsível transição gradual das compras em lojas físicas para as 
compras online, tendência que sofreu uma aceleração com a crise pandémica.

No que concerne ao tráfego Internacional dos serviços expresso, para os setores económicos nacionais 
englobados neste estudo, ao nível das Importações, realça-se a relevância dos fluxos provenientes do 
Reino Unido e de Espanha associados aos setores Agroalimentar e Têxtil.
Relativamente às Exportações, de referir apenas alguns volumes residuais, associados ao setor Têxtil, 
destinados aos mercados de Espanha e Reino Unido.

TEMAS CHAVE:
Verifica-se que as empresas portuguesas, ainda não apostam suficientemente nas plataformas digitais B2C, no 
desenvolvimento dos seus negócios, com riscos futuros associados às mudanças no comportamento dos consumi-
dores, traduzidas na previsível transição gradual das compras em lojas físicas para as compras online, tendência 
que sofreu uma aceleração com a crise pandémica.

Gráfico 3.36: Importações de Remessas Postais,
dos principais mercados (Volume em toneladas)

Gráfico 3.37: Exportações de Remessas Postais,
para os principais mercados (Volume em toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE

Gráfico 3.38: Importações em Remessas Postais, 
dos mercados relevantes, dos setores englobados 
no estudo (Volume em toneladas)

Gráfico 3.39: Exportações em Remessas Postais, 
para os mercados relevantes, dos setores englobados 
no estudo (Volume em toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE
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3.2.6 Serviços expresso e micrologística urbana

Tendências e desafios futuros

Este é um setor em forte desenvolvimento nos últimos anos, induzido pelo crescimento acelerado do canal 
e-commerce, em particular na vertente B2C, normalmente associada a serviços expresso premium, de 
entrega porta-a-porta, suportados em operações de micrologística urbana, onde a fiabilidade e rapidez da 
entrega são fatores críticos de sucesso. 
Esta tendência irá criar desafios aos operadores logísticos especializados na distribuição de “última milha” 
e às autarquias, procurando compatibilizar a sustentabilidade ambiental e congestionamento de tráfego 
nas zonas urbanas, reduzindo os impactos no tráfego e a pegada ecológica, com a necessidade de ter 
operações eficientes, com custos crescentes na distribuição de “última milha”, margens baixas e garantin-
do níveis de serviço elevados aos clientes.
Em resposta a estes desafios, as empresas do setor e as Entidades Públicas têm procurado soluções que 
procuram compatibilizar eficiência com sustentabilidade ambiental, designadamente:

· Criação de vias de circulação dedicadas ao transporte de mercadorias.
· Criação de drop / pick-up points distribuídos pela malha urbana, evitando o porta-a-porta, especial-
mente nas entregas B2B e em determinadas zonas residenciais, aproveitando as redes de distribuição 
de grande densidade do Comércio existente, como as redes de lavandarias ou as papelarias. 
· Utilização de viaturas eco-friendly: elétricas, hidrogénio, autónomas e / ou partilhadas.
· Definição de horários dedicados ao transporte e distribuição de mercadorias, evitando os períodos de 
maior tráfego – Tipicamente são utilizados os períodos noturnos.
· Flexibilização da utilização de espaços existentes para operações de cross-docking em horários 
diferenciados (ex.: Parques de estacionamento, com baixa utilização da capacidade em horário 
noturno). 
· Desenvolvimento de soluções de armazenagem e cross-docking na periferia das cidades.

Por outro lado ao nível do segmento B2B, os aspetos da intermodalidade são cada vez mais decisivos, com 
a tendência de globalização das cadeias logísticas e a necessidade de combinar de forma eficiente, os 
diversos modos de transporte, em particular nas interfaces entre o transporte aéreo e os modos rodoviário 
e marítimo, verificando-se a crescente concorrência dos operadores logísticos especializados na 
distribuição de pequenos volumes e transporte de carga fracionada. 
No que ser refere às infraestruturas de apoio a este negócio, os grandes operadores globais tendem a 
localizar as suas plataformas logísticas nos terminais aeroportuários, fazendo a distribuição da carga 
diretamente a partir desse hub central, sempre que exista uma componente de transporte aéreo. No 
suporte ao transporte rodoviário e à distribuição de “última milha”, as plataformas urbanas poderão no 
futuro ter uma função estruturante destes fluxos.
Assim, as empresas do setor serão confrontadas no futuro, com a crescente procura destes serviços, por 
clientes mais exigentes e informados, procurando, por um lado, manter níveis de eficiência elevados nas 
suas redes de distribuição, assegurando as margens do negócio, e por outro lado, adotar medidas que 
contribuam para a sustentabilidade ambiental e para a compatibilização das atividades logísticas com o 
bem-estar das populações.

TEMAS CHAVE:
Setor em forte desenvolvimento nos últimos anos, induzido pelo crescimento acelerado do canal e-commerce, 
normalmente associado a serviços de entrega porta-a-porta, suportados em operações de micrologística urbana. 
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3.3 As infraestruturas logísticas

Enquadramento

Neste subcapítulo do estudo, procuram-se caracterizar as principais infraestruturas logísticas de grande 
capacidade, existentes em Portugal, centrando a análise nas características e nos meios, identificando a 
capacidade instalada e utilizada por tipo de serviço prestado, os investimentos mais relevantes previstos 
para os próximos anos, aspetos regulatórios, bem como principais desafios e constrangimentos associa-
dos.
A análise foi detalhada de acordo com as principais tipologias de infraestruturas existentes no território 
nacional, que pela sua relevância, justificam uma abordagem segmentada, designadamente:

· Portos Marítimos e Fluviais.
· Terminais Aeroportuários. 
· Terminais Ferroviários.
· Terminais Rodoviários.
· Plataformas Logísticas e Outros Terminais.

TEMAS CHAVE:
A visão estratégica para o desenvolvimento das infraestruturas logísticas nacionais de grande capacidade, deverá 
basear-se nos requisitos da Procura e nas necessidades do mercado, que no contexto português passam pela 
estruturação e capacitação das cadeias logísticas multimodais associadas ao Comércio internacional, à exploração 
do potencial dos Portos Nacionais nas operações de transhipment e no desenvolvimento dos corredores internos 
de conexão entre os principais centros de procura e oferta.
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3.3.1 Portos marítimos e fluviais

Caracterização das infraestruturas e da atividade logística

Portugal detém uma localização privilegiada, na fachada atlântica da Península Ibérica, na confluência das 
principais rotas marítimas internacionais Norte-Sul e Este-Oeste. 
Neste contexto, a competitividade dos Portos nacionais assume um papel decisivo na atratividade do País, 
no que concerne à eventual captação de tráfego marítimo internacional de mercadorias, em particular, 
potenciando o seu posicionamento como hub de distribuição para os mercados europeus, das rotas 
associadas às cadeias logísticas globais de grande capacidade, e alargando o hinterland ao mercado 
Espanhol, com o desenvolvimento dos corredores sincromodais transfronteiriços, em modo ferroviário e 
rodoviário.
No que se refere a oportunidades logísticas para Portugal resultantes da sua localização geoestratégica, 
em particular nas cadeias logísticas com uma componente marítima, deverá avaliar-se o potencial 
logístico nos serviços de feeding e transhipment global, otimizando a eficiência e competitividade 
portuária, bem como nos fluxos de exportação e importação, desenvolvendo soluções intermodais 
eficientes para a Europa.
A potencial vantagem geográfica (natural) de Portugal face ao resto da Europa centra-se na exploração da 
vertente atlântica, podendo materializar-se na implementação de soluções bifurcadas de transhipment 
com transporte feeder entre as costas atlânticas da América / África e o Mediterrâneo / Norte da Europa, 
utilizando os Portos de Sines e/ou Leixões para a carga contentorizada.
Aumentando o fluxo de carga, assegurando a intermodalidade com o modo ferroviário, a competitividade 
de Portugal no mercado Ibérico dependerá exclusivamente da otimização dos custos associados às 
operações portuárias e ao transporte ferroviário.
O sistema portuário comercial de Portugal continental é constituído por nove portos marítimos: Viana do 
Castelo, Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, Portimão e Faro, e os portos fluviais da Via 
Navegável do Douro (VND). 
A maioria das infraestruturas do sistema portuário comercial do continente (Leixões, Aveiro, Lisboa, 
Setúbal, Sines e Portimão) integram-se na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), nomeadamente no 
corredor multimodal que liga Lisboa a Estrasburgo (Corredor Atlântico), estando prevista a integração dos 
três maiores portos – Sines, Leixões e Lisboa – como nós da rede principal (rede core). 
O modelo de gestão privilegiado nos portos 
nacionais é o do Landlord port, sendo as 
Administrações Portuárias responsáveis 
pela gestão das infraestruturas portuárias 
em nome do Estado e a operação na maio-
ria dos terminais dos principais portos 
comerciais do continente concessionada ou 
licenciada a privados. 
Os Portos Europeus estão diretamente 
ligados a 848 portos no extremo oriente e 
629 na América Central e do Sul. Em 2030 o 
tráfego de mercadorias irá aumentar 50% 
nos portos da UE.

TEMAS CHAVE:
Avaliar os ganhos potenciais associados a um modelo mais centralizado de gestão portuária, através da criação 
de clusters portuários regionais, com um modelo de governo centralizado, potenciando as sinergias e os ganhos 
de eficiência, tendo em vista uma melhoria da coordenação e da atratividade destas infraestruturas e do hinterland 
de serviço, onde se inserem.

Fonte: ESPO, European Port Performance Dashboard, 2012
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3.3.1 Portos marítimos e fluviais

Caracterização das infraestruturas e da atividade logística

Relativamente à atividade logística desenvolvida nos Portos Nacionais, em 2019, foram descarregadas um 
total de 52.825 milhares de toneladas de mercadorias, tendo sido carregadas cerca de 32.495 milhares de 
toneladas de bens.
Nos fluxos de descarga das mercadorias, incluindo as Importações, o Porto de Sines é o mais relevante, 
tendo movimentado 47% do total da carga. Esta infraestrutura, juntamente com os Portos de Leixões e 
Lisboa concentram cerca de 80% do total das mercadorias descarregadas, em 2019, nos Portos nacionais.
A relevância do Porto de Sines, neste contexto, está associada à importação de produtos petrolíferos e 
outras commodities, englobadas nos grupos de mercadorias NST 2007 02 - Hulha e lenhite; petróleo 
bruto e gás natural e 07 - Coque e prod. petrolíferos refinados, que representam 49% das mercadorias 
descarregadas: estes fluxos serão fortemente impactados pelo encerramento da central termoelétrica de 
Sines, designadamente nas commodities consumidas nesta infraestrutura de produção de energia.
De assinalar os volumes descarregados nos grupos de mercadorias 01 - P. agric., prod.animal, caça e 
silv.; peixe e o.p.pesca, 19 - Merc. não identificáveis ou não identificadas e 08 - P. quím. e f.sint.; art. 
borracha e mat.plást.; c.n.
No que concerne às mercadorias carregadas, que incluem as Exportações, à semelhança dos fluxos de 
inbound, o Porto de Sines é o mais representativo, tendo movimentado 44% do total da carga. Esta 
infraestrutura, juntamente com os Portos de Leixões e Lisboa concentram cerca de 78% do total das 
mercadorias carregadas nos Portos nacionais, em 2019.
Os grupos de mercadorias mais relevantes nesta vertente são o 07 - Coque e prod. petrolíferos refinados, 
19 - Merc. não identificáveis ou não identificadas, 09 - Outros prod. minerais não metálicos, 06 - Mad. 
e cortiça exc.mob.,pasta, papel e cartão e 04 - Prod. alimentares, bebidas e tabaco, que em conjunto, 
representam cerca de 72% do total das mercadorias carregadas nos Portos Nacionais, em 2019.

TEMAS CHAVE:
Nos fluxos de Inbound, Portugal deverá avaliar qual o melhor posicionamento competitivo para o abastecimento 
do grande cluster de procura localizado na Europa central, nomeadamente a competitividade do transporte maríti-
mo, sobretudo o TMCD e feeder.
Nos fluxos de Outbound, Portugal deve avaliar o potencial associado à especialização na logística de nichos 
de mercado, assim como no mercado global de feeder, TMCD e/ou mercados especializados.

Gráfico 3.40: Distribuição do volume de mercadorias
descarregadas por Porto nacional

Gráfico 3.41: Distribuição do volume de mercadorias
carregadas, por Porto nacional
 

Fonte: INE Fonte: INE
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3.3.1 Portos marítimos e fluviais

Principais investimentos

Ao nível das infraestruturas portuárias, estão previstos vários investimentos relevantes, tendo em vista a 
sua modernização e expansão, com o objetivo de aumentar a competitividade dos portos nacionais no 
contexto europeu, designadamente:

· Abertura do concurso público internacional para operar no novo terminal de contentores do Porto de 
Sines (Vasco da Gama) com um investimento de cerca 642 milhões de Euros, numa concessão a 50 
anos. Este investimento, totalmente privado, deverá resultar num aumento da capacidade portuária 
do terminal de Sines em três milhões de TEU, esperando-se um impacto económico de 524 milhões de 
Euros, com a criação de 1.350 postos de trabalho de forma direta, em fase de exploração. 
· Ampliação do terminal XXI no Porto de Sines, com um investimento de 547 milhões de Euros, para um 
aumento de capacidade de 7,8 milhões de TEU, com vista à modernização e digitalização do porto. Foi 
ainda anunciada a empreitada para a ligação Alandroal/Elvas, integrado no projeto Silves/Badajoz, no 
valor de 130 milhões de Euros, com objetivo de fazer a ligação entre os portos de Lisboa, Setúbal e 
Sines.
· No Porto de Leixões, irá proceder-se á restruturação do terminal de contentores sul, onde a Yilport 
prevê um investimento de 43,4 milhões de Euros, consistindo na extensão e repavimento da platafor-
ma e aquisição de novos equipamentos. O objetivo é reduzir o congestionamento do porto e incremen-
tar a capacidade total de movimentação de contentores, passando dos atuais 450 mil TEU, para cerca 
de 600 mil TEU. 
· No terminal norte de Leixões, pretende-se ampliar o cais atual e construir um novo cais para aumento 
da capacidade do terminal de 150 mil TEU, para 400 mil TEU numa primeira fase, e posteriormente 
para 1 milhão TEU.
· No Porto de Lisboa, mais especificamente, no terminal de contentores de Alcântara, a Liscont (empre-
sa do grupo Yilport) deverá, até 2030, efetuar um investimento de 122 milhões de Euros na expansão e 
modernização da infraestrutura, na implementação de infraestrutura tecnológica e na aquisição e 
instalação de novos equipamentos.
· No Porto de Setúbal a maioria do investimento irá concentrar-se na melhoria das acessibilidades, a 
fim de aumentar a competitividade desta infraestrutura, estando previstas melhorias nas vias e 
terminais ferroviários e em conjunto com as Infraestruturas de Portugal, o desenvolvimento da ligação 
do Porto de Setúbal à rede transeuropeia de transportes. 
· Adicionalmente, o Porto de Setúbal investirá 1,2 milhões de Euros na expansão e melhoramento de 
algumas infraestruturas de apoio às operações, designadamente a criação espaço de parqueamento 
nos Terminais Multiusos da Zona 2 e Roll-On, Roll-Off, o aumento da capacidade atual do parqueamen-
to de pesados e ligeiros, infraestruturas de combate a incêndio, abastecimento de água, rede elétrica e 
fibra ótica.
· No Porto da Figueira da Foz, espera-se a abertura do concurso público para melhoria das acessibili-
dades marítimas e das infraestruturas portuárias, no valor de 18,6 milhões de Euros. Este investimento 
permitirá a acessibilidade de navios até 140 metros de cumprimento e 8 metros de calado.

TEMAS CHAVE:
Em função das tipologias de carga mais representativas, Portugal deve avaliar o aumento da sua especialização 
portuária e as operações de movimentação de carga contentorizada e granéis sólidos por via marítima, otimizando 
as cadeias logísticas associadas, em particular nos fluxos marítimos com a América e África, desenvolvendo o 
potencial de otimização da intermodalidade (Rodoviária vs. Ferroviária vs. Marítima - TMCD) na realização do 
transporte de longa distância para Espanha, França e outros países da UE.
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3.3.1 Portos marítimos e fluviais

Tendências e desafios futuros

Apesar do forte desenvolvimento dos Portos Marítimos nacionais, quer ao nível da capacidade das 
infraestruturas e dos meios, quer ao nível do seu ecossistema digital, consubstanciado na Janela Única 
Logística, subsistem alguns desafios e constrangimentos estruturais que importa identificar e superar, 
designadamente:

· As greves ocorridas, nos últimos anos, no Porto de Lisboa, retiraram atratividade e reduziram o 
potencial de negócio desta infraestrutura, para os operadores globais de transporte marítimo.
· No Porto de Sines, verificam-se limitações na interface intermodal com o transporte ferroviário, 
designadamente na capacidade disponível para rececionar mais e maiores comboios de mercadorias, 
existindo um operador ferroviário a operar em exclusividade, o que limita as opções e impede o 
crescimento do tráfego ferroviário.
· No Porto de Leixões, subsistem constrangimentos ao nível do calado e do comprimento máximos dos 
navios. Por outro lado, o terminal ferroviário e os fluxos de transferência de carga com este modo de 
transporte são inadequados, criando ineficiências e limitações às operações intermodais. 

Nesse sentido, a competitividade dos Portos nacionais e a relevância do transporte marítimo na economia 
nacional dependerá em grande medida, dos seguintes fatores críticos:

· O aumento do número de navios de grande dimensão poderá potenciar a localização de Portugal 
como ponto de consolidação / desconsolidação, melhorando a capacidade de atração das rotas 
marítimas globais, desenvolvendo as operações de transhipment, para abastecimento das rotas de 
distribuição TMCD, pelos diversos Portos Europeus. O posicionamento de Portugal conferirá potenciais 
vantagens competitivas, face aos restantes países europeus, para os fluxos de mercadorias com 
origem / destino na América Atlântica (costa este e oeste com utilização do Canal do Panamá) e África 
Ocidental.
· Capacidade de alargamento do Hinterland dos Portos nacionais ao mercado espanhol, potenciando o 
desenvolvimento dos corredores multimodais transfronteiriços, assegurando a sincromodalidade com 
o transporte ferroviário e rodoviário, nas plataformas multimodais de serviço a estas cadeias.
· Concretizar a transformação digital do sistema logístico e portuário nacional, colocando os portos 
nacionais na liderança do estado-da-arte dos processos de digitalização portuária, assegurando a 
interoperabilidade e a sincronização das operações com os restantes modos de transporte e parceiros 
logísticos.
· Desenvolvimento de novas cadeias de valor, associadas por exemplo à produção e distribuição do 
Hidrogénio ou do Lítio.

