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A APAT assumiu a presidência do Instituto
Marítimo da CECLAT. O nosso Presidente
Executivo, António Nabo Martins, será o
presidente daquele Instituto nos próximos dois anos.
A CLECAT tem como objetivo principal
o estudo, a avaliação e o envio de propostas à União Europeia (UE) acerca do
impacto da consolidação nas linhas marítimas, do consórcio Block Exemption Regulation, da detenção e demurrage, dos
custos extra da nova regulamentação da
IMO (1 de janeiro de 2020) face ao limite de enxofre, do congestionamento dos
portos e as suas ligações ao hinterland,
da Janela Única e da digitalização.
A APAT prossegue, assim, o objetivo de
estarmos próximos das instituições europeias e mundiais, porque queremos
intervir proativamente nas decisões que
afetam e influenciam o nosso setor de
atividade.

A APAT e a Direção-Geral dos Recursos
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
(DGRM) estão a colaborar na implementação da Janela Única Logistica e do
conceito de Porto Seco. Para o efeito foi
criado um grupo de trabalho com a participação de vários associados.
A APAT aderiu à Comunidade Portuária
de Setúbal e à Comunidade Portuária de
Sines, importante passo para poder intervir mais ativamente na vida daqueles dois
importantes portos nacionais, dando representatividade aos nossos associados,
podendo contribuir a nível estratégico e
operacional para a melhoria e crescimento das duas infraestruturas.
Este ano organizaremos o nosso Congresso. Estamos já a trabalhar para superarmos as vossas expetativas. O evento
máximo da APAT vai decorrer em Portimão. Fazemos questão da vossa presença, não porque precisemos de fazer número, mas porque a razão de ser da APAT
são os associados, sejam micro, pequenas, médias ou grandes empresas.
Finalmente, não fico bem com a minha
consciência se não partilhar convos-

co esta ideia que tenho sobre a greve.
Olhando para o historial de greves, todas
elas têm um ponto comum: os principais
atingidos e os mais imediatamente prejudicados são os utilizadores do serviço ou
produto cujo fornecimento é afetado ou
interrompido.
Tem de haver lugar a uma mudança. Que
permita a todos aqueles que “involuntariamente” sejam prejudicados por determinada greve, defender-se e exigir a reposição dos seus direitos.
Não se trata de diminuir ou eliminar o direito à greve. Mas, como em tudo na vida,
precisamos de equilíbrio. Tem de haver
forma de garantir os direitos de quem,
com a greve, até agora, tem de assistir
impotente sem poder reagir.
O poder legislativo tem de atuar para criar
as condições de no futuro haver esse
equilíbrio, fortalecendo e criando maior
empatia entre quem faz greve e quem
por ela é mais atingido no imediato. Isso
fará com que a ideia de banalização da
greve seja revertida, e de novo passe a
ser a última solução, quando mais nada
resulta.
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APAT

Presidente Executivo da APAT
eleito presidente do Maritime
Logistics Institute da CLECAT
António Nabo Martins é o novo presidente do Maritime Logistics Institute da CLECAT, proposto pela APAT.
O Presidente Executivo da APAT foi eleito
durante a reunião daquele Instituto, que
ocorreu em Antuérpia. O mandato terá a
duração de dois anos.
O Maritime Logistics Institute é um dos
sete grupos de trabalho especializados
que assessoram a CLECAT nas tomadas
de posição junto da União Europeia em
matérias relacionadas com o transporte
marítimo, aéreo, ferroviário, rodoviário,
questões aduaneiras e de segurança.
No caso, o Instituto doravante presidido
por António Nabo Martins tem em mãos
dossiers sensíveis como os consórcios de
linhas de navegação, a Janela Única Por-

tuária, o congestionamento dos portos e
as ligações ao hinterland ou a digitalização/informatização do negócio.
Na sua primeira intervenção, o novo
presidente do Maritime Logistics Institute destacou os desafios que se perfilam
no horizonte e garantiu que os transitários portugueses estão a fazer a sua parte para se prepararem, nomeadamente
envolvendo-se no desenvolvimento da
Janela Única Logística, cujas potencialidades destacou.
António Nabo Martins apelou ainda à
colaboração de todos os parceiros para
vencer as “batalhas” que se adivinham e
para construir redes logísticas colaborativas eficientes e sustentáveis.
A CLECAT representa os interesses de

mais de 19 mil empresas, que empregam
mais de um milhão de funcionários, das
áreas da logística, agenciamento de carga e serviços alfandegários, desde multinacionais às pequenas e médias empresas transitárias e agentes aduaneiros,
assumindo-se assim como a organização
mais representativa destes ramos de atividade.
Além da APAT, só a ODO é membro efetivo português da CLECAT.
A eleição do Presidente Executivo da
APAT para um cargo de destaque na
CLECAT é mais um passo na estratégia
de “internacionalização” da Associação
dos transitários, aproximando-a mais dos
centros onde, cada vez mais, as questões
fundamentais são decididas.

APAT

Simplificação
de Procedimentos
de Carga Aérea
no Porto
O Aeroporto Francisco Sá Carneiro vai ter
um Fórum de Simplificação de Procedimentos de Carga Aérea.
A proposta foi avançada pela APAT e aceite, numa reunião em que participaram o
Presidente Executivo, António Nabo Martins, e a Responsável Regional Norte, Inês
Simões Carneiro, pela Associação, e o Diretor do Aeroporto, Fernando Vieira.
O Fórum de Simplificação de Procedimentos deverá contar com a participação dos vários intervenientes no transporte de carga por via aérea.

Falta de
estratégia
amplifica
greve dos
motoristas
Três dias de greve dos motoristas de
transporte de matérias perigosas bastaram para colocar o País à beira do colapso. Em comunicado, a APAT manifestou
a sua preocupação e criticou a falta de
estratégia nacional, que agravou os efeitos da paralisação.
Em particular, a APAT denunciou a inexistência de um plano de contingência e a
falta de comunicação assertiva sobre o
real impacto [da greve] na vida do País.
Por isso, a APAT deixou o desafio para
que, passada a greve, se pensem estrategicamente as formas de evitar que o País
fique dependente “da falta de bom senso
de uns poucos”.
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APAT no Seminário Marítimo do T&N
Arrancou o 20.º Ciclo de Seminários do
TRANSPORTES & NEGÓCIOS. A sessão
dedicada ao Transporte Marítimo reuniu
no Porto mais de 150 participantes, representantes dos principais stakeholders do
setor.
A sessão ficou marcada pela participação
“em força” de jovens quadros, num painel
dedicado aos desafios do futuro da atividade.
A APAT integrou o painel dedicado às
Perspetivas para o Mercado Nacional, juntamente com a Autoridade da Mobilidade
e dos Transportes, a AGEPOR e a AAMC.
Em análise estiveram os desafios que se
colocam ao desenvolvimento do setor

marítimo-portuário e, com ele, ao crescimento da economia nacional, em particular das exportações.
O Vice-Presidente da APAT, Daniel Pereira
afirmou o empenho dos transitários em
ajudar à criação das condições que facilitem os fluxos das mercadorias, mesmo
em contexto adverso, como acontece
aquando dos conflitos laborais nos portos.
A paz social e a concretização dos investimentos na expansão da capacidade dos
portos e nas ligações ao hinterland foram,
de resto, as principais “reivindicações” dos
dirigentes associativos, enquanto o presidente da AMT alertou para alguns riscos
latentes para a concorrência.

Jantar do Shipping
estreou-se no Porto
Foram mais de 50 os profissionais, oriundos de todo o país, a participar no 1.º
Jantar do Shipping, realizado no Porto, na
véspera do Seminário de Transporte Marítimo do TRANSPORTES & NEGÓCIOS.
A APAT foi um dos promotores do evento,
juntamente com a AGEPOR e o TRANSPORTES & NEGÓCIOS. E foram muitos
os transitários presentes.
A Associação esteve representada pelo
Vice-Presidente Daniel Pereira, e pela
Responsável Regional Norte, Inês Simões
Carneiro.
Ao cabo de algumas horas de um agradável repasto e ainda melhor convívio, Da-

niel Pereira dirigiu algumas palavras aos
presentes, para sublinhar a necessidade
/ inevitabilidade de uma cada vez maior
proximidade e cooperação entre todos
os players do setor, e em particular entre
os transitários e os agentes de navegação.
Pelo mesmo diapasão afinou o presidente da AGEPOR, Rui d’ Orey, também presente no evento.
No final, ficou a certeza de que acabara
de ser lançada uma nova tradição. Para
o ano haverá a segunda edição do Jantar
do Shipping, de novo no Porto, na véspera do Seminário do T&N.

APAT adere à Europlatforms

A APAT é o mais recente membro da Europlatforms, a Associação Europeia de
Plataformas Logísticas.
A adesão da APAT à Europlatforms foi
aprovada no início de Abril, no decurso
da Assembleia Geral daquela organização, realizada em Salamanca.

A Europlatforms representa e defende os
interesse das plataformas logísticas e das
“cargo villages” junto das instituições europeias.
Em particular, a associação está atualmente envolvida em dois grupos de trabalho importantes para a atividade tran-

sitária e transportadora, como são o que
aborda o Documento de Transporte Digital e, mais recentemente, o que trata da
estratégia de criação de uma rede europeia de parques seguros para o transporte rodoviário.
Fundada em 1991, a Europlatforms representa atualmente mais de 100 plataformas logísticas de dez países europeus. É
presidida por Pablo Hoya, um “velho” conhecido dos portugueses pela sua atividade na Zaldesa de Salamanca e pelo seu
envolvimento em projetos com os portos
de Leixões e Aveiro.
Em Portugal, o TVT era, até agora, o único membro da associação europeia.
Com esta adesão, a APAT prossegue a
sua estratégia de participar – e, logo, conhecer melhor e, se possível, influenciar
– nos fóruns, nacionais e internacionais
que importam para a atividade transitária.

MARÍTIMO

RODOVIÁRIO

Portos de Aveiro e Figueira
têm novos administradores

PE aprovou
Pacote da Mobilidade

Fátima Lopes Alves é a nova presidente das administrações portuárias de Aveiro e da Figueira da Foz.
Além de Fátima Alves, integram o novo CA do Porto de Aveiro
e do Porto da Figueira da Foz Isabel Moura Ramos, Nuno Marques Pereira e Helder Vale Nogueira.
Fátima Alves é licenciada em Planeamento Regional e Urbano
e doutorada em Ciências Aplicadas ao Ambiente pela Universidade de Aveiro, onde exercia funções como Professora Auxiliar
com Agregação.
Isabel Moura Ramos regressa ao porto de Aveiro, onde se iniciou no setor, em 2001, como Técnica Superior na Área de Desenvolvimento de Negócios. Licenciada em Economia e com
várias pós-graduações, Isabel Moura Ramos era assessora da
ministra do Mar para o setor portuário e marítimo. Pelo meio,
passou pelo Porto de Lisboa e pela Shortsea Portugal.
Nuno Marques Pereira é licenciado e mestre em Direito. Chega
ao Porto de Aveiro provindo do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Cultura.
Helder Vale Nogueira, licenciado em Economia, tem um currículo profissional essencialmente na área dos seguros, sendo
até agora Diretor-Geral da Digital Seguros, S.A., no Porto.

