LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
O Porto de Setúbal tem uma localização privilegiada a 45 kms de Lisboa, com boas
ligações rodo-ferroviárias ao hinterland, distando 2 horas da região de Badajoz e
cerca de 5 horas/600Km da região de Madrid, posição que sairá reforçada com a
conclusão da ligação ferroviária entre Évora-Elvas-Fronteira do Caia, posicionando-se como um porto de excelência no Shortsea Shipping, com a barra aberta
24 horas por dia.
O facto de estar diretamente ligado à Rede Ferroviária Nacional e à Rede Rodoviária
Principal, inserindo-se na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T); ser um porto
com uma grande capacidade disponível instalada e com possibilidade de expansão
na frente marítima; estar inserido numa das mais importantes zonas industriais do
país e com possibilidade de instalação de novas unidades, e estar integrado em
zonas logísticas de grande dimensão fazem do Porto de Setúbal um dos portos
mais competitivos da Costa Atlântica da Europa, situado no cruzamento das
rotas NS e WE.

PORTO DE
SETÚBAL

A sua área de influência integra os concelhos de Palmela e Setúbal, sendo este
ultimo considerado o 4º maior concelho exportador a nível nacional, beneficiando
da influência do maior centro de consumo nacional, Lisboa. A grande dimensão da
exportação está ligada à forte presença industrial em Palmela, com a Autoeuropa, a
Faurecia na produção automóvel, e em Setúbal, na Península da Mitrena, onde
estão instaladas a Navigator e a Sapec, entre outras, parceiras do Porto de Setúbal.
Também é por Setúbal que várias empresas nacionais, que constam entre as
maiores indústrias exportadoras, como a Somincor, a Siderurgia Nacional e a
Cimpor, exportam parte da sua produção.
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LÍDER NO SEGMENTO

ROLL-ON ROLL-OFF

Canal Norte

O Porto de Setúbal é líder nacional no segmento de carga ro-ro no que
concerne à movimentação de veículos ligeiros novos. É uma carga de
elevado valor, que aporta rendimentos e representatividade ao porto, quer
em termos de importação de veículos, quase todas as marcas comercializadas no país, quer em exportações de veículos montados nas fábricas em
Portugal como é o caso da fábrica da VW, AutoEuropa, em Palmela.

Tróia

PROJETOS INVESTIMENTO
Por forma a consolidar a sua posição e potenciar o seu desenvolvimento como um grande porto na região de Lisboa, o Porto de Setúbal tem como projetos de
investimento em conformidade com a Estratégia para o Aumento da Competitividade Portuária, Horizonte 2026, do Governo, que recentra os portos como elos
por excelência das cadeias logísticas de transporte mutlimodais, fundamentais para a eficiência das cadeias logísticas e elementos essenciais para atrair
negócios:

Doca de Pesca

Doca de Recreio

(multiusos)

(multiusos)

Terminal Sadoport

Terminal Ro-Ro

Terminal Uralada

Terminal Praias do Sado

Terminal Portuário Sapec

Terminal de Granéis
Líquidos Sapec

Terminal Alstom

(granéis líquidos)

Lisnave Estaleiros Navais

Acessos Marítimos

Terminal Eurominas
(granéis sólidos)

(granéis sólidos e líquidos)

Teporset
(granéis sólidos)

O Porto de Setúbal dispõe de terminais portuários especializados em todos os
tipos de carga, com grande capacidade disponível, localizados fora dos limites da
cidade de Setúbal, com ligações diretas e sem constrangimentos de
tráfego.
Terminal Multiusos Zona 1 - TERSADO
Este terminal está concessionado à TERSADO e destina-se à movimentação de
carga geral fraccionada, ro-ro, granéis sólidos e contentores. Dispõe de uma
frente cais de 864 metros de comprimento e uma rampa Ro/Ro de 30m de largura
(5 postos de acostagem), aqui os fundos situam-se entre os -9,5 m (ZH) e -10,5 m
(ZH). O terminal dispõe ainda de áreas de armazenagem de
2 116 m2 a coberto e 102 000 m2 a descoberto.