TEMAS CHAVE:
A maioria da atividade económica em Portugal ocorre numa faixa até 60 km da costa, devendo avaliar-se 
qual a forma mais eficiente de escoamento das exportações para a Europa: Marítimo (TMCD) vs. Ferroviário vs. 
Rodoviário.
O aumento de tráfego marítimo de feeding pode reforçar a competitividade das exportações e atrair indústrias 
exportadoras para o hinterland nacional.
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3.3.1 Portos marítimos e fluviais

Tendências e desafios futuros

Digitalização para uma nova visão dos Portos no contexto da logística global
Atualmente, a competitividade dos Portos Marítimos e Fluviais depende, em grande medida, da eficácia 
com que estes se relacionam e integram nas cadeias logísticas multimodais, em particular nas que deco- 
rrem no seu hinterland e foreland naturais. Esta integração exige, por um lado, ao nível das infraestruturas 
físicas, a criação de condições para o transbordo ágil e rápido da carga para outros modos de transporte, 
como o ferroviário e o rodoviário, e por outro lado, assegurar um ecossistema digital, baseado num 
framework de interoperabilidade, que facilite a automatização do fluxo informacional e dos processos, 
permitindo a sincronização das operações com os restantes atores e entidades das cadeias logísticas a 
montante e a jusante, incluindo as autoridades públicas.
A este nível, destaca-se a nova plataforma digital de suporte aos processos portuários e logísticos: JUL - 
Janela Única Logística, como evolução e extensão natural da Janela Única Portuária (JUP), alargando 
a gestão dos fluxos de informação a toda a cadeia logística, simplificando e desmaterializando procedi-
mentos, a todos os meios de transporte terrestres e na ligação aos portos secos nacionais e espanhóis, 
assegurando a fluidez da informação referente ao transporte de mercadorias de e para os portos de mar 
nacionais.
Inovação colaborativa como fator diferenciador para os Portos
No passado, a competitividade dos portos resultava, em grande medida, da sua localização geográfica e da 
eficiência dos seus processos operacionais. Atualmente, a intensidade da concorrência tem levado as 
Administrações Portuárias a adotar estratégias de diferenciação.
Alguns Portos, têm vindo a desenvolver projetos de investimento e inovação associadas ao seu hinterland, 
designadamente o desenvolvimento de infraestruturas para as redes de transporte, de que são exemplos, 
a National Port Strategy (NPS) na Austrália e a estratégia Yangtze River Economic Belt de Xangai, assim 
como o Sistema de Comunidade Portuária de Roterdão e as estradas inteligentes do Porto de Hamburgo, 
que são dois exemplos sobre como os portos estão a utilizar a tecnologia digital em ambiente de inovação 
aberta com outras entidades da rede. A forma mais direta e eficaz das indústrias tradicionais incorporarem 
a inovação é através da colaboração em rede com outras forças inovadoras.
Os portos têm desenvolvido processos de digitalização e modelos de inovação colaborativa, para gerar 
valor e vantagens competitivas de uma forma sustentada. Algumas destas iniciativas abrangem os 
seguintes conceitos e boas práticas:

· Modelos Extended Gateway e Sincromodais, com o desenvolvimento de plataformas alargadas de 
colaboração, envolvendo redes de serviços multimodais, plataformas logísticas e as autoridades.
· Conceito de Smart-Port, utilizando as evoluções na tecnologia – nomeadamente em áreas como big 
data, sensores, smart devices, redes inteligentes, entre outros – para melhorar as operações portuárias e 
em paralelo, incrementar a sustentabilidade e reduzir o impacto no ambiente e nas cidades envolventes.
· Physical Internet: Conceito promissor e disruptivo na logística e multimodalidade.

"Na próxima geração de portos, a concorrência irá deslocar-se da "rota" para a "rede". As cadeias de fornecimento 
flexíveis e competitivas irão beneficiar vários intervenientes. A cadeia de valor estará extremamente interligada; desta 
forma, as tecnologias digitais serão fundamentais na colaboração e inovação industrial e entre indústrias, representado 
uma nova forma de pensamento e uma nova trajetória para o ecossistema portuário".
Fox Chu, Diretor-Geral, Global Ports Lead, Accenture

TEMAS CHAVE:
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3.3.2 Terminais aeroportuários

Caracterização das infraestruturas e da atividade logística

Em 2019, em Portugal, estavam certificadas pela ANAC 38 infraestruturas aeroportuárias. Para a operação 
de aeronaves existem 82 pistas certificadas, 16 das quais possuíam a certificação máxima, para descola-
gem de aeronaves com peso máximo superior a 350 toneladas. A nível nacional existem 15 aeroportos, 
com 17 terminais de carga no total. Os principais aeroportos nacionais são o aeroporto de Lisboa, Porto, 
Faro, Funchal e Ponta Delgada. 
Em 2019, o tráfego comercial Internacional traduziu-se na aterragem de 170,3 mil aeronaves, concentran-
do 74,7% do total de movimentos (73,0% em 2018). Neste trafego foram movimentadas 178,4 toneladas de 
carga e correio expresso (84,7% do total).

Segundo o INE, o tráfego aeroportuário, 
em 2019 em termos de movimento de 
mercadorias, registou um aumento de 
12,0% no movimento de carga (atingindo 
um total de 193,0 mil toneladas) e de 
13,4% no movimento de correio expresso 
(17,6 mil toneladas).
Analisando a evolução da carga aérea 
movimentada nos principais aeroportos, 
verifica-se a relevância do Aeroporto de 
Lisboa, tendo sido a infraestrutura onde 
se verificou um  maior crescimento da 
intensidade dos fluxos de carga.
Relativamente à capacidade instalada 
nas principais infraestruturas aeroportuárias nacionais, destaca-se o Aeroporto de Lisboa, pela maior 
capacidade de movimentação diária de carga, em linha com o crescimento nos últimos anos do tráfego 
aéreo de mercadorias neste Hub logístico, que serve a região económica da Área Metropolitana de Lisboa e 
o Centro/Sul do País. 
O Aeroporto do Porto tem como Hinterland alargado, o Noroeste da Península Ibérica, sendo a infraestru-
tura preferencial para as Exportações de produtos, por via aérea, de setores económicos relevantes 
localizados no Norte e Centro do País, como o Têxtil e Calçado ou a Cortiça.

O tráfego aeroportuário registou, em 2019, um crescimento de 12,0% no transporte de mercadorias e de 13,4% no 
transporte de correio, face ao ano anterior.

TEMAS CHAVE:

Gráfico 3.42: Carga aérea movimentada nos principais
aeroportos nacionais, em 2019 (Volume em milhares
de toneladas)

Fonte: INE

Tabela 3.3: Capacidade instalada nas principais infraestruturas aeroportuárias

Fonte: INE, Estatísticas dos transportes e comunicações 

Infraestrutura 
Aeroportuária

Nº de terminais 
de mercadoria

Capacidade de 
movimentação/dia (ton.)

Capacidade 
aeronaves/hora

Lisboa 2 285 36
Porto 1 4 18
Faro 1 70 22
Funchal 1 60 14
Ponta Delgada 1 — 7
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3.3.2 Terminais aeroportuários

Investimentos, tendências e desafios futuros

No que concerne a investimentos em infraestruturas aeroportuárias, o projeto mais relevante é a 
construção do novo aeroporto na atual Base Aérea do Montijo, pelo que, após a sua edificação se espera 
um aumento da capacidade do terminal de carga no aeroporto de Lisboa, com a libertação de espaço 
outrora ocupado por companhias aéreas de transporte de passageiros.
O Aeroporto do Porto tem como hinterland alargado, o Noroeste da Península Ibérica, sendo a infraestru-
tura preferencial para as Exportações de produtos, por via aérea, de setores económicos relevantes 
localizados no Norte e Centro do País, como o Têxtil e Calçado ou a Cortiça, pelo que será prioritário 
ultrapassar os constrangimentos associados aos fluxos de carga aérea, designadamente ao nível das 
infraestruturas logísticas de carga, descarga e armazenagem no terminal de carga aérea e das acessibili-
dades e interfaces rodoviários. 
Em termos de tendências globais, o aumento dos serviços expresso, courier e pequenas encomendas, 
induzido pelo forte crescimento do Comércio eletrónico B2C, irá criar novas necessidades ao nível dos 
terminais aeroportuários, nomeadamente, a disponibilização de infraestruturas, que permitam aos 
operadores globais assegurar a intermodalidade com o modo rodoviário e desenvolver as suas operações 
de distribuição de “última milha” a partir diretamente do hub aeroportuário, particularmente nas regiões 
de grande densidade populacional, em contexto urbano.
Tem-se vindo a verificar uma crescente consciencialização para a importância do desenvolvimento 
tecnológico incorporado nos processos de carga aeroportuária a fim de criar smart facilities, uma vez que 
muitos destes processos são tendencialmente manuais, o que pode constituir um constrangimento, face à 
rápida expansão do e-commerce e da globalização comercial, com um previsível impacto no volume de 
carga aérea.
Existem algumas tendências tecnológicas aplicadas atualmente nos terminais de carga, que permitem 
uma melhor monotorização e acompanhamento da carga:

· A realidade aumentada permite coordenar mais eficazmente os processos, e uma maior rastreabili-
dade, desde o processo de picking até à instalação de camaras que permitem a consolidação da carga 
de forma mais rápida.
· Sensorização, usada, por exemplo, para a leitura automática de códigos de barras através de scan-
ners implementados estrategicamente, que fazem o registo automático da mercadoria na cloud, 
tornando o processamento da carga e respetiva movimentação mais célere.
· Smart ULD (Unit Load Devices): permitem acompanhar e monitorizar todo o processo de movimen-
tação de carga nas infraestruturas aeroportuárias, desde o momento de processamento da carga, 
expedição, aterragem até à entrega final no terminal, conseguindo ser registadas informações impor-
tantes como as condições de humidade e temperatura e a localização da carga.

Com o aumento dos fluxos de carga aérea, associados ao crescimento dos serviços expresso e ao e-commerce 
global, é fundamental melhorar a capacidade e as condições de operabilidade dos terminais aeroportuários 
nacionais, em particular na interface intermodal com o transporte rodoviário.

TEMAS CHAVE:
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3.3.3 Terminais ferroviários

Caracterização das infraestruturas e da atividade logística

Em 2019, segundo o INE, a rede ferroviária nacional possuía uma extensão total de 3.620,7 km, existindo 12 
terminais dedicados ao transporte e carga de mercadorias, integrando 245 estações.
Os principais terminais dedicados ao transporte ferroviário estão localizados na Bobadela, Leixões, Aveiro, 
Sines, Entroncamento e Lousado. De acordo com a Medway, em 2018, o terminal de Leixões, operou cerca 
de 1.850 comboios e 53 mil camiões, correspondendo a aproximadamente 84 mil TEU. A nível de 
infraestruturas, no terminal de Sines, estão incluídos os equipamentos de movimentação, como os empil-
hadores e Reachstacker, uma área de parqueamento de contentores, entre outros. Esta plataforma logísti-
ca, segundo a Medway, dispõe também de consolidação e desconsolidação e lashings. A Medway em Sines, 
conta com mais de 40 colaboradores que prestam serviços como a montagem de liners, flexitanks e mantas 
térmicas.
A tipologia da rede ferroviária é 76,1% constituída por via única, sendo as restantes cerca de 22% em via 
dupla e 1,9% em via múltipla. Em termos de bitola da via, verificamos que 95,6% corresponde à via larga, 
ou seja, a bitola ibérica de 1.668mm, sobrando 4,4% da rede em via estreita, isto é, a bitola métrica de 
1.000mm.

O Corredor Atlântico, também designado por Corredor de Mercadorias n. º4, surgiu da necessidade de 
rentabilizar as infraestruturas já existentes, através de uma gestão centralizada. Esta plataforma integra 
países como Portugal, Espanha, França e Alemanha.

A rede de terminais ferroviários deverá assegurar uma integração eficiente nos principais corredores logísticos 
multimodais nacionais, em especial pela sua relevância, a interface com o transporte marítimo, nos fluxos de 
importação e exportação de base marítima.
Os terminais ferroviários transfronteiriços poderão ser potenciados se servirem regiões de grande procura ou para 
assegurar a intermodalidade com o modo rodoviário.

TEMAS CHAVE:

Figura 3.2: Principais Vias de transporte entre Portugal, Espanha e França, em modo ferroviário e rodoviário

Fonte: Medway-Ibéria
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3.3.3 Terminais ferroviários

Caracterização das infraestruturas e da atividade logística

Segundo o relatório da AMT referente ao Ecossistema Ferroviário Português, entre 2016 e 2018, o volume 
de atividade do transporte ferroviário de mercadorias em Portugal manteve-se constante em termos de 
comboios realizados e toneladas transportadas, tendo existido, no entanto, um aumento das distâncias 
percorridas (+6,9% em CKm e +9,8% em TKm). 
Relativamente aos principais grupos de mercadorias e utilizando a nomenclatura NST 2007, o transporte 
ferroviário de mercadorias realizado em território nacional caracterizou-se, em 2018, à semelhança dos 
anos anteriores, por uma predominância do transporte de contentores (NST 18) com 51% dos TKm realiza-
dos (32% em 2017), de coque (derivado do carvão) e produtos petrolíferos refinados (NST 7) com 16% (27% 
em 2017) e da fileira de madeira e pasta de papel (NST 6) com 12% (15% em 2017). 
No que se refere às variações mais significativas, entre 2017 e 2018 registou-se um aumento de 65% no 
transporte de contentores (NST 18) e uma redução de 39% no transporte de coque e produtos petrolíferos 
refinados (NST 7).
A Medway assegurou cerca de 86% do transporte total de mercadorias por modo ferroviário, sendo o maior 
operador na generalidade dos grupos mais relevantes de mercadorias. 
A Takargo apresentou uma maior expressão no transporte de mercadorias da fileira da madeira e pasta de 
papel (NST 6) e dos produtos das indústrias extrativas (NST 10). 
Comparando com outros países europeus, Portugal é dos poucos países com o mercado de transporte 
ferroviário de mercadorias 100% privado. Relativamente ao indicador TKm/CKm, Portugal encontra-se 
perto da média dos restantes países analisados. Por fim, as receitas por TKm encontram-se abaixo da 
média desses países, ainda assim, acima dos valores de Espanha. 
No país vizinho, a TUI de mercadorias paga pelas empresas de transporte ferroviários é bastante mais 
reduzida (0,3 euros/CKm em Espanha e 1,3 euros/CKm em Portugal, em 2017).
Relativamente ao volume de carga transportada, em 2019, para os principais grupos de mercadorias, 
evidencia-se a intensidade do transporte ferroviário no setor Agroalimentar, bem como a movimentação 
de matérias primas e commodities destinadas a múltiplos setores económicos.

Verifica-se um aumento significativo do tráfego de carga contentorizada, associada à intermodalidade com o 
transporte marítimo nos fluxos de importação e exportação.
Em particular nos fluxos de exportação, deverão avaliar-se as soluções que otimizem a intermodalidade (Rodoviária 
vs. Ferroviária vs. Marítima - TMCD), em função da dimensão dos mercados, dos volumes de carga, dos prazos de 
entrega e do impacto ambiental.

TEMAS CHAVE:

Tabela 3.4: Principais Mercadorias transportadas no sistema ferroviário Nacional em 2019, em toneladas

Fonte: PORDATA

Grupos de mercadorias transportadas Volume de Carga

Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e a silvicultura, peixe 
e outros produtos da pescae a silvicultura, peixe e outros produtos da pesca 963 497

91 717

769 741

609 939

1 266 388

Produtos não energéticos das indústrias extrativas, turfa, urânio e tório

Coque e produtos petrolíferos refinados

Outros produtos minerais não metálicos

Metais de base, produtos metálicos transformados, excepto máquinas 
e equipamento
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3.3.3 Terminais ferroviários

Investimentos, tendências e desafios futuros

De acordo com a PORDATA, o investimento efetuado no transporte ferroviário em 2019, ascendeu a cerca 
de 216 milhões Euros (+63%, face a 2018), tendo esse aumento sido concentrado na vertente das
infraestruturas.
Os planos de investimento previstos para a ferrovia dão prioridade ao alargamento da rede ferroviária 
atual, até 2022, de 2.432 km para 2.585 km, com cerca de 92% da mesma eletrificada, e 85% utilizando um 
sistema de sinalização eletrónica e elétrica. 
Algumas das linhas nacionais estão inseridas na rede principal da Rede Transeuropeia de Transportes 
(RTE-T), tais como as Linhas do Norte, Beira Alta e Sines. No entanto, apesar da integração verificada, 
nenhum dos troços nacionais opera segundo o sistema ERTMS (European Railway Traffic Management 
System), sendo Portugal dos poucos países a não monitorizar as suas operações ferroviárias com este 
sistema.
A modernização da rede tem como objetivo responder aos compromissos bilaterais com Espanha, poten-
ciar o transporte ferroviário de pessoas e mercadorias, e promover a interconexão entre os Portos Nacio-
nais e as principais fronteiras, incrementando os movimentos de importação e exportação aproveitando as 
cadeias multimodais transfronteiriças.
Nesse sentido, estão previstos investimentos no valor de 2 mil milhões de Euros (comparticipados em 85% 
por fundos europeus), em cerca de 1000 km de linhas a intervencionar, nos seguintes corredores: 

· Corredor Internacional Norte: Melhorias nas linhas de Leixões, da Beira Alta e da Beira Baixa, 
através da sua modernização. Construção de duas novas ligações na rede ferroviária, a fim de garantir 
a articulação entre os portos do Norte e Centro e a fronteira de Vilar Formoso. Vai permitir o fecho da 
malha entre a Covilhã e a Guarda, a consolidação da ligação do arco metropolitano do Porto e o 
sistema litoral no que respeita à ligação com os Portos, aeroportos e plataformas logísticas da região, o 
que vai permitir duplicar a capacidade diária da Linha da Beira Alta, promovendo o uso de itinerários 
alternativos para o transporte de carga.
· Corredor Internacional Sul: Modernização das linhas de acesso ao Porto de Setúbal e Linhas do Sul: 
Alentejo, Vendas Novas e Linhas do Oeste, e ainda a criação de uma nova linha entre Évora e 
Elvas-Caia, a fim de permitir a ligação entre os Portos do Sul e a fronteira com Espanha.
· Corredor Norte/Sul: Modernização das linhas do Norte e do Minho, tendo em vista a melhoria da 
ligação ferroviária entre o eixo Atlântico de Portugal com a Europa.
· Corredores complementares: Aumento da capacidade e modernização das Linhas do Douro, Oeste, 
Algarve e Cascais.

