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Introdução

Transporte	urbano	de	mercadorias

O problema do transporte urbano de 
mercadorias

Entre meados da década de 70 e meados da década 
de 90, os investigadores e os actores de planeamen-
to	urbano	prestaram	relativamente	pouca	atenção	
aos	problemas	crescentes	originados	pelo	transporte	
de	mercadorias	em	áreas	urbanas.	Este	estado	de	
coisas	mudou	recentemente,	existindo	um	interesse	
crescente	pela	logística	urbana	e	em	particular	nas	
suas áreas centrais. Numerosos projectos na Europa 
e	em	outros	locais	tentaram	evidenciar	os	problemas	
chave	do	transporte	de	mercadorias	em	espaço	
urbano e identificar potenciais soluções.

No entanto, o dilema fundamental do transporte 
urbano de mercadorias mantém-se: o futuro suces-
so	das	cidades	e	das	suas	áreas	centrais	depende	
da sua eficiência em diferentes dimensões que, por 
vezes, são incompatíveis. Por um lado, as áreas 
urbanas	devem	ser	locais	atractivos	para	viver,	
trabalhar, fazer compras e para lazer. Para estes fins 
estes espaços sofrem uma concorrência cada vez 
maior, nomeadamente de áreas comerciais localiza-
das na periferia das cidades. Se queremos garantir 

a confiança e interesse dos comerciantes, outros 
empregadores e agentes geradores de riqueza nas 
áreas	urbanas	centrais,	deverão	ser	desenvolvi-
dos sistemas logísticos eficientes de forma que as 
instalações	comerciais	possam	ser	servidas	de	uma	
forma adequada e rentável. Por outro lado, os agen-
tes	de	planeamento	urbano	estão	conscientes	da	
necessidade de manter ou melhorar a qualidade do 
ambiente	urbano,	de	forma	a	atrair	clientes,	turistas	e	
trabalhadores	e	mesmo	para	persuadir	a	população	
a	aí	habitar.
	
Existe uma percepção generalizada que os veículos 
de	transporte	de	mercadorias	são	prejudiciais	para	a	
qualidade do ambiente urbano, contribuindo signifi-
cativamente	para	os	problemas	de	congestionamen-
to, poluição, segurança e ruído. No que diz respeito à 
logística urbana, não é através deste aparente confli-
to	entre	os	interesses	comerciais	e	os	responsáveis	
pela política ambiental que se encontram soluções 
para	as	políticas	de	crescimento	e	desenvolvimento	
urbano.
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A	Acção	de	Coordenação	Europeia	sobre	“Melhores	
Soluções	para	o	Transporte	Urbano	de	Mercado-
rias”	(BEST Urban	Freight	Solutions - BESTUFS) foi 
financiada pela Comissão Europeia (DG Transportes 
e Energia) e estará activa no período que decorre 
entre 2000 e 2008. O seu principal objectivo é o de 
identificar, descrever e difundir as melhores práticas, 
critérios de sucesso e estrangulamentos das solu-
ções para o transporte urbano de mercadorias. Além 
disso,	a	BESTUFS	pretende	ainda	manter	e	expandir	
uma	rede	entre	especialistas,	grupos/associações,	
projectos em desenvolvimento, Direcções-Gerais da 

Comissão	Europeia,	representantes	das	administra-
ções	locais,	regionais	e	nacionais	e	ainda	operadores	
de	transporte,	relacionados	com	o	tema	do	trans-
porte urbano de mercadorias. A equipa do projecto 
organiza regularmente workshops e conferências por 
toda a Europa, produz relatórios acerca de desenvol-
vimentos	de	interessantes	sobre	transporte	urbano	
comercial,	eventos	e	demonstrações	ao	nível	local,	
regional.	BESTUFS	alcançou	uma	notável	notorieda-
de	entre	investigadores	e	agentes	de	logística	urba-
na.	Toda	a	informação	está	publicamente	disponível	
através do site www.bestufs.net.

O que é o BESTUFS?

Página	da	internet	da	BESTUFS

Porque razão é o transporte urbano de 
mercadorias importante? 

O transporte urbano de mercadorias é importante 
por muitas razões, entre as quais:

O custo total do transporte de mercadorias e lo-
gística é significativo e tem uma influência directa 
na eficiência de uma economia.
O papel que desempenha no apoio e manuten-
ção	das	actividades	industriais	e	comerciais	
essenciais	para	a	geração	de	outras	actividades	
criadoras de riqueza.
É,	por	si	só,	um	importante	gerador	de	emprego
Pela contribuição que um sector eficiente de 
transporte de mercadorias traz para a competiti-
vidade	da	indústria,	da	região	em	causa.
É	uma	actividade	fundamental	para	a	manuten-
ção	do	nosso	estilo	de	vida	actual.
Pelos efeitos negativos sociais e ambientais que 
o	sector	de	transporte	de	mercadorias	em	meio	
urbano	origina.

►

►

►
►

►

►
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Em	muitos	casos	os	movimentos	de	mercadorias	no	
interior	das	áreas	urbanas	da	Europa	são	feitos	por	
modo rodoviário já que a distância é, na maioria das 
vezes, muito curta e ainda por razões de conectivi-
dade. No que diz respeito ao transporte de e para 
as	mesmas	áreas	urbanas	já	existe	um	campo	mais	
vasto	de	escolha	modal,	mas	o	rodoviário	continua	a	
ser de longe o dominante. O transporte rodoviário de 
mercadorias	desempenha	claramente	um	impor-
tante papel no funcionamento das cidades, já que a 
distribuição	de	bens	em	vários	e	numerosos	locais	
é fundamental para a vida urbana. Os veículos de 
transporte	de	mercadorias	levam	a	cabo	um	vasto	
número	de	movimentos	na	cidade	incluindo	entregas	
de	mercadorias	para	consumo	na	área	urbana	ou	
recolha de bens nela produzidos e de resíduos e ain-
da	operações	de	recolha/entrega	no	interior	da	área	
urbana. Muitas mercadorias são também tempora-
riamente armazenadas no interior das áreas urbanas 
antes	do	seu	uso	ou	venda.

Congestionamento	no	tráfego	urbano

Os tipos e padrões de movimentos de mercadorias 
dentro	de	uma	área	urbana	dependerão	de	um	vasto	
leque de factores incluindo:	

► A localização e o tipo das indústrias presentes.

► As	estruturas	das	cadeias	de	abastecimento	das	
empresas.

► A existência de infra-estruturas de transportes 
tais	como	portos,	aeroportos	e	terminais	ferroviá-
rios	de	mercadorias.

► Localização e área de influência de equipamen-
tos e sistemas de armazenagem.

► A	dimensão	e	a	tonelagem	dos	veículos	com	
permissão	de	circular	nas	áreas	urbanas.

► Regulamentação	de	acesso	e	de	operações	de	
carga/descarga	a	aplicar	na	área	urbana	em	
causa.