O Parlamento Europeu aprovou o novo Pacote da Mobilidade.
O PE aprovou que a cabotagem passe a ser possível durante
um período de três dias, sem limite de operações, com o
controlo da passagem de fronteiras a ser feito pelo tacógrafo. As novas regras preveem também um “período de arrefecimento” de 60 horas, durante o qual os veículos terão de
passar pelo país de registo antes de realizarem outra operação.
Para combater as empresas “fantasma”, os transportadores terão de desenvolver atividades substanciais no Estado-membro em que estão registados.
A proposta aprovada aplica também ao transporte rodoviário
as regras do destacamento dos trabalhadores, o que implica
que os motoristas deslocados aufiram, no mínimo, o salário
mínimo previsto para a profissão no país onde estão a trabalhar.
No relativo aos tempos de condução e repouso, o Pacote da
Mobilidade, tal como aprovado, proíbe o descanso semanal
dos motoristas na cabina do veículo e impõe o regresso a
casa a cada quatro semanas, no mínimo.

ATUALIDADE

Portos secos já têm enquadramento legal
A nova legislação sobre os portos secos
entra em vigor a 1 de julho. O decreto-lei
que estabelece o conceito e fixa as condições para a implementação de portos secos foi publicado em Diário da República.
Os titulares dos depósitos existentes nos
terminais marítimos e dos depósitos que
funcionem como portos secos e os operadores de transporte no hinterland têm
até 31 de dezembro para se adaptaram,
em especial no que toca à circulação eletrónica da informação.
O porto seco é “uma infraestrutura logística de concentração de carga situada no
corredor de serviço de uma região comercial ou industrial conectada com um ou
vários portos marítimos através de serviços de transporte ferroviário, rodoviário ou
fluvial, oferecendo serviços especializados
entre este e os destinos finais das mercadorias”, define o decreto-lei.
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Mas tão ou mais importante que o espaço físico do porto seco (e os serviços nele
disponibilizados) é o fluxo das mercadorias – e da informação associada. E aí entra
a JUL (Janela Única Logística).
“Para a implementação do porto seco é
utilizada a JUL, que, em integração com
os TOS [Terminal Operating System] dos
operadores económicos aderentes e no
cumprimento dos requisitos aduaneiros,
disponibiliza uma solução central de tratamento da informação, com total controlo
logístico da circulação das mercadorias
ao nível dos nós da rede e dos meios de
transporte utilizados”, dispõe a legislação.
As regras agora definidas aplicam-se “ao
transporte contentorizado ou outro de
mercadorias entre os depósitos existentes
nos portos marítimos e os depósitos que
funcionem como porto seco e entre estes, desde que estejam constituídos como

armazéns de depósito temporário autorizados nos termos da legislação aduaneira”.
Com elas, pretende-se facilitar e aumentar as transferências de mercadorias, destinadas à importação e exportação entre
armazéns de depósito temporário e tratar
toda a informação, por via eletrónica, gerindo a circulação de mercadorias, contentores e meios de transporte utilizados.
O Governo acredita que a implementação do conceito de porto seco contribuirá para a rápida movimentação das mercadorias que circulam entre armazéns de
depósito temporário, e para o descongestionamento dos portos, aumentando
a sua capacidade para movimentar mais
mercadorias, além de aumentar a competitividade dos atores envolvidos no
transporte e dos sectores exportador e
importador nacionais.

19,2
668
5
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OPINIÃO

O Porto de Mar,
uma identidade rígida no corpo
mas flexível na alma
“Área, abrigada das ondas e correntes,
localizada à beira de um oceano, mar,
lago ou rio, destinada à atracação de
embarcações e navios, com o pessoal e
serviços necessários ao carregamento e
descarregamento de carga bem como
ao seu estacionamento temporário, assim como instalações para o movimento
de pessoas e de carga e, em alguns casos, terminais especialmente designados
para a acomodação de passageiros”, é o
conceito genérico e simplista de um porto, extraível da Wikipédia, que se adapta
a qualquer estrutura portuária e dá uma
perspetiva estática de um porto, já sem
correspondência à realidade dos portos
do mundo contemporâneo, onde um
porto é dinâmico e em permanente ajuste à evolução da realidade sócio-económica que serve.
Um porto tem Alma!
Ao longo do Séc XX, acompanhando o
progresso da Sociedade de Consumo
gerada pela Revolução Industrial do século anterior, os portos atravessaram três
fases de evolução a partir daquele perfil
indiferenciado: o Industrial Port, com o
advento do contentor, foi a primeira fase
de evolução - marcada por conceitos da
indústria aplicados aos portos, como o
Layout e a Produtividade -; a que se se-
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Jaime H. Vieira dos Santos
Presidente da Comunidade Portuária de Leixões

guiram as fases Logistics Port e Smart
Port, onde os conceitos de valor e de dados pontificam, respetivamente.
No Industrial Port privilegia-se o movimento, beneficiando da sincronização
que o contentor permite na transferência
modal, enquanto que no Logistics Port
dá-se relevo à paragem no trânsito portuário, em que a Cadeia Logística aproveita a mudança modal nos portos para
acrescentar valor às cargas. Nesta fase, a
interrupção do movimento passou a ser
o resultado de uma decisão estratégica,
centrada na criação de valor, e não o resultado de ineficiência do processo portuário. É, pois, a fase do Porto Logístico (o
porto que evoluiu do Mar para Terra, que
se “desmaritimizou”), que se afirma como
o Setor Portuário, aproveitando, pela primeira vez, o advento das tecnologias de
informação e de comunicação na gestão
da Cadeia Logística, conectando os Ato-

res à volta de Plataformas Informacionais
que facilitam a adequação da Oferta ao
Mercado, num processo que se deseja de
aceleração do movimento.
Daqui, num processo de intensificação
das tecnologias de informação e comunicação, resultou a terceira e atual fase de
evolução: a do Smart Port. Uma fase de
profunda transformação do Setor Portuário, em que a Análise de Dados é nuclear,
como muito bem reconhece o Porto de
Roterdão num seu whitepaper de caraterização do PortForward, intitulado com
a significativa frase “Data as Fuel for the
Digital Port”.
Assim, “Produtividade” primeiro, “Valor” a
seguir, e “Data” por último, foram os três
grandes conceitos que tornaram o Porto
de Mar muito mais complexo, mas muito
mais eficiente e eficaz do que o porto indiferenciado da Wikipédia!
Um Porto cuja Alma o foi adaptando à
mudança apesar da rigidez do Corpo!
A fase Smart Port é frequentemente identificada pelo nome Port 4.0 seguindo a
linha da indústria, onde se fala em Revolução Industrial 4.0.
Porém, se tivesse de chamar a alguma
das fases de evolução dos portos de
Revolução, então, essa seria a do Smart
Port, a atual.

Efetivamente, como é característica das
Revoluções, apenas nesta fase está a
acontecer uma mudança abrupta, rápida
e profunda das Sociedades, envolvendo
as áreas científicas, técnicas, económicas
e sociais, com penetração profunda nas
estruturas organizativas das Sociedades
e conduzindo a um novo paradigma da
vida, ela própria já questionada em alguns
dos seus aspetos.
Creio que em nenhuma fase de evolução
anterior dos portos ou, mesmo da indústria, isto aconteceu!
Do porto indiferenciado, estático, com
que abri este texto passamos, num século e meio, ao mais complexo porto
jamais visto! Um porto dinâmico, dominado pelos bits que suportam tecnologias de informação e de comunicação,
veículos autónomos, sensores, robôs,
plataformas técnicas informacionais,
tanto de serviço (operações) como de
negócio, inteligência artificial, blockchain e, ao mesmo tempo, conectando
o porto e a Sociedade que o envolve, na
mais extensiva rede de partilha e de colaboração entre Humanos e as suas Organizações que algum dia ocorreu, em
que a moderníssima expressão ”Internet
of Things” já não chega para descrever
o fenómeno, tendo evoluído para a expressão “Internet of All”.
A mudança é abrupta, rápida e profunda,
dando lugar a um conceito de Porto de
Mar muito elaborado, o Smart Port, “a
term that is so new that it is yet to be definitively defined (...) entails the use of technologies to transform the different public
services at ports into interactive systems”
… “to meet the needs of port users with
greater level efficiency, transparency and
value”. (Fev2017 In Sea Transport)
Ou, seguindo a mesma orientação, em
reflexão de Set17, Yann Alix diz que o
“Smart Port should not be considered a
mere application of digital technology.
The intelligence of a port is also based
on its ability to develop a collaborative
approach. A port authority must act as a

... o Porto de Mar é uma
Identidade Rígida no Corpo
mas Flexível na Alma!
Talvez mesmo, mais Flexível
do que pensam os seus
Atores, mas, seguramente,
dramaticamente Flexível
para aqueles que são hostis
à mudança mesmo que isso
signifique o fim da atividade
no porto, e apesar do terrível
prejuízo para as Comunidades
que o usam.
conductor whose musicians are shipping
companies, flow makers and logistics integrators. The port authority must both
coproduce and comanage technical and
technological issues. The challenge is to
create ecosystems, communities of interest and practices that whole system
smart”.
Criamos ferramentas excecionais para
melhorar, de forma notável, os nossos
padrões de vida através da enorme eficiência e da excelente eficácia das soluções que este novo ambiente do digital
oferece e onde os portos não ficam de
fora.
São ferramentas de excelência que projetam os horizontes da Vida Humana para
patamares nunca imaginados, mas que,
por outro lado, ameaçam a própria Vida
Humana, questionando-a.
É bizarro que a palavra digital não diga
respeito apenas aos algarismos, à eletrónica ou à internet. “Digital” é também um
nome da botânica para a planta venenosa
de onde se extrai a digitalina, usada em
medicina como tónico cardíaco, útil neste repto aos portos.
Será o Setor Portuário Nacional capaz de
empreender a transfiguração que esta última fase da evolução dos portos, impõe?
Há estruturas conscientes da necessidade da modificação abrupta nos portos e
que estão preparadas para a impulsionar!
As Pessoas são a Alma da Identidade Portuária e, por isso, neste novo ambiente
do digital, é imprescindível que se abra

o diálogo no contexto dos Recursos Humanos.
As implicações nos Recursos Humanos
deste novo ambiente do digital devem
ser antecipadas para estabelecer o calendário das próprias soluções, garantindo a
adaptação à nova realidade, evitando o
que aconteceu com a contentorização onde se chegou tarde.
Os efeitos da mudança são profundos
nos processos “de fazer”, nas ferramentas e nos equipamentos que se utilizam,
nos modos de produção e nas formas de
consumo da riqueza, o que, em conjunto,
ditará novos perfis profissionais e moldará
os velhos, num efeito final que se deseja
de vantagem para Todos, apesar das dificuldades expectáveis pela transformação
profunda.
Em face da tipologia do ambiente do digital, a estandardização assenta na mudança e, por isso, os perfis profissionais com
maior prevalência de tarefas de rotina são
vulneráveis à transformação.
Entre 1992 e 2017, na zona euro, a distribuição do emprego mostra perdas na
agricultura e na indústria e ganhos nos
serviços como resultado da penetração
da Automação e da Robótica nos setores com maior incidência da rotina, como
mostra o Quadro seguinte:
Distribuição do Emprego por Setores
de Atividade nos últimos 25 Anos