Na 31.ª Cimeira Luso-Espanhola, foi definida a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço 
(ECDT), que prevê investimentos no transporte ferroviário, designadamente, a modernização da linha 
Beira Alta desde Fuentes de Oñoro/Salamanca, a plataforma Logística Elvas-Badajoz, o troço Covilhã/Guar-
da, o troço Viana do Castelo/Valença, e a ligação do eixo Atlântico Luso-Espanhol, que inclui Lisboa, Porto, 
Vigo, Santiago de Compostela e Corunha.

Nas Importações, Portugal deverá avaliar quais as soluções intermodais mais eficientes para otimizar os fluxos 
internos e as sinergias com as exportações, em particular, uma solução intermodal eficiente no maior eixo 
de concentração da procura (Lisboa/Porto).
Considerando o fluxo elevado de importações e exportações com Espanha, Portugal deverá avaliar quais as 
soluções multimodais mais eficientes com este País: Ferrovia vs. TMCD vs. Rodoviário, em função dos drivers
 de otimização e dos requisitos logísticos.

TEMAS CHAVE:
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3.3.4 Plataformas logísticas e outros terminais

Caracterização das infraestruturas e da atividade logística

A Rede Nacional de Plataformas Logísticas fez parte da iniciativa mais vasta de desenvolvimento do 
“Portugal Logístico”, lançada em 2007/2008, englobando três componentes nucleares, suportadas nas 
infraestruturas existentes, nas redes e nos novos investimentos públicos:

· Rede Nacional de Plataformas Logísticas com áreas dedicadas e infraestruturadas para a fixação de 
atividades do setor e que reforcem a intermodalidade.
· Criação de uma estrutura de planeamento e regulação, a partir do ITT (Instituto de Transportes 
Terrestres) e de diversas sociedades locais que envolvam os agentes presentes em cada plataforma, 
como as autarquias, a REFER, a CP, as administrações portuárias e os agentes privados.
· Ações concertadas ao nível da logística urbana que procurem novas soluções para as cadeias de 
abastecimento, harmonizem as regras de utilização da rede viária e a adequação dos veículos ao 
desempenho da sua atividade.

Na plano inicial, a Rede Nacional de Plataformas Logísticas previa o desenvolvimento de onze plataformas, 
estando agrupadas em quatro tipologias distintas, i.e., Plataformas urbanas nacionais, Plataformas 
portuárias, Plataformas transfronteiriças e Plataformas regionais.
As diversas plataformas, inicialmente previstas, tiveram desenvolvimentos distintos, devido a múltiplos 
fatores, designadamente:

· A evolução económica do País nos anos subsequentes.
· As prioridades do investimento público.
· O grau de interesse revelado pelo mercado, nomeadamente pelas empresas logísticas e industriais.
· As acessibilidades e as interconexões com as principais cadeias multimodais, bem como os próprios 
modelos de negócio adotados.

Ao longo dos anos, a visão sobre o tema da intermodalidade em Portugal tem evoluído, tendo sido 
progressivamente abandonado o paradigma da “rede de plataformas”, para uma lógica de estruturação e 
capacitação dos corredores logísticos sincromodais, onde estas plataformas têm um papel chave na 
organização dos fluxos de mercadorias, assegurando a transferência eficiente da carga entre modos de 
transporte.
A relevância dos corredores logísticos multimodais deverá ter como como principal driver, a procura de 
serviços nestas cadeias, por parte dos clientes expedidores ou importadores. 
A oferta de serviços nestes corredores deverá ser estruturada de forma a assegurar a capacitação e a 
performance logística da rede, quer ao nível do transporte eficiente da carga, quer no conjunto de serviços 
associados aos nós logísticos da rede (Plataformas, terminais, Portos, etc.) que asseguram a intermodali-
dade e a sincromodalidade entre os diferentes modos de transporte.
Neste modelo, é particularmente crítica, a orquestração dos diversos serviços logísticos ao longo dos 
corredores multimodais, assegurando a colaboração e o planeamento integrado das operações entre os 
diversos atores logísticos, suportados num framework de interoperabilidade.

A comercialização das plataformas logísticas baseia-se, muitas vezes, em modelos de concessão pública, com 
direitos de exploração da superfície por períodos longos, sem um valor residual do imóvel no final do contrato, não 
sendo atrativo para fundos de investimento imobiliário, soluções de financiamento, às quais as empresas recorrem, 
com frequência, nos seus projetos de expansão ou deslocalização.

TEMAS CHAVE:
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3.3.4 Plataformas logísticas e outros terminais

Caracterização das infraestruturas e da atividade logística

No quadro seguinte, apresenta-se a capacidade atualmente instalada nas principais plataformas logísticas 
implantadas em Portugal. 
Nos últimos anos têm-se verificado desenvolvimentos assinaláveis em algumas destas plataformas e em 
novas centralidades logísticas, quer ao nível das infraestruturas físicas, quer ao nível da atração de 
atividade industrial e logística para estas plataformas. 
Por outro lado, outras plataformas originalmente previstas na RNPL, acabaram por não se desenvolver ou 
ter atualmente, uma atividade logística pouco significativa no contexto nacional.

Entre as infraestruturas com maior dinamismo, 
destacam-se as plataformas portuárias associadas 
aos principais portos nacionais, designadamente 
Leixões, Aveiro, Lisboa e Sines, que asseguram a 
intermodalidade do transporte marítimo com os 
modos ferroviário e rodoviário, estruturando as 
cadeias multimodais de suporte aos fluxos de 
importação e exportação, envolvendo a via maríti-
ma.
Nas plataformas transfronteiriças, embora a um 
nível substancialmente menor, destaca-se a 
relevância das plataformas da Guarda e Elvas-Caia, 
com investimentos previstos para melhoramentos 
e expansão, designadamente na interface com 
o transporte ferroviário, tendo em vista a estru-
turação dos corredores logísticos multimodais 
transfronteiriços. 
Apesar do investimento original previsto, as plata-
formas urbanas, têm ainda uma atividade logística 
muito residual, face à capacidade instalada, ou 
como no caso da Maia/Trofa, onde o projeto não 
chegou sequer a iniciar-se.

A este nível, as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto estão já a desenvolver iniciativas associadas 
à regulação do tráfego de mercadorias em contexto urbano, designadamente, a criação de plataformas 
urbanas públicas, que permitem, estruturar e dar eficiência aos fluxos logísticos da micrologística urbana, 
reduzir os custos de contexto dos operadores através das sinergias associadas à partilha de espaço 
e de serviços de suporte, contribuindo para a sustentabilidade do ambiente urbano e o bem-estar 
das populações.

Numa perspetiva estratégica, a atual visão do papel das plataformas logísticas é a de elementos de suporte à 
estruturação e regulação dos fluxos de carga nos corredores logísticos multimodais, devendo os investimentos 
nesta área ser orientados pela Procura de serviços logísticos, atendendo aos fluxos entre centros produtores e 
centros consumidores. As plataformas portuárias têm, nesta visão, um papel determinante para a capacitação das 
cadeias logísticas de importação e de exportação de base marítima.

TEMAS CHAVE:

Tabela 3.5: Rede Nacional de Plataformas Logísticas atual

Fonte: Várias. Pesquisas no âmbito do Estudo “A Logística em Portugal”

Plataformas Logística RNPL1 Área total 
(ha)

Plataforma Urbana Maia/Trofa 0

Plataforma Urbana Poceirão 400

Plataforma Portuária Leixões - Gatões 31

Plataforma Portuária Leixões - Gonçalves 35

Plataforma Portuária Aveiro 73

Plataforma Portuária Aveiro - Cacia 29

Plataforma Portuária Lisboa - Bobadela/Sobralinho 37

Plataforma Portuária Sines - Pólo A 30

Plataforma Portuária Sines - Pólo B 268

Plataformas transfronteiriças Valença 120

Plataformas transfronteiriças Chaves 10

Plataformas transfronteiriças Guarda 96

Plataformas transfronteiriças Elvas 38

Plataforma Regional Tunes —

Plataforma Logística Lisboa Norte 22

BLUEBIZ, parque emp. da península de Setúbal 23

TOTAL 1202
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3.3.4 Plataformas logísticas e outros terminais

Investimentos, tendências e desafios futuros

As plataformas portuárias têm um papel decisivo no desenvolvimento das cadeias logísticas multimodais 
envolvendo o transporte marítimo, e os corredores rodo e ferroviários transfronteiriços. 
Neste particular, a adoção do conceito de Porto Seco, regulamentado nos últimos anos em Portugal e já 
aplicado no desenvolvimento da Janela Única Logística, será uma peça chave na agilização destas cadeias, 
com benefícios a diversos níveis, designadamente, na simplificação e harmonização de procedimentos 
com todos os portos, autoridades, transportadores e operadores logísticos, na gestão mais eficiente do 
transporte de mercadorias, na integração com sistemas aduaneiros, na integração com sistemas dos 
operadores de transporte ferroviário e rodoviário, na integração com outros terminais e plataformas 
logísticas, na partilha de informação em “tempo real” com todos os atores, na sincronização entre planea-
mento e gestão da execução dos serviços, e na garantia de confidencialidade, integridade e disponibili-
dade da informação.
Na Área Metropolitana de Lisboa, a Merlin Properties lidera um grande investimento, de cerca de 147 
milhões de Euros, num novo hub logístico, único em dimensão e características, localizado na Plataforma 
Logística Lisboa Norte. 
Esta plataforma está localizada no eixo Lisboa-Porto, em Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira (a 
25km de Lisboa, no cruzamento dos principais eixos logísticos do país, com facilidade no acesso por via 
terrestre, aérea ou marítima), e acomodará no fim da execução da obra, um espaço de 22,5 ha destinado 
à armazenagem, sendo que o primeiro armazém a operar terá aproximadamente 4,5 ha. Este projeto inclui 
a oferta de serviços complementares e zonas verdes.
No distrito da Guarda, a Câmara Municipal da Guarda vai destinar 1,2 milhões de Euros à execução da 
terceira fase da expansão da Plataforma Logística, promovendo o aumento da capacidade disponível, 
com a criação de 41 novos lotes de terreno, aumentando a capacidade total para 197 lotes de terreno 
infraestruturado, destinados ao desenvolvimento de atividades industriais e logísticas. 
Este é um espaço que integra a rede Nacional de plataformas logísticas, servindo de interface privilegiado 
para os fluxos de importação e exportação em modo rodoviário, no cruzamento dos eixos da A25 e A23, 
as principais vias de ligação à Europa, litoral de Portugal, Lisboa e Espanha. 
Na plataforma portuária de Aveiro, com os investimentos previstos, prevê-se um aumento do volume 
de mercadorias movimentadas para 65 mil toneladas em 2022, havendo planos para a captação de investi-
mento privado num valor estimado de 25 milhões de Euros.
Na plataforma transfronteiriça de Elvas-Caia está previsto um forte investimento nas ligações e infraestru-
turas associadas ao transporte ferroviário, englobado na Estratégia Comum de Desenvolvimento 
Transfronteiriço em 2020, em parceria com Espanha.

…a adoção do conceito de Porto Seco, regulamentado nos últimos anos em Portugal e já aplicado no desenvolvi-
mento da Janela Única Logística, será uma peça chave na agilização destas cadeias, com benefícios 
a diversos níveis.

TEMAS CHAVE:
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3.3.4 Plataformas logísticas e outros terminais

Investimentos, tendências e desafios futuros

As plataformas urbanas, terão no futuro uma relevância crescente, associada ao crescimento 
do e-commerce e o consequente aumento dos serviços expresso e de logística urbana de “última milha”, 
que assegura a distribuição porta-a-porta, assim se consigam encontrar os modelos atrativos 
e economicamente viáveis para os operadores.
Ao nível da micrologística e das plataformas urbanas, destacam-se as seguintes iniciativas:

· No caso de Lisboa, destaca-se a promoção do “Estudo de Logística Urbana para a Zona Piloto da 
Baixa” (2013), que contemplou medidas associadas à utilização de corredores bus por veículos de 
mercadorias, intensificação da fiscalização em função do regulamento de cargas e descargas, 
entreposto e terminais de micrologística, gaiolas logísticas com sistemas inteligentes de transportes 
associados e a criação de um sistema de informação que facilite o uso partilhado de veículos: Van 
pooling, Van sharing , etc.
· O Plano de Logística Urbana Sustentável de Almada prevê um conjunto de medidas para melhorar a 
eficiência económica, energética e carbónica associada às operações logísticas na cidade, tais como 
regulamentação, marcação e sinalização de lugares para cargas e descargas, fiscalização, a adoção de 
soluções de micrologística para o centro histórico de Almada e a criação de um Centro de Consoli-
dação Urbana, operado por veículos elétricos, com base num sistema de gestão inteligente.
· A logística de apoio à produção e ao consumo vai basear-se na Zona de Apoio Logístico (ZAL) do Arco 
Metropolitano do Porto, através da criação de uma entidade gestora. Visa estabelecer vocações 
específicas e coordenar investimentos públicos e privados nas diferentes áreas e plataformas logísticas 
previstas na AMP, assim como nas infraestruturas logísticas locais vocacionadas para o apoio ao 
abastecimento urbano.

“Do ponto de vista da criação de plataformas logísticas de iniciativa pública capazes de gerarem uma apreciável  
concentração de operadores, proporcionando-lhes serviços avançados e economias de escala, as últimas décadas 
demonstraram uma notória incapacidade / vontade de afetação de recursos. O défice de pensamento estratégico 
em termos do desenvolvimento da logística urbana e metropolitana e a falta de infraestruturas públicas, não tem 
permitido oferecer sinergias importantes em termos de serviços comuns a empresas que, pela natureza 
 da sua atividade, operam com margens muito apertadas.”
AMP - Estratégia Integrada de desenvolvimento territorial, 2020

TEMAS CHAVE:
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3.4 A voz do setor

Enquadramento

No âmbito do estudo "A Logística em Portugal", foram realizados um inquérito e um conjunto de entrev-
istas a um grupo representativo de fornecedores de serviços logísticos, tendo em vista a caracterização da 
Oferta deste tipo de serviços em Portugal. 
Para o inquérito, foram convidadas e selecionadas 18 organizações, representativas dos setores de 
atividade englobados no estudo. O quadro seguinte apresenta a distribuição das empresas inquiridas, 
distribuídas pelos respetivos setores de atividade.

 
Quanto à caracterização das empresas em termos de dimensão organizacional e evolução do volume de 
negócio no triénio em análise, verifica-se que, em média, o setor dos Transitários é composto por 
empresas de menor dimensão, comparativamente ao setor dos Operadores logísticos e Transportes, o que 
se alinha com o tipo de serviços logísticos prestados pelos dois setores de atividades:

· Operadores logísticos e Transportes: Empresas que realizam funções logísticas de outras empresas 
(outsourcing). Fornecem serviços especializados na gestão da cadeia de abastecimento dos seus 
clientes, englobando a gestão de inventário, a armazenagem e a gestão dos transportes, entre outros 
serviços de valor acrescentado: gestão de stocks, preparação e expedição de encomendas para cliente, 
desagregação e consolidação de cargas, embalamento e controlo de rastreabilidade.
· Transitários: Empresas que suportam os processos de Comércio internacional das mercadorias, 
sendo intermediários entre o importador (ou exportador) e a empresa de logística ou transporte, 
assegurando as operações administrativas (B2A) relacionadas com o transporte internacional, nomea-
damente os processos aduaneiros e a consolidação/desagregação de carga, bem como a armazena-
gem por períodos curtos.

Tabela 3.6: Número de empresas e respostas, por setor de atividade

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Tabela 3.7: Número de colaboradores global das empresas respondentes

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Tabela 3.8: Volume de Negócio das Empresas respondentes (Valores em milhões de Euros)

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Verifica-se que em média, o setor dos Transitários é composto por empresas de menor dimensão, 
comparativamente ao setor dos Operadores logísticos e Transportes, o que se alinha com o tipo de serviços 
logísticos prestados pelos dois setores de atividades.

TEMAS CHAVE:

Setor de Atividade Número de Empresas Número de Respostas Médio

Transitário 3 38
Operador Logístico e Transportes 13 45
Total/ Média 18 42

Setor de Atividade Número de Colaboradores

Transitário 31
Operador Logístico e Transportes 625
Média 494

Setor de Atividade Volume de Negócios 2017 Volume de Negócios 2018 Volume de Negócios 2019

Transitário 8 5 6
Operador Logístico e Transportes 67 70 68
Média 54 59 58

126



3.4 A voz do setor

A função logística nas empresas

No que se refere à caracterização da estrutura organizacional Logística, das empresas associadas aos 
setores de atividade incluídos no inquérito, constata-se que o custo médio por FTE da função logística no 
setor dos Transitários é bastante superior ao verificado no setor dos Operadores logísticos e transportes.

Em termos de colaboradores por função, verifica-se uma afetação distinta às diversas funções logísticas, 
nos dois setores de atividade.
Nos Transitários verifica-se uma predominância das funções de Planeamento e Transporte. Tipicamente, 
estas empresas não possuem infraestruturas de grande capacidade e equipas operacionais de armazena-
gem, dado que as cargas em trânsito (importação ou exportação) são armazenadas por períodos curtos, 
para realizar operações de consolidação ou desconsolidação e desenvolvimento dos processos adminis-
trativos associados (i.e., processos aduaneiros, controlo fitossanitário, etc.).
No setor dos Operadores Logísticos Transportes, verifica-se uma predominância das funções 
de Armazenagem e Operações, o que resulta da necessidade de implementar modelos de Outsourcing 
dos principais processos de armazenagem designadamente, a receção de produtos, controlo de qualidade, 
gestão de inventário, preparação de encomendas e expedição.