► As	condições	de	tráfego	existentes.

► O comportamento dos consumidores ( utilização 
do comércio electrónico, etc.).
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A abordagem da BESTUFS à sustentabilidade do trans-
porte	urbano	de	mercadorias

O objectivo de uma estratégia para um sistema de 
transportes sustentável é o de: “ responder na medi-
da do possível, à forma como a sociedade quer dis-
ponibilizar as oportunidades de satisfazer as neces-
sidades	económicas,	ambientais	e	sociais	de	forma	
eficiente e justa, minimizando os impactos negativos 
e	os	seus	custos	a	uma	determinada	escala	espacial	
e temporal.” (Mesa Redonda sobre Desenvolvimento 
Sustentável  - Reino Unido – 1996).

Além dos impactos positivos referidos anteriormente, 
o	sistema	urbano	de	transporte	de	mercadorias	gera	
uma quantidade de impactos negativos, económicos, 
ambientais	e	sociais.	Estes	incluem:

► Impactos	económicos:	congestionamento,	inefici-
ência e desperdício de recursos.

► Impactos	ambientais:	emissões	poluentes	e	de	
partículas, incluindo CO2	o	principal	responsável	
pelo	efeito	de	estufa,	o	uso	de	energias	fósseis	
não	renováveis	e	desperdícios	como	pneus,	óleos	
e	outros	materiais.

► Impactos sociais: as consequências físicas das 
emissões	poluentes	na	saúde	pública	(mortali-
dade, doença, acidentes, etc.) os ferimentos e 
óbitos	resultantes	dos	acidentes	viários,	ruído,	
intrusão visual e outros aspectos da qualidade de 
vida	(incluindo	a	perda	de	espaços	verdes	nas	
áreas	urbanas	em	resultado	do	desenvolvimento	
infra-estruturas de transporte).

As	políticas	de	sustentabilidade	podem	orientar-se	
para	objectivos	sociais,	económicos	e	ambientais.		
As medidas políticas mais eficazes para um sistema 
de	transportes	de	mercadorias	sustentável,	serão	
provavelmente aquelas que irão ao encontro das 
necessidades	tanto	económicas	como	sociais	e	am-
bientais: desta forma dever-se-á fazer um trade off
entre estas necessidades de forma a reduzir as per-
das	e	custos	inerentes.
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A	abordagem	da	BESTUFS	para	melhorar	do	trans-
porte	urbano	de	mercadorias

Os operadores e condutores de veículos enfrentam 
uma série de dificuldades no desempenho do trans-
porte	de	mercadorias	numa	área	urbana:

► Congestionamento	causado	por	tráfego	intenso,	
acidentes, desadequação das infraestruturas ro-
doviárias	e	mau	comportamento	dos	condutores.

► Problemas	relacionados	com	políticas	de	trans-
portes,	como	por	exemplo,	restrições	no	acesso	
baseadas	em	horários	e/ou	dimensão/tonelagem	
dos	veículos	e	corredores	de	transporte	público.

► Parqueamento e regulamentos de operações de 
carga	e	descarga,	multas	e	taxas,	falta	de	espaço	
para	descarga,	problemas	no	manuseamento	de	
mercadorias.

► Problemas	com	o	cliente/	recebedor	da	merca-
doria	como,	por	exemplo,	disponibilidade	para	
receber	e	recolher	as	encomendas,	dificuldades	
em	encontrar	o	local	e	disponibilidade	para	servir	
o cliente nos horários que ele sugere.

Sinalização de áreas de carga/descarga

É importante fazer a distinção entre os dois grupos 
que poderão estar receptivos para a introdução de 
alterações	no	sistema	de	distribuição	urbana	para	o	
tornar	mais	sustentável	e	racional:	

Autoridades Urbanas:
As mudanças ocorrem através da introdução de 
medidas políticas que forçam ou encorajam os ope-
radores a alterar o seu comportamento. As estraté-
gias poderão ir no sentido de melhorar a sinalização 
e	informação	disponíveis,	o	acesso	dos	veículos,	
os	regulamentos	de	carga	e	descarga,	a	gestão	de	
tráfego, adequação das infraestruturas e taxas para 
a sua utilização.

Operadores de transporte de mercadorias:
Os operadores tendem a desenvolver iniciativas que 
reduzam os impactos negativos da sua actividade, 
porque desta mudança de comportamento obtêm 
normalmente	alguns	benefícios.	Estes	benefícios	
podem	ser	vantagens	económicas,	por	operarem	de	
uma forma mais eficiente do ponto de vista ambien-
tal ou social, quer através do aumento na eficácia 
económica, quer através do aumento de quota de 
mercado	como	resultado	da	sua	atitude	face	aos	
problemas	ambientais.	Exemplos	de	iniciativas	to-
madas	pelos	operadores	incluem	o	aumento	da	taxa	
de ocupação dos veículos através de operações de 
consolidação, permitindo-lhes fazer entregas antes e 
depois dos horários habituais, utilização de software 
para a estruturação e optimização das rotas, me-
lhorar a eficiência energética dos veículos, adopção 
de	sistemas	de	comunicação	internos	e	melhoria	na	
recolha	e	entrega	das	mercadorias	(novas	tecnolo-
gias no manuseamento de mercadorias, utilização de 
cargas	em	coordenação	com	o	expedidor,	carrega-
dor e cliente).
Algumas	destas	iniciativas	estão	relacionadas	com	
a	adopção	de	tecnologia,	outras	com	a	reengenha-
ria	de	processos	e	algumas	implicam	alterações	na	
organização da cadeia de abastecimento.
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O porquê da divulgação 
dos Guias de Boas Práticas da BESTUFS ?

Este	Guia	de	Boas	Práticas	baseia-se	nos	Manuais	
das	Melhores	Práticas	já	divulgados	pela	BESTUFS.	
Pretende-se disponibilizar orientações aos agentes 
envolvidos	ou	interessados	na	distribuição	de	mer-
cadorias em áreas urbanas, para melhorar o fluxo 
de produtos nas áreas urbanas e reduzir os impac-
tos ambientais das operações. São três os temas 
abordados neste guia e que poderão ser usados no 
planeamento	urbano,	pelos	operadores	de	transporte	
de	mercadorias	e	outros	actores	da	cadeia	de	abas-
tecimento	com	o	objectivo	de	melhorar	a	sustentabili-
dade	do	sistema:

► Acesso	dos	veículos	de	mercadorias	e	a	discus-
são	dos	sistemas	de	carga	e	descarga	em	áreas	
urbanas (PARTE I).

► Questões	relacionadas	com	a	entrega	final	(solu-
ções para o último kilómetro PARTE II).

► Questões	associadas	ao	desenvolvimento	de	
centros de consolidação urbanos (PARTE III).