O Setor Portuário, enquanto serviço, poderá estar mais abrigado da predação de
postos de trabalho causada pelo novo
ambiente do digital, do que os setores
agrícola e industrial estiveram.
É, porém, uma conclusão precipitada. Primeiro, porque a Automação/Robótica também já está a penetrar nos Serviços e, segundo, porque o Setor Portuário, apesar de
ser um Setor dos Serviços, tem uma componente técnica forte resultante do uso de
equipamentos de movimentação de cargas que, já hoje, estão a ser fabricados em
soluções robotizadas de autocondução.
Além disso, a própria parcela administrativa (o Planning, por exemplo) do Setor
Portuário consente soluções técnicas de
digitalização que podem ser asseguradas
fora do cais, em departamentos centralizados em locais com melhores condições de custo/benefício para o fazer, algures no Mundo.
Mas esta perspetiva, em que o trabalho
pode vir a ser destruído no Setor Portuário, leva-nos a outra perspetiva: onde é
que o trabalho pode vir a ser criado no
Setor Portuário?
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O trabalho capacitado no Digital surge,
desde logo, como uma oportunidade
óbvia.
Parece ter também espaço de progressão o emprego emocional relacionado
com a interação entre Pessoas. Estão
neste caso, por exemplo, as profissões
comerciais.
Mas Tony Wagner, Prof. da Universidade
de Harvard, esboça no seu livro “The Global Achievement Gap” um quadro genérico de oito competências que, doravante,
segundo este autor, vão ser requeridas
nos perfis de trabalho e que nos dão um
padrão para as tarefas que irão ser preenchidas por Seres Humanos neste novo
ambiente do digital:
∞ Pensamento Crítico
∞ Resolução de Problemas
∞ Trabalho em Redes Colaborativas
∞ Agilidade e Adaptação
∞ Iniciativa e Empreendedorismo
∞ Comunicação Oral e Escrita
∞ Aceder e Analisar Informação
∞ Desenvolver a Curiosidade e a Imaginação
O Setor Portuário tem aqui um quadro de

referência para avaliar os seus Colaboradores, face à nova realidade envolvente.
Neste contexto, é preciso avançar na
análise e perceção da nova envolvente,
porque há velhas tarefas que podem desaparecer, tarefas desempenhadas por
Pessoas que necessitam de ser preparadas para as novas tarefas dela resultantes,
de modo a garantir a continuidade do
emprego sem severas ruturas.
Por outro lado, é preciso analisar o custo
global da mudança, bem como os meios
financeiros necessários.
Por último, é natural que os próprios modelos de governação dos portos tenham
que ser reanalisados e reinventados face
à mudança abrupta, rápida e profunda
que se prevê.
Concluindo, o Porto de Mar é uma Identidade Rígida no Corpo mas Flexível na
Alma! Talvez mesmo, mais Flexível do
que pensam os seus Atores, mas, seguramente, dramaticamente Flexível para
aqueles que são hostis à mudança mesmo que isso signifique o fim da atividade no porto, e apesar do terrível prejuízo
para as Comunidades que o usam.

OPINIÃO

Custos de sobreestadia
de contentores, risk managent
e o papel dos transitários
Quem utiliza o transporte marítimo para
fazer transportar as suas mercadorias
sabe, ou deveria saber, que este modo
de transporte comporta uma multiplicidade de custos, taxas e sobretaxas, em
paralelo com o frete marítimo. Muitas são
as justificações para esta diversidade de
custos, decorrentes do próprio modo de
transporte marítimo e dos vários players
envolvidos, que não cabe hoje analisar
e que são genericamente aceites pelos
carregadores e consignatários das cargas
transportadas.
Não obstante, os custos de sobreestadia
têm vindo a aumentar e a representar contingências no transporte marítimo que não
devem ser descuradas, não só pelos carregadores/consignatários, como pelos próprios transitários.
Nos últimos anos, e fruto da crise internacional que se viu instalada, com fortes
implicações na gestão do transporte marítimo, os chamados períodos de “free time”
têm vindo a diminuir e, em consequência,
a aumentar os custos de sobreestadia.
A acrescer a este facto, estes custos de
sobreestadia ou paralisação dos contentores têm vindo a ser aplicados de forma
pouco transparente, e nalguns casos de
forma abusiva, pelas companhias de navegação, que vêm exercendo o seu direito de retenção, não libertando os contentores até que todos os custos com estes
relacionados, devidos ou não, sejam previamente liquidados.
Estes custos de sobreestadia têm a sua
origem no facto de a grande maioria dos
contentores em circulação pertencerem às
companhias de navegação e serem disponibilizados aos carregadores/consignatários para facilitar o transporte das suas mercadorias porta-a-porta, disponibilização
esta incluída no valor do frete. Obviamen-
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te, não sendo os contentores propriedade
dos carregadores, devem ser devolvidos
às companhias de navegação logo que o
transporte se tenha por concluído, o que a
não ocorrer faz os carregadores/consignatários incorrer neste tipo de custos.
Efetivamente, os custos de sobreestadia
têm como finalidade última, por um lado,
uma compensação pela utilização do contentor para além do timing do transporte, e
por outro, encorajar os carregadores/consignatários a serem céleres na devolução
destes equipamentos, por forma a que as
companhias de navegação possam potenciar a utilização dos mesmos.
O problema surge quando os referidos
contentores, pelas mais diversas situações,
não podem ser levantados ou entregues
dentro do dito “free time”, que é cada vez
mais curto, ou em prazo adicional razoável, sem que os carregadores/consignatários possam agilizar o processo, por factos
que não lhes são imputáveis ou fujam do
seu controlo. Vários são os fatores externos
que poderão impedir o levantamento ou
devolução destes contentores, sem que as
partes possam agilizar o processo, como
sejam: questões legais e aduaneiras, verificações físicas das mercadorias, congestionamento dos portos, greves, atrasos na
navegação, procedimentos e documentação pré-embarque e pós-embarque, avisos

tardios de chegada dos contentores,…
Noutras situações, os próprios consignatários perdem a capacidade de levantar as
cargas, gerando-se nestes casos também
várias situações de impasse, sem que os
carregadores consigam agilizar o processo.
A acrescer a este facto, as companhias de
navegação têm, na maioria das vezes, uma
postura de “laisser-faire, laisser-passer”, totalmente inoperante e ineficiente, sendo
que quando o problema surge ou é do
conhecimento do transitário e seu cliente,
já vai alta a conta a pagar destas sobreestadias, em muitos casos, ultrapassando
largamente o valor da mercadoria. Noutras
situações, apesar da comunicação existir,
são pouco cooperantes na obtenção de
soluções rápidas que evitem a escalada
destes custos.
Ora, se aliarmos estes fatores aos factos
reconhecidos internacionalmente de que
as companhias de navegação têm vindo
não só a aumentar os valores cobrados
diariamente a este título, como também
a diminuir os tempos de “free time”, os
transitários passam a ter uma considerável contingência, sempre que utilizam o
transporte marítimo, o qual, a crer pelas
estatísticas, é utilizado em cerca de 70%
das trocas comerciais.
Este tema tem vindo a ser tratado por várias
organizações internacionais, das quais se
destacam a FMC - Federal Maritime Commission of the United States – e a própria
FIATA - International Federation of Freight
Forwarders Associations – quem em 2018
emitiram dois documentos, ambos de
grande interesse à atividade transitária e
que pretendem chamar a atenção dos intervenientes para esta prática e ajudar o setor na implementação das melhores práticas para combater esta escalada de custos,
cuja leitura se recomenda.

O Brexit já vem de longe
Finda a II Guerra Mundial, a Europa encontrava-se completamente devastada
e o grande desígnio era a reconstrução.
A 18 de abril 1951, seis países (Bélgica,
República Federal da Alemanha, França,
Itália, Luxemburgo e Países Baixos) assinaram, em Paris, o Tratado que instituía
a Comunidade Europeia do Carvão e do
Aço (CECA). Logo neste primeiro passo
que se pretendia de união na Europa, o
Reino Unido ficou de fora por opção própria (“1.º BREXIT”).
Os seis países fundadores da CECA
pretendiam aprofundar a cooperação
existente entre eles a toda a economia
europeia. Por essa razão começou a
discutir-se o modelo dessa cooperação
económica. A discussão centrava-se entre o modelo Cooperacionista (perfilhado
pelo Reino Unido) e o modelo Integracionista, perfilhado pela França (Jean Monnet), Alemanha e Itália. Acabaram por
vingar os ideais do Integracionismo e, em
junho de 1955, os Ministros dos Negócios
Estrangeiros decidem tornar a integração
europeia extensiva a toda a economia
dos seis países fundadores da CECA.
A 25 de Março de 1957 dá-se a assinatura dos tratados de Roma, que instituem a
Comunidade Económica Europeia (CEE)
e a Comunidade Europeia da Energia
Atómica (EURATOM).
Mais uma vez, o Reino Unido fica de fora
por vontade própria (“2.º BREXIT“).
O Reino Unido não só não adere à fundação da Comunidade Económica Europeia (CEE) como a boicota, pois, por
iniciativa do Reino Unido, é assinada em
janeiro de 1960 a Convenção de Estocolmo, a qual cria a Associação Europeia de
Comércio Livre (EFTA).
Esta Associação reúne vários países europeus, entre os quais Portugal, o mais
antigo aliado Inglês.
Em 1972, são assinados em Bruxelas os
tratados de adesão da Dinamarca, da Irlanda, Noruega e Reino Unido à Comunidade Económica Europeia. A Noruega
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promoveu um referendo para a aprovação da adesão o qual obteve um voto
desfavorável, pelo que os países pertencentes à CEE passaram a ser nove a partir
daquela data.
As relações entre a União Europeia e o
Reino Unido desde a sua adesão têm-se
pautado por avanços e recuos, dos quais
a não adopção da moeda única (Euro)
pelo Reino Unido é mais um exemplo. O
Reino Unido nunca esteve muito confortável com o facto de o eixo Franco-Alemão dominar a política europeia.
A crise dos refugiados sírios e de outros
países árabes foi o culminar de um mal-estar e serviu de pretexto para colocar a
referendo a permanência do Reino Unido
na União Europeia.
O Reino Unido notificou, em 29 de março de 2017, a União Europeia de que face
ao resultado do referendo efetuado pretendia abandonar esta organização.
Assim, no passado dia 29 de março perfizeram-se os dois anos previstos no artigo
50.º do Tratado da União Europeia para
que a saída se torne efetiva e para que os
tratados que regem a União se deixem de
aplicar ao Reino Unido. Ora, se os tratados se deixarem de aplicar sem que exista
um acordo, que possa mitigar as dificuldades que vão existir, vai ser muito difícil
para ambas as partes, mas principalmente para o Reino Unido. Para evitar esta situação, o Conselho Europeu prorrogou o
prazo para a saída até 31 de outubro de
2019. Este é um prazo flexível, pois, caso
o Reino Unido aprove o acordo até 22

de maio pode sair de imediato da União,
caso contrário terá de se apresentar às
eleições europeias, o que é contraditório
para um país que pretende abandonar.
Na falta de um acordo e a partir da data
em que os tratados se deixarem de aplicar, o Reino Unido será tratado como
qualquer outro país terceiro com o qual
a UE não tenha nenhuma relação especial, incluindo também os seus territórios
ultramarinos.
Desde logo, a circulação de pessoas terá
de ser feita com recurso a passaporte, visto de residência, etc..
Algumas das consequências aduaneiras
da ausência de acordo:
A partir da data em que deixem de se aplicar os tratados, todas as regras e medidas
de política comercial da UE para países
terceiros (Declarações de Conformidade,
DCE, DVCE, etc..) aplicar-se-ão também
ao Reino Unido, bem como as taxas de
Direitos Aduaneiros da Pauta Aduaneira
Comum.
O Reino Unido deixará de ter acesso aos
sistemas informáticos aduaneiros da UE.
Regime de Trânsito
A circulação de mercadorias entre o R.U.
e a U.E. passará a ser feita ao abrigo do
Regime de Trânsito Comum.
EORI
O número EORI de registo efetuado no
Reino Unido deixa de ser válido na UE27.
IPV
As decisões sobre IPV’s já emitidas pelas
Autoridades Aduaneiras do Reino Unido
deixarão de ser válidas na UE27.
Contigentes Pautais
Os Contigentes Pautais da União geridos por licenças concedidas a operadores económicos estabelecidos no Reino
Unido deixarão de ser válidos na UE27 a
partir da data da Retirada.