Tabela 3.9: Custo médio global por FTE

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Gráfico 3.43: Número de Colaboradores por função para cada setor de atividade

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

O custo médio por FTE da função logística no setor dos Transitários é bastante superior ao verificado no setor 
dos Operadores logísticos e transportes.
Foco dos Transitários nos processos de planeamento e gestão do transporte.
Foco dos Operadores Logísticos nos processos de armazenagem e operações.

TEMAS CHAVE:

Transitário

Planeamento

Transporte

Armazenagem
e operações

41%

41%

18%

Operador Logístico e Transportes

Planeamento

Transporte

Armazenagem
e operações

18%

66%

18%

Setor de Atividade Custo Médio Global por FTE

Transitário 38 255€
Operador Logístico e Transportes 23 405€
Média 27 203 €
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3.4 A voz do setor

Priorização das tendências e tecnologias

Relativamente à priorização das tendências mais impactantes na estruturação da função logística futura, 
segundo as empresas dos setores englobados no inquérito, destaca-se a relevância atribuída às iniciativas 
de adoção de “Tecnologias emergentes”, associadas à indústria 4.0, das quais são exemplos a utilização 
da Inteligência Artificial, a automatização e robotização avançadas, a integração dos processos, a reali-
dade aumentada, a impressão 3D ou o big data.

Quanto à priorização das tecnologias que as empresas do setor consideram ter mais impacto na Logística, 
destaca-se a relevância atribuída às vertentes tecnológicas de “AI & Automation” e “Advanced Analytics”, 
sendo as áreas com maior gap no suporte tecnológico dos processos de gestão da cadeia logística e com 
maior potencial de alavancar ganhos de eficiência, dos quais se destacam os seguintes aspetos:

· Na logística, a IA permitirá a automatização do backoffice, operações preditivas, recursos logísticos 
inteligentes e novos modelos de experiência do cliente.
· As soluções de automação e robótica estão a integrar-se na força de trabalho da logística, apoiando 
processos de defeito zero e aumentando a produtividade. 
· Capitalizar o valor do big data oferece um enorme potencial de otimização da utilização da capaci-
dade, melhorar a experiência do cliente, reduzir os riscos e criar novos modelos de negócio 
em logística.

Tabela 3.10: Priorização das Tendências mais relevantes para a estruturação da função logística futura

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Tabela 3.11: Priorização das Tecnologias com mais impacto na Logística

Fonte: APLOG. Inquérito aos atores logísticos no âmbito do estudo "A Logística em Portugal"

Os robôs irão adotar papéis colaborativos na cadeia de fornecimento, ajudando os trabalhadores nas atividades 
de armazenamento, transporte e até mesmo de entrega de “última milha”.

TEMAS CHAVE:

Transitário

1. Tecnologias emergentes
2. Adaptação e Reskilling dos RH
3. Analytics e Suporte Cognitivo à decisão
4. Shared Economy
5. Customer Centricity
6. Gestão do Risco (Cibernético, Health&Safety)
7. Micro SC e Near Shoring

Operador Logístico e Transportes

1. Tecnologias emergentes
2. Customer Centricity
3. e 4. (Ex aequo) Adaptação e Reskilling dos RH
3. e 4. (Ex aequo)  Micro SC e Near Shoring
5. Shared Economy
6. Analytics e Suporte Cognitivo à decisão
7. Gestão do Risco (Cibernético, Health&Safety)

Transitário

1. AI & Automation
2. Advanced Analytics
3. Visualisation
4. API
5. Blockchain
6. Cloud
7. Cybersecurity

Operador Logístico e Transportes

1. AI & Automation
2. Advanced Analytics
3., 4.  e 5. (Ex aequo) Cybersecurity
3., 4.  e 5. (Ex aequo) Blockchain
3., 4.  e 5. (Ex aequo) Blockchain
6. Visualization
7. Cloud

8. Augmented Reality 8. Augmented Reality
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3.4 A voz do setor

Setor dos Transitários

No âmbito das entrevistas realizadas neste estudo às empresas do setor, foi possível identificar um conjun-
to de temas críticos e ideias chave associados às dimensões Desafios do setor, Impacto da pandemia, 
Gestão de risco, Infraestruturas Nacionais e Investimento, que importa explicitar.

TEMAS CHAVE:
“.. podemos referir que o canal e-commerce cresceu cerca de 3 vezes mais após o início da pandemia.“
Nuno Rangel. Grupo Rangel 

· Formação dos trabalhadores e adaptação aos novos paradigmas da digitalização 
  e do teletrabalho.
· Digitalização dos processos de gestão das operações de transporte, com base numa solução 
  tecnológica de mercado, automatizando os processos e garantindo visibilidade em tempo real.
· Forte investimento na renovação da frota incorporando tecnologias inovadoras, como 
  por exemplo: botão de pânico, tranca elétrica de portas controlada à distância, sistema 
  de alerta para movimentos, luminosidade e humidade, alertas para alteração de rota 
  programada e paragens não previstas.

DESAFIOS 
DO SETOR

IMPACTO 
DA PANDEMIA

INFRAESTRUTURAS 
NACIONAIS

INVESTIMENTO

· Resolução dos constrangimentos associados às infraestruturas ferroviárias e aos
   interfaces com os restantes modos de transporte, tendo em vista a redução dos custos 
  de transporte e a sustentabilidade ambiental e do tráfego nas grandes rotas europeias.
· Melhoria da oferta e da eficiência de serviços de carga aérea, adequando o modelo 
  de gestão de espaços de carga nas companhias dos passageiros e a eventual 
  reconfiguração dos aviões.
· Necessidade de desenvolvimento de novos polos logísticos na região Norte do País.

· Diversificação das fontes de abastecimento, permitindo mitigar o risco de exposição a algumas 
  geografias, que concentram grande parte da produção mundial, designadamente a Ásia.
· Reindustrialização de alguns setores, dos quais são exemplo os produtos eletrónicos, 
  farmacêuticos e o têxtil, como oportunidade de modernização e de aplicação de novos conceitos   
  logísticos, tendo por base um paradigma que combine automação, inteligência artificial 
  e criatividade humana. 

GESTÃO 
DE RISCO

· Riscos associados ao menor desenvolvimento da transformação digital e do e-commerce, face 
  a outros países, perspetivando um esforço maior nesta transição, com menor eficácia das soluções. 
· Crescente importância da sustentabilidade ambiental para todas as empresas. 
· Aproveitamento eficaz dos programas e incentivos comunitários atribuído à economia e ao tecido   
  empresarial português.

· Encerramento de unidades operacionais e redução drástica da atividade com a 
  implementação de regimes de teletrabalho e medidas de segurança física para proteção   
  dos trabalhadores.
· Comportamento distinto da procura para diferentes setores: Logística de obras de arte, 
  feiras e exposições com paragem da atividade vs. aumento exponencial da atividade 
  no setor farmacêutico.
· Aumento significativo das compras online, com forte pressão sobre a distribuição 
  de “última milha”.
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3.4 A voz do setor

Setor dos Operadores Logísticos e Transportes

No âmbito das entrevistas realizadas neste estudo às empresas do setor, foi possível identificar um conjun-
to de temas críticos e ideias chave associados às dimensões Desafios do setor, Impacto da pandemia, 
Gestão de risco, Infraestruturas Nacionais e Investimento, que importa explicitar.

TEMAS CHAVE:
“Sobre o problema da escassez dos motoristas, que é real, o grande desafio não é fazer o que se faz hoje com mais 
motoristas, mas sim utilizar a tecnologia e o conhecimento para otimizar processos e sistematizar as relações entre os 
diversos parceiros. A solução será fazer melhor, de uma forma mais eficiente.” 
José Luís Simões. Transportes Luís Simões 

· Formação dos trabalhadores e adaptação aos novos paradigmas da digitalização 
  e do teletrabalho.
· Digitalização dos processos de gestão das operações de transporte, com base numa solução 
  tecnológica de mercado, automatizando os processos e garantindo visibilidade em tempo real.
· Forte investimento na renovação da frota incorporando tecnologias inovadoras, como 
  por exemplo: botão de pânico, tranca elétrica de portas controlada à distância, sistema 
  de alerta para movimentos, luminosidade e humidade, alertas para alteração de rota 
  programada e paragens não previstas.

DESAFIOS 
DO SETOR

IMPACTO 
DA PANDEMIA

INFRAESTRUTURAS 
NACIONAIS

INVESTIMENTO

· Desenvolvimento da rede ferroviária, designadamente as ligações à região de Madrid.
· Desenvolvimento da tecnologia do Hidrogénio e avaliação do impacto nos sistemas 
  de transporte das empresas portuguesas.
· Desenvolvimento das vias de acesso rodoviário aos principais centros logísticos do País:     
  Maia, Aveiro, Carregado, Azambuja, etc.

· Entendimento e Incorporação dos custos operacionais acrescidos, nos modelos de gestão 
  da cadeia logística.

GESTÃO 
DE RISCO

· Capacidade de adaptação aos novos paradigmas de Sustentabilidade e da Tecnologia, tendo 
  em vista a melhoria da eficiência das operações e o aumento dos níveis de serviço.
· Redução das margens de negócio vs. eliminação do desperdício e da improdutividade na cadeia.
· Maior integração e inovação entre todos os intervenientes na cadeia e incorporação da tecnologia 
  na operacionalização dos sistemas logísticos.
· Formação dos trabalhadores, sobretudo dos quadros intermédios e escassez de motoristas.

· Implementação de medidas de mitigação de riscos e proteção dos trabalhadores,   
  designadamente a massificação do teletrabalho.
· Importância da fiabilidade e resiliência dos sistemas de armazenagem e do transporte.
· Melhoria do valor percecionado, dos serviços prestados, pelos clientes vs. custo.
· Planos de contingência e pesquisa de soluções alternativas de fornecimento e serviço.
· Aceleração da implementação de soluções tecnológicas inovadoras.
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3.4 A voz do setor

Setor da Administração Portuária

No âmbito das entrevistas realizadas neste estudo às empresas do setor, foi possível identificar um conjun-
to de temas críticos e ideias chave associados às dimensões Desafios do setor, Impacto da pandemia, 
Gestão de risco, Infraestruturas Nacionais e Investimento, que importa explicitar.

TEMAS CHAVE:
“…estamos também a dar continuidade à aposta na digitalização e simplificação dos processos portuários
 e dos corredores logísticos do hinterland e foreland, através da JUL – Janela Única Logística, já em funcionamento 
no Porto de Sines. “
José Luís Cacho. APS - Administração do Porto de Sines

· Aumento da capacidade de carga/descarga de carga contentorizada - Ampliação e construção   
  de novos terminais que permitem competir, em volumes, com os portos do West Med. 
· Nova plataforma digital de gestão dos processos portuários e interoperabilidade com 
  as cadeias e atores logísticos a montante e a jusante - Janela Única Logística.
· Melhoria da atratividade de Sines para investimentos em projetos industriais e logísticos, 
  aproveitando a capacidade disponível na Plataforma logística multimodal desta região.

DESAFIOS 
DO SETOR

IMPACTO 
DA PANDEMIA

INFRAESTRUTURAS 
NACIONAIS

INVESTIMENTO

· Melhoria das acessibilidades rodo e ferroviárias de ligação a Espanha, aumentando 
  a capacidade de penetração no hinterland ibérico com a circulação de mais e maiores   
  comboios de mercadorias.
· Ligação, em perfil de autoestrada do Porto de Sines à A2.

· Diversificação das fontes de abastecimento: Sourcing de fornecedores locais ou alternativos 
  e simplificação e agilização das cadeias de abastecimento. 
· Near-shoring / Deslocalização da produção para a proximidade dos centros de consumo.
· Parcerias estratégicas com atores logísticos.
· Planos de continuidade de negócio.

GESTÃO 
DE RISCO

· Adaptação à crescente digitalização e necessidade de garantir a sustentabilidade ambiental 
  das cadeias logísticas.
· Os clientes têm preocupações crescentes com impacto ambiental das suas decisões de compra 
  e tendem a valorizar as empresas e os produtos que garantem uma menor "pegada de carbono".
· Adoção de fontes de energia "verde" nas operações logísticas com um forte impacto na estrutura 
  de custos das empresas e dos produtos.

· Decréscimo do Comércio marítimo global em cerca de 4,1% em relação ao ano anterior, 
  perspetivando-se a retoma do crescimento já em 2021.
· Resiliência assinalável face ao contexto, da administração portuária, dos concessionários,   
  das autoridades e de todas as empresas da comunidade portuária, com crescimento 
  do negócio, assegurando o abastecimento energético e de mercadorias ao País.
· Crescimento potencial no Mercado Espanhol associado à carga de hinterland e transhipment.
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3.5 Principais conclusões

A oferta de serviços logísticos em Portugal

A oferta de serviços logísticos em Portugal tem vindo a evoluir e a adaptar-se ao contexto da 
internacionalização e globalização da economia nacional e aos novos requisitos e padrões da procura, 
de empresas e consumidores, continuando, no entanto, a verificar-se constrangimentos estruturais, quer ao 
nível das infraestruturas logísticas do País, quer ao nível da maturidade e competitividade das empresas 
nacionais, fornecedoras deste tipo de serviços.
Relativamente à utilização dos diferentes modos de transporte, continua a verificar-se uma forte dependên-
cia do transporte rodoviário, com impactos negativos ao nível da sustentabilidade ambiental.
O transporte ferroviário de mercadorias em Portugal encontra-se ainda pouco desenvolvido, face às potenci-
ais necessidades futuras dos diversos setores económicos nacionais, em particular aqueles onde a compo-
nente importadora ou exportadora é significativa, verificando-se constrangimentos, ao nível da rede 
ferroviária, em particular nas ligações a Espanha e nas conexões com os outros modos de transporte, de que 
são exemplo os terminais intermodais localizados nos Portos marítimos nacionais, e também ao nível da 
oferta deste tipo de serviços, que muitas vezes não têm ainda a cobertura geográfica, a frequência ou não 
asseguram a intermodalidade necessárias. 
Verificou-se um aumento do volume de mercadorias transportadas por via aérea e na intensidade da 
utilização dos serviços expresso e micrologística, sobretudo ao nível das Importações, induzido pela cresci-
mento exponencial do e-commerce global e do transporte de carga com requisitos específicos, associados ao 
controlo de temperatura, prazos de validade e valor dos produtos. 
O setor dos Operadores e Integradores Logísticos apresentou um crescimento assinalável, superior a 20%, 
no período de 2012 a 2018. Este crescimento está em linha com as tendências de mercado, designadamente 
com os modelos de gestão da cadeia logística e os requisitos das empresas clientes de serviços logísticos.
Na aquisição de serviços logísticos, as empresas estão a transitar de um paradigma de “Serviço” para um 
paradigma de “Solução”, procurando propostas de valor integradas e alinhadas com as suas necessidades, 
que assegurem uma cobertura transversal das cadeias logísticas. 
Fatores como a globalização da economia, as alterações rápidas da procura, o aumento da complexidade, as 
pressões contínuas para melhorar os níveis de serviço a clientes e reduzir custos, têm conduzido as empre-
sas a adotar crescentemente, soluções de outsourcing total ou parcial das suas funções logísticas, recorren-
do para tal à oferta dos Operadores e Integradores Logísticos, que asseguram uma rede intermodal de 
serviços e fornecedores, capacidade de planeamento e coordenação das operações e parceiros logísticos, 
centralizando o controlo e monitorização da execução dos serviços, constituindo-se como um ponto de 
contacto único com o Cliente.
Ao nível das infraestruturas logísticas de grande capacidade, destaca-se o desenvolvimento dos Portos 
Marítimos nacionais, tendo hoje os meios físicos e tecnológicos necessários para assegurar operações 
portuárias eficientes, melhorando a sua posição competitiva face a outros países.
As plataformas logísticas intermodais têm vindo a recuperar alguma relevância no contexto da logística 
nacional, e no futuro, serão cada vez mais, uma peça chave para garantir a implementação de corredores 
logísticos multimodais eficientes, em particular nas interfaces marítimo-ferroviárias e rodoferroviárias, que 
decorrem nas plataformas portuárias e urbanas.

Desenvolver “soluções logísticas” ágeis e flexíveis, que respondam às necessidades dos cliente, 
combinando vários modos de transporte, de forma eficiente.
Desenvolver soluções de transporte porta-a-porta (end-to-end), tendo como modelo de referência, 
os integradores logísticos globais.
Janelas de entrega/recolha mais restritivas, condicionando a otimização dos custos de transporte 
e reduzindo as oportunidades de otimização da carga e das rotas.

Desafios da “Oferta”:
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4. Desafios para os próximos anos

Enquadramento

Provavelmente, desde o final da Segunda Guerra Mundial, nunca as bases da economia e a ordem
mundial foram tão questionadas como neste ano de 2020, a diversos níveis:

Para as cadeias logísticas, qualquer um destes temas seria suficiente para tirar o sono aos Chief Operating 
Officers. A conjugação dos efeitos conjuntos dos mesmos representará um desafio sem igual, que 
obrigará a questionar pressupostos, desenvolver e complementar capacidades e modelos operativos, 
desenvolver e reter competências humanas e potenciar o uso da tecnologia.

Para sistematizar alguns dos principais temas que estarão na agenda dos próximos anos, concentramos a atenção 
em três perspetivas:

· Formação da Procura.
· Estruturação da Oferta.
· Contexto regulatório, competitivo, tecnológico, social e de infraestruturas.

TEMAS CHAVE:

Finalmente, todos estes aspetos impactam no consumidor, o decisor último, 
anónimo, de toda a procura, e consequentemente o maestro da orquestração 
de todas as cadeias de valor – o poder aquisitivo e a sua distribuição etária 
e geográfica, as preferências, a confiança, os padrões, formatos e tipos 
de consumo – todos estes fatores estão em mutação e irão moldar o futuro 
da Supply Chain.