Mais	informação	poderá	ser	encontrada	na	sua	
maior parte em inglês, no site da BESTUFS: 
www.bestufs.net

Informação técnica da BESTUFS
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PARTE	I	:	Acesso	dos	veículos	de	mercadorias	e	operações	
de	carga	e	descarga	nas	áreas	urbanas

1. O uso eficiente das infraestruturas.

2.	Guia	para	a	introdução	de	medidas	no	
acesso	dos	veículos	de	mercadorias	e	
operação	de	carga	e	descarga	nas	áreas	
urbanas.

Sinalização.
Sistema	viário	para	veículos	de	mercadorias.
Cartografia	e	informação	para	a	distribuição	
urbana	de	mercadorias.
Áreas	reservadas	de	carga	e	descarga	na	via.
Espaços de distribuição de proximidade (ELP).
Centros	de	Consolidação	Urbanos.
Regulamentos	sobre	a	dimensão	e	tonelagem	
dos	veículos.

► Regulamentação	dos	horários	de	distribuição.

►
►
►

►
►
►
►

Restrições no acesso, penalizações e regula-
mentos	de	carga	e	descarga.
Regulamentação	das	emissões.
Distribuição nocturna.
Faixas	reservadas	a	veículos	de	transporte	de	
mercadorias.
Taxa para a utilização das infraestruturas rodovi-
árias.

�.	Tecnologia	no	transporte	urbano	de	
mercadorias.

4.	Veículos	amigos	do	ambiente.

5. Medidas de controlo e vigilância.

�.	Parcerias	entre	os	sectores	público	e	
privado.

►

►
►
►

►
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O uso eficiente das infraestruturas

Operação de descarga em Copenhaga, Dinamarca

Dado que a capacidade das infraestruturas urba-
nas	rodoviárias	não	pode	na	maioria	dos	casos	ser	
aumentada, é fundamental que a sua utilização seja 
eficiente.
O planeamento, a sua gestão e exploração no tempo 
e no espaço deverão enquadrar medidas concretas 
nos	regulamentos	do	seu	uso.	Por	exemplo,	várias	
cidades	já	oferecem	áreas	de	carga	e	descarga	e	
corredores	de	circulação	para	veículos	comerciais	
dando	melhores	condições	de	trabalho	para	os	ope-
radores	e	restringindo	os	impactos	negativos	causa-
dos	pelas	operações	de	distribuição	(	por	exemplo	o	
duplo estacionamento).
Recentemente, introduziram-se algumas novas expe-
riências. As tecnologias de informação e comunica-
ção (TIC) têm tornado menos dispendiosas a oferta 
de	uma	maior	variedade	de	tipologias	de	acessos	es-
pecialmente	desenhadas	para	a	distribuição	urbana.	
Algumas cidades além de disponibilizar infraestru-
turas	proporcionam	serviços	de	valor	acrescentado	
em	áreas	de	despacho	(por	exemplo	a	possibilidade	
de armazenagem temporária ou serviços de apoio à 
mudança de operador - transhipment).
A eficácia e eficiência na distribuição urbana das 
mercadorias	são	os	objectivos	tanto	por	parte	dos	
agentes	do	planeamento	urbano	como	por	parte	dos	
operadores.	Para	se	atingirem	estes	objectivos	de	
uma	forma	sustentada	alguns	factores	chave	terão	
de	ser	observados:

► Os veículos utilizados deverão minimizar os im-
pactos	sociais	e	ambientais.

► Os operadores de transporte e os restantes 
parceiros	privados	envolvidos,	deverão	coope-
rar	na	concepção	e	acção	de	planeamento	(das	
autoridades municipais e de transporte).

► As autoridades urbanas que têm a seu cargo o 
planeamento,	podem	ter	necessidade	de	con-
trolar	e	interferir	na	circulação	de	veículos	de	
transporte	de	mercadorias.

► Os operadores deverão optimizar a sua eficiência 
operacional	para	diminuir	o	congestionamento	e	
os	impactes	ambientais.

► Os tipos de medidas de política a adoptar depen-
dem:

-	 dos	objectivos	económicos,	sociais	e	ambien-	
	 tais	a	atingir	pelas	autoridades	municipais.
-	 da	proporção	do	transporte	de	mercadorias		
	 no	total	do	transporte	urbano.
-	 da	dimensão	e	da	densidade	da	área	urbana.
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Abordagens 

► Parcerias	com	os	transportadores

► Uso	de	telemática	no	transporte	de	mercadorias.
► Sinalização.
► Informação	específica	e	cartografia.
► Taxas sobre a utilização da infraestrutura.
► Permitir	entregas	nocturnas.
► Faixas	dedicadas	para	os	veículos	de	transporte	

de	mercadorias	ou	proibição	de	estacionamento	
para	o	TI.

► Uso	de	telemática	no	transporte	de	mercadorias.
► Sinalização.
► Definição de rotas.
► Simplificação e harmonização do peso dos veícu-

los,	dimensão	e	das	normas	construtivas.
► Cartografia	e	informação	sobre	as	áreas	de	distri-

buição	urbana.
► Centros	de	consolidação	de	mercadorias	de	nível	

urbano.

► Delimitação de zonas de carga e descarga na 
via.

► Espaços de distribuição de proximidade (ELP).
► Centros	de	consolidação.

► Harmonização de regulamentos nos pesos, na 
dimensão	e	nas	emissões	dos	veículos.

► Definição de janelas horárias de acesso de veícu-
los	para	operação	de	carga	e	descarga.

► Permitir	distribuição	nocturna.
► Definição de áreas urbanas protegidas de emis-

sões produzidas por veículos.
► Faixas	dedicadas	para	veículos	de	mercadorias.
► Vigilância no cumprimento dos regulamentos.

Objectivos

Ganhar	o	apoio	da	indústria	de	transportes	para	o	
desenvolvimento de estratégias e iniciativas. 

Aumentar a fiabilidade do desempenho dos veículos 
de	transporte	de	mercadorias.

Apoios	ao	condutor	e	redução	do	número	de	
percursos	e	de	kilómetros	percorridos.

Apoio	aos	transportadores	nos	pontos	de	entrega	e	
recolha	de	mercadorias.

Redução	dos	impactos	ambientais	e	do	risco	de	
acidentes	envolvendo	veículos	de	transporte	de	
mercadorias.

A tabela seguinte pretende clarificar as diferentes abordagens aos regulamentos das acções 
de	carga	e	descarga	e	de	acesso	dos	veículos	de	distribuição	nas	áreas	urbanas.
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Guião	para	a	introdução	de	medidas	no	acesso	dos	
veículos	de	mercadorias	e	para	as	operações	de	carga	
e	descarga	em	áreas	urbanas.

Sinalização

Antes de introduzir nova regulamentação, as autori-
dades	deverão	assegurar-se	da	sua	fácil	percepção	
e que não entram em conflito com outros regulamen-
tos para as áreas em questão.