OPINIÃO

Plataforma
Marítima
Continental
Portuguesa
e Sector
Portuário
Nacional
Desde há vários anos que se vem falando
de um possível alargamento da plataforma marítima adstrita ao território nacional,
continental e insular tomados como um
todo, e, para tanto, os sucessivos governos
vêm travando uma batalha política e jurídica nos respectivos fora internacionais.
Trata-se de um assunto da máxima importância, visto estarmos perante a possibilidade de aumentar muitíssimo o território nacional sobre e sob a toalha líquida
oceânica adjacente, o que daria ao país
uma soberania geográfica muito mais
alargada e extensa do que aquela que
tem actualmente.
Mas esta possibilidade real também aumentará extraordinariamente a responsabilidade política, económica e militar
sobre tão vasta área territorial que, a
ocorrer, exponenciará o volume de investimento do Estado, com forte impacte no
orçamento anual, em todos os sectores e
em especial no domínio da Defesa.
Presume-se (e porventura mal) que diversos sectores do Estado estão já a estudar
os múltiplos impactes aos mais variados
níveis, e que quando ocorrer o desejado
alargamento o país se encontrará preparado para o enorme embate na gestão
dos assuntos nacionais, de maneira a
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transformar ameaças em oportunidades.
A não ser assim, empurrar-se-á o problema com a barriga para a frente e, como
diz o povo, quem vier atrás que feche a
porta.
Quanto ao sector privado da economia,
que também terá de responder às oportunidades mencionadas, o máximo que
poderemos dizer é que não nos recordamos de alguma vez algum investidor
nacional “de peso” se ter referido seriamente ao assunto, ou tenha sequer ventilado alguma oportunidade de negócio
e investimento. O mínimo que se pode
dizer é que neste domínio há muita vida e
não para a economia.
Como se admite, um possível alargamento da referida plataforma implicará
impactes de vária ordem e a vários níveis

em muitos domínios da gestão da coisa
pública nacional. Não nos consideramos
competentes em razão da matéria para
abordar de forma sistémica tão vasta problemática.
Abordaremos, no entanto, e com o detalhe possível no contexto vertente, o
que se antevê como previsível no que
concerne à gestão do sector portuário
nacional. E neste âmbito consideraremos
os impactes no conjunto de autoridades
(portuária, marítima, aduaneira, policial,
SEF, etc.) que se movem nestas complexas interfaces como o são as plataformas
portuárias continentais e insulares.
Colocaremos, então, algumas questões
que se podem considerar relevantes e a
que este pequeno texto não se propõe
responder. Tais perguntas seguem desde
já, o que dará uma ideia pálida da necessidade na gestão das eventuais mudanças
das diversas áreas críticas.
• Qual o impacte deste possível alargamento nas estruturas económicas e logísticas do sector portuário nacional face
ao incremento expectável da exploração
dos recursos marinhos desta vasta plataforma?
• São os actuais espaços de terrapleno
e cais, terminais e plataformas logísticas

adequados para as futuras movimentações e respectivos tráfegos?
• Deverão as autoridades marítimas (capitanias) necessitar de novas instalações
para outro tipo de frotas (cais, edifícios,
etc.) que necessita de patrulhar nas mais
vastas áreas marítimas e costeiras? Qual o
investimento previsível em embarcações
de patrulha e outras, bem como em pessoal, formação, etc.?
• Deverá a Autoridade Marítima tomar a
forma de uma guarda costeira similar ao
que se passa noutros países, nomeadamente a Noruega, ficando a marinha de
guerra com funções apenas estratégicas
e oceânicas de soberania?
• Melhor ainda: será esta a oportunidade
de se proceder a uma profunda alteração
em que a autoridade marítima deixe de
ser coordenada pela marinha de guerra,
de modo a passar a respectiva gestão
para a esfera civil, como já ocorre na
maioria dos países da União Europeia?
• As novas instalações destas Autoridades

ou uma Guarda Costeira integradora deverão estar incluídas ou anexas às zonas
portuárias comerciais actualmente geridas pelas Autoridades Portuárias?
• Neste cenário de alargamento da plataforma marítima continental portuguesa
deverá passar a haver nos portos a figura
de um “Harbour Master” e com que funções?
• As funções da actual Brigada Fiscal da
GNR deverão ser as mesmas que actualmente mas com meios muito mais ampliados ou, então, integrará a tal Guarda
Costeira? E a manter-se, qual o investimento previsível em embarcações de patrulha e outras, bem como em pessoal,
formação, etc.?
• Caso não integre essa Guarda Costeira
ou mesmo a Autoridade Marítima, como
se prevê a necessária coordenação entre
as diversas autoridades fiscalizadoras?
• Qual o impacte destas novidades nas
funções de gestão das actuais administrações ou autoridades portuárias?

Pode ser que o desejável alargamento da
plataforma nunca venha a acontecer. Os
governos têm vindo a manifestar grande
esperança em que tal ocorra. Tal tem de
servir os desígnios nacionais profundos
de afirmação de soberania europeia e
atlântica. Uma coisa tem de ser garantida às instâncias mundiais: de uma forma
assertiva temos de demonstrar perante
todos que somos capazes de assegurar
os padrões adequados de defesa e segurança, quer através dos meios físicos
e militares adequados de fiscalização e
intervenção, tanto em capacidade naval
(incluindo a submarina) como em capacidade de força aérea.
Seria uma terrível vergonha para os portugueses de todas as gerações, passadas
e vindouras, se outras nações tivessem
de nos substituir na defesa da nossa própria soberania de maneira a salvaguardar
também a deles. Seria então um pretexto
não para ganhar mas, antes, para perder
soberania.

OPINIÃO

Mobilidade automatizada
na União Europeia
Os desenvolvimentos das tecnologias digitais (da robótica, da inteligência artificial
e dos computadores de alto desempenho)
permitem uma rápida introdução dos veículos autónomos nas estradas europeias
e o desenvolvimento de uma mobilidade
automatizada e conectada.
Na comunicação da Comissão UE ao
Parlamento Europeu “Rumo à mobilidade automatizada: uma estratégia da UE
para a mobilidade do futuro” estão a ser
analisadas e traçadas perspetivas de desenvolvimento futuro das soluções sistémicas de transporte rodoviário até 2030,
ano traçado como horizonte temporal da
implementação dos veículos totalmente
automatizados.
Diz o documento que o impacto dos veículos autónomos nas nossas vidas será
profundo, como mostra já a história dos
transportes. Os transportes rodoviários
sofrerão uma redução significativa nos
custos, já que, atualmente 60% dos seus
custos relacionam-se com os custos de
trabalho humano.
Os estudos provam também que o erro
humano é responsável por cerca de 94%
de todos os acidentes com veículos nas
estradas da UE e neste
âmbito os veículos autónomos poderão contribuir
para reduzir acidentes e
aumentar a segurança nas
estradas.
As tecnologias digitais permitem a redução de congestionamentos do trânsito, a redução de emissões
de gases de efeito de estufa e poluentes atmosféricos, bem como o aumento do acesso à mobilidade,
principalmente rodoviária,
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a idosos e a pessoas com mobilidade reduzida ou deficientes.
Estes veículos poderiam apoiar sistemas
de utilização conjunta de automóveis de
passageiros e de “mobilidade enquanto
serviço” (ou seja, venda de viagens e não
de automóveis), poderiam também contribuir para a aceleração da eletrificação
de veículos e a eletromobilidade, libertar
espaço para estacionamentos e redefinir o
planeamento urbano.
O aspeto económico deste desenvolvimento é significativo na criação de novos
postos de trabalho, no futuro das exportações europeias da tecnologia automóvel
e noutros setores da cadeia de valor tais
como semicondutores, tecnologias de

processamento, mapas digitais e novos
modelos de negócios, como o comércio
eletrónico e a “mobilidade como serviço”.
Estimam-se até 2025 lucros para a indústria automóvel da UE na ordem dos 620
mil milhões de euros e 180 mil milhões de
euros para o setor eletrónico.
Num futuro muito próximo estaremos perante a necessidade de gerir corretamente
a “longa fase de transição e garantir que os
futuros veículos estejam integrados num
sistema de transportes que favoreça a inclusão social, um baixo nível de emissões e
uma eficiência global. Precisamos de reforçar a ligação entre os veículos e a gestão do
tráfego, entre os dados dos setores público
e privado, entre os transportes coletivos e
individuais e entre todos os prestadores de
serviços e meios de transporte”.
Decorrem presentemente vários projetos,
tais como o «L3PILOT» que atesta um leque abrangente de diferentes funções de
condução automatizadas para veículos de
passageiros; o projeto «AUTOPILOT» cujo
foco são os veículos autónomos em ambiente conectado, e resultante da criação
de ecossistemas conectados com base
em tecnologias e plataformas abertas; o
projeto «5GCar» - dedicado ao desenvolvimento
de tecnologias de conectividade 5G para os veículos automatizados; ou o
projeto «ENSEMBLE», que
incide na normalização
dos protocolos de comunicação para os comboios
de camiões de diferentes
fabricantes.
In: https://eur-lex.europa.
eu/legal-ontent/PT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52018DC0283&from=EN

A aviação comercial em 2018 e 2019
Em janeiro de 2018, havia a previsão de
que as companhias de aviação, a nível
mundial, transportariam números de passageiros nunca antes alcançados e que
obteriam elevadas receitas, continuando,
assim, na senda do sucesso operacional
e comercial.
Nesse ano, a IATA previa que os lucros
líquidos da indústria global das companhias de aviação aumentariam para 38,4
biliões de dólares, quando, no fim de
2017, eram esperados 34.5 biliões de dólares de lucros.
Porém, no mundo da aviação, nem tudo
são rosas. E, na aviação comercial, há espinhos que destroem planos e previsões.
Em 2018, segundo a IATA, o maior desafio
à rentabilidade das companhias de aviação foi o crescente aumento dos custos,
nomeadamente do combustível, que se
esperava atingisse os 158 biliões de dólares. Ou seja, o combustível representava
cerca de 19,6% da média dos custos operacionais das companhias de aviação.
Entretanto, Brian Pierce, economista da
IATA, incluiu na sua previsão para 2019
a possibilidade de existir um substancial
declínio nos lucros da aviação comercial,
o que, possivelmente, aumentará o risco
de algumas companhias de aviação entrarem numa situação de colapso, económico e financeiro.
Assim, o aumento de custos operacionais
tornar-se-ia um crescente e doloroso desafio para a indústria de transporte aéreo,
dado que os custos do trabalho, do combustível e das infra-estruturas fazem parte
de um puzzle deveras complexo, na gestão das companhias de aviação.
Apesar de o preço do combustível ter
vindo a baixar, a aviação comercial parece aguardar por um menor crescimento
de tráfego aéreo. No entanto, ao mesmo
tempo, espera ter um aumento de lucros.
A propósito, lembramos que o “Eurocontrol” prevê para 2019 um aumento de 3%
no tráfego aéreo.
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De qualquer modo, este ano, as companhias aéreas que operam na Europa
correm o risco de terem resultados negativos, se não vencerem alguns obstáculos. Entre eles, o aumento do custo do
combustível, a pressão no preço das tarifas, a incerteza no resultado do Brexit e
as eventuais greves no transporte aéreo.
Logo, é possível que isto possa ter consequências desagradáveis na indústria de
transporte aéreo.
Aliás, esta previsão negativa foi confirmada pelo presidente da IATA, Alexandre de
Juniac, quando afirmou que, em 2019, os
preços dos combustíveis vão acrescentar
mais de 4,5 biliões de dólares aos custos operacionais das companhias aéreas
europeias. Sendo assim, é provável que,
em 2019 e 2020, as companhias aéreas
tenham algumas dificuldades em obter
resultados positivos na sua gestão.
Confirmando esta previsão, John
Strickland, director da JLS Consulting,
afirmou que o combustível representa,
ano após ano, um aumento aproximado
de 40% nas despesas das companhias de
aviação, o que, segundo a sua versão, já
está a causar danos nalgumas companhias aéreas.
No entanto, segundo Brian Pierce, da
IATA, as companhias de aviação, a nível
mundial, esperam obter lucros líquidos
no valor de 32,3 biliões de dólares, em
2018, e de 35,5 biliões de dólares, em
2019. Também nos Estados Unidos da
América, em 2018, apesar de algumas di-