As consequências devastadoras e ainda longe de serem totalmente compreendidas 
e contabilizadas da COVID-19 vieram relembrar que os Cisnes Negros existem 
e vivem entre nós, e no imediato vieram trazer conceitos como RISCO 
e RESILIÊNCIA para o mesmo plano de prioridade do CRESCIMENTO 
e EFICIÊNCIA.

A consciência crescente da necessidade imperiosa de considerarmos 
os requisitos finitos do Planeta e tentarmos reverter os danos cometidos 
contra o ambiente, levam finalmente a maioria das nações à adoção
de planos para alterar estruturalmente a sua matriz energética nas próximas 
três décadas.

O Brexit, há mais de 3 anos anunciado e agora quase finalmente implementado, 
representa um carve out no bloco europeu, não só na esfera das cadeias de valor 
estabelecidas durante décadas, mas também na necessidade de um alinhamento 
definitivo sobre balanceamento ótimo entre o centralismo de Bruxelas e o grau de 
autonomia dos países da União Europeia.

Depois de décadas de estabilidade e certeza ao nível do Comércio mundial, 
as tensões geo-estratégicas crescentes entre os 3 grandes blocos económicos, 
Estados Unidos da América, China e Europa na batalha pelo domínio competitivo 
no século 21, estão a levantar ondas de protecionismo e a levar ao aumento 
das barreiras fiscais e técnicas ao Comércio internacional, colocando em causa 
todos os benefícios do multilateralismo. 
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4.1 Perspetivas – Formação da Procura

Lidar com a volatilidade e a incerteza

É voz comum que vivemos a Era do Consumidor, e a centricidade e experiência do cliente passou a estar 
presente na formulação da estratégia de empresas da quase totalidade dos setores económicos. 
Vários estudos apontam para uma correlação entre o sucesso das empresas, medido em volume e 
margem, e a respetiva maturidade em termos de foco no cliente e de otimização dos modelos 
de interação com canais e clientes, pelo que naturalmente este tema está no topo das preocupações 
dos CEO.
Os clientes e consumidores são hoje melhor informados, mais conectados e mais exigentes. A exposição a 
novos modelos de negócio e de serviço e a preponderância dos canais digitais criou expectativas 
elevadas, o que significa que a fasquia pela qual as empresas são avaliadas não é apenas a da sua concor-
rência direta, mas também a das melhores experiências a que os consumidores têm acesso, independente-
mente do setor.
Nesta nova era, ganhar a confiança dos consumidores implica um entendimento profundo das suas 
motivações e a capacidade de criar uma experiência distintiva, personalizada, e acima de tudo, 
intencional, que distingue o valor percepcionado do produto e incorpora a experiência acumulada nos 
múltiplos touch points no ciclo de vida da transação.

Mas o que significa isso para as Supply Chains, que têm de fazer o encontro da Oferta com a Procura? 

Lidar com a volatilidade e a incerteza…
Os ciclos de inovação do produto cada vez mais curtos, o incremento da concorrência através das 
plataformas digitais e a redução das assimetrias de informação, para além das alterações nos padrões 
de consumo induzidas pela pandemia, entre outros fatores, exponenciam a volatilidade da procura, 
tornando muito mais difícil o desafio de antecipar as necessidades e preparar as cadeias logísticas para 
responder eficaz e eficientemente.
A resposta a estes desafios é complexa e implica a orquestração de um conjunto de capacidades, internas 
e externas, e modelos diferentes, mais colaborativos e mais segmentados. 
O ponto de partida passa pelo robustecimento das capacidades de Planeamento, da Procura e da 
Cadeia Logística como um todo, com ciclos muito mais curtos e incorporando de forma inteligente o 
conhecimento ganho nas interações com o cliente nos múltiplos pontos de contacto. 
A agilidade e a velocidade de resposta são fatores chave para enquadrar as situações em que os modelos 
mais sofisticados de Planeamento da Procura não conseguem dar resposta eficaz. A nível macro tal tem 
consequência na extensão end-to-end das cadeias logísticas, com muitas empresas a repensar as suas 
estratégias de sourcing e a privilegiar o near shore e a velocidade vs custo. 

das empresas, com elevado crescimento,
focam-se na otimização da interação com
os canais e os clientes e consumidores

87%
das organizações orientadas ao
cliente, têm maior probabilidade de
apresentar rentabilidade superior

38%

Fonte: Harvey Nash KPMG CIO Survey 2018
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4.1 Perspetivas – Formação da Procura

A fusão do físico e do digital

Lidar com a volatilidade e a incerteza (cont.)…
Ao nível da execução, a agilidade e velocidade exigem níveis de visibilidade end-to-end, que suportem 
a tomada de decisão em tempo real, implicando a capacidade de todos os agentes da cadeia de exporem 
informação e sempre que necessário, operarem cada vez mais em lógicas “as-a-service”, adotando 
arquiteturas abertas e com elevado grau de interoperabilidade.
Outro aspeto passa pelo reconhecimento que modelos “one-size-fits-all” muito dificilmente serão 
eficientes e eficazes para lidar com os múltiplos segmentos de clientes que as empresas têm de servir.
 A criação de micro Supply Chains, físicas e/ou virtuais, que coexistem em simultâneo dentro das 
organizações, é uma resposta cada vez mais a ser utilizada, levando não só a novos modelos internos 
de organização, mas também à especialização dos parceiros.

…em qualquer canal – a fusão do físico e do digital…
O papel do canal físico tem vindo a alterar-se substancialmente. Se para algumas categorias, o contacto 
físico com os produtos continua a ser visto como essencial, para muitas outras a comodidade da compra 
anytime, anywhere associada à entrega em prazos cada vez mais curtos e com custos reduzidos, fazem 
do online o canal privilegiado. E noutras situações, um e outro jogam papéis distintos na jornada 
do Cliente, na formulação da escolha e decisão, na compra em si, e no após-venda. 
A Logística é cada vez mais a face mais visível (e por vezes a única face física) numa jornada de 
experiência de cliente – esta constatação é verdade para muitas categorias e empresas e apenas está 
a ser acelerada no contexto da pandemia. 
Os impactos em termos de requisitos da cadeia logística são imediatos: 

· A capacidade de servir o mesmo cliente em múltiplos canais implica a capacidade
de programação em tempo real em que o recurso crescente à automatização da decisão
suportada em inteligência artificial pode ser a única resposta para empresas de grande
volume transacional.
· A visibilidade end-to-end e a capacidade de agilizar, a partir de Torres de Controlo, alterações
de ultima hora à execução dos fluxos logísticos.
· A necessidade de ajustar os recursos (humanos, físicos, lógicos, de informação), com um
peso cada vez mais preponderante do last-mile, recorrendo a modelos colaborativos suportados
numa rede diversificada de parceiros interconectados.
· O aumento dos serviços de valor acrescentado incluindo “embaixador da marca” e claro,
a exponenciação da logística inversa.

das organizações dizem ser “muito efetivas” 
na geração de insights acionáveis a partir de 
dados de consumo, indiciando uma elevada 
margem de progressão

72%
das empresas olham para as plataformas 
“as-a-service” como grandes disruptores 
das funções da cadeia logística

23%

Fonte: Harvey Nash KPMG CIO Survey 2018
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4.1 Perspetivas – Formação da Procura

Sustentabilidade social e ambiental

…com um Consumidor Consciente
As mudanças no consumidor não se circunscrevem à volatilidade das suas necessidades ou à comodidade 
na satisfação da procura. Há novos segmentos de consumidores, mais atentos ao valor recebido e aos 
valores e princípios das marcas que consomem, mais preocupados com a privacidade dos seus dados e 
com o impacto social e ambiental do seu consumo, e acima de tudo mais conscientes do seu poder cuja 
assimetria está a ser mudada pela capacidade amplificadora das redes sociais.
Estas expectativas traduzem-se diretamente para a forma como as cadeias logísticas se organizam e 
operam, colocando em causa modelos de sourcing, práticas estabelecidas durante décadas, e opções de 
transporte. Alguns exemplos incluem:

· Segmentos diferentes valorizando aspetos distintos exigirão modelos específicos, exigindo a
adoção de micro Supply Chains.
· Capacidade de rastreabilidade total e verificável, potencialmente suportada em tecnologias
blockchain, será um requisito não só para endereçar as preocupações dos consumidores, mas
também para suportar requisitos de regulação que se perspetivam futuramente.
· A necessidade de abraçar a curto-prazo o uso de meios de transporte menos poluentes será
provavelmente um dos maiores desafios, face ao investimento necessário, numa indústria habituada
a operar com margens mínimas.

Endereçar os desafios da formação da procura exigirá, com certeza, enquadrar muitas outras capacidades, 
mas seguramente que estes temas referidos farão parte da agenda dos COO para os próximos anos.
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4.2 Perspetivas – Estruturação da Oferta

Enquadramento

No atual contexto, são várias as pressões que influenci-
am as entidades e os recursos responsáveis pelas 
funções logísticas, nos mais variados setores.
Além da disrupção profunda nos perfis de Consumidores 
e nas suas expectativas de serviço e de experiência, 
ganham relevância um conjunto de fatores estruturais 
com influência direta no que é e será a estratégia e a 
operação das funções logísticas: a mutação estrutural do 
enquadramento macroeconómico, a pressão para a 
digitalização das operações e a relevância crescente do 
paradigma da economia circular. 
Adicionalmente, as entidades do setor terão de se 
adaptar a este novo paradigma sem se desviarem do 
caminho contínuo no sentido da eficiência, condição de 
base para a sua competitividade num mercado crescen-
temente exigente. 
Tal implicará intervir em vetores não plenamente explo-
rados: repensar os modelos de negócio com base nas novas capacidades e formatos de prestação de 
serviços/ posse de meios, por forma a maximizar a utilização dos recursos, adotar tecnologias disruptivas 
e incorporá-las na sua operação de forma diferenciadora e apostar na capacitação do Capital Humano 
para possibilitar um suporte concreto a esta disrupção, enquanto enfrentam uma concorrência crescente, 
decorrente da diminuição das barreiras à entrada de novos competidores. 
Assim, a adequação estratégica e operativa das funções logísticas a um conjunto de tendências, críticas e 
inegáveis, será um fator chave para garantir ou inviabilizar a sustentabilidade do modelo de negócio das 
empresas e dos setores em que se inserem.

Tendências da Oferta Logística (a explorar em maior detalhe)

Geopolítica – Um Comércio Mundial menos livre

Resiliência e Gestão de Risco da Supply Chain

Disrupções no conceito de posse: 
Capacity as-a-service e Platform Sharing Economy

A crescente pressão para o aumento 
da Agilidade da Supply Chain

O desafio dos recursos: Economia Circular
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4.2 Perspetivas – Estruturação da Oferta

Geopolítica – Um Comércio mundial menos livre

O impacto da dimensão geopolítica é omnipresente e de difícil previsão na dimensão económica. Pode ter 
efeitos disruptivos na estruturação da cadeia de abastecimento (caso um elo da cadeia seja rompido, pode 
bloqueá-la ou inviabilizar o modelo de negócio que suporta). Duas tipologias de fenómenos têm contribuí-
do, no passado recente, para o percorrer de um caminho inverso à globalização.
Perspetiva 1: Conflitos Regionais
Quando comparado o período 2001-2021 com a década imediatamente anterior, ao nível do clima 
geopolítico, tem-se vindo a registar um reacender relevante de tensões regionais em diversas geografias, 
de que são exemplo os conflitos de maior dimensão, como aqueles focados no Iraque (2003), Crimeia 
(2014) e Norte África/ Estado Islâmico (2003/19), e como outros de menor dimensão: Arménia/ Azerbaijão 
(Nagorno-Karabakh) e Índia/ China (Vale Galwan, ambos em 2020). Numa realidade de Supply Chain 
crescentemente interconectadas e globais, tais conflitos têm impactos relevantes nas SC, nos agentes que 
as compõe, e nas decisões estruturais que tomam:

· Decisões de investimento dos agentes económicos, pela garantia de segurança do Capital, num 
contexto de proteção dos Investidores, e de estabilidade das instituições.
· Reestruturação das cadeias, pelo risco ou indisponibilidade real de inputs necessários.
· Impacto estrutural na dimensão Procura, sendo que alguns setores, como o Turismo e a Energia, 
têm níveis superiores de exposição e vulnerabilidade, com externalidades negativas para os que se 
encontram em pontos conexos da cadeia.

Perspetiva 2: Decisões Nacionais de cariz estratégico e comercial
Paralelamente à dimensão já explorada, o último triénio foi palco do surgimento de tensões comerciais 
relevantes entre nações, em várias perspetivas:

· Conflitos comerciais, representados em pleno pela dinâmica China/ EUA.
· Mutações nos blocos comerciais, com impacto nas trocas inerentes: do qual o Brexit é o melhor 
exemplo, mas existindo 5 blocos comerciais regionais em revisão à data, no âmbito da OMC.
· Limitações estratégicas, num contexto de decisões políticas, exemplificadas pela limitação de um 
conjunto de países face a fornecedores das tecnologias 5G.

O impacto destes fenómenos nas Supply Chains é, potencialmente, disruptivo pela sua profundidade:
· Na limitação do mercado potencial global.
· Na limitação da obtenção de sinergias decorrentes de ganhos de escala e especialização 
em diversas geografias, levando a custos superiores e a menor geração de valor para o consumidor.
· No encurtamento das cadeias, invertendo a tendência histórica de integração multinacional.

…que o nível de risco geopolítico se mantêm 
consistentemente superior ao da década 
anterior, com agravamentos em 2001/02 
e pós-2014
(Geopolitical Risk Benchmark Index)

…países registaram, em 2019, 
alguma forma de conflito civil

Desde
2001

Fonte: Allianz, Federal Reserve, OMC

47
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4.2 Perspetivas – Estruturação da Oferta

Resiliência e gestão de risco da supply Chain

A gestão do risco é um conceito inerente à gestão da Supply Chain, pelo seu natural nível de exposição, 
decorrente da diversidade de stakeholders envolvidos e dos footprint geográficos alargados. Exacerbando 
o tema, as SC têm vindo a registar, tendencialmente, uma crescente expansão e globalização. Adicional-
mente, a rápida e profunda mutação de um conjunto de fatores estruturais aumentou a possibilidade de
ocorrência de fenómenos com impacto potencial elevado.
Numa perspetiva de fatores existentes e analisados, mas que, dado o enquadramento, sofreram um
exacerbar da sua importância, urge destacar:

· Riscos Geopolíticos: agravamento da incidência de conflitos políticos e comerciais, gerando fatores
de risco e pressão adicionais sobre as Supply Chain, com maior incidência consoante o nível
de globalização das mesmas, e encontrando-se estas já com reduzida elasticidade após sucessivos
programas de otimização/ lean.
· Riscos de Saúde: associados a Pandemias (ex.: SARS, COVID-19).
· Riscos de Sustentabilidade: no contexto da resiliência e manutenção de atividade das entidades que
compõem as diversas Supply Chain globais. Os elos mais frágeis das cadeias têm vindo a ser testados
pela ocorrência de eventos Black-Swan (dos quais são exemplo a crise financeira de 2008, e o
COVID-19). A incidência dos riscos a montante (ex.: falência de fornecedores) e a jusante (ex.: falência
de distribuidores) das empresas nas cadeias de valor será testada no período pós-pandemia.

Numa perspetiva de fatores com uma importância crescente: 
· Ameaças à segurança da informação: a dependência crescente das decisões de negócio com base
na sua informação core (quer numa perspetiva corrente, de Gestão de Clientes, Forecast, quer numa
perspetiva de Inovação/R&D), associada a uma menor velocidade de reação na adaptação legal e na
criação de mecanismos defensivos de cibersegurança, geram riscos relevantes, que se agravam à
medida que expande a Supply Chain e que aumenta o nível de integração entre os stakeholders.
· Contexto pandémico: possibilidade de determinação governamental de uma regulamentação
adicional (testes de stress, reservas estratégicas) sobre produtos e serviços estratégicos à economia, à
semelhança de setores regulados, que poderá ser um fator adicional para desequilíbrio das cadeias
existentes.

Com estes riscos em contexto, surge a questão da existência e profundidade de estratégias e mecanis-
mos de Gestão de Risco, com foco naqueles de Supply Chain, que permitam a sua identificação, classifi-
cação e mitigação pelas empresas: tal avaliação e desenvolvimento de mecanismos não é transversal à 
maioria das entidades que compõe as SC. A sua existência está, tipicamente, concentrada nas entidades 
de maior dimensão e sofisticação de gestão, sendo estas, por definição, aquelas que já têm condições 
estruturais mais robustas para enfrentar eventuais consequências negativas da concretização dos riscos 
que enfrentam. Tal levanta as questões: como aumentar a consciencialização das entidades para a 
criticidade do tema, e quando se encontrarão estas disponíveis para dar passos concretos neste sentido?

…das disrupções causadas na Supply Chain, 
pré-COVID, tinham como causa problemas 
de IT/ Telecomunicações, e 26,1% 
em ciberataques

…é o número de operações físicas 
detidas pelas 1.000 maiores empresas 
do mundo ou pelos seus fornecedores, 
localizadas em zonas em quarentena 
(COVID-19), a Março 2020

Fonte: KPMG, Business Continuity Institute, Harvard Business Review

41% 12K
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4.2 Perspetivas – Estruturação da Oferta

Disrupções no conceito de posse: capacity as-a-service
e platform sharing economy

Considerando uma evolução futura da Logística, é inegável o potencial por explorar decorrente da existên-
cia de bens, infraestruturas físicas e de conhecimento não utilizados em pleno. 
Assim, à semelhança de outros setores e funções, a Logística está a começar a iniciar um caminho ao nível 
da adaptação dos modelos operativos e de negócio tradicionais (verticalizados, com foco na posse 
dos bens), por forma a considerarem lógicas de Sharing Economy (despoletando capacidade e recursos 
consoantes as necessidades, e numa base de plataformas partilhadas). Tal é um caminho para a garantia 
de níveis superiores de utilização, especialização e eficiência, bem como para a geração de spillovers 
de conhecimento intersectorial.
Apesar do conceito não ser novo, há uma multiplicidade de tecnologias de base que permitiram a sua 
disseminação em larga escala: a expansão do uso de dispositivos móveis de telecomunicações, 
o robustecimento das infraestruturas de pagamento digitais, a generalização das tecnologias de conetivi-
dade nos bens partilháveis, as infraestruturas de partilha de feedback e as tecnologias de localização.
Este conceito ganha tração adicional pelo facto de, apesar da pressão para a eficiência transversal 
aos vários setores, existirem ainda espaços de otimização nas Supply Chain mundiais: 

· Ineficiência na utilização plena de bens ao longo do espetro da Cadeia de Valor (ex.: maquinaria 
pesada, em slots off-peak).
· Ineficiência na ocupação de espaços de Warehousing, quer numa perspetiva corporativa, quer 
numa perspetiva urbana/ residencial (de menor dimensão e numa lógica last-mile).
· Ineficiências na utilização da capacidade de transporte existente, verificando-se desperdício 
associado a cargas cuja capacidade total não está preenchida.

