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Comunidade Portuária  defende

Porto de Setúbal com capacidade para 20 anos

A capacidade do Porto de Se-
túbal para contentores “é su-
ficiente para os próximos 20 

anos e deverá ser esgotada primei-
ro”, esta é a posição defendida pela 
Comunidade Portuária de Setúbal 
(CPS), apresentada recentemente. A 
ideia de que Setúbal apresenta todas 
as condições para complementar a 
oferta existente e, assim, responder 
ao desafio do Governo de aumentar 
o movimento de contentores, em 
portos nacionais, de 2,2 milhões para 
6,5 milhões, até 2020, sem qualquer 
investimento adicional, foi uma das 
ideias debatidas durante uma sessão 
realizada no Fórum Luísa Todi.

O estudo apresentado por José Au-
gusto Felício, presidente do Centro de 
Estudos de Gestão do ISEG, que ver-
sou sobre “A análise comparativa de 
serviços de contentores do Porto de 
Setúbal com o Porto de Lisboa”, reve-
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ISEG, no Fórum Luísa Todi, onde foram realçadas as vantagens do porto sadino.

lou que o transporte de carga para a 
margem norte do Tejo é mais rápido 
se for feito a partir de Setúbal, do que 
a partir da Trafaria ou do Barreiro, e 
que a distância entre Setúbal e Lisboa, 
por via ferroviária, é mais curta do que 
a distância entre Barreiro e Lisboa ou 
Trafaria e Lisboa.

Outra das conclusões deste estudo 
revela que “o custo das dragagens ne-
cessárias para manter aberto o canal 
de acesso ao futuro terminal do Bar-
reiro implica um acréscimo de custo 
da operação portuária superior a 7 eu-
ros por tonelada de carga movimen-
tada, tornando a operação no Porto 
de Setúbal bastante mais vantajosa”. 
Ou seja, para fazer face ao aumento 
do movimento de contentores de 
hinterland nos próximos 20 anos na 
região Sul de Portugal, não é necessá-
rio qualquer investimento adicional, 
mesmo que se transfiram cargas dos 

terminais da margem norte de Lisboa.  
A capacidade actual do terminal de 
contentores do Porto de Setúbal já 
responde à procura prevista para os 
próximos 20 anos na região Lisboa/
Setubal, de acordo com o histórico 
e os estudos de tráfego existentes e 
não menos importante, sem investi-
mento. Augusto Felício referiu, ainda, 
que “num país de fracos recursos, não 
esgotar em primeiro lugar a capacida-
de já existente em Setúbal, é assumir 
riscos desnecessários para os contri-
buintes, numa solução ainda mal con-
figurada”. A situação, defende, “pode 
vir a criar um potencial novo “Elefante 
Branco”, para um projecto de 700 mi-
lhões, dragagens de primeiro estabe-
lecimento entre 100 e 150 milhões de 
euros e dragagens de manutenção no 
novo terminal, que alguns estimam 
até 50 milhões de euros por ano, em 
face da imprevisibilidade do compor-

tamento do leito do Tejo, na zona do 
terminal”. À apresentação do estudo, 
seguiu-se uma mesa redonda, media-
da por Ricardo Costa, director do jor-
nal Expresso, na qual a audiência teve 
a oportunidade de ouvir a opinião de 
vários nomes de reconhecido mérito. 
Pedro Reis, ex-presidente do AICEP, 
falou na vantagem em concentrar 
investimento em polos de desenvol-
vimento e questionou: “Haverá massa 
crítica para mais oferta?”. Tiago Pitta 
e Cunha, consultor da Presidência da 
República para os Assuntos do Mar, 
referiu que é necessário um estudo 
sobre a procura e um EIA que avalie 
impactes, incluindo uma análise com-
parativa de soluções. Referiu ainda 
que o investimento feito em Setúbal 
com o dinheiro dos contribuintes terá 
de ser utilizado, referindo-se à capaci-
dade disponível neste porto. 

José Eduardo Martins, ex-secretário 

de Estado do Ambiente, disse que na 
zona do Barreiro existe um dos maio-
res passivos ambientais do país. De 
destacar que, actualmente, o Porto de 
Setúbal conta com aquele que é um 
dos maiores terminais de contentores 
do país, a trabalhar a cerca de 25 por 
cento da capacidade neste segmen-
to e a 50 por cento nos segmentos 
de carga geral e granéis. O terminal 
movimenta atualmente 70 mil TEU 
por ano e tem investimentos feitos 
para uma capacidade de 250 mil TEU/
ano e capacidade de expansão para 
chegar até um ou dois milhões de 
TEU/ano. “Este terminal conta com a 
vantagem adicional de ter já ligações 
ferroviárias com ramais dedicados 
dentro dos principais terminais e com 
ligação direta à rede nacional, algo de 
verdadeiramente distintivo”, foi subli-
nhado pela Comunidade Portuária de 
Setúbal.


