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Lisboa , 4 de Novembro de 2014 

Sessão na Ordem dos Engenheiros 

UM NOVO TERMINAL DESTINADO À OPERAÇÃO DOS GRANDES NAVIOS PORTA CONTENTORES  
DE ÚLTIMA GERAÇÃO? 

Justifica-se a sua construção? 

 Esse terminal, seria principalmente vocacionado para a exportação de serviços para o 

hinterland internacional e o transhipment. 

 Existindo em Sines um terminal com esta vocação haverá mercado para a construção 

no País de mais um terminal com a mesma vocação? 

 A construção de mais um terminal com esta vocação só se poderá concretizar caso 

surja algum operador global interessado e pague todas as infraestruturas e respetivos 

acessos, sem risco para o Estado, quer na construção quer na exploração. 

Se for o caso, qual a localização mais favorável? 
A localização mais favorável para um novo terminal será a que: 

 Na área marítima, disponha, além dos fundos necessários e estáveis, de condições 

naturais que minimizem os tempos de estadia dos navios no porto - curtas distâncias 

de transporte e boa operacionalidade do terminal - e que permitam uma navegabilidade 

segura e sem constrangimentos; 

 Na área terrestre, disponha de bons acessos rodoviários e ferroviários. 
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Lisboa , 4 de Novembro de 2014 

Sessão na Ordem dos Engenheiros 

UM NOVO TERMINAL DESTINADO À OPERAÇÃO DOS GRANDES NAVIOS PORTA CONTENTORES  
DE ÚLTIMA GERAÇÃO? 

Quais as Alternativas no Estuário do Tejo? 

 O local de estuário do tejo mais favorável para 

a construção do terminal é, sem dúvida, a 

jusante da Cova do Vapor.  

 A solução consiste basicamente num dique 

ligando a Cova do Vapor ao Bugio e no 

terrapleno e cais requeridos para o terminal, 

em construção faseada. 

 Esta solução permitiria resolver, 

simultaneamente, a construção de um terminal 

com ótimas condições na área marítima e a 

recuperação e estabilização, com carácter 

permanente, da praia da Caparica. 

 Esta solução não é, contudo, servida na área 

terrestre por bons acessos rodo ferroviários. 

Trafaria – Cova do Vapor 

Solução conceptual do Terminal de Contentores a Poente da 

Cova do Vapor 
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UM NOVO TERMINAL DESTINADO À OPERAÇÃO DOS GRANDES NAVIOS PORTA CONTENTORES  
DE ÚLTIMA GERAÇÃO? 

 Esta solução permite reestabelecer a situação global que existia há séculos antes do 

rompimento do banco arenoso do Bugio, conforme mostram as figuras. 

Trafaria – Cova do Vapor 

Comparação entre o 

terrapleno a realizar e 

o banco de areia que 

emergia na preia-mar 

há mais de século e 

meio (levantamento 

hidrográfico de 1842-

1893 )  

Acumulação das 

areias na margem 

esquerda do Tejo 

após o rompimento 

do banco arenoso 

do Bugio  

 Não existe outro local do estuário do Tejo com condições naturais tão favoráveis para 

a construção de um terminal destinado à operação de grandes navios porta 

contentores de última geração.  

 O Barreiro, por exemplo, não tem condições para ser local alternativo ao da Cova do 

Vapor. 

Alternativa dentro do estuário do Tejo 
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UM NOVO TERMINAL DESTINADO À OPERAÇÃO DOS GRANDES NAVIOS PORTA CONTENTORES  
DE ÚLTIMA GERAÇÃO? 

 Será necessário e urgente realizar a obra do Fecho da 

Golada do Bugio, reservando o local para eventual futura 

utilização portuária. 

 Enquanto esta obra não for realizada, o País continuará a 

delapidar o seu património e a gastar dinheiro. Só nos 

últimos 10/15 anos foram gastos mais de 36 milhões de 

euros. 

 Será preciso realizar o projeto dessa obra para as 

condições locais atualmente existentes, baseado em 

estudos nos domínios da engenharia costeira e da 

hidráulica marítima e fluvial e, também, do impacte 

ambiental. 

 Estima-se que seja necessário um volume de cerca de 5 

milhões de metros cúbicos de areia, em grande parte 

proveniente da dragagem de abertura do canal de 

navegação.  

 O valor estimado das obras é de 25 a 30 milhões de euros. 

 

E se não se justificar o investimento a curto / médio prazo na construção do terminal? 

Obra do Fecho da Golada do Bugio. 