Contudo, há um conjunto de desafios que a implementação da sharing economy enfrenta, e que deverão 
ser analisados, sendo desenvolvidos mecanismos para os mitigar:

· Responsabilidade: numa perspetiva de garantia end-to-end da integridade dos bens
disponibilizados e do impacto negativo (ex.: danos) de serviços prestados.
· Transparência: a garantia de transparência de ambas as partes é crítica para assegurar 
a credibilidade do sistema, incentivar o consumo e mediar conflitos, via mecanismos de feedback 
e revisão em constante atualização com vista a endereçar gaps e eliminar fraudes.
· Continuidade: a externalização de funções relevantes para as empresas apenas será efetuada 
na presença de garantias aceitáveis de continuidade do negócio.
· Proteção dos Recursos Humanos: numa perspetiva de generalização das condições de proteção
 dos recursos humanos envolvidos (ex.: subsídios de doença, dias de férias).

…das receitas de 5 negócios (Hotéis, Online 
Media, Aluguer de Equipamentos, Viaturas e 
Livros) será Gerado numa lógica de Sharing 
Economy em 2025, face a 5% em 2013

…dos cidadãos norte-americanos adultos 
já disponibilizou um bem ou serviço na 
Sharing Economy

Fonte: DHL Trend Reporting Sharing Economy, KPMG

50% 22%
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A crescente pressão para o aumento da agilidade 
da supply Chain

Atualmente, as empresas enfrentam níveis de complexidade crescentes, o que está a gerar pressão sobre a 
sua estrutura de custos e a limitar a sua agilidade:

· A pressão para o surgimento de maior variedade de produtos, com novas marcas e designs, e com 
atributos e funcionalidades diferenciadores, implicam o envolvimento de novos parceiros e a extensão 
das Supply Chain…
· …fator agravado por uma pressão contínua para o aumento do nível de personalização.
· …com um impacto significativo na produção dos mesmos (séries produtivas menores), bem como na 
gestão logística (maior obsolescência) e no procurement (menor eficiência e capacidade de nego-
ciação com fornecedores).
· A par desta complexidade operativa crescente, têm de estar em constante contacto com uma Procu-
ra em mutação, em mercados globais, em contínuos shifts estruturais.

Como forma de responder a estes desafios de uma forma efetiva e eficiente, o paradigma de uma Supply 
Chain tradicional padece de limitações estruturais de base, pela maior rigidez, menor velocidade 
de reação inerente, e menores níveis de eficiência (obtidos por entidades focadas em pontos especializa-
dos da cadeia, decorrentes de ganhos de escala e especialização).
Com vista a garantir níveis crescentes de eficiência exigidos à Função Logística, as empresas têm vindo 
a definir, com base numa avaliação estratégica, o seu mix de internalização das funções vs Subcon-
tratação, que lhes garantiu um nível de otimização primário, alinhado tipicamente com:

· …o facto de se tratar de uma função Core: preservando capacidade interna, ou desenvolvendo-a se 
necessário.
· …o facto de se tratar de uma função não-Core: externalizando-a, se a maturidade interna for inferior 
à do mercado, ou mesmo posicionando-se como um provider desse serviço, quando a maturidade e 
disponibilidade de recursos permite ser competitivo.

Contudo, a escala de disrupção que se verifica em alguns negócios implica decisões mais estruturais. 
As estruturas, funções e processos logísticos têm um espaço de flexibilização e otimização a percorrer, 
para que seja possível a sua estruturação numa lógica de portfolio flexível de serviços, que possam ser 
desconetados e rapidamente recombinados, conforme a evolução das necessidades do mercado. 

Fonte: KPMG Center of Excellence

O atual grau de flexibilidade nas funções logísticas permite a aplicação de estratégias disruptoras? 

Supply Chain 
Analytics

Modelos de 
Replenishment

Transporte Gestão de Armazéns 
e Inventário

Modelos 
de Fulfilment

Planeamento
da Rede

Planeamento
da Procura

Gestão 
da Produção Procurement

Order 
management

Ferramentas de 
suporte à decisão

AVALIAÇÃO E 
GENERALIZAÇÃO

PONTO INICIAL 
TÍPICO DO PROCESSO 
DE EXTERNALIZAÇÃO

A crescente pressão dos mercados,
a complexificação da Procura e a ocorrência 
de eventos black-swan acelera a necessidade 
de um aumento exponencial 
da flexibilização das SC…

…condição de base para a tomada 
de decisões estratégicas (nomeadamente 
as de especialização/ internalização 
vs. alienação/ subcontratação de funções 
ao longo da SC)
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4.2 Perspetivas – Estruturação da Oferta

O desafio dos recursos: economia circular

A limitação de recursos naturais disponíveis, bem como o exponencial crescimento populacional associa-
do à generalização global de padrões de consumo significativos despertou, no passado recente, uma 
consciência global para um tema inegável: a insustentabilidade do modelo económico atual. 
Sendo os ajustes incrementais incapazes de cobrir o gap existente, surge o paradigma da Economia 
Circular: Apenas um repensar na forma como os agentes económicos utilizam os recursos poderá garantir 
que a Procura futura tem capacidade de resposta pelos recursos disponíveis. 
Alicerça-se em três princípios chave: 

1. Eliminação de resíduos/ poluição na totalidade das cadeias.
2. Manutenção de produtos e de materiais em contínua utilização.
3. Regeneração de sistemas naturais.

Tal implicará alterações estruturais ao nível da forma como os produtos são desenhados, produzidos, 
disponibilizados aos Consumidores, e, no fim da sua vida útil, reaproveitados. A um nível concreto, trará 
ajustes num conjunto de funções e processos chave:

· Design dos produtos: estes terão de ser desenhados e montados de forma a garantir a substituição
ágil de componentes e a sua reutilização, estendendo a sua vida útil e facilitando intervenções de
reparação (em alternativa à sua substituição).
· Processo produtivo: no sentido da substituição de matérias primas por componentes reutilizados
e reciclados.
· Logística inversa: além da disrupção inerente às alterações do processo produtivo, a dimensão
logística sofrerá um significativo ajuste no âmbito da economia circular, com especial enfoque
ao nível da logística inversa: as Supply Chain terão de se ajustar no sentido de uma reinserção no
processo  produtivo de módulos e componentes reutilizados (que terão de ser desmontados,
recondicionados e disponibilizados como input do processo produtivo).

Dois temas adicionais deverão ser destacados:
· Verificar-se-á, de forma crescente, espaço para o surgimento de novos modelos de negócio
(nomeadamente na fase final das cadeias de valor – reciclagem/ reaproveitamento dos recursos
e logística inversa) e a adequação dos existentes (dinamização da vertente de R&D, sinergias
de escala e verticalização).
· A rapidez e transversalidade de implementação do conceito estará, em larga escala, dependente do
alinhamento e frameworks legais e supranacionais (nomeadamente ao nível da legislação, incenti-
vos disponibilizados e acesso a financiamento).

…de recursos são utilizados, anualmente pelo 
setor de Fast Moving Consumer Goods, 
e apenas 20% dos quais são reutilizados

Fonte: Ellen MacArthur Foundation, DHL

€3,7
tri

€600
bi

…de poupanças anuais estimadas para 
a União Europeia via a implementação 
da Economia Circular
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4.3 Perspetivas – Contexto de Atuação

Uma visão integrada e estrutural

Para além da necessidade de incorporar as transformações a jusante, impelidas pela Procura, e a mon-
tante, consequência da forma como a oferta se está a estruturar, o próprio contexto de atuação das 
cadeias logísticas está em forte transformação.
Aspetos regulatórios, com particular destaque para a descarbonização da economia, alterações 
tecnológicas que criam novas capacidades internas e um novo nível de conetividade externo, múltiplas 
fontes de risco para as quais é necessário criar resiliência, novos modelos de negócio que conflituam 
com o status quo, atração e retenção do talento digital, são alguns dos pontos que estão a induzir esta 
mudança de contexto de operação. Analisam-se seguidamente alguns destes desafios na perspetiva 
das cadeias logísticas.

Descarbonização
A Europa estabeleceu as diretrizes e Portugal deixou clara a sua agenda de descarbonização para 2030 e 
até 2050. Esta agenda tem múltiplas implicações para a função Logística, sendo a mais evidente ao nível 
dos meios de transporte, em que a utilização de energia limpa exigirá uma renovação acelerada de frotas, 
com necessidades de investimento que poderão ser difíceis de acompanhar por parte de muitos opera-
dores, sem que hajam mecanismos de apoio e incentivo eficazes a nível estatal e europeu. E potencial-
mente estes investimentos terão que incluir também alterações ao nível das infraestruturas (ex.: postos de 
carregamento) e outros para acomodar esta nova realidade. Levará também a repensar modos de trans-
porte, tornando ainda mais relevante a consideração da componente ferroviária, o que implicará a neces-
sidade de aumentar os atuais níveis de serviço, e a eficiência e eficácia dos interface multimodais. Adicio-
nalmente, é expectável que as restrições de mobilidade urbana venham a aumentar, com o Direct-2-Con-
sumer em franca afirmação, o que obrigará a explorar novos modelos de last mile, provavelmente mais 
colaborativos. Aspetos como a visibilidade end-to-end e a sensorização enquanto inputs fundamentais 
para o planeamento da execução das operações mais otimizado e eficiente, também na ótica energética, 
serão pontos a acrescentar à agenda dos COO.

Um Mundo de plataformas
Numa perspetiva interna, enquanto cliente, ou externa enquanto fornecedor, as plataformas digitais são já 
parte integrante da realidade das empresas, com um impacto elevado na vertente de operações em geral e 
na Função Logística em particular. 

Olhar para as capacidades da função 
Logística como serviços, que podem 
ser expostos e interligados com 
aplicações terceiras, como se API se 
tratassem, é já uma realidade. Tal 
implica níveis internos de elevada 
consistência de execução e fiabili-
dade de informação, potencialmente 
suportados na sensorização das 
operações e no recurso a digital 
twinning para permitir simulação, 
exposição de capacidade disponível / 
necessária, ajustamento táticos à 
rede e “contratação” spot inteligente.

A maioria das funções da Cadeia Logística podem ser perspectivadas como serviço

· Optimização da rede logística
· Internalização/externalização
· Lançamento de produtos  e entrada    
  em  mercados

Produção
· Suporte à decisão build-versus-buy 
· I&D“as-a-service”  
· produtiva“as-a-service”   

Optimização Comercial
· Optimização da colaboração 
· Redes  tácticas  de operações 

Logística
· “Uberização” da logística

· Partilha de carga
· Optimização de redes 

colaborativas 

Armazenagem
· “Airbnb” de armazenagem
· Robotização “as-a-service”

Supply chain management
· Gestão contínua da performance

da rede logística
· Suporte à decisão 

em tempo real 

Supply chain planning
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4.3 Perspetivas – Contexto de Atuação

Uma visão integrada e estrutural

Resiliência, complexidade e risco
Um mundo mais interconectado, funcionando numa lógica mais integrada e colaborativa, é também um 
mundo mais resiliente – por exemplo através da constituição de bolsas “virtuais” de capacidade, incorpo-
rando resiliência sem uma multiplicação desnecessária de recursos. De facto, a atenção sobre as fragili-
dades de algumas cadeias logísticas no contexto da pandemia, veio questionar princípios de 
funcionamento estabelecidos durante décadas, focados na eficiência e no “just-in-time”, e abrir espaço 
para uma lógica mais orientada ao risco e “just-in-case”. Todavia, a resposta fundamental a como atingir 
tal objetivo sem prejudicar gravemente a eficiência e custo das operações ainda não está fechada, mas 
passará necessariamente por olhar cada vez mais para lógicas colaborativas e para a servitização das 
operações. Tal representa também um aumento significativo da complexidade que terá de ser gerida, não
só na ótica operacional, mas também na perspetiva da contribuição económica e custos marginais asso-
ciados a opções de rede para cadeias de valor existentes ou para a configuração de novas cadeias de valor.
Finalmente, um mundo mais conectado é também um mundo mais exposto às ameaças da cibercriminali-
dade, o que passa pelo envolvimento potencial de parceiros especializados, na due dilligence dos partici-
pantes das cadeias de valor e na implementação de mecanismos de prevenção, deteção e atuação contra
este tipo de ameaças.

Atração e retenção de talento
A incorporação crescente de tecnologia, automatização, robotização e autonomização implicarão, em 
muitos casos, na introdução de novas competências tecnológicas, que serão a base também para a 
criação de vantagens competitivas. E mesmo num contexto em que o Low Code e o No Code começam a 
ganhar adeptos, a escassez de recursos especializados que são disputados por todos os setores de 
atividade é um problema potencial para a Função Logística, e em particular para os operadores de menor 
dimensão. Aqui trata-se de conseguir efetivamente atrair este tipo de talentos para uma função cujo 
“marketing” é muito limitado, e ter a capacidade de os desenvolver e reter na organização. Isto implica 
olhar para a componente organizacional, para a gestão de compensação, gestão de talentos e carreiras 
com um foco estratégico, e procurar também respostas ao nível de modelos alternativos de colaboração 
(por exemplo, explorando a capacidade de I&D dos centros universitários).
Numa perspetiva de Top Management, é merecedor de nota a presença crescente das Operações (em 
particular da função de SC) ao nível de diversos Board de empresas de destaque. Tal relevância crescente é 
um sinal da evolução da valorização desta função nas instituições, podendo ser um fator relevante, no 
médio-prazo, para a atração e retenção do talento nesta área.

Das empresas reportaram pelo menos um
cibercrime grave nos últimos dois anos

das organizações indicam que o défice 
de competências de IT impacta 
a operacionalização das suas 
estratégias

Source: Harvey Nash KPMG CIO Survey 2018

33% 65%
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Demand Planning - Melhor planeamento  
como desbloqueador de valor
Desafio
Num contexto de elevada incerteza de mercado e de contínua pressão sobre custos, a capacidade de 
prever corretamente a Procura ganha relevância crescente, na medida em que potencia a otimização 
do planeamento de recursos internos, com impactos na gestão das operações, dos fluxos dos stocks, 
no custo dos produtos e, consequentemente, na competitividade das empresas. 
Os mecanismos de Demand Planning têm, atualmente, um nível de maturidade desadequado 
à evolução de um mercado exigente, e com uma complexidade crescente:

· Ferramentas excessivamente manuais, com considerável rigidez (nomeadamente data
pulls manuais de sistema e pressupostos não documentados).
· Processos de forecast ineficientes e desconetados internamente da totalidade das funções
componentes da cadeia, bem como sem o acesso aos dados reais de consumo.

Este desalinhamento resulta, tipicamente, em:
· Over-Forecast: causando excessos de stock e níveis elevados de obsolescência, com impacto
na margem.
· Under-Forecast: resultando em vendas perdidas e/ou custos de expedição urgente, e menor
satisfação do cliente.

O atual clima de incerteza, no durante e pós COVID-19, implica pressão adicional sobre os mecanismos 
atuais, levantando a questão: qual a validade futura dos drivers utilizados atualmente para o Demand 
Planning?

Respostas
Face ao surgimento de novos modelos de Procura e à complexificação do mercado, nomeadamente 
no que toca à evolução exponencial de fontes de dados e à proliferação de micro segmentos, torna-se 
necessário uma evolução exponencial do Demand Planning. Esta evolução é crítica em duas vertentes. 
De um ponto de vista conceptual, na definição e implementação de modelos de planeamento 
que considerem um conjunto mais vasto e adequado de informações críticas, garantindo um maior 
grau de fit do planeamento. Os modelos futuros vão ter de responder a um conjunto de questões chave, 
nomeadamente:

· Como são as vendas afetadas pelos diversos parâmetros macroeconómicos?
· Como são as vendas afetadas pelas ações do mercado/concorrentes (utilizando dados como o
Market-Share, preços da concorrência), e pela estratégia da empresa?
· Que outros fatores influenciam as vendas (ex.: clima, eventos culturais, sazonalidade)?

Por outro lado, ao nível das Ferramentas, é crítica:
· A aplicação da automatização e do machine learning (AI) aos novos modelos de planeamento, para
acompanhar a velocidade de mutação do mercado, e efetuar a previsão do impacto de um conjunto de
fenómenos futuros na Procura (evoluindo para um paradigma preditivo). A complexidade da infor-
mação que justifica a necessidade da utilização desta tipologia de ferramentas é inegável, e inviabiliza
o planeamento manual (séries históricas longas de comportamento da receita e do impacto de ações
estratégicas/ de marketing, da própria empresa e dos concorrentes).
· No paradigma preditivo, poderá ser considerada a utilização de mecanismos de teste de fit dos
produtos com mercados (ex.: utilização das redes sociais para testar tendências). Destaca-se ainda a
utilização potencial de mecanismos de Demand Sensing para reajuste da procura.
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Novo paradigma da mobilidade  - Descarbonização 
e mobilidade autónoma
Desafio
O paradigma da mobilidade nas Supply Chain sofrerá mutações profundas no médio prazo, 
em alinhamento com dois desafios estruturais que se lhes colocam:

1. Os fluxos de transporte de Supply Chains globalizadas têm um peso significativo no consumo de 
recursos energéticos, com tendência crescente: prevê-se que o transporte rodoviário de bens duplique 
até 2050, eliminando ganhos decorrentes de melhorias de eficiência atingidas à data.
 A descarbonização da mobilidade e, por consequência, das SC, assume uma importância clara ao 
nível das vertentes chave dos 6 pilares da estratégia da União Europeia (Clean Vehicles e Hidrogénio). 
Como descarbonizar as SC com spillovers positivos para as empresas, e sem aumentar custos?
2. As tecnologias críticas para Mobilidade Autónoma vão-se desenvolvendo a um ritmo elevado, 
aproximando–se rapidamente o seu ponto de utilização efetivo. Como aplicar estas tecnologias para 
reduzir custos, e melhorar o serviço ao Cliente?