Sinalização

As autoridades urbanas deverão assegurar a clareza 
e precisão da sinalização sobre a permissão de 
circulação	e	dos	regulamentos.

1.   A sinalização viária deverá: 

► Avisar os motoristas das vias que poderão ser 
desadequadas aos seus veículos ( por exemplo 
vias estreitas).

► Informar	sobre	os	regulamentos	e	permissão	de	
circulação	(	por	exemplo:	peso	dos	veículos,	sua	
dimensão	e	janelas	horárias	de	carga	e	descar-
ga).

► Informar	sobre	as	condições	de	estacionamento	
na	via	e	regulamentos	de	carga	e	descarga.

► Orientar e aconselhar os motoristas sobre rotas 
de	veículos	de	transporte	de	mercadorias.

► Orientar os motoristas para os parques de esta-
cionamento	e	para	as	principais	áreas	industriais.

2.			As	autoridades	urbanas	deverão	garantir:	

► A coerência e a correcção da sinalização.

► Que o desenho dos sinais está actualizado.

► Que	os	sinais	estão	visíveis	e	em	boas	condi-
ções.

► Que a sinalização do parqueamento e de zonas 
de carga/descarga é atempada de forma a que os 
motoristas	não	necessitem	de	aumentar	percur-
sos para ter acesso à informação	

�.	 As	autoridades	urbanas	deverão	trabalhar	em		
	 conjunto	com	os	proprietários	e	locatários	das		
 áreas industriais para manter actualizados e ade- 
 quados os painéis de informação.

4.  Processos de sinalização variável poderão ser  
 usados para disponibilizar informação em tempo  
	 real.



14

Sinalização para veículos de transporte de mercadorias

Percursos	para	veículos	de	transporte	de	
mercadorias

Percursos	obrigatórios	ou	aconselháveis	para	os	veí-
culos	de	transporte	de	mercadorias	poderão	ser	pre-
definidos pelas autoridades para prevenir ou impedir 
a utilização de vias desadequadas, ou sensíveis para 
a utilização deste tipo de veículos.

1.   Os diferentes tipos de redes consideradas 
poderão	incluir:

► Percursos estratégicos – uma rota usando vias 
principais para percursos de longa distância entre 
localizações chave, ou no interior das áreas urba-
nas	de	maior	dimensão.	

► Percursos distribuidores – rotas que interligam 
percursos estratégicos e que constituem uma 
rota	a	partir	de	uma	estrada	principal	para	uma	
determinada localização ou área.

► Percursos Locais - percursos que permitem um 
acesso adequado a uma localização particular

2.   Os factores que devem ser tomados em consi-
deração para seleccionar os percursos adequa-
dos	incluem:		

► Deverão ser constituídos por estradas principais 
e	as	ligações	entre	elas.

► Deverão servir os locais que geram maior tráfego 
de	mercadorias.

► As	redes	para	o	transporte	de	mercadorias	ne-
cessitam:

 -  De estar em bom estado de conservação.
 -  Terem suficiente capacidade para o tráfego  
	 	 de	veículos	pesados.
 -  Não ser sinuosas ou ter curvas muito 
	 	 fechadas.
 -  Disporem de boa visibilidade.
	 -		 Que	as	pontes	e	outras	obras	de	arte,	tenham		
	 	 capacidade	para	suportar	o	tráfego	de	veícu-	
	 	 los	pesados.	

► Deverão ser evitados os grandes declives e áreas 
urbanas	sensíveis	(	por	exemplo:	áreas	residen-
ciais ou com elevadas densidades de peões).

► As	entidades	de	planeamento	com	responsabili-
dades	na	rede	viária	e	as	empresas	de	transporte	
deverão	participar	na	selecção	das	propostas	de	
rede.

► Sinalização clara e adequada e a difusão de 
cartografia	impressa	e	electrónica	são	factores	
críticos de sucesso para a boa utilização e acei-
tação	da	rede.

Cartografia para empresas de transporte de mercadorias
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Informação e cartografia para a distribuição urbana de 
mercadorias

As autoridades de transporte podem disponibilizar 
informação	fundamental	para	os	operadores	e	con-
dutores.	Esta	informação	poderá	incluir	a	disponibi-
lização de cartografia e a informação sobre tráfego 
em	tempo	real.

Cartografia

1.   A cartografia poderá disponibilizar:	

► Rotas de distribuição ( tanto no acesso à área 
urbana como no seu interior).

► Informação	sobre	o	peso	e	dimensão	dos	veícu-
los	permitidos,	regulamentos	e	áreas	de	carga/
descarga.

► Parques de pesados.

► Áreas	sensíveis	a	serem	evitadas.

2.   A cartografia poderá ser difundida em papel ou
electronicamente.	Pode	ser	distribuída	pelos:	

► Comércio local.

► Associações	locais	de	comerciantes.

► Associações	de	transportadores.

► Operadores de transporte.

► Autoridades	reguladoras	de	transporte.

�.			Algumas	autoridades	de	transporte	urbano
produziram verdadeiros Atlas para a orientação 
dos	condutores	de	distribuição	urbana.

Informação	em	tempo	real	

1.	 Informação	sobre	problemas	de	tráfego	e	obras		
 nas vias podem ser disponibilizadas na web.	

2.	 Estes	temas	poderão	estar	ligados	a	um	sistema		
 SIG identificando informação prioritária e relevan- 
	 te	(por	exemplo	os	serviços	de	alerta	de	tráfego		
 do “Transport of London”).	

3. Nos parques de estacionamento para os veículos  
 de distribuição poderão ser disponibilizadas infor- 
	 mações	úteis	sobre:	

► Cartografia	disponível.

► Assistência e locais de informação.

► O essencial sobre a região e o local de opera-
ções.

Exemplo: o Atlas FALK para camionistas
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Áreas	de	carga/descarga	reservadas	na	via

As	áreas	de	carga/descarga	na	via	podem	ser	
disponibilizadas pelas autoridades de transporte 
nos locais onde a geração de tráfego é significativa 
e	onde	não	há	disponibilidade	de	espaço	fora	da	
rede viária – por exemplo nas áreas centrais e zonas 
comerciais	densas.	

► As	áreas	de	carga	e	descarga	poderão	ser	em	
regime	livre	(permitem	cargas	e	descargas	sem	
horário) ou terem regulamentos de operação.

► Podem	ser	desenhadas	para	todos	os	tipos	de	
veículos	ou	condicionar	a	sua	dimensão.

► São úteis quando há disputa na ocupação destes 
espaços	entre	os	veículos	de	distribuição	de	
mercadorias e outro tipo de utilizadores da rede 
viária	urbana.

► Este tipo de soluções reduz o congestionamento 
do	tráfego	urbano.

Exemplo de zona de carga/ descarga em 
Aalborg

► Foram introduzidas em vias pedonais e de baixa 
capacidade.	Antes	de	serem	delimitadas,	um	
veículo em operação bloqueava a via.