Proposta de plano base de desenvolvimento da 

região  
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O DESTINO DOS TERMINAIS DE CONTENTORES EXISTENTES NA MARGEM DIREITA DO TEJO 

 Concessionado na década de 1980 à LISCONT com a previsão de que no prazo de 20 

anos deveria arrancar um novo terminal de contentores em outro local do estuário. 

 Em Outubro de 2000 ficou concluída uma empreitada, no valor de 15 milhões de euros, 

que consistiu no aprofundamento parcial da frente do cais para -13mZH e no avanço 

deste de cerca de 20m, ficando a área de terrapleno com 12ha e o cais com 630m, 230m 

com fundos de -13mZH e 400m com -14mZH. 

 O terminal tem a capacidade de movimentação instalada de 340 000 TEU´s por ano. 

 

Os terminais existentes 

TCA – Vista aérea 

O TCA, Terminal de Contentores de Alcântara 

TCA – Planta 

TCA – Corte Tipo 
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O DESTINO DOS TERMINAIS DE CONTENTORES EXISTENTES NA MARGEM DIREITA DO TEJO 

 Foi Concessionado à SOTAGUS em 2000 e tem duas zonas distintas: 

• A zona nova, com um cais avançado de 450m de comprimento e fundos de -11,5mZH; 

• A zona antiga, com um cais de 292m de comprimento e fundos de -8,3mZH. 

 A zona nova foi objeto de uma empreitada, concluída em 2000, no valor de cerca de 30 

milhões de euros. É incompreensível como, na mesma ocasião em que foi aprofundado o 

TCA para atender às exigências do mercado, tenha sido construído aquele novo cais com 

fundos de, apenas, -11,5mZH. 

 O terminal dispõe de terrapleno com a área de 16,2ha e capacidade de movimentação 

instalada de 450 000 TEU’s por ano. 

 O TCSA é bem servido por acessos rodoviários e ferroviários. 

 

Os terminais existentes 

TCSA – Vista aérea 

O TCSA, Terminal de Contentores de Santa Apolónia 

TCSA – Planta 
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O DESTINO DOS TERMINAIS DE CONTENTORES EXISTENTES NA MARGEM DIREITA DO TEJO 

 O tráfego de contentores que demanda o porto de Lisboa destina-se, em grande parte 

 - cerca de 80% -, para a região da grande Lisboa situada a Norte do Tejo e até Leiria. 

 Tem que haver, na margem direita do Tejo, um terminal de contentores com 

infraestruturas e apetrechado com os equipamentos requeridos para dar resposta às 

necessidades do mercado e ao crescimento previsível do tráfego dessa região e bem 

servido por acessos rodoviários e ferroviários. 

Tem sentido fechar estes terminais? 

Que solução adotar? 

 O TCA está praticamente impedido de ampliação e de melhoria dos acessos rodoviários 

e ferroviários para satisfazer as necessidades de médio/longo prazo. 

 O TCSA dispõe de boas condições para ser ampliado e aprofundado para dar resposta 

às necessidades da região. 

 A figura seguinte mostra a solução, a nível conceptual, das obras a realizar com esse 

objetivo. É semelhante à que, foi adotada em 2000 no TCA, com uma plataforma 

estaqueada avançada, que possibilita obter fundos da ordem de -14/-15mZH. 

 A estimativa do custo das obras a realizar é de 50 milhões de euros e o prazo estimado 

para a execução da empreitada é de 22 meses.  
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O DESTINO DOS TERMINAIS DE CONTENTORES EXISTENTES NA MARGEM DIREITA DO TEJO 

Que solução adotar? 

TCSA – Ampliação da área do terrapleno e prolongamento e aprofundamento 

do cais. Solução conceptual 
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Sessão na Ordem dos Engenheiros 

UM NOVO TERMINAL DE CONTENTORES NO BARREIRO 

Justifica-se a sua construção? 

Um novo terminal de Contentores do Barreiro. Planta indicativa da localização. 

 A estimativa do custo da construção de um novo terminal de contentores no Barreiro, 

com infraestruturas portuárias idênticas às propostas para o TCSA e localização 

apresentada na figura, é de 400 milhões de euros. 
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UM NOVO TERMINAL DE CONTENTORES NO BARREIRO 

Justifica-se a sua construção? 

 Embora este local esteja servido por bons acessos rodoviários e ferroviários, dispõe de 

condições locais muito adversas sob o ponto de vista construtivo, necessitando de 

grandes volumes de dragagens de primeiro estabelecimento (cerca de 18 milhões de 

m3) e de dragagens de manutenção do canal de acesso e da bacia portuária. 

