Setúbal, 5 de fevereiro de 2018

PRESS RELEASE
Porto de Setúbal:
Ro-Ro com o melhor resultado da década
Carga contentorizada consolida
O Porto de Setúbal teve em 2017 o melhor resultado da década na movimentação de
veículos (ro-ro*), com 223.671 unidades, correspondentes a um crescimento superior a 30%
face a 2016 (171.591 unidades).

A carga ro-ro registou um impulso dinamizado pela exportação, no último trimestre do ano, do
novo modelo fabricado pela Volkswagen Autoeuropa, o T-ROC (aumento de 37%, com mais
26.204 veículos que no ano anterior), e também pelo aumento da importação de automóveis
(cerca de 25%).

O ano de 2018 pode vir a ser o melhor de sempre na movimentação de veículos no Porto de
Setúbal, com a exportação a tornar-se predominante neste modo de carga face aos números
estimados de produção da fábrica da VW.

Na carga contentorizada e pelo 2º ano consecutivo foi ultrapassado no Porto de Setúbal o
patamar dos 150.00 TEU**, consolidando a posição neste segmento de carga. A movimentação
total foi superior aos 152 mil TEU, com maior pendor da carga embarcada e de exportação.

Os números das cargas ro-ro e contentorizada mantêm a tendência de mudança estrutural da
tipologia das cargas movimentadas no Porto de Setúbal, com um crescimento do movimento
das cargas de valor acrescentado relativamente a outras tipologias associadas a cargas
industriais pesadas, com importância crescente para a economia nacional na vertente das
exportações. O total de mercadoria movimentada no Porto de Setúbal foi cerca de 6,6 milhões
de toneladas.
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*Carga ro-ro= roll on/roll off: qualquer tipo de carga que entre ou saia dum navio a “rolar”. No
caso de veículos, é uma carga carregada/descarregada pelos seus próprios meios, sobre rodas,
necessitando apenas de um condutor e cujo acesso ao navio é feito na horizontal através de
rampa lateral ou de popa);
** TEU: Medida padrão utilizada para calcular o volume de um contentor (unidade equivalente
a 20 Pés (em inglês: Twenty-foot Equivalent Unit ou TEU).
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