ficuldades, foram projectados lucros no
valor de 15 biliões de dólares, no total das
companhias aéreas americanas
Em Portugal, a SATA está a caminho da
falência, para não dizer que está falida.
Aparentemente, a companhia vai sobrevivendo à custa de dezenas de milhões de
euros dos contribuintes, injectados pelo
Governo Regional dos Açores, accionista
e responsável pela escolha dos gestores
da empresa.
A TAP, segundo Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração,
teve um ano “particularmente difícil” e
“poderá voltar a reportar prejuízos”. Entretanto, assumiu a sua responsabilidade
nos sucessivos atrasos e cancelamentos
de voos, o que, segundo afirmou, levou
a pagar “à volta de dezenas de milhões
de euros”, em indemnizações aos lesados
pelo mau serviço prestado.
Porém, antes destas afirmações, em Setembro de 2018, Antonoaldo Neves, presidente-executivo da TAP, revelou que os
cancelamentos e atrasos de voos iriam
custar “em torno de 100 milhões de euros”. Ou seja, os principais responsáveis
pela imagem e reputação da empresa
demonstraram, publicamente, não conhecer o valor exacto das indemnizações
a pagar pela TAP.
Esta falta de conhecimento e de coordenação torna a administração da TAP mais
vulnerável. Para além disso, com a reversão da privatização, imposta pelo primeiro-ministro António Costa, o Estado,
accionista maioritário, não manda na empresa! Uma situação peculiar, dado que o
Estado é o seu dono e avalista.
De facto, o Estado detém 50% do capital
da TAP e é o avalista dos seus empréstimos e dos 130 aviões anunciados para
2025, pelo presidente do conselho de administração do Grupo TAP, Miguel Frasquilho. Perante este quadro, resta esperar
que a gestão privada brasileira não leve a
TAP à ruína financeira...
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ADR e RID, a saga continua…
Como acontece a cada dois anos, e sempre que se inicia um ano ímpar, existem
alterações aos regulamentos de transporte terrestre (ADR, RID e ADN).
Essas alterações também se dão nos demais regulamentos modais (marítimo e
aéreo), em linha com as alterações decorrentes do Regulamento Tipo das Nações Unidas, ainda que estes compreendam algumas particularidades na sua
atualização, que iremos desenvolver num
próximo artigo…
Foi assim que as alterações da 20.ª edição do Regulamento Tipo (também conhecido como “Livro Laranja”), depois de
harmonizadas à luz dos diferentes modos
terrestres e incorporando as particularidades do modo rodoviário, foram discutidas
e aprovadas no WP 15 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa
(UNECE), à data magistralmente presidida
pelo português José Alberto Franco. Em
paralelo, no caso do transporte ferroviário, esta decisão cabe ao Grupo de Peritos do RID, com sede em Berna.
Longe das alterações conceptuais que
ocorreram nas primeiras edições do milénio, são ainda assim relevantes, em
pertinência e em número, as mudanças
agora entradas em vigor no transporte
internacional e que serão de aplicação
obrigatória a partir de 1 de julho próximo.
No caso do ADR, existem alterações em
500 parágrafos e em mais de
uma centena de entradas da
lista de mercadorias perigosas
(Quadro A), com a seguinte distribuição (ver quadro).
De realçar as alterações que decorrem da inclusão de 15 novos
Números ONU, que vêm estender a necessidade de todos os
intervenientes na cadeia logísti-
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[os] contentores (ditos)
inteligentes (… se tiverem
instaladas pilhas ou baterias
de lítio para fornecer energia
ao equipamento, passam
a ser classificados como
mercadorias perigosas…
ca terem formação para identificação do
que são mercadorias classificadas como
perigosas para o transporte, pois temos
agora em acréscimo, por exemplo, objetos/artigos que possam incorporar nos
seus circuitos mercadorias perigosas e
que anteriormente não estavam expressamente incluídos no ADR/RID.
Entre estes, refira-se o caso - cujo impacto pode ainda estar subestimado - dos
contentores (ditos) inteligentes, que, se
tiverem instaladas pilhas ou baterias de

lítio para fornecer energia ao equipamento, passam a ser classificados como mercadorias perigosas…
Também a nível documental poderão
surgir algumas exigências adicionais, em
especial quando as empresas expedidoras procedam ao envio de mercadorias
ao abrigo das isenções por quantidade
transportada (1.1.3.6 do ADR), uma vez
que, para além da necessidade anteriormente estabelecida de indicar o valor por
cada categoria de transporte, acresce
agora a obrigatoriedade de indicar o valor calculado, que garanta a não ultrapassagem dos 1000 pontos permitidos pela
isenção.
Com relevância para a atividade transitária, pelas condições em que o ADR ou o
RID permitem a aplicação de (algumas)
regras de outros regulamentos modais
(aéreo ou marítimo) quando os transportes se inserem numa cadeia de transporte que envolva um desses modos, vem
agora a clarificação de essas disposições
poderem ser aplicadas também aos contentores para granel (relevante apenas no
caso da aplicação do Código IMDG).
Como é também obrigatório no âmbito
do transporte marítimo, aquando da utilização de veículos ou contentores (com
exceção das cisternas) o “certificado de
carregamento do contentor/veículo” que
seja entregue pelo carregador* (que poderá ser o transitário, no caso em
que estes procedam à grupagem
das cargas) deve ser entendido
como uma garantida da conformidade do carregamento perante o
transportador (rodo/ferroviário) no
que respeita à carga não apresentar
defeitos manifestos, fugas ou fissuras, falta de sinalização, etc..
No capítulo da sinalização impor-

ta ainda referir que foi clarificada a não
utilização da simbologia prevista para a
identificação dos perigos no âmbito do
GHS (que na União Europeia é garantido
pelo Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem CLP/CRE)
para efeitos do transporte, devendo essa
sinalização aparecer no transporte apenas como parte integrante de um rótulo
completo conforme requerido no referido Regulamento.
De realçar ainda algumas novas disposições aplicadas a matérias que careçam
de regulação de temperatura (como consequência direta do acidente com o MSC
Flamínia) e a referência explícita ao Código de Boas Práticas da OMI/OIT/CEE
para o Carregamento de Cargas em Equipamentos de Transporte e ao documento
“Código de Boas Práticas Europeu para o
Acondicionamento da Carga nos Veícu-

los Rodoviários”, como formas de garantir a correta estiva e peação de carga em
contentores e/ou veículos.
Todos os intervenientes nas operações
de transporte internacional (o que inclui
as operações a montante e a jusante)
terão agora que verificar as implicações das presentes alterações na sua
atividade para as poderem refletir nos
seus procedimentos (ou documentos),
ficando os operadores do transporte
exclusivamente nacional a aguardar a
publicação da transposição da Diretiva
(UE) 2018/1846 da Comissão, de 23 de
novembro de 2018, para a aplicação
destas alterações aplicadas ao transporte terrestre de mercadorias perigosas,
naquela que será a 5.ª alteração de fundo ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010 (que
o Estado português deveria garantir até
30 de junho de 2019).

ADR – Acordo europeu relativo ao transporte internacional de
mercadorias perigosas por estrada;
RID – Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de
Mercadorias Perigosas, Apêndice C da COTIF (Convenção relativa aos
Transportes Internacionais Ferroviários);
ADN – Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de
mercadorias perigosas por via avegável interior;
Regulamento tipo da ONU – Regulamento tipo anexo à vigésima edição revista dasRecomendações relativas ao transporte de mercadorias
perigosas da Organização das Nações Unidas;
Código IMDG – Código Marítimo Internacional das Mercadorias
Perigosas, aplicado a mercadorias na forma embalada ou em unidade
de transporte de carga;
GHS – Sistema Geral Harmonizado de classificação e de etiquetagem
de produtos químicos;

* carregador – segundo o ADR e o RID, a empresa que:
(a) carrega as mercadorias perigosas embaladas, os pequenos
contentores ou as cisternasmóveis num ou sobre um veículo ou um
contentor; ou (b) carrega um contentor, um contentor para granel,
um CGEM, um contentor-cisterna ouuma cisterna móvel sobre um
veículo;
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Como preparar (corretamente)
um carregamento LCL
Neste artigo consideramos os passos e
precauções que devem ser tidos em conta nos envios de carga consolidada e nas
operações de grupagem.
Ao enviar um frete marítimo LCL (Less
than a Container Load) a carga precisa ser
cuidadosamente preparada. As remessas
LCL exigem o compartilhamento de contentores e, portanto, os remetentes precisam de tomar cuidados para garantir a
integridade da mercadoria manuseada.
As duas causas mais comuns de danos às
cargas LCL são o colapso da carga carregada, causado pela estiva inadequada
dentro do contentor e o acondicionamento individual insuficiente, e a contaminação, causada pela incompatibilidade
da carga dentro do mesmo contentor.
Pretende-se com este artigo ajudar a esclarecer a questão: Como deve ser um
embarque LCL devidamente embalado e
preparado?
Certos aspetos precisam ser considerados ao garantir o transporte seguro deste
tipo de carga. Alguns deles incluem identificar se as mercadorias no embarque
são frágeis, e quantas caixas irão eventualmente compor toda a remessa. Uma
vez averiguadas estas questões, o expedidor pode preparar a embalagem e proceder à etiquetagem da mercadoria.
Em termos de caixas e embalagens, a regra geral é embalar todas as mercadorias
em caixas e evitar o uso de malas ou sacos.
Idealmente, devem ser utilizadas caixas especiais concebidas para exportação. Caso
a remessa contenha mercadorias delicadas, o espaço vazio dentro das caixas deve
ser preenchido com bolhas plásticas para
embalagens, para maior proteção e estofamento. Finalmente, cada caixa deve ser
selada individualmente e com segurança.
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As duas causas mais comuns
de danos às cargas LCL são o
colapso da carga carregada
(…) e a contaminação…
Na parte externa das caixas devem ser
colocados rótulos claros, contendo os
nomes do remetente e dos consignatários, país de destino, nome do despachante e número da reserva. Se a mercadoria for frágil, o rótulo “Frágil” deve
aparecer nas laterais das caixas. Existem
outros tipos de etiquetas que podem ser
adicionadas aos contentores com cargas
delicadas. Estes incluem a orientação da
caixa a ser manuseada, conselhos de armazenamento, identificadores químicos,
etc.. A colocação ou não dos rótulos nas
caixas depende do expedidor e da natureza da carga.
Os rótulos devem também identificar
o número total de caixas em cada remessa. O rótulo deve ter um número
que indique a posição de cada caixa em
relação ao número total de caixas, ex.:
“Caixa 1 de 30”.
Finalmente, ao preparar as caixas, a mercadoria deve ser disposta de maneira
uniforme. Os preços de envio são calculados com base no volume cúbico da