► Estas áreas têm capacidade para vários veículos 
e permitem a fluidez do tráfego nas janelas de 
entrega	permitidas	durante	o	período	da	manhã.

► Os comerciantes só começam a ocupar a via 
com	escaparates	e	expositores	de	mercadoria	
depois	das	11h.
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Exemplo:	Espaços	de	distribuição	de	proxi-
midade em Bordéus	

► O ELP foi desenhado para a entrega de merca-
dorias no centro da cidade, reduzindo o con-
gestionamento, o ruído e a poluição que estão 
associados aos esquemas de distribuição das 
mercadorias.

► O ELP resulta da colaboração entre os opera-
dores, a Câmara do Comércio de Bordéus e as 
Autoridades	Metropolitanas	de	Transporte.

► São estes parceiros que organizam e co-finan-
ciam o sistema. Os comerciantes não financiam o 
ELP.	

► O ELP utiliza uma área da via que está dedicada 
aos	veículos	de	distribuição	para	os	espaços	
comerciais que se situam na proximidade.

► O espaço reservado é controlado por dois mem-
bros da equipa que também podem apoiar os 
condutores	dos	veículos	na	entrega	de	mercado-
rias	

► O espaço reservado tem capacidade para 3 a 5 
veículos simultâneamente (com uma extensão 
aproximada de 30 metros)

► O ELP opera de 2ª F a 6ª F entre as 9:00 e as 
17:00 e aos sábados entre as 9:00 e as11:00

► Os resultados recentes mostram que o ELP é 
muito	bem	recebido	pelos	transportadores	sobre-
tudo porque oferece espaço, de uma forma fiável, 
para	as	operações	de	descarga	próximas	das	
áreas	comerciais	situadas	no	centro	da	cidade.

► Um segundo ELP foi implementado em Bordéus 
em 2005 e um terceiro em 2006. Este esquema 
está	ainda	a	ser	desenvolvido	em	outras	cidades	
francesas (Rouen).

Espaços	de	distribuição	de	proximidade

Em Bordéus foi criado este sistema em 2003 para 
facilitar	a	entrega	das	mercadorias	no	centro	da	
cidade (ELP – Espace de Livraison de Proximité). 
Este sistema é constituído por uma plataforma de 
transbordo (transhipment) que, com pessoal espe-
cializado, dá assistência ao encaminhamento das 
mercadorias para o seu destino final (soluções de 
último kilómetro). As mercadorias são descarrega-
das	e	encaminhadas	para	os	veículos	apropriados	
a	uma	distribuição	de	proximidade.	Esta	abordagem	
poderá ser utilizada para outros serviços tais como a 
armazenagem de curta duração, a entrega domicili-
ária,	etc.

ELP em Bordéus
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Bild : Schilder (z.B. 40)

Centros	de	Consolidação	Urbanos

Um Centro de Consolidação Urbano (CCU) é um 
“equipamento logístico localizado próximo da sua 
área de influência (poderá ser quer só a área urbana 
central, toda a área ou uma localização específica) 
de	onde	são	despachadas	entregas	consolidadas	
para o seu destino”. (Os CCU serão alvo de uma
 descrição detalhada no capítulo III deste guia).

Regulamentos sobre os veículos (peso e dimensão)

É frequente as autoridades urbanas regulamentarem 
sobre a utilização da rede viária por veículos com 
um determinado peso e/ou dimensão. Os principais 
motivos da regulamentação têm a ver com:	

A	largura	da	via.
A	capacidade	de	carga	de	uma	ponte.
Dificuldades de circulação (curvas e declives 
acentuados).
Edifícios	com	estabilidade	precária.
Proteger a qualidade ambiental das áreas resi-
denciais.

Estes regulamentos são muitas vezes diferentes de 
município	para	município	ou	de	área	urbana	para	
área urbana. Deverá ser feito um esforço de harmo-
nização a nível regional e nacional.

►
►
►

►
►

Sinalização na Regulamentação de horários e para pesos de veículos

CCU na Alemanha – Deutsche Post AG
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Bild : Schilder (z.B. 46)

Regulamentos	horários	

Podem-se	regulamentar	horários	para	o	serviço	dos	
veículos	de	mercadorias	essencialmente,	

► no	seu	acesso	a	determinadas	áreas.

► 	nas	operações	de	carga	e	descarga.

Horários de Acesso

Os horários de acesso são o instrumento mais restri-
tivo e usualmente utilizado pelos agentes de plane-
amento para influenciar o transporte de urbano de 
mercadorias.	São	geralmente	usados	para	impedir	o	
acesso	a	uma	via	ou	área,	em	determinadas	horas	
do	dia.	Estas	restrições	poderão	ser	aplicadas	a	
todos	os	veículos	ou	só	aos	de	transporte	de	merca-
dorias	(eventualmente	com	distinção	da	sua	dimen-
são e/ou peso). Estas regulamentações são mais 
frequentes em vias de acesso com sensibilidade 
significativa ao tráfego automóvel. Alguns exemplos:	

► áreas de comércio pedonais: geralmente é 
vedado	o	acesso	a	todos	os	veículos	durante	os	
períodos de comércio mais intensos.

► 	áreas	residenciais:	os	veículos	de	mercadorias	de	
determinada	dimensão	ou	peso	são	impedidos	de	
circular	na	rede	viária	destas	áreas	durante	o	pe-
ríodo	nocturno	para	evitar	incómodos	ou	durante	
o	dia,	perto	de	estabelecimentos	de	ensino	para	
evitar	acidentes.

►  Na totalidade de uma área urbana: restrições ao 
fim	de	semana	e	durante	a	noite,	para	veículos	de	
mercadorias - têm sido utilizadas em grande par-
te	das	cidades	francesas	com	mais	de	100.000	
habitantes.

Horário para operações de carga 
e	descarga.	

Este tipo de restrição é utilizado para regulamentar 
o período em que são permitidas as operações de 
carga	e	descarga	na	faixa	da	via	junto	ao	passeio,	
devendo compatibilizar-se o seu uso com outras 
utilizações tais como o parqueamento de ligeiros.	

► Uma	boa	gestão	deste	espaço	pode	possibilitar	
uma melhor utilização de vias com baixa capaci-
dade	evitando	o	congestionamento.

► A utilização destas áreas deverá estar claramen-
te sinalizada.

► O seu regulamento deverá ser consistente e estar 
de acordo com os requisitos do comércio local.



20

Impor	e	vigiar	as	restrições	aos	acessos	
e às operações de cargas e descargas

É fundamental a existência de uma sinalização clara 
dos regulamentos aplicáveis. A video-vigilância po-
derá ser um dos meios para identificar autorizações 
de	circulação,	os	refractários	e	desencorajar	usos	
indevidos.	

Poderão ser utilizadas barreiras físicas. Estas 
incluem:
	
-	 Pilares	retrácteis	(controlados	por	computador		
 para dar acesso aos veículos permitidos).	