Respostas
Urge repensar o atual paradigma de mobilidade das SC, em ambas as perspetivas:

1. Descarbonização: Numa perspetiva macro, destaca-se a necessidade de otimização da tecnologia/ 
eficiência dos veículos ao nível do consumo, a continuidade do investimento na avaliação de soluções 
de combustível para transportes de longa duração, e a avaliação da viabilidade da implementação de 
veículos de transporte de elevada capacidade (HCV – que implicam entraves regulamentares 
e infraestruturais). Numa perspetiva dos agentes económicos individuais, o percurso passará 
por um repensar do mix de transportes, favorecendo a utilização de meios de transporte menos 
poluidores, quer por um shift modal no long-haul quando as infraestruturas o permitirem, quer 
no last-mile (crescendo a exigência de avaliação da rentabilidade de eventuais investimentos, subordi-
nados a business cases).  
2. Mobilidade Autónoma: Um dos impactos mais significativos da autonomização da mobilidade será 
um menor envolvimento humano nas funções de transporte, com uma tendência de médio-longo 
prazo para a diminuição de custos e melhoria dos níveis de serviço nos transportes de longo curso (não 
necessidade de paragens para descanso, garantindo maior previsibilidade das entregas), e melhoria 
da integração entre os elos da cadeia, e da informação de gestão (via uma maior digitalização).

Analisando de forma agregada os pontos acima explicitados, é previsível que a mobilidade nas SC avance 
no sentido de uma maior digitalização e automatização, com superiores níveis de serviço e previsibili-
dade, e menores custos, quer económicos, quer ambientais, via o reforço da utilização de meios de 
transporte menos poluidores. O caminho concreto, contudo, será influenciado em larga escala pelo 
enquadramento regulatório, pela viabilidade real de algumas tecnologias, e pelas decisões estratégicas 
dos players mundiais do setor, quer na dimensão Procura (multinacionais com cadeias globais), quer 
na dimensão Oferta (transportadoras, fabricantes automóvel).

…do consumo global de diesel é referente 
a transportes rodoviários de bens

…do aumento previsto do consumo 
de diesel até 2050 será referente 
a pesados  de transporte

Fonte: International Transport Forum

50% 40%
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4.4 Temas para a Agenda Futura

A visibilidade na supply chain - Uma evolução em curso

Desafio
O ambiente de negócios do século XXI é crescentemente integrado e complexo: as expectativas dos 
Clientes evoluem, os modelos de negócio migram no sentido de maior integração com parceiros, em 
lógicas platform-based, e a globalização crescente causou um espraiamento das cadeias pelo globo: 70% 
das empresas questionadas no Supply Chain Worldwide Survey considera as suas SC “muito” ou “extrema-
mente” complexas. Tal complexidade gera uma dificuldade exponencial relativamente a algo que é uma 
exigência crescente: a transparência das Supply Chain, no sentido de uma visibilidade e2e da cadeia, 
envolvendo todos os agentes e passos da mesma (fornecedores matérias primas, tier 1/ 2, produtores, 
distribuidores, retalhistas).
Três drivers chave impulsionam esta necessidade:

· Exigências regulamentares, de indústrias altamente reguladas (Ex.: alimentar).
· Crescente importância de modelos de negócio capacity-as-a-service, sendo a visibilidade e2e um
enabler de identificação de bottlenecks e otimização dos meios.
· As expectativas crescentes na dicotomia Serviço ao Cliente vs Eficiência, sendo a transparência
e2e, enabler da otimização do planeamento e da capacidade de reação.

Respostas
De forma transversal aos vários setores, as empresas reconhecem esta evolução como crítica: no estudo 
KPMG Supply Chain Transparency, o aumento da traceability e da visibilidade foi considerado a prioridade 
dos seus investimentos na SC em 2018 e 2019. Esta visibilidade, contudo, percorrerá um caminho de 
aprofundamento, posicionando-se a três níveis sequenciais:

· Transparência Interna: menor complexidade, apenas ao nível interno da organização.
· Transparência Value Chain: abrangendo, adicionalmente, parceiros de Tier 1 e 2 da Cadeia de Valor,
nas dimensões Oferta (Fornecedores) e Procura (Clientes).
· Transparência e2e Supply Chain: maior complexidade, transversal à Cadeia, com foco na Oferta
(Fornecedores). Além da dimensão de otimização operacional, visa a mitigação de riscos reputacionais
(ex.: trabalho infantil, impacto ambiental, fair wages).

Para garantir a viabilidade do tema, as empresas terão de evoluir num conjunto de dimensões: 
· Estratégia: na definição dos objectivos estratégicos e milestones desta transição.
· Sourcing: na seleção de parceiros com uma maturidade adequada, que permita o nível de integração
necessário, ao nível operativo e tecnológico.
· Tecnologia: destaca-se o avanço no desenvolvimento de SC Control Towers (plataformas agile, cloud
based, que permitem a integração entre os diversos sistemas e intervenientes ao longo da SC), bem
como o potencial ao nível da utilização de BlockChain, como mecanismo de avaliação e garantia de um
ID completo de cada produto.

…das empresas presentes no estudo 
KPMG Supply Chain Transparency indicaram 
ter visibilidade e2e da sua SC

…desse universo, contudo, afirma 
que menos de 10% da despesa está 
registada na sua ferramenta de sourcing

Fonte: Business Innovation Observatory – Comissão Europeia, Estudo KPMG Supply Chain Transparency, Forbes

13% 50%
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Decision Analytics - Aumentando a capacidade de decisão 
na supply chain

Desafio
As decisões e a gestão da Supply Chain têm estado concentrada essencialmente nas pessoas. Todavia, 
a complexidade, número de opções, volume e velocidade das decisões fará com que rapidamente as 
pessoas sejam o bottleneck à execução fluída das operações. 
É fundamental aumentar o suporte à decisão e automatizar determinadas decisões, em função 
de regras dinâmicas, aprendizagem automatizada contínua e inteligência artificial, libertando a capaci-
dade humana para a análise e decisão sobre situações de maior complexidade e impacto. Os use cases 
abundam, com crescentes níveis de maturidade e complexidade.
Contudo, e apesar dos avanços tecnológicos e na possibilidade de aceder a componentes complexos como 
Machine Learning e ao poder computacional necessário em modelos as-a-service, os desafios são múlti-
plos, e cobrem aspetos desde o acesso tempestivo a informação de qualidade, passando pela 
modelização das operações, e pela capacitação humana para compreender, aceitar e alavancar nos 
ativos de suporte à decisão.

Respostas
Muitas empresas estão a investir em complementar as capacidades já desenvolvidas, nomeadamente em 
termos de visibilidade, com a criação de centros de decisão cognitivos, com objetivos de:

· Adicionar novas capacidades – potenciar todos os dados de Supply Chain e providenciar insights, 
orientações e recomendações, atuar como uma “sentinela” sempre a postos sobre eventos e 
disrupções, assessorar, ou mesmo tomar, decisões.
· Gerar valor e benefícios adicionais – remover silos organizacionais e informacionais para aumentar 
a colaboração, potenciar a decisão humana com insights suportados em dados, avaliar o impacto de 
opções em custo, proveito, margem e métricas operacionais e de cliente.

Os benefícios destas iniciativas são múltiplos:

Execução 
dia-a-dia

Sales & operations 
planning

Otimização 
da performance

Crescimento 
da rentabilidade

Aconselhamento 
sobre ajustamentos 
às expedições para 
acomodar alterações 
da procura ou da 
meteorologia 

Benefícios: 
Aumento da 
eficiência e nível de 
serviço

Executar cenários 
de negócio em 
tempo real para 
otimizar volume, 
proveitos, margem 
e outras métricas

Benefícios: 
Eficácia e eficiência

“Agentes” analisam 
dados para identificar 
cenários que historica-
mente conduziram a 
situações de baixa 
rentabilidade ou 
serviço

Benefícios: 
Capacidade de 
resposta e redução de 
custos 

Compreender o impacto 
na rentabilidade de 
decisões de negócio 
de preço, volume, 
mix, e suprimento, 
em tempo real

Benefícios: 
Eficácia e redução 
de custos

Us
e 

Ca
se
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Decision Analytics - Aumentando a capacidade de decisão 
na supply chain

Respostas (cont.)
Para estas empresas, esta é uma aproximação evolutiva e iterativa, suportada no aumento da qualidade 
e confiança sobre os insights gerados, com uma abrangência crescente de decisões suportadas em dados, 
sem perder a noção que a capacidade de julgamento e a intuição humana continuarão a ser prevalecentes 
em muitas decisões. 

Uma jornada no estabelecimento deste tipo de capacidade deve assentar numa compreensão clara do 
ponto de partida e do business case associado, e ter em consideração alguns ensinamentos de empresas 
que já encetaram este percurso:

· Em primeiro lugar, ter em consideração que é uma jornada, em busca de níveis crescentes de
benefícios que possam ser derivados de aumentos marginais da maturidade digital. É uma maratona e
não uma corrida de sprint, que exige o envolvimento da gestão de topo, governança efetiva e uma
equipa de transformação dedicada e motivada.
· É uma abordagem multifuncional, que é enriquecida por um conjunto de perspetivas mais alarga-
das e diversificadas, e que contribui também para a transformação dessas mesmas funções.
· Aconselha ao envolvimento, desde o início, de um conjunto de parceiros, operacionais, tecnológi-
cos, de conhecimento, que permitem encurtar o tempo e investimento e mais facilmente alavancar
os use cases de maior valor acrescentado.
· É um game changer, permitindo atingir benefícios significativos em múltiplas dimensões.

Reativo

Descritivo
Preditivo

Prescritivo
Cognitivo

Responder a 
problemas assim 
que detetados, 
recorrendo a 
vários sistemas 
potencialmente 
não integrados, 
obrigando a 
intervenções 
múltiplas, pelas 
várias áreas 
envolvidas

Visualizar os fluxos 
logísticos end-to-end

Eliminar visões de silo 
que impedem só 
múltiplos atores de 
verem, entenderem e 
atuarem sobre uma 
“visão única da 
verdade”

Prever indicadores 
operacionais, como Hora 
de Entrega (recorrendo a 
informação estruturada 
e não estruturada, como 
estado do tempo, 
tráfego)

Analisar
automaticamente 
desvios e causas 
prováveis, controláveis
e não controláveis

Priorizar problemas, 
baseado no impacto 
e propor soluções através 
da análise automatizada 
de cenários e opções, 
com insights em 
tempo real.

Colaborar em tempo 
real com parceiros 
para resolução de 
excepções e execução 
de decisões ao longo 
da rede logística

Alavancar em 
AI//Machine Learning 
para analisar dados 
em larga escala, 
identificar tendências 
e anomalias

Potenciar o uso 
de AI/Machine 
Learning para 
automatização 
da decisão com foco 
no aumento 
da eficiência 
e eficácia
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76%

4.4 Temas para a Agenda Futura

Capital Humano - Novas competências requerem novos 
tipos de talento

Desafio
A natureza do trabalho desenvolvido pela função de Supply Chain está a mudar, como consequência da 
transformação do seu papel, mas também do próprio contexto de operação, mais automatizado e digital. 
Vários fatores contribuem para tal:

Novas expectativas de clientes e colaboradores
Clientes e colaboradores esperam das empresas um propósito superior e um impacto social 
positivo. Tal tem implicações diretas não só na lealdade dos clientes, mas também na capaci-
dade de atrair talentos das novas gerações. 

A coexistência do digital e do humano
A criação de um ambiente de trabalho em que o trabalho humano e o digital coexistem de 
forma complementar e harmoniosa é uma realidade com graus crescentes de aplicação e 
profundidade, seja na automação de atividades, no aumento da sensorização e robótica 
física, seja na ampliação das capacidades via AI e analítica. 

Plataformas e novos modelos de relação
Competências non-core ou gaps de competências especializadas podem levar as organi-
zações Supply Chain a olhar para parceiros externos e plataformas, criando novas relações de 
Supply Chain e extensões da força de trabalho (numa lógica “everything as-a-service”).

Novas funções
Novas funções resultarão da convergência de avanços tecnológicos, alterações na estrutura 
da força de trabalho, e das alterações ao nível do ecossistema logístico decorrente duma 
perspetiva de centricidade de cliente.

Tal implica uma mudança fundamental no que respeita às competências fundamentais dos recursos 
humanos afetos à função de Supply Chain, obrigando a concorrer por recursos limitados com outras 
indústrias, tradicionalmente mais atrativas em termos compensatórios e de carreira.

Internacionalmente, mais de metade dos 
responsáveis de RH indica a preparação 
das pessoas para lidar com a introdução 
de AI como o maior dos seus desafios

Fonte: “The Future of Supply Chain – Workforce” KPMG, 2020

56%
das organizações entendem a 
necessidade de desafiar a composição 
da força de trabalho futura (interna, 
externo, partilhado, “bot”)
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Capital Humano - Novas competências requerem novos 
tipos de talento

Respostas
A resposta a estes desafios envolve olhar para a componente 
das pessoas e competências segundo 
um prisma estratégico, de forma a garantir que as empresas 
têm o conjunto de funções, recursos 
e competências para lidar com os desafios de um contexto 
mais digital.

· Rever a composição da força de trabalho, realinhan-
do as funções existentes face a um estado futuro com 
forte componente digital, e criando um ecossistema de 
força de trabalho multifacetado.
· Redesenhar o modelo de gestão de talento segundo 
uma perspetiva mais criativa, que olha para além das 
funções tradicionais e considera outras modelos e 
fontes de outras indústrias com maior maturidade 
digital.
· Apostar no upskill dos recursos existentes, alinhando 
a estratégia de formação e desenvolvimento de 
competências com os objetivos e estratégia de negócio 
da empresa.
· Rever a estrutura de carreiras, para acomodar os 
novos tipos de funções e as expectativas diferenciadas 
dos recursos associados, e criar um ambiente de 
trabalho atrativo para recursos de perfis técnicos e 
tecnológicos.
· Promover a colaboração entre as funções da cadeia 
de valor, a nível interno e externo, e acomodar novos 
modelos de relação laboral (“gig economy”).

Nos próximos anos será natural que encontremos nas organizações de Supply Chain mais sofisticadas 
um conjunto de novas funções que fundem expertise funcional com expertise tecnológico

COO

Operations
Complexity 

Manager
VP Supply Chain 

Resiliency
Supply chain 

architect

Digital COE 
leader

Cost to serve 
director

Cognitive 
Computing 
Engineer

Visibility leader

Sustainability 
leader

Supply chain data 
effectiveness

director

Tax efficiency 
supply chain lead
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Everything as-a-service - Competindo num mundo 
de plataformas

Desafio
Num mundo interconectado, as novas pressões para ir ao encontro das expectativas sempre crescentes 
do cliente – prazos cada vez mais curtos, presença omnicanal, experiência end-to-end totalmente fluída, 
produtos customizados – somam-se às expectativas já existentes para a Supply Chain – gerir custos de 
complexidade, reduzir stocks, entregar encomendas perfeitas. Neste contexto, será difícil ser competitivo 
em todas as dimensões e há que fazer opções.

Respostas 
As plataformas digitais têm a capacidade de criar um ecossistema completo, ligando fornecedores, 
fabricantes, marcas, prestadores de serviços logísticos, prestadores de serviços financeiros, serviços 
pós-venda, e uma outra miríade de serviços, com os consumidores, com níveis de escalabilidade excecio-
nais.
A criação de uma estratégia que atenda a esta realidade, e às respetivas vantagens e ameaças, é uma 
inevitabilidade de sobrevivência a prazo.

As cadeias logísticas do futuro devem:

· Alavancar e monetizar as componentes onde são
competitivas e aumentar sistematicamente essas vantagens.
· Alavancar nos serviços em que outros parceiros são melhores e mais
competitivos, seja de forma transversal
seja para servir determinados segmentos de clientes.
· Serem flexíveis para SERVIR ou SER SERVIDO, mesmo dentro da mesma
componente funcional.

Os benefícios desta flexibilidade incluem:

· Novas fontes de proveitos e menores custos totais de serviço.
· Capacidade para competir com players incumbents com uma estrutura
de ativos madura.
· Menor time-to-market na entrada em novos mercados, segmentos ou
produtos.
· Maior agilidade para dar resposta de forma dinâmica às flutuações da
procura.
· Mais opções para configurar e operacionalizar a experiência de cliente.
· Flexibilidade para servir todos os diferentes segmentos de clientes.
· Incluir capacidades best-of-breed para melhorar a performance.

Fornecedor 
As-a-service

Cliente
As-a-service

Manter 
Capacidade 

Interna

Desenvolver 
Capacidade 

Interna

Non core Vantagem
Competitiva

Core
Fr

ac
a

Ca
pa

ci
da

de
Ex

ce
le

nt
e

…mil transações por segundo processadas na 
plataforma AliBaba em pico durante o evento 
Singles Day de 2020, que este ano totalizou 
74,1 mil milhões de dólares de vendas (+93% 
que no ano passado)

Fonte: Ellen MacArthur Foundation, DHL

544 2.1M
…de pequenos retalhistas tradicionais 
participaram nesta edição, juntamente 
com quase 32 mil marcas nacionais 
e internacionais
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Everything as-a-service - Competindo num mundo 
de plataformas
Respostas (cont.)
Incorporar o papel das plataformas na estratégia de negócio implica uma definição clara das diversas 
jornadas de cliente associados aos segmentos servidos, uma análise realista das capacidades internas 
distintivas onde alavancar as vantagens competitivas e do ecossistema de capacidades externas com-
plementares. 

Alguns dos aspetos a endereçar incluem:

· Instituição de uma arquitetura de Supply Chain
flexível, com a capacidade de adaptação e reação
às dinâmicas da procura e da oferta e do contexto
de operação e dos riscos inerentes.