carga. Uma vez que o volume é calculado e a reserva é feita com um transitário,
é hora de começar a pensar em paletizar as mercadorias. Ao contrário de um
envio FCL, onde as mercadorias podem
viajar livremente dentro de um contentor,
os contentores LCL são compartilhados.
Tudo tem de ser paletizado de forma perfeita e adequada. Ao medir o volume do
seu envio, é necessário ter sempre em
consideração as paletes utilizadas.
Uma vez que todos estes passos tenham
sido cumpridos, a remessa está pronta
para ser enviada a caminho do seu destino final de forma segura e organizada.
Todos estes temas são tratados em profundidade no curso especializado em Grupagem e Centros de Consolidação, oferecido pelo terceiro ano consecutivo pela
Escola Europea. A edição deste ano terá
lugar de 17 a 19 de junho, em Barcelona.
O principal objetivo é que os participantes possam conhecer todos os processos, documentação e legislação aplicável
às operações de grupagem porta-a-porta. Isto deve familiarizar os profissionais
com a utilização dos serviços de grupagem e, por conseguinte, incentivar o seu
desenvolvimento.
Nas duas edições anteriores, participaram
empresas de diferentes tipos, incluindo
Mercadona, Rhenus Logistics, TransGlory,
DB Shenker e Fundación Cares, entre outras.
O objetivo final é informar as empresas
sobre as melhores práticas de grupagem
e explicar o funcionamento de todo o
sistema para que possam considerá-lo
como uma opção para o transporte das
suas mercadorias e contribuir para um
sistema de transportes mais eficiente e
sustentável.
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O primeiro Smart B/L™
da Blockchain do mundo
As empresas de logística enfrentam inúmeros desafios no negócio e, simultaneamente, têm em sua direção uma
tempestade perfeita de disrupção. Dado
que o comércio exige serviços mais agilizados, baseados no intercâmbio digital
de dados, há uma necessidade crescente de digitalizar toda a cadeia de fornecimento, de que faz parte o segmento
da logística.
Por outro lado, o setor logístico, no seu
todo, ainda se baseia num documento
cuja origem histórica exata não é bem
conhecida. É claro que os registos de carga colocada a bordo de navios já existem,
provavelmente, há cerca de mil anos, e
que os BL (Bills of lading), de per si, existem, comprovadamente, há mais de 700
anos.
A tragédia do negócio global
O que é mais trágico, em termos do negócio realizado no século 21, é que os BL
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ainda são criados, transferidos e processados em suporte físico (papel). Outrora
considerados como um avanço na responsabilidade e transparência dos negócios, são atualmente considerados como
um grande senão do processo. Em determinados casos, quando se danificam,
perdem ou são roubados, podem causar
prejuízos financeiros e danos ao importador, dado que custos imprevistos podem
rapidamente equivaler a somas passíveis,
inclusive, de desestabilizar pequenas empresas.

O aparecimento do “Blockchain Bill of
Lading”
Motivo pelo qual as empresas de software logístico adotaram a tecnologia Blockchain assim que apareceu. As novas plataformas de logística na Blockchain têm
sido muito faladas e, no entanto, ainda se
levantam muitas questões neste campo.
Uma coisa é certa – a Blockchain é a
tecnologia de registo distribuído de um
livro-razão. Em linguagem simples, significa uma base de dados distribuída e
computorizada, relativamente à qual todos os computadores respondem pela
consistência dos dados e validam-se
uns aos outros. Portanto, não existe um
computador central onde seja possível a
adulteração de dados, o que resulta num
elevado nível de confiança nos registos
digitais na Blockchain. Um nível de confiança tão alto que especialistas em digitalização falam sobre “internet 3.0” – uma
nova versão, um novo nível de negócios

na internet, de avanço significativamente
superior aos atuais serviços online, que
são considerados serviços “internet 2.0”.
Transações de dados públicas e, ainda
assim, muito privadas
A beleza da Blockchain (livro-razão público distribuído) reside no facto de pessoas
e empresas que a utilizam se identificarem na rede com chaves digitais privadas
e anónimas (códigos de acesso), que podem autocriar em pontos de entrada da
Blockchain, ou podem manter as chaves
na suas carteiras digitais extremamente
seguras, que funcionam como chaves
USB, à semelhança das chaves digitais
mais seguras dos bancos online modernos.
E aí, todos os dados transferidos entre
as partes são realmente transacionados,
de maneira similar à transferência de dinheiro da entidade A para a entidade B –
simplesmente não há banco central que
possa adulterar a transferência.
Então, o que é realmente um
“Blockchain Bill of lading”?
Como qualquer pessoa que utilize a base
de dados Blockchain pode depositar elevada confiança nos dados dos registos
Blockchain, faz todo o sentido pensar
em estratégias de digitalização para fazer

face ao risco de perder documentos em
papel, que viajam pelo mundo através de
serviços de correio onerosos, promovendo a sua substituição por dados Blockchain ou transferências de documentos.
As empresas de desenvolvimento de
soluções Blockchain estão a começar a
disponibilizar o “Blockchain Bill of Lading”,
um serviço promissor de transferências
de documentos económicas, seguras e
privadas (encriptadas).
Uma delas é a CargoX, que providenciou a plataforma para enviar o primeiro
“Smart Bill of Lading”, recorrendo-se à
Blockchain, em agosto de 2018. Forneceram um sistema onde carregadores,
NVOCC, despachantes, exportadores e
importadores podem gerar ou carregar
documentos PDF na sua plataforma BDTS
(Blockchain Documents Transaction System) e, de seguida, simplesmente transferir a propriedade do documento para a
próxima parte interessada – tal como as
pessoas transfeririam esse documento no
mundo físico, em mãos. E o que é visível
para todos os participantes no fluxo de
trabalho, é a hora em que um documento foi enviado para o ponto seguinte.
O que é bonito sobre a solução é que ela
oferece extrema segurança - é praticamente impossível perder um documento ou vê-lo roubado. E as empresas que

usam o sistema não precisam de pensar
em manter e gerir salas de arquivo especiais para a documentação em papel
e perder tempo a procurar documentos
antigos. Tudo é acessível em segundos e
apenas para a empresa proprietária dos
documentos.
Digitalização baseada na Blockchain
Portanto, é obrigatório que as empresas envolvidas em logística, pelo menos,
olhem para a digitalização dos seus negócios e se consciencializem das oportunidades. Precisam de interiorizar que,
mesmo que não tenham tempo para se
modernizar e começar a melhorar os
seus lucros com base na economia de
tempo e poupança de despesas, provavelmente outro alguém o fará. E o Bill of
Lading baseado em Blockchain, simplesmente pela facilidade de implementação
e economia direta, pode ser o primeiro
passo a dar.
Um pequeno passo digital para uma empresa, um grande passo para o futuro da
empresa!
Martijn Spek tem mais de 20 anos de
experiência no desenvolvimento e
gestão de organizações orientadas para
a tecnologia.
Texto traduzido.

FORMAÇÃO

A importância do Feedback
e a insignificância do Eco
Para podermos compreender a importância que o feedback pode ter, primeiro
temos de compreender em que consiste
o termo.
Feedback é a resposta ou reação que
existe a um estímulo ou acontecimento.
O Eco, por sua vez, é um som repetido,
algo que acontece quando um som é
refletido por um obstáculo e retorna ao
seu emissor, logo, é insignificante.
Este fenómeno, o feedback, é um dos
elementos fundamentais no processo de
comunicação, estando indubitavelmente
ligado a todos os elementos do processo (emissor, recetor e qualquer barreira
que a mensagem possa encontrar). O
feedback na sua vertente organizacional
pode manifestar-se de forma vertical, por
exemplo, entre team leader e a sua equipa, ou horizontal, entre colegas.
Dentro de uma empresa, o feedback
é maioritariamente utilizado quando é
dado um parecer sobre alguém ou algo,
podendo o mesmo revelar os pontos
positivos e/ou negativos do trabalho
com perspetiva de melhoria do mesmo.
Vários estudos comprovam que o melhor feedback é aquele que é construtivo, seja ele positivo ou negativo. Deverá ser bem estruturado e argumentado
para que se comprove eficaz. Esta tarefa
não é fácil e deve ser preparada, não só
por quem dá o feedback, mas também
por quem o recebe.
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O feedback pode ser estruturado de diversas formas, seja de forma linear e premeditada, como por exemplo, através da
avaliação de desempenho. Ou de forma
mais pontual, derivada de uma situação
específica. Mas é igualmente importante compreender que, em qualquer dos
casos, existem contextos e timings que
devem ser respeitados quando se fala
deste elemento.
Para que os efeitos do feedback sejam
sentidos devemos sempre considerar
que o tempo de resposta ao estímulo
será, regra geral, semelhante ao tempo de feedback, ou seja, o momento
da ação é fulcral para compreender os
seus efeitos, e desta forma gerir o que se
deve parar, manter ou começar a fazer.
Se pretendemos que uma ação, ou uma
situação, seja alterada rapidamente, o
feedback deverá ser dado no momento
que se quer manter a essência da ação
que originou esse mesmo feedback. Se
pretendemos que este seja algo mais

formal, (ex: no decorrer de uma avaliação de desempenho) não devemos esperar resultados da ação a curto, mas
sim a médio/longo prazo, até ao próximo momento de avaliação.
Sendo o feedback um elemento do
processo comunicacional encontra, e
encontrará sempre, algumas barreiras
que podem ser, em grande parte, colmatadas com uma boa cultura organizacional que tenha como um dos seus
valores centrais a utilidade do feedback.
Entre os obstáculos mais sentidos estará
certamente a necessidade humana de
ser apreciado. Dar feedback negativo a
alguém pode deixar a sensação de ataque ou crítica pessoal. Na realidade, se
o feedback for bem transmitido o contributo será para a melhoria do desempenho, tanto na organização como para a
pessoa em particular. Não será, por isso,
apenas um eco, mas sim algo com substância e importância.
Por este motivo, o feedback deve ser
utilizado como uma ferramenta profícua
e espectável, no sentido de ser algo comum entre pessoas, dentro ou fora de
uma organização. Em suma, deve ser
visto com equilíbrio, não só utilizado
para alterar aspetos negativos, mas também como reforço positivo que torna os
colaboradores em pessoas mais felizes
e, por consequência, mais ativas e participativas.

ASSOCIADOS

ARNAUD LOGIS, SOLUÇÕES LOGISTICAS
INTEGRADAS, S.A.

LUSOCARGO - TRANSITÁRIOS, S.A.

PORTOCARGO - TRANSITÁRIOS, S.A.

JTM e
Despcarga
são PME
Excelência
2018
Visitas a
Associados
Estar o mais perto possível dos Associados, conhecer os seus projetos e preocupações e ouvir as suas sugestões para
melhor os servir e defender os interesses
do setor é uma missão que a APAT leva
muito a sério. Daí que, sempre que possível, em vez de os Associados irem à APAT,
é a APAT que vai aos Associados. Foi o
que aconteceu com a visita da Responsável Regional Norte, Inês Simões Carneiro, à Panalpina. Uma visita que se revelou
muito enriquecedora.
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A nossa Associada JOIN THE MOMENT –
TRANSITÁRIOS, S. A. foi distinguida, pelo
terceiro ano consecutivo, com o Estatuto
PME Excelência 2018.
Também a Associada DESPCARGA TRÂNSITOS E DESPACHOS, LDA. foi premiada como PME Excelência’18, no caso
pelo segundo ano consecutivo.
Como se sabe, o Estatuto PME Excelência é atribuído a um grupo selecionado
de empresas, numa iniciativa do IAPMEI,
em parceria com o Turismo de Portugal e
com os principais bancos. Esta atribuição
visa distinguir e dar notoriedade às empresas que evidenciam os melhores desempenhos e indicadores de gestão.
É, por isso, com enorme satisfação que a
APAT felicita as Administrações e os Colaboradores das duas empresas Associadas.

VISOCARGA TRÂNSITOS E TRANSPORTES
INTERNACIONAIS

TOTALPLAN PORTO - PLANEAMENTO DE CARGA
E LOGÍSTICA, LDA.