- Restrições à largura dos veículos (com alter- 
 nativas adequadas para o acesso de veículos  
 de emergência ou outros veículos autoriza- 
 dos).

►

► Sendo a despesa com o pessoal da vigilância 
elevada,	deverá	ser	financiada	pelas	receitas	
geradas pelas multas por quebra de observância 
dos	regulamentos	(em	Barcelona,	são	neces-
sários 50 agentes para vigiar 5.000 areas de 
carga/descarga na cidade).

► Os agentes de planeamento urbano deverão 
avaliar	bem	as	vantagens	e	desvantagens	de	
implementar	regulamentação	para	as	áreas	de	
carga	e	descarga	(tendo	em	conta	a	economia,	a	
sociedade e o ambiente).

Pilares	retracteis Contrôlo	de	acesso
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Áreas	ambientais	e	Regulamentos	de	emissões.

Uma “Área de Baixas Emissões” (ABE) ou Zona Am-
biental é uma área onde só podem circular veículos 
com	um	determinado	nível	de	emissões.	Estas	áreas	
podem	ser	definidas	por:	

► Uma	delimitação	geográfica.

► Um	período	de	tempo.

► Um	nível	máximo	de	emissões.

► Um	tipo	de	veículos.

Exemplo	de	ABE	em	cidades	europeias:	

1.	 As	ABE	foram	implementadas	com	sucesso	há		
 vários anos em várias cidades da Suécia (Esto- 
 colmo, Gotemburgo, Malmo e Lund).
		 Estas	ABE:	

► Foram desenvolvidas para melhorar a qualidade 
do ar e reduzir os níveis de ruído.

► Utilizam as normas europeias sobre veículos que 
têm vindo a restringir cada vez mais os níveis de 
emissão.

► A observância destas normas é obrigatória para 
veículos de peso bruto superior a 3,5 toneladas.	

2.	 Existe	uma	ABE	em	Roma	e	outras	estão	plane-	
 adas para Londres, Madrid, Paris, Copenhaga,  
 Milão e em áreas urbanas da Noruega.

�.	 Regulamentos	de	acesso	baseados	em	emissões		
	 e	níveis	de	ruído	poderão	ser	impostos	para	uma		
 determinada área sem necessidade de a classifi- 
	 car	como	ABE.
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LKW-Spur (z.B. 37)

Recolha e Distribuição Nocturna

As	recolhas	e	entregas	de	mercadorias	no	centro
das cidades no período nocturno beneficiam da acal-
mia do tráfego e das actividades. Os períodos mais 
habituais	para	estas	actividades	situam-se	entre	as	
22h	e	as	�	h.	Em	várias	cidades,	como	Barcelona	
ou Dublin, estas experiências foram bastante bem 
sucedidas e, para o mesmo desempenho, utilizam-se 
os menos veículos à noite que durante o dia.
Na maioria das cidades europeias existe regulamen-
tação para a recolha e entrega de mercadorias à noi-
te com algumas excepções como é o caso de Paris. 
Dois tipos de regulamentos poderão ser introduzidos:	

► Janelas	horárias	específicas	para	entrega/reco-
lha	para	um	determinado	edifício	(por	exemplo	
centros comerciais, escritórios ou fábricas).

► 	Regulamentação	na	circulação	de	veículos	de	
mercadorias	em	parte	ou	na	totalidade	da	área	
urbana.

Entre as consequências para as empresas de 
transporte, quando não se permite a sua actividade 
nocturna	podemos	referir:	

► A necessidade de se utilizarem mais veículos em 
períodos	do	dia	mais	curtos.

►  A actividade poderá ter que ser desenvolvida em 
períodos de ponta (reduzindo a produtividade do 
veículo/motorista	e	aumentando	o	consumo	de	
combustível).

► 	A	actividade	diurna	poderá	ser	mais	lenta	e	me-
nos	fiável.

►  Reduz-se a eficiência da cadeia de abastecimen-
to.

►  Os custos logísticos aumentam.

Factores	a	considerar	na	regulamentação	da	distri-
buição	nocturna:	

► Regulamentos	muito	restritivos	poderão	aumen-
tar	os	custos	logísticos.	Ao	permitir	a	distribuição	
à noite, as empresas aumentam a eficiência das 
suas operações e a quantidade de serviços reali-
zados.

► Os regulamentos deverão focar-se principalmente 
nos	níveis	de	ruído.

► Níveis de ruído razoáveis e bem definidos pode-
rão trazer benefícios para os residentes na área e 
reduzir os riscos de intolerância para as activida-
des	nocturnas	de	transporte.	
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Exemplo: O programa PIEK na Holanda 

As	entregas	e	recolhas	nas	lojas	são	normalmente	
realizadas ao fim da tarde, de madrugada ou durante 
a noite. Muitos residentes que nas cidades holande-
sas,	vivem	perto	ou	por	cima	dos	estabelecimentos	
comerciais e ficam sujeitos aos incómodos causados 
pelo	ruído	resultantes	da	actividade	da	distribuição	
das mercadorias. Foi preparada legislação específi-
ca que regulamentava os níveis de ruído produzido 
pela	actividade	de	carga/descarga		de	mercadorias.	
Verificou-se, no entanto, que muitas das actividades 
relacionadas	com	a	entrega/recolha	de	mercadorias	
ultrapassavam os limites de 60 e 65 dB permitidos 
para	actividades	nocturnas.
O governo, através do programa PIEK, apoiou o 
desenvolvimento e a posterior comercialização de 

técnicas e equipamentos para diminuir os níveis 
de ruído até aos limites legais. O programa PIEK 
é essencialmente constituído por dez projectos: (i) 
transferência de conhecimento para as principais 
empresas, (ii) encorajar o trabalho “silencioso”, (iii) 
optimizar a localização das operações de carga e 
descarga, (iv) veículos de mercadorias silenciosos 
até 7,5 ton, (v) veículos de mercadorias silenciosos 
com mais de 7,5 ton, (vi) instalações de transporte 
frigorífico silenciosas, (vii) elevadores de carga a bor-
do silenciosos, (viii) redução do ruído no movimento 
de contentores e paletes, (ix) redução no ruído dos 
carrinhos de transporte manual e (x) adopção da 
propulsão eléctrica ou híbrida (eléctrica-diesel/gás).

Faixas	de	rodagem	para	Veículos	Pesados

1.		Faixas	de	rodagem	para	pesados	podem	contri-	
	 buir	para	aumentar	a	velocidade	comercial	e	a		
 fiabilidade. As opções mais utilizadas são:	

► Faixa	de	rodagem	exclusiva	para	veículos	de	
transporte	de	mercadorias

► Faixa	de	rodagem	exclusiva	para	veículos	de	
transporte	público	de	passageiros	e	de	mercado-
rias (faixas interditas a TI).