· Consideração de um universo alargado de
parceiros, para além dos normais 3PL e 4PL, e
que incluem parceiros tecnológicos, parceiros de
comunicações, parceiros de conhecimento,
agentes da “Gig Economy”.

· Criação de visibilidade sobre a execução das
componentes internas, com elevada fiabilidade
e tempestividade da informação produzida,
potencialmente suportado na sensorização
massiva dos pontos de controlo críticos das
operações.

· Adoção de arquiteturas digitais abertas e
escaláveis, que permitam a exposição e a
interoperabilidade numa perspetiva cliente e
fornecedor as-a-service, com os adequados níveis
de proteção e segurança digital.
Reforço da capacidade para gerir a execução no
contexto de uma rede complexa de parceiros,
com mecanismos de contratualização fluídos,
com objetivos de negócios e métricas alinhados
de forma a garantir coerência e coesão operacio-
nal no cumprimento das expectativas de cada um
dos segmentos de clientes e na reputação das
marcas.

A complexidade dos ecossistemas de parceiros
obriga a competências e tecnologias
específicas de gestão

Alliance 
partner

3PL

SAAS 
providers 

Cloud 
partners 

Contractors Copackers

Gig economy 
worker

Contract
manufacturing

Solution 
architects 

Supply 
and 

demand 
planning
partner

Knowledge 
partners

Supply 
chain 

architects 
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Risco e resiliência nas supply Chains - do Just-in-Time 
ao Just-in-Case?
Desafio
Os riscos atualmente enfrentados pelas empresas, face a um passado recente, têm vindo a registar uma 
incidência e um nível de impacto crescentes. Destes, a quase totalidade tem impacto estrutural nas 
Supply Chain: ciberataques, fenómenos ambientais adversos, volatilidade dos mercados, riscos políticos, 
riscos financeiros, entre numerosos outros. 
Simultaneamente, e apesar de o nível de consciencialização face a estes fenómenos ter aumentado de 
forma transversal aos vários setores, este ainda não se encontra em níveis equiparáveis à dimensão e 
impacto potencial dos riscos que enfrentam. Num estudo efetuado pela KPMG, junto de um conjunto de 
empresas a nível internacional, estimou-se que:

· Apenas 13% possuíam uma visibilidade end-to-end da Supply Chain.
· Cerca de 50% classifica o seu nível de compreensão de temas de Risco & Compliance como “limitado
a razoável”.
· 57% assumem dificuldades em compreender a exposição do negócio a riscos transversais.
· Apenas 44% usam ferramentas de tracking que permitem reporte de riscos real-time.

Neste contexto, coloca-se como chave o desafio de os decisions-makers analisarem as SC das suas organi-
zações e reforçarem os elos mais facilmente impactados pela efetivação dos referidos riscos. Adicional-
mente, deverão repensá-la estrategicamente quando não forem possíveis ações táticas, fazendo-o, pelas 
exigências do mercado, de uma forma cost-effective e sem impacto nos níveis de serviço prestados ao 
cliente.

Respostas
Gerir esta complexidade crescente, garantindo os níveis otimizados de performance exigidos pelos 
stakeholders, implica que as empresas tenham de desenvolver e implementar mecanismos de gestão de 
risco, que lhes permita evoluir para uma gestão preditiva dos riscos (face ao atual paradigma, generaliza-
do, de ações puramente reativas). Tal pressupõe uma correta definição do Governance, das Funções e 
Processos que o suportarão, de uma análise e catalogação extensiva dos riscos de SC, e do alicerçar do 
mesmo numa base tecnológica ágil e efetiva.
Neste contexto, há um conjunto de ações transversais que os líderes de Supply Chain deverão ter em 
consideração, como direção relevante na evolução das suas operações, e para as capacitarem da resiliên-
cia necessária, no presente e no futuro:

Fonte: KPMG Predictive Supply Risk Management

Aumento da transparência ao longo 
da cadeia, aumentando a integração/ conetividade 
com stakeholders

Implementação de mecanismos de gestão
pró-ativa do risco vs. gestão reativa

RISCO E RESILIÊNCIA: 
A EVOLUÇÃO 

DA SUPPLY CHAIN

Otimização da performance via a 
implementação de mecanismos 

preditivos na Supply Chain

Desenvolvimento de planos de gestão 
de risco e implementação de medidas 
de mitigação

Geração de mecanismos de avaliação de risco
e apoio à decisão holísticos e transversais 

ao negócio (vs. visão típicade silos)

Adoção de mecanismos de mecanismos de reporte 
preditivo e automatizado, gerando informação 
atualizada e relevante
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Micro supply chains - Balancear o custo da complexidade
com o valor de uma oferta diversificada e customizada

Desafio
Operacionalizar a proposta de valor da marca e dar resposta às expectativas crescentes e diferenciadas 
dos clientes faz parte das responsabilidades da função logística. 
Contudo a variedade da oferta e a complexidade para servir segmentos distintos, induz ineficiências e 
custos acrescidos, muitas vezes escondidos, e reduz a agilidade dos modelos tradicionais de Supply Chain.

Gerir esta complexidade crescente com níveis otimiza-
dos de performance implica que as empresas:

· Compreendam as fontes de valor que resultam da
variedade: a variedade por si não cria necessariamente
valor. É fundamental analisar os requisitos dos clientes
e canais – alguns segmentos poderão privilegiar
rapidez, outros funcionalidade e ainda outros o custo –
no contexto mais geral da diferenciação face à concor-
rência.
· Otimizem o modelo de entrega – o objetivo
é entregar o melhor valor ao custo mais baixo, 
alinhando o modelo de entrega do produto ou serviço 
com as necessidades de cada segmento, e normalizar 
os processos associados a cada segmento de clientes.

— Novos Produtos
— Novos atributos e funconalidades
— Novas marcas
— Novos designs
— Novos componentes e fornecedores
— Produtos agregados evolutivos
— Serviços add-on e soluções 
— Novas promoções e campanhas
— Novas formas de customizaçao de 

produtos

— Novos requisitos operativos
— Séries curtas / mais mudanças de 

produção
— Maiores custos de garantia/qualidade
— Mais SKU para gerir inventário e 

obsolescência
— Menor agilidade
— Menor alavancagem junto de fornecedores
— Conhecimento comercial diluído

— Novos clientes, segmentos e canais
— Características diversificadas dos clientes
— Condições dinâmicas dos canais
— Requisitos funcionais evolutivos dos clientes
— Requisitos de serviço e penalidades mais 

fortes
— Condições comerciais e de preço distintivas
— Aproximação comercial do tipo “dar o que o 

cliente quer”
— Novas condições geopolíticas 
— Novos influenciadores da compra

Variedade nos produtos, 
design e fornecedores

Variedade nos canais, 
clientes e requisitos 
de serviço

Complexidade Operacional

Fonte: KPMG in the US, Complexity Management 
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Foco na variedade certa

Abordagem revista…

Menos Variedade

1

2

Abordagem tradicional…

Fonte: KPMG in the US, Complexity Management 

Impacto da Variedade na Performance Operativa

10-15%_
10-15% do total de SKUs ativos
foram identificados como não
cobrindo sequer os seus custos
variáveis

20-30%_
20-30% dos clientes destroem valor,
face a condições comerciais e/ou
custos de serviço desajustados
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4.4 Temas para a Agenda Futura

Micro supply chains - Balancear o custo da complexidade
com o valor de uma oferta diversificada e customizada
Desafio
Micro Supply Chains são mini modelos operativos focados no cliente, e não na função ou processo, e 
permitem customizar produtos, políticas, sistemas de produção, fluxos, e sistemas, construídos em torno 
dos requisitos de segmentos de clientes específicos, e altamente suportadas na digitalização e conectivi-
dade. São:

· Altamente flexíveis, com a capacidade de reagir e escalar rapidamente a alterações da procura e das 
expectativas dos clientes.
· Descentralizadas, transferindo a criação de valor para o mais próximo possível do cliente.
· Independentes, servindo segmentos de cliente específicos e gerindo os custos associados.

Implicam alterações profundas na forma com as funções de Supply Chain operam e se estruturam fisica-
mente, na medida em que a criação e entrega de valor para perto do cliente ajudam a balancear o valor da 
variedade com o custo da complexidade.

A adoção de micro Supply Chains implica ajustamentos estruturais a múltiplos níveis:
· Alterações ao nível da estrutura e organização interna, reavaliando decisões insource/ outsource, 
explorando ofertas 3PL, 4PL, “Uberização” e novas tecnologias de transporte (drones, etc.).
· Revisão dos modelos de parceria e relacionamento e na forma como a performance é medida, 
alinhando a cadeia logística desde a produção até ao centro de distribuição em torno dos requisitos e 
valor dos segmentos de cliente.
· Abordagens/capacidades modulares que permitam gerar sinergias entre micro Supply Chains e gerir 
custos, o que implica acordar sobre resultados esperados, ter políticas claramente definidas, proces-
sos standardizados e analítica com visibilidade transversal a todas as organizações envolvidas.
· Sistemas de informação com a capacidade para rapidamente se adaptarem e escalarem, para 
acompanhar as mudanças dos modelos operativos e os parceiros que os suportam, implicando 
arquiteturas abertas com elevados padrões de segurança.
· Níveis de digitalização, visibilidade end-to-end, qualidade e tempestividade de informação 
superiores, que permitam recorrer ao suporte da tecnologia, e em particular à Inteligência Artificial, na 
gestão da complexidade e suportar mais e melhores decisões em menos tempo.

De…
Abordagem única e 
verticalmente integrada da 
cadeia logística

Para…
Múltiplas cadeias 
logísticas, modulares, 
descentralizadas e 
integradas

Estrutura

De…
Amplitude de competên-
cias internas de Supply 
Chain

Para…
Mix de competências 
internas, as-a-service, e 
relações externas

Competências

De…
Sistemas aplicacionais 
integrados entre funções 
corporativas

Para…
Plataformas colaborativas 
comuns a parceiros 
corporativos

Sistemas

De…
Rede focada na 
utilização dos activos

Para…
Rede desenhada para 
criar flexibilidade e 
adaptabilidade à procura 
do mercado

Ativos

Fonte: KPMG in the US, Complexity Management projects, 2019.
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4.5 Considerações finais

A evolução no contexto da transformação
da economia nacional

As próximas décadas serão marcadas por transformações importantes, determinadas em primeiro lugar 
por uma estratégia de saída da grave crise económica, financeira e social decorrente da situação pandémi-
ca, mas também pelas forças estruturais globais, resultantes das reconfigurações geopolíticas no tabuleiro 
internacional com ajustamentos à globalização, da transformação tecnológica e digital, das alterações
da matriz energética mundial, e da descarbonização e sustentabilidade ambiental e climática.
As declinações destas transformações para a estratégia nacional estão pela primeira vez desde a década 
de 90, sintetizadas numa visão integradora e estratégica nacional plasmada no documento “Visão
Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030” do Prof. António Costa 
e Silva. 

Este reposicionamento nacional será necessariamente coerente com a visão de competitividade suporta-
da nas dimensões Transição Verde, Liderança Digital e Resiliência, da União Europeia, cujos recursos 
financeiros serão instrumentais para suportar os investimentos a realizar, quer no contexto público quer 
privado (cerca de 58,7 mil milhões de Euros, associado ao PT 2020, Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027 e Plano de Recuperação Europeu). 
Neste contexto, a política de industrialização europeia não deixará de ser um dos principais fatores na 
reconfiguração das cadeias de valor onde muitas das empresas nacionais se inserem, e em particular 
naquelas que foram já identificadas pelo Strategic Forum for IPCEI  como Cadeias de Valor Estratégicas – 
“Mobilidade Autónoma, Limpa e Conectada”, “Hidrogénio – Tecnologias e Sistemas”, “Smart Health”,
“Internet of Things Industrial”, “Indústria com Baixas Emissões de Carbono”, “Cibersegurança”, a que se
somam ainda outras três já em desenvolvimento: baterias, microeletrónica e high-performance computing.
O posicionamento e captura de valor que as empresas nacionais lograrem atingir neste movimento em 
direção à “autonomia estratégica” da Europa, será instrumental para o desenvolvimento nacional. E 
independentemente da combinação de cenários futuros de desenvolvimento que estão reservados para o 
País, novos requisitos irão surgir para os quais a Logística nacional terá de encontrar respostas. A estes 
requisitos somam-se todos os demais já discutidos a jusante, com particular destaque para os resultantes 
da evolução dos padrões de consumo, da predominância do omnicanal, mas também da evolução 
demográfica e territorial nacional.

A Logística, função transversal a todas as cadeias de valor, terá ela própria de evoluir e incorporar as 
dimensões da Digitalização, da Descarbonização e da Resiliência. 
E se na vertente do investimento público em infraestruturas nas várias vertentes modais, fundamental sem 
dúvida para endereçar um conjunto de carências estruturais limitadoras da eficiência e escalabilidade das 
operações logísticas nacionais e suportar reposicionamentos estratégicos das indústrias e serviços, existe 
uma alocação muito importante de fundos públicos, parece fundamental considerar também, à semelhan-
ça de outros setores económicos, que a Logística, na vertente das empresas, necessitará também de 
apoios para lograr as transformações que os seus “clientes” exigirão. 
Seja na descarbonização das frotas de transporte, na adequação das infraestruturas aos requisitos da 
circularidade na digitalização dos processos de planeamento e execução, ou no capital humano, novos 
níveis de investimento serão necessários, aspeto que poderá ser um constrangimento importante aten-
dendo à estrutura do ecossistema logístico nacional, suportado num elevado número de PME, que lhe 
conferem agilidade e flexibilidade, mas também uma menor capacidade para operar transformações 
estruturais.
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4.5 Considerações finais

A criticidade da Logística na evolução da economia nacional

O necessário processo de evolução da Logística aqui trilhado implica, naturalmente investimentos signifi-
cativos nas mais variadas vertentes. Apesar de ser previsível que o setor Logístico continue a efetuar o seu 
caminho de evolução e adaptação, naturalmente associado à mutação contínua dos setores que suporta, 
importa que as estratégias de desenvolvimento nacionais e supranacionais que estão a ser consideradas, 
assim como os instrumentos que as operacionalizarão, tenham presentes que a amplitude, solidez e 
eficiência das Cadeias Logísticas vigentes e futuras, críticas para a operacionalidade dos modelos previs-
tos, estão assentes em funções, entidades e recursos, que devem ser protegidos e potenciados.

Convém ainda destacar que é crítico que a seleção concreta dos apoios a atribuir à Economia privilegie 
aqueles com verdadeiro impacto e com efeito de multiplicador económico: dado que a Logística é dos 
alicerces fundamentais da economia nacional, e, utilizando uma analogia facilmente reconhecível, é crítico 
que estes sejam endereçados e suportados com a mesma atenção e detalhe que é prestada à construção 
dos seus segmentos mais imediatamente reconhecíveis.
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3PL

4PL

A.M.

AFIA

AI 

AML

AMP

AMT

ANAC

APICCAPS

APLOG

ATP

B2A

B2B

B2C

BEV

CELPA

CEP

CETA

CMS

COO

CRM

DGAE

DGR

DSD

e2e

e-AWB

EBITDA

ECDT

EDI

EPOS

ERP

ERTMS

ETA

EUA

FAO

FBCF

FSC®

FTE

GVC

HEV

I&D

IATA

ICAO

IMO

Third-party Logistics

Fourth-party Logistics

Área Metropolitana

Associação de Fabricantes da Indústria automóvel

Artificial Intelligence

Área Metropolitana de Lisboa

Área Metropolitana do Porto

Autoridade da Mobilidade e dos Transportes

Autoridade Nacional da Aviação Civil

Associação Portuguesa Ind. Calçado Componentes Artigos Pele Sucedâneos

Associação Portuguesa de Logística

Associação Portuguesa do Têxtil e do Vestuário em Portugal

Business-To-Administration

Business-To-Business

Business-To-Consumer

Batery Electric Vehicle

Associação da Indústria Papeleira

Courier, Express, and Parcel 

Comprehensive Economic and Trade Agreement

Capacity Management System

Chief Operations (or operating) Officer

Customer Relationship Management

Direção-Geral das Atividades Económicas

Dangerous Goods Regulations

Direct-store-delivery

End-to-end

e-air waybill 

Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization

Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço

Electronic Data Interchange

Electronic Point of Sale

Enterprise Resource Planning

European Rail Traffic Management System

Estimated time of arrival

Estados Unidos da América

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura

Formação Bruta de Capital Fixo

Forest Stewardship Council

Full-Time Equivalent

Global Value Chain

Hybrid Electric Vehicle

Investigação e Desenvolvimento

International Air Transport Association

International Civil Aviation Organization

International Maritime Organization
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IMT-IP

INE

IoT

IT

ITV

JUL

JUP

KPI

LNG

LPI

ML

OEM

PEFC™

PHEV

PIB

PLACI

R&D

RFID

RH

RNPL

RTE-T

RTV

SC

SKU

TEGACS

TEU

TMCD

TMS

TTIP

UE 

ULD

UNCTAD

UPU 

USD

UWF

V2I 

V2V

VAB

WMS

ZAL

Instituto da Mobilidade e dos Transportes - Infraestruturas de Portugal

Instituto Nacional de Estatística

Internet of Things

Information Technologies

Indústria Têxtil e Vestuário

Janela Única Logística

Janela Única Portuária

Key Performance Indicator

Liquefied Natural Gas

Logistics Performance Index 

Machine Learning

Original Equipment Manufacturer

Programme for the Endorsement of Forest Certification

Plug-in Hybrid Electric Vehicle

Produto Interno Bruto

Pre-loading Advance Cargo Information

Research & Development

Radio-Frequency IDentification

Recursos Humanos

Rede Nacional de Plataformas Logísticas

Rede Transeuropeia de Transportes

Real-Time Visibility

Supply Chain

Stock Keeping Unit

Technical Experts Group on Air Cargo Security 

Twenty-foot Equivalent Unit 

Transporte marítimo de curta distância

Transport Management System

Transatlantic Trade and Investment Partnership

União Europeia

Unit Load Devices

United Nations Conference on Trade and Development

Universal Postal Union

United States Dollar

Uncoated woodfree paper 

Vehicle to Infrastructure

 Vehicle to Vehicle

Valor Acrescentado Bruto

Warehouse Management System

Zona de Apoio Logístico 
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