Certificações
SGS
O nosso Associado AIR SEA LOPES TRANSITÁRIOS, LDA. obteve o Certificado de
Conformidade SGS, após ter sido auditado e cumprindo os Requisitos da norma
NP EN ISO 9001:2015 pela Prestação de
Serviços de Transitário.
O nosso Associado AASMVAZ LDA. voltou a renovar o seu certificado ISO
9001:2015, o que considera ser fruto do
seu empenho e dedicação na prestação
dos seus serviços e do seu contributo
para um desenvolvimento sustentável.
A Apat congratula-se com os feitos acima
e endereça os parabéns a ambos Associados.

ALMOÇOS DE ASSOCIADOS - Prosseguem em bom ritmo – à
cadência de um por mês… - os almoços de convívio entre Associados da APAT, a Norte e a Sul. Entre os convivas, ele há os que
não falham (quase) nenhum e os que, mais pressionados pelos
ditames da agenda profissional ou pessoal, vão e vêm.
E há também os que, não sendo transitários, mas relacionando-se com a atividade a variados níveis, fazem questão de participar nestes encontros. São cada vez mais e são, também eles,
muito bem-vindos.
Para a posteridade, aqui ficam mais dois registos fotográficos
desses agradáveis encontros.

MOVIMENTO DE ASSOCIADOS
Cancelamento a pedido
ANTAS TRANSITÁRIOS, LDA.
Associado n.º 205
SOCONAVE - SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, LDA.
Associado n.º 283
MARFRETE - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, LDA.
Associado n.º 441
MARFRETE (PORTO) - TRANSITÁRIOS E NAVEGAÇÃO, LDA.
Associado n.º 620
MARFRETE (MADEIRA) - TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, LDA.
Associado n.º 489
MARFRETE (AÇORES) - TRANSITÁRIOS E NAVEGAÇÃO, LDA.
Associado n.º 517
NAVEX - EMPRESA PORTUGUESA DE NAVEGAÇÃO, S.A.
Associado n.º 211
ETE LOGÍSTICA, S.A.
Associado n.º 707

MARÇO

ABRIL

INVICTUSTRANS - TRANSITÁRIOS, LDA.
VULCÂNICA - DIST. E LOGÍSTICA, COM. DER. PETRÓLEO, SOC.
UNIP., LDA.
GO LOGISTIC - LOGÍSTICA, LDA.
VANESP IBÉRICA - TRANSITÁRIOS, S.A.
WARELOG - GESTÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS, LDA.
TORRESTIR TRANSITÁRIOS, LDA.
SEA WORLD TRANSITARIOS, LDA.
DIVERKARGO & TRADE, S.A.
SGT ANDITRANS TRANSPORT AND LOGISTICS, LDA.
ABC CARGO TRANSITÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA.

AIR-SEA LOPES - TRANSITÁRIOS, LDA.
AMG TRANSPORT, LDA.
ARNAUD LOGIS, SOLUÇÕES LOGISTICAS INTEGRADAS, S.A.
CEVA LOGISTICS (PORTUGAL) - LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LDA.
DOUROTRANS - TRÂNSITOS INTERNACIONAIS, LDA.
DUPESSEY PORTUGAL, LDA.
EUROCEÂNICA - TRÂNSITOS E NAVEGAÇÃO, LDA.
EUROLIS - AGENTES TRANSITÁRIOS, LDA.
FRANCO VAGO - TRANSITÁRIOS, LDA.
INVICSERVICES LOGISTICS, UNIPESSOAL, LDA.
JOSEIN - SERVIÇOS, NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, LDA.
JTD - JORGE TAVARES TRÂNSITOS E DESPACHOS, UNIP., LDA.
LIFT FREIGHT LOGISTICS, LDA.
NCL - TRANSITÁRIOS E VIAGENS, S.A.
PORTOCARGO - TRANSITÁRIOS, S.A.
SALÉM - TRANSITÁRIOS INTERNACIONAIS, LDA.
SARDÃO - LOGÍSTICA, LDA.
TRANSITEX - TRÂNSITOS DE EXTREMADURA, S.A.
WIDELINK - TRANSITÁRIOS, LDA.
WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A.
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LEGISLAÇÃO

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 48/2019 DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 44/2019, SÉRIE I DE 2019-03-04
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece medidas de apoio às empresas a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem
acordo
A presente resolução identifica as medidas de preparação e de
contingência em matéria de agentes económicos, empresas,
investimento e turismo que o Governo Português se propõe
adotar, necessárias para minimizar os efeitos decorrentes da
saída do Reino Unido da União Europeia. Para o estabelecimento destas medidas, pesaram, entre outros, os seguintes fatores:
- a relevância da relação económico-comercial entre o Reino
Unido e Portugal (potenciada pelos fortes laços históricos que
unem os dois países);
- o Reino Unido ter mantido, ao longo dos últimos anos, uma
posição estável como o nosso quarto cliente e oitavo fornecedor de bens, assumindo-se inclusivamente, no que toca ao
comércio de serviços, como o nosso primeiro mercado de exportação, fruto do excecional desempenho da nossa indústria
de serviços de turismo (57,7% do total, em 2017).
- o valor das exportações portuguesas para o Reino Unido ter
superado, em 2017, os 8 mil milhões de euros e a balança comercial bilateral apresentar, ano após ano, valores positivos, alcançando recentemente um saldo superior a 4,5 mil milhões
de euros.
- o peso do Reino Unido nas exportações nacionais, em 2017,
ter ascendido a cerca de 9,6%, e foram mais de 2 800 as empresas portuguesas, dos mais variados setores, que procuraram
aquele que é hoje o sétimo mercado com maior número de
operadores económicos nacionais com vendas de bens ao exterior - apenas superado por Espanha, Angola, França, Suíça,
Alemanha e EUA (AICEP, 2018).
- a importância do Reino Unido como país de origem e de destino de investimento direto estrangeiro ter totalizado, em finais
de 2017, o acumulado (stock) de investimento direto entre os
dois países mais de 3,4 mil milhões de euros no ativo e 11 mil
milhões de euros no passivo, mantendo-se Portugal como um
destino privilegiado de IDE britânico.
PORTARIA N.º 72-B/2019 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º
44/2019, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2019-03-04
FINANÇAS E MAR
Define os termos da redução do quantitativo da matéria coletá-
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vel previsto no n.º 1 do artigo 5.º do anexo ao Decreto-Lei n.º
92/2018, de 13 de novembro
LEI N.º 25/2019 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 60/2019, SÉRIE I
DE 2019-03-26
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Quarta alteração à lei-quadro das contraordenações ambientais, consagrando o princípio do não aviso prévio de ações de
inspeção e fiscalização
LEI N.º 26/2019 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 62/2019, SÉRIE I
DE 2019-03-28
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Regime da representação equilibrada entre homens e mulheres
no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública
PORTARIA N.º 95/2019 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 63/2019,
SÉRIE I DE 2019-03-29
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Alteração da Portaria n.º 34/2017, de 18 de janeiro
DECRETO-LEI N.º 47/2019 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º
72/2019, SÉRIE I DE 2019-04-11
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria o mecanismo de alerta precoce quanto à situação económica e financeira das empresas (MAP), um procedimento de
prestação de informação económica e financeira aos membros
dos órgãos de administração das empresas com sede em Portugal, constituindo um mecanismo de apoio à decisão e gestão
empresarial com base em análises estatísticas.
A implementação deste mecanismo faz-se da seguinte forma:
- O Banco de Portugal, em conjunto com o Instituto Nacional
de Estatística (INE), disponibiliza ao IAPMEI os dados estatísticos
relativos aos indicadores
económicos, através da Central de Responsabilidades de Crédito;
- O IAPMEI faz um estudo quantitativo dos dados disponibilizados pelo Banco de Portugal, assim como uma avaliação qualitativa sobre a situação económica de cada empresa;
- O estudo feito pelo IAPMEI é disponibilizado às empresas com
uma breve indicação dos mecanismos disponíveis e da disponibilidade do IAPMEI, em caso de necessidade de apoio especializado; e
- A AT informa os membros dos órgãos de administração das

empresas, através dos endereços de correio eletrónico, e comunica no Portal das Finanças das empresas a informação do
MAP.
É celebrado um protocolo entre três entidades (IAPMEI, Banco
de Portugal e INE), que apresentam a informação que o Banco
de Portugal disponibiliza ao IAPMEI, assim como com que regularidade deve ser acautelada a segurança de tais informações.
Até ao dia 31 de dezembro de cada ano, é enviada pela AT uma
mensagem de correio eletrónico aos membros dos órgãos de
administração das empresas, cujo assunto é definido nos termos do protocolo.
O Banco de Portugal informa o IAPMEI dos dados sujeitos ao
segredo estatístico.
Nesta medida, o IAPMEI fica sujeito ao dever de segredo, podendo apenas disponibilizar informações recebidas às empresas às quais respeitem.
O segredo é aplicável às pessoas que se encontrem no exercício ou tenham exercido funções no IAPMEI, bem como a todas
as pessoas que prestem ou tenham prestado serviço permanente ou ocasional.
As vantagens deste decreto-lei residem na disponibilização de
informação relativa à economia das empresas, em particular relativo à respetiva saúde financeira, e no envio da mesma para o
IAPMEI em caso de necessidade de apoio especializado, permitindo o acesso a eventuais mecanismos de apoio disponíveis.
As empresas poderão assim estar mais capazes para desenvolver processos de reflexão sobre a sua realidade e sobre as soluções para as suas fragilidades, o que resultará em estruturas
financeiras mais equilibradas e melhores condições de acesso
ao financiamento de pequenas e médias empresas.
PORTARIA N.º 112-A/2019 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º
73/2019, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2019-04-12
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Portaria que regula a criação da medida Contrato-Geração, de
ora em diante designada por Medida, que consiste na atribuição
de um incentivo à contratação, sem termo e em simultâneo, de
jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de
longa ou muito longa duração
DECRETO-LEI N.º 53/2019 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º
76/2019, SÉRIE I DE 2019-04-174
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Estabelece o conceito de porto seco e define as regras, os procedimentos e a desmaterialização necessários para a sua implementação
Porto seco consiste num ponto de concentração de mercadorias, comunitárias ou não comunitárias e integrado com a Janela Única Logística (JUL), utilizado para armazenar carga/mercadoria destinada à exportação e importação, situado numa zona
interior, fora dos limites dos portos marítimos.
A janela única logística é uma plataforma eletrónica de troca de
informação segura entre as entidades envolvidas (por exemplo,
os despachantes e os terminais portuários).
O que vai mudar?
É implementado o conceito de porto seco com dois objetivos:
∞ Facilitar e aumentar as transferências de mercadorias, destinadas à importação e exportação entre armazéns de depósito
temporário;
∞ Tratar toda a informação, por via eletrónica, gerindo a circulação de mercadorias, contentores e meios de transporte utilizados. Este tratamento é feito através da JUL.
A JUL permite gerir toda informação relativa a toda a cadeia
logística (por exemplo, as escalas de navios e transporte de mercadorias), entre portos e para os importadores/exportadores.
Como é feita a circulação de mercadorias no território nacional?
As entidades envolvidas podem optar:
∞ Pela transferência de mercadorias entre armazéns de depósito
temporário autorizados, controlando a circulação das mercadorias ao longo do trajeto de transferência, entre o porto marítimo e o porto seco;
∞ Pelo regime aduaneiro de trânsito, que permite o transporte
de mercadorias entre recintos aduaneiros, para depósito ou saída de mercadorias, com suspensão do pagamento de imposto.
Em qualquer dos casos é sempre utilizada a JUL, como complemento.
Que vantagens traz?
Este decreto-lei:
∞ Contribui para a rápida movimentação das mercadorias que
circulam entre armazéns de depósito temporário;
∞ Contribui para o descongestionamento dos portos, aumentando a sua capacidade para movimentar mais mercadorias;
∞ Aumenta a competitividade dos atores envolvidos no transporte e dos setores exportador e importador nacionais.
Quando entra em vigor?
Este decreto-lei entra em vigor em 1 de julho de 2019.