► Faixa	de	rodagem	para	veículos	com	taxas	de	
ocupação altas – a serem utilizadas por veículos 
de	transporte	público	de	passageiros,	de	merca-
dorias	e	ligeiros	com	taxas	de	ocupação	altas.

► Faixa	de	rodagem	para	transporte	público	de	pas-
sageiros que podem ser utilizadas por veículos 
de	mercadorias	exclusivamente	em	operações	de	
carga/descarga	e	só	em	determinados	locais	(por	
exemplo os recortes “Lincoln” localizados nas 
faixas BUS em Paris).

2.		Aspectos	a	considerar	sobre	faixas	de	rodagem		
	 exclusivas	para	pesados:	

► Faixas dedicadas a pesados são muitas vezes 
utilizadas em subidas longas ( faixas para veícu-
los lentos) e para aceder directamente a áreas 
específicas ( industriais, portuárias…) evitando 
zonas sensíveis.

► As	faixas	interditas	a	TI	são	uma	boa	alternativa	
aos corredores exclusivos BUS quando o tráfego 
de pesados de passageiros não é muito elevado.

► Nas faixas dedicadas a todos os tipos de veícu-
los de transporte de mercadorias, é mais fácil 
controlar o seu uso, do que seleccionar o tipo de 
veículos (por dimensão e/ou peso, por exemplo) 
mas	corre-se	o	risco	de	saturação

► Nas propostas de faixas de rodagem utilizadas 
por vários tipos de veículos, é necessário ter em 
conta	a	sua	interacção	funcional.
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Taxas	sobre	o	uso	de	infraestruturais	de	transporte

Existem	vários	exemplos	de	taxas	de	uso	de	infra-
estruturas de transporte em cidades europeias. Os 
exemplos	mais	conhecidos	incidem	sobre	túneis	ou	
pontes, e.g. a Ponte Oresund ou o Túnel Warnow 
em	Rostock.	Um	dos	primeiros	casos	de	sucesso	da	
taxação	sobre	o	uso	de	infraestruturas	de	transporte	
urbanas verificou-se na cidade de Trondheim. Um 
sucesso recente é o caso da cidade de Londres. 
São três os objectivos normalmente perseguidos por 
estes esquemas:

1.	 Cobrir	os	custos	de	manutenção	de	uma	
	 determinada	infraestrutura.
2. Influenciar o tipo de procura de transportes no  
	 centro	da	cidade.
�.	 Taxar	os	custos	externos	dos	sistemas	de	trans-	
	 porte.

Um	exemplo	da	aplicação	de	taxas	de	uso	
de	insfraestruturas:	Portagens	nas	cidades	
da Noruega:	

► Foi introduzido um sistema de portagens, em 
Trondheim, em 1983 e, em 1986, nas cidades de 
Oslo e Bergen.

► O objectivo das portagens era sobretudo finan-
ciar	o	melhoramento	do	sistema	rodoviário		e	não	
tanto	o	de	controlar	os	níveis	de	tráfego.

► O sistema é controlado por empresas privadas 
participadas	pelos	municípios.

► A portagem para veículos abaixo das 3,5 ton é 
de 1.5 – 2 euros e de 3,5 – 4 euros para veículos 
com tonelagem superior a 3,5 ton.
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Exemplo	de	taxas	sobre	o	uso	de	infraes-
truturas	urbanas:	Sistema	de	taxas	sobre	o	
congestionamento de Londres	

► Foram introduzidas taxas sobre o congestio-
namento no centro de Londres, em Fevereiro 
de 2003. O sistema é gerido por uma empresa 
privada	sob	orientações	da	autoridade	urbana

► O objectivo prioritário é regular o congestiona-
mento e as suas consequências nos impactos 
ambientais.	As	receitas	são	aplicadas	no	sistema	
de	transportes	da	cidade.

► A	taxa	diária	para	entrar	na	área	central	das	
7h à 18h e de 2ªF a 6ª F era inicialmente de 5 
libras (aproximadamente 7,50 euros). Este valor 
foi aumentado para 8 Libras (aproximadamente 
12 euros) em 2005. Os veículos de transporte 
de mercadorias pagam o mesmo que os outros 
veículos.

► Isenções	e	tarifas	especiais	estão	disponíveis	
para táxis, veículos que transportam deficientes, 
veículos de serviços de emergência, motociclos, 
veículos eléctricos e de combustível alternativo 
que produzam menores níveis de emissões.

► A	taxa	de	circulação	pode	ser	paga	diariamente,	
por períodos de uma semana, um mês ou um 
ano	e	por	telefone,	nos	correios,	internet	ou	em	
centros	comerciais.

► Os veículos não necessitam de afixar a licença 
–	a	matrícula	do	veículo	encontra-se	numa	base	
de	dados.

► As matrículas dos veículos que entram na área 
taxada ou que se encontram em circulação no 
seu interior, é registada por uma rede de 700 
câmaras fixas ou móveis e verificada na base de 
dados.

► Se um veículo é observado a circular na área 
taxada	e	não	efectuou	o	respectivo	pagamento,	
o	seu	proprietário	recebe	no	dia	seguinte	uma	
multa que varia entre as 50 e as 150 libras (apro-
ximadamente 75 – 225 euros)

► Desde que o sistema entrou em vigor o volume 
de	tráfego	caiu	18%,	o	tempo	de	deslocação	
diminuiu	�0%	e	o	impacto	nas	actividades	comer-
ciais	foi	relativamente	neutro.	

Sinalização horizontal 
de	presença	na	área	sujeita	a	taxa	

de circulação em Londres
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ITS	no	transporte	urbano	de	mercadorias

Existem neste momento várias tecnologias que 
suportam	Sistemas	Inteligentes	de	Transporte	(In-
telligent Transport Systems – ITS), onde se incluem 
a telemática (com unidades a bordo), sistemas de 
localização (Global Positioning Systems – GPS), 
smart	cards,	imagens	vídeo	e	aconselhamento	de	
percursos alternativos que estão ligados a sistemas 
de	gestão	de	tráfego	e/ou	a	sistemas	de	gestão	de	
transporte	de	mercadorias.	A	adopção	destes	siste-
mas	tem	vindo	a	crescer	nos	últimos	anos	e	estão	
dirigidos	para	melhorar	o	planeamento	de	itinerários,	
assim	como	os	serviços	prestados	ao	cliente	(por	
exemplo	a	hora	de	chegada	para	entrega/recolha	
de mercadorias). A maior parte destes sistemas foi 
inicialmente	desenvolvido	pelas	autoridades	munici-
pais,	como	complemento	aos	sistemas	de	gestão	de	
tráfego,	com	o	objectivo	de	os	melhorar	(por	exemplo	
a regulamentação e controlos de acesso). A adopção 
destes	sistemas,	pelos	operadores	privados	de	trans-
porte	urbano	de	mercadorias,	tem	como	objectivo	
de optimizar as operações logísticas e o sistema de 
distribuição contribuindo desta forma para a eficiên-
cia	da	cadeia	de	abastecimento.