Acessos Ferroviários
É o 2º maior porto ferroviário a nível nacional, a receber cerca de 6000
comboios/ano, sendo que estão em curso os estudos técnicos de engenharia para a melhoria das acessibilidades ferroviárias, que inclui a eletrificação
das vias até ao interior dos terminais, tendo em vista maximizar a operacionalidade das infraestruturas para permitir o aumento da capacidade de receção
de comboios com redução dos custos de operação, redução de manobras e
reforçando a segurança da circulação ferroviária.

No âmbito da melhoria dos sistemas de informação foi já lançado o concurso para o desenvolvimento da Janela Única Logística, um projeto de âmbito
nacional, que tem como objetivo atualizar e estender o sistema JUP a toda
a cadeia logística, integrando os meios de transportes terrestres e
desenvolver ligações aos portos secos e plataformas logísticas, numa lógica
intermodal. O projeto é promovido pela APP – Associação dos Portos de
Portugal, envolve todas as administrações portuárias, e será cofinanciado
pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização (COMPETE 2020). Foi também recentemente lançado o
concurso público internacional da melhoria do sistema de VTS que consiste
na atualização da infraestrutura informática a nível de hardware e software
dedicados do Centro de Controlo Marítimo.

(Granéis Sólidos e Líquidos)

Terminal Tersado

TERMINAIS PORTUÁRIOS

A melhoria das acessibilidades marítimas, integrada na Estratégia para o
Aumento da Competitividade Portuária para o Horizonte 2026, consiste no
aprofundamento do canal da barra e do canal norte para -15m ZH e -13,5 ZH,
respetivamente, contribuindo para a qualidade e segurança das operações,
dotando o porto de condições para receber navios com maior capacidade,
sendo expectável um crescimento consistente da carga movimentada, em
particular do segmento de contentores.

Melhoria dos Sistemas de Informação

Rio Sado

Canal Sul

O crescimento neste segmento demonstra a capacidade do Porto de Setúbal
em dar resposta competitiva às necessidades do setor automóvel, na
importação e exportação, posicionando-o como uma das referências europeias no Roll-on Roll-off, com linhas regulares que servem os mais diversos
portos da Europa, Mediterrâneo e Extremo Oriente.

Terminal Multiusos Zona 2 - SADOPORT
Este Terminal está concessionado à SADOPORT e destina-se à movimentação de
carga geral fraccionada, ro-ro (pesados) e contentores. Dispõe de uma frente cais
de 725 metros de comprimento, fundada a -15m (ZH) (4 postos de acostagem);
fundos de -12m (ZH); áreas de armazenagem de 1 619 m2 a coberto e de 200 778
m2 a descoberto; um pórtico de cais de 45 toneladas; um pórtico de cais de 40
toneladas (pós-panamax).

(granéis líquidos)

Terminal Autoeuropa

(RoRo)

Terminal Petrolífero
Tanquisado/Eco -Oil

Terminal Secil
(granéis sólidos)

Terminal Roll-On Roll-Off Coelho da Mota/Terminal AutoEuropa
Destinado à movimentação de carga roll-on/roll-off. Dispõe de uma
frente cais com 365 metros de comprimento (2 postos de acostagem) e
uma rampa ro-ro, apoiada em duques d’Alba (1 posto de acostagem);
fundos de –12m (ZH); terrapleno para armazenagem a descoberto com
uma área total de 155 000 m2, dos quais 60 000 m2 concessionados à
AutoEuropa em regime de uso privativo.
Terminal Portuário SAPEC
Está concessionado à SAPEC - Terminais Portuários, SA e destina-se à
movimentação de granéis sólidos e líquidos. Dispõe de uma frente cais
com 112 metros de comprimento (1 posto de atracação) que permite a
atracação de navios até 200 metros de comprimento e até 10,5 metros
de calado, bem como de um terrapleno para armazenagem a
descoberto com cerca de 25 000 m2.