CONSULTÓRIO

Modelo 3 IRS:
Quem deve apresentar declaração
As pessoas singulares que residam em
território português, quando estas, ou os
dependentes que integram o respetivo
agregado familiar, tenham auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à
sua apresentação (artigo 57.º do Código
do IRS).
Havendo casamento ou união de facto, cada um dos cônjuges ou dos unidos de facto entrega a sua declaração
de rendimentos (tributação separada), a
não ser que seja exercida por ambos a
opção pela tributação conjunta, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 59.º
do Código do IRS (campo 01 do quadro
5A), caso em que ambos os cônjuges ou
os unidos de facto entregam uma única
declaração.
As pessoas singulares que não residindo
em território português aqui obtenham
rendimentos (artigo 18.º do Código do
IRS) não sujeitos a retenção na fonte a
taxas liberatórias (rendimentos prediais e
mais-valias).
Sempre que, no mesmo ano, o sujeito
passivo tenha, em Portugal, dois estatutos de residência (residente e não residente), deve proceder à entrega de uma
declaração de rendimentos relativa a
cada um deles, sem prejuízo da possibilidade de dispensa, nos termos gerais (n.º
6 do artigo 57.º do Código do IRS).
Existem algumas regras quanto ao dever
de apresentar a Declaração Modelo 3.
Assim:
- A tributação dos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens
e dos unidos de facto é feita, em regra,
separadamente, podendo, no entanto,
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A tributação dos casados e
não separados judicialmente
de pessoas e bens e dos
unidos de facto é feita, em
regra, separadamente
optar pela tributação conjunta.
Os cônjuges ou unidos de facto apresentam uma declaração da qual consta
a totalidade dos rendimentos obtidos
por todos os membros que integram o
agregado familiar;
Ambos os cônjuges ou unidos de facto
devem exercer a opção na declaração
de rendimentos;
A opção apenas é valida para o ano em
questão.
- Tributação separada:
Cada um dos cônjuges ou dos unidos de
facto, caso não esteja dispensado, apresenta uma declaração da qual constam
os rendimentos de que é titular e 50%
dos rendimentos dos dependentes que
integram o agregado.
Divorciados ou separados judicialmente
de pessoas e bens - Deverão efetuar a
entrega da Modelo 3, declarando todos
os rendimentos próprios, a sua parte nos

rendimentos comuns e os rendimentos
dos dependentes a seu cargo.
Separados de facto - Cada um dos
cônjuges engloba os seus rendimentos
próprios, a sua parte nos rendimentos
comuns e os rendimentos dos dependentes a seu cargo.
- Falecimento de sujeito passivo
No caso de falecimento de um contribuinte não casado, incumbe ao administrador da herança/cabeça de casal, apresentar a declaração de rendimentos em
nome daquele, relativa aos rendimentos
correspondentes ao período decorrido
de 1 de janeiro até à data do óbito, como
impõe o n.º 2 do art.º 57.º CIRS.
No caso de contribuintes casados, o cônjuge sobrevivo, não separado de facto,
deve proceder ao cumprimento das obrigações declarativas de cada um deles,
podendo optar pela tributação conjunta,
salvo se voltar a casar no mesmo ano,
caso em que apenas pode optar pela tributação conjunta com o novo cônjuge.
- Falecimento de sujeito passivo – rendimentos após data do óbito
Ocorrendo o falecimento de qualquer
pessoa, determina o artigo 64.º que os
rendimentos relativos aos bens transmitidos e correspondentes ao período
posterior à data do óbito são considerados, a partir de então, nas declarações
de rendimento a efetuar em nome das
pessoas que os passaram a auferir, procedendo-se, na falta de partilha até ao
fim do ano a que os rendimentos respeitam, à sua imputação aos sucessores
e ao cônjuge sobrevivo, segundo a sua
quota ideal nos referidos bens.

O IVA na importação de mercadorias
objeto de uma entrega
intracomunitária
Temos verificado, ao longo dos anos,
um significativo aumento dos casos em
que, a par das empresas nacionais, diversos operadores económicos localizados
noutros Estados-Membros utilizam os
portos portugueses para introduzir mercadorias na União, sendo certo que, para
este facto, muito contribui a isenção em
sede do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), prevista na legislação europeia e transposta para o ordenamento
jurídico português.
Assim, de acordo com o artigo 143.º da
Diretiva do IVA (Diretiva 2006/112/CE
do Conselho, de 28 de novembro de
2006), estão isentas as importações de
bens efetuadas num determinado Estado-Membro, sempre que esses bens se
destinem a ser objeto de uma entrega
intracomunitária com isenção de IVA
(que se verifica quando a referida entrega é feita a um sujeito passivo ou a um
sujeito não passivo agindo enquanto tal
noutro Estado-Membro), estando esta
isenção dependente ainda da apresentação às autoridades aduaneiras, por parte
do importador, de prova inequívoca de
que aqueles bens se destinam efetivamente a serem enviados ou expedidos
do Estado‑Membro de importação para
um outro Estado‑Membro.
Ora, sobre esta norma e no âmbito de
um processo judicial no qual se discutia uma liquidação adicional de IVA efetuada pelas autoridades aduaneiras da
Eslovénia a um operador que importou
diversas remessas de bananas ao abrigo de tal isenção, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) veio, uma
vez mais, reforçar que, no âmbito das
isenções nas entregas intracomunitá-
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…a par das empresas
nacionais, diversos
operadores económicos
localizados noutros EstadosMembros utilizam os portos
portugueses para introduzir
mercadorias na União…
rias, não é contrário ao direito da União
exigir-se, para que a isenção seja concedida, que o operador tenha agido de
boa fé e tenha tomado as medidas que
possam razoavelmente ser exigidas para
se certificar de que a operação que está
a realizar não o leva a participar numa
fraude fiscal (devendo tal benefício ser
recusado sempre que o sujeito passivo
em causa souber ou deva saber que a
operação que efetuou estava implicada
numa fraude cometida pelo adquirente,
não tendo tomado todas as medidas razoáveis ao seu alcance para evitar essa
fraude).
Por outro lado, e não obstante saber-se
que o IVA é devido pela pessoa que seja
considerada devedor dos direitos de importação, referiu também o TJUE que,
numa operação deste tipo, a responsa-

bilidade do fornecedor pelo pagamento
do IVA a posteriori deve ser apreciada de
forma diferente da responsabilidade do
importador pelo pagamento dos direitos
aduaneiros, uma vez que o importador
está obrigado a pagar os direitos aduaneiros devidos pela importação de uma
mercadoria relativamente à qual um terceiro (incluindo o exportador) tenha cometido uma infração aduaneira, não relevando para este efeito a circunstância
da sua boa fé ou o facto de não ter tido
qualquer participação na infração.
Dito isto, e de acordo com o TJUE, tal
entendimento será também de aplicar
ao regime de isenção de IVA na importação de bens destinados a ser objeto
de uma entrega intracomunitária, uma
vez que recusar automaticamente a um
sujeito passivo importador e fornecedor,
sem atender à sua diligência, o direito à
isenção de IVA na importação, em caso
de fraude cometida pelo adquirente no
âmbito de uma entrega intracomunitária subsequente, equivaleria a romper o
nexo entre a isenção na importação e
a isenção da entrega intracomunitária
subsequente.
Por fim, cumpre ainda notar que, nos
termos do entendimento do TJUE, o
princípio da segurança jurídica opõe-se
a que um Estado-Membro que, num primeiro momento, aceitou os documentos apresentados pelo vendedor como
provas justificativas do direito à isenção
de uma entrega, possa, depois, obrigar
esse vendedor a pagar o IVA relativo a
essa entrega, em resultado de uma fraude cometida pelo adquirente, da qual o
referido vendedor não tinha nem podia
ter conhecimento.

CONSULTÓRIO

Contratação de trabalhadores
estrangeiros
A constante e crescente definição de
Portugal como um “destino da moda”
tem como consequência uma também
crescente contratação de trabalhadores
estrangeiros por parte das empresas portuguesas.
Acontece, porém, que a contratação de
trabalhadores estrangeiros obriga, muitas
das vezes, a um procedimento que nem
sempre é cumprido pelas entidades patronais, que, face ao reforço do controlo da legalidade destas contratações por
parte das entidades competentes, muitas
vezes são sancionadas com pesadas coimas.
A primeira questão que as empresas devem verificar prende-se com a nacionalidade do trabalhador estrangeiro que
pretendem contratar, uma vez que o procedimento para a contratação varia em
função dessa nacionalidade.
Se se tratar de um nacional de um estado-membro da União Europeia, este
pode residir livremente em Portugal por
um período máximo de três meses, desde que acompanhado de documento de
identificação válido. Findo tal período,
o cidadão da UE tem obrigatoriamente
de proceder ao seu registo na Câmara
Municipal da sua área de residência, dispondo de um prazo de trinta dias para
o efeito.
Se o trabalhador em causa for cidadão
de um país que não faz parte da União
Europeia, o procedimento será bem mais
complexo. Desde logo, o empregador só

36

Jorge Urbano Gomes
Sócio da Gomes, Ferro & Associados,
Sociedade de Advogados, SP, RL
jug@gfaadvogados.pt

…o procedimento para a
contratação varia em função
[da] nacionalidade.

poderá contratar um trabalhador estrangeiro se não conseguir contratar para
aquele posto de trabalho: i) cidadãos nacionais; ii) cidadãos da União Europeia; iii)
cidadãos de países membros do Espaço
Económico Europeu; iv) cidadãos de Estados terceiros com o qual a UE tenha
acordo de livre circulação; v) nacionais
de estados terceiros com residência legal
em território nacional – É O CHAMADO
PRINCÍPIO DA PRIORIDADE.
Isto posto, tendo uma empresa portuguesa interesse em contratar um cidadão
de um país terceiro não enquadrável em
qualquer uma das situações supra mencionadas, tem de colocar no sítio da internet do Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP) um anúncio de emprego e comunicar ao IEFP que tal anúncio
se destina à contratação de trabalhador

estrangeiro previamente seleccionado.
Se no prazo de trinta dias não se apresentar nenhum candidato abrangido por
aquele Princípio da Prioridade, que preencha os requisitos fixados no anúncio, o
IEFP emite uma declaração para efeitos
de concessão de visto pelo Consulado
Português, podendo o trabalhador ser
então contratado.
Refira-se ainda que o contrato de trabalho
celebrado com cidadão estrangeiro, que
não seja nacional de país membro do EEE
ou de outro país que consagre a igualdade de tratamento como cidadão nacional em matéria de livre exercício de actividade profissional, está sujeito à forma
escrita e tem obrigatoriamente de conter
os seguintes elementos: i) identificação,
assinaturas e domicílio ou sede das partes; ii) referência ao visto de trabalho ou
ao título de autorização de residência ou
permanência do trabalhador em território
português: iii) actividade do empregador;
iv) actividade contratada e retribuição do
trabalhador; v) local e período normal de
trabalho; vi) valor e forma de pagamento da retribuição; data de celebração do
contrato e data de início da prestação da
actividade.
Por fim, é importante não esquecer que
o empregador deve comunicar à ACT a
celebração de contrato de trabalho com
trabalhador estrangeiro, ainda antes do
início da sua execução e a cessação do
contrato nos quinze dias posteriores à
mesma.