 O local dispõe, também, de condições muito desfavoráveis sob os pontos de vista da 

navegabilidade e das distâncias de transporte.  

O terminal de contentores existente em Setúbal 

 O porto de Setúbal, na proximidade do Barreiro, dispõe já de um terminal com área de 

terrapleno de cerca de 20ha e de um cais com 725m de comprimento estruturalmente 

preparado para fundos de -15m ZH. 

 O principal condicionamento deste porto reside na restrição da acessibilidade marítima. 

O canal da barra do rio Sado permite atualmente o acesso de navios com calados até 

10,5m em qualquer condição de maré, ou de 12m condicionada à maré. O projeto em 

curso objetiva permitir o acesso de navios com calados até 13m em qualquer condição 

de maré. O custo das obras está estimado em 25 milhões de euros. 

José Manuel Gonçalves Cerejeira, Engenheiro Civil 
PROMAN, S.A.  11 



LOCALIZAÇÃO DO NOVO TERMINAL DE CONTENTORES NO BARREIRO 

Lisboa , 4 de Novembro de 2014 
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UM NOVO TERMINAL DE CONTENTORES NO BARREIRO 

 Existem, por conseguinte, no porto de Setúbal infraestruturas portuárias com ampla 

capacidade disponível para, com a citada melhoria das condições de acessibilidade 

dos navios e, também, do apetrechamento com mais equipamentos, servir quer o 

mercado atual quer o crescimento previsível do tráfego de contentores afeto à região. 

 Dada a proximidade dos portos de Setúbal e de Lisboa, deverá existir 

complementaridade. Com a capacidade já instalada nestes dois portos, resultante de 

investimentos públicos muito importantes, acrescida em resultado das melhorias 

referidas, os terminais de contentores de Setúbal e do TCSA em Lisboa terão 

condições de dar resposta ao mercado atual e ao crescimento previsível a médio/longo 

prazo do tráfego dos contentores da região da grande Lisboa. 

 Não se justifica, por conseguinte, construir um novo terminal de contentores no 

Barreiro pois, além das condições desfavoráveis apontadas, teria um custo de 

construção 8 vezes superior ao da ampliação e do aprofundamento da frente do cais 

propostos para o TCSA. 

O terminal de contentores existente em Setúbal 
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CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

 A construção de um novo terminal destinado à operação dos grandes navios porta-

contentores de última geração só se concretizará caso surja algum operador global do 

transporte marítimo de contentores disposto a investir na sua construção e exploração 

sem riscos para o Estado. 

 O local do estuário do Tejo mais favorável para a construção desse terminal, se algum 

dia tal vier a acontecer, é na margem esquerda do rio a jusante da Cova do Vapor. 

 Independentemente de se construir ou não obras portuárias, será necessário e urgente 

construir a obra do Fecho da Golada, devendo, por isso, serem realizados quanto 

antes os estudos de base e o projeto dessa obra para as condições locais atualmente 

existentes. 

 É impensável deixar de existir, na margem direita do Tejo, um terminal de contentores 

com capacidade para dar resposta às necessidades do mercado e ao crescimento 

previsível do tráfego de contentores da região da grande Lisboa situada a norte do rio 

Tejo. 
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CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

 O TCSA, Terminal de Contentores de Santa Apolónia, servido por bons acessos 

rodoviários e ferroviários, dispõe dessa vocação e de muito boas condições para, com 

um investimento estimado de 50 milhões de euros na ampliação e no aprofundamento 

do cais, dar essa resposta, num prazo inferior a dois anos. 

 O TCA, Terminal Contentores de Alcântara poderá, por conseguinte e a muito curto 

prazo, retomar a sua vocação de Terminal de Cruzeiros de Alcântara. 

 O Porto de Setúbal dispõe já de um terminal com ampla capacidade disponível para, 

com a melhoria das condições de acessibilidade dos navios e do apetrechamento com 

mais equipamentos, servir quer o mercado atual quer o crescimento previsível do 

tráfego de contentores afeto à região. 

 Os terminais de contentores de Setúbal e do TCSA de Lisboa, com a capacidade neles 

já instalada e acrescida com as melhorias propostas, ficarão com condições de dar 

resposta ao mercado atual e ao crescimento previsível a médio/longo prazo do tráfego 

de contentores da região da grande Lisboa. 

 Não se justifica construir um novo terminal de contentores no Barreiro. 
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Sessão na Ordem dos Engenheiros 

MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO 