As	ITS	podem	ser	divididas	em	duas	categorias:	

► Sistemas	de	gestão	de	transporte	de	mercadorias	
(por	exemplo:	gestão	de	frotas	,	de	seguimento	e	
posicionamento	(track and tracing).

► Sistemas	de	gestão	de	tráfego	(e.g.	sistemas	de	
controlo	de	acesso,	sistemas	de	informação	e	
gestão de tráfego).

Sistemas	de	gestão	de	transporte	
de	mercadorias

► Sistemas computadorizados para desenho de 
itinerários,	atribuição	de	veículos	e	condutores:	
planeamento	eficiente	por	veículo,	das	cargas	e	
dos	itinerários.

► Sistemas	de	navegação	e	controlo	de	tráfego:	
providenciar uma optimização das rotas em tem-
po	real	de	acordo	com	as	condições	do	tráfego	e	
os requisitos dos clientes.

Planeamento	de	rotas	com	o	sistema	PTV	Intertour

Centro	de	gestão	de	tráfego	em	Berlim

A	Tecnologia	no	Transporte	Urbano	
de	Mercadorias.
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► Sistemas	de	comunicação	a	bordo:	estes	sis-
temas	permitem	ao	condutor	comunicar	com	o	
sistema de planeamento da empresa e também 
com os clientes via informática ou voz.

► Reserva	de	janelas	de	operação:	para	coordenar	
o	planeamento	da	chegada	de	veículos	a	locais	
com	grandes	fluxos	de	tráfego.			

	
O uso de ITS e de telemática pelas empresas reduz 
os custos operacionais, aumenta a sua fiabilidade 
em	termos	de	horários	e	de	rotas	e	permite	uma	
maior	elasticidade	da	operação.	Embora	o	uso	des-
tes sistemas não seja ainda muito generalizado está 
a ser crescentemente utilizado.

Sistemas	de	gestão	de	tráfego

1.		Sistemas	de	Gestão	e	Controlo	de	Tráfego	
Urbano:

Estes sistemas podem aumentar a fluidez de tráfego, 
tempos	de	distribuição	e	aumentar	a	segurança	
rodoviária. Na Alemanha temos vários exemplos de 
centros	de	gestão	de	tráfego	com	objectivos	opera-
cionais e também comerciais. Dados sobre o estado 
do	tráfego	são	recolhidos	e	processados.	Exemplos	
destes	centros	encontram-se	nas	cidades	de	Berlim,	
Londres e Paris. Estes complexos sistemas dispõem 
de tecnologias que poderão abranger o seguinte 
tratamento	de	informação:
► Coordenação	dos	tempos	de	abertura	dos	semá-

foros.

► Comunicação	aos	motoristas	(variable	message	
sign- VMS) sobre a situação do tráfego.

► Controlo do tempo de utilização do espaço urba-
no através da identificação da matricula.	

2.   Disponibilização de cartografia e orientação de  
	 rotas:	

► Incentiva os motoristas a utilizar os circuitos mais 
adequados.

► A	informação	poderá	incluir:	
 -   Optimização de rotas.

 -   Restrições quanto ao peso e dimensão dos 
veículos.

-			Regulamentação	sobre	o	acesso	e	operações
	de	carga	e	descarga.

 -   Localização dos parques de estacionamento  
	para	veículos	de	mercadorias.

Sistema	de	navegação	portátil

PTV	Validate	na	Alemanha
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Veículos	Amigos	do	Ambiente

�.	Controle	automático	de	acesso	dos	veículos:	

► Podem-se	baixar	ou	elevar	pilares	ou	alargar	
baias.

► Podem-se gerir por cartões magnéticos ou por 
telecomunicações.

► Onde as barreiras são declaradamente não 
permissivas são utilizadas sistemas de vigilância 
individuais que podem ou identificar matricula ou 
confirmar a autorização de entrada.

A	maioria	das	cidades	europeias	está	confrontada	
com problemas de poluição (do ar e ruído) causa-
dos pelo tráfego automóvel. A poluição aérea está 
associada a uma quantidade de problemas de saúde 
onde	se	incluem	a	mortalidade	prematura,	doenças	
respiratórias e cardiovasculares, asma e bronquites. 
Vários estudos associam também o nível de emis-
são de gases de escape à incidência do cancro do 
pulmão.
A	introdução	de	veículos	amigos	do	ambiente	(“envi-
ronmentally – friendly vehicles” – EFV) no transporte 
urbano	tem	sido	prática	corrente	na	maioria	das	
cidades europeias. As autoridades públicas têm con-
cedido incentivos à aquisição deste tipo de veículos 
para	fomentarem	a	inovação	no	transporte	urbano	
de	mercadorias	e	conceitos	logísticos	num	“mix”	de	
incentivos	e	regulamentação.

Camião	amigo	do	ambiente

Contrôlo	no	acesso	de	veículos
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Bild	:	Iveco-Truck	mit	
Euro-4	sichtbar	an	Front	

(Iveco-Disk)

Os principais tipos de EFV:

1.  Utilizam combustíveis alternativos:	

► Gás Natural Comprimido, Gás Natural Liquefeito, 
combustíveis biodegradáveis e hidrogénio

► Existem	neste	momento	tecnologias	alternativas	
mas a sua penetração no mercado ainda é baixa.	

2.  Gasolina e Diesel:

► Os padrões definidos pelos “Euro Standard Emis-
sions”	estão	a	contribuir	significativamente	para	a	
redução	de	emissões.

► Actualmente	podem	ser	adaptados	filtros	para	
partículas	dos	gases	de	escape.

3.  Veículos híbridos e eléctricos 

► Os veículos eléctricos são actualmente os ideais 
para	evitar	ruído	e	emissões.

Tem sido promovida a utilização de EFV na distribui-
ção	urbana	de	mercadorias	por	várias	autoridades	
nacionais	e	locais.	Programas	a	nível	nacional	como	
o PIEK e em França o “Programa Nacional para a 
Distribuição Urbana”, têm tido êxito nas suas políti-
cas.
A	tabela	seguinte	ilustra	as	iniciativas	em	EFV	no	
transporte	urbano	de	mercadorias.
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Iniciativas EFV no transporte 
de mercadorias

1.	 Parcerias	Informais:	as	autoridades	urbanas,	
operadores	e	associações	comerciais	acordam	
para	a	implantação	de	EFV	no	transporte	urbano	
de	mercadorias.

2.	 Vantagens	e	redução	nos	impostos	no	uso	de	
EFV,	combustíveis	alternativos	e	a	instalação	de	
filtros de partículas.

3. Operadores utilizam  EFV na distribuição urbana 
de	mercadorias	como	parte		de	projectos	de	
investigação co-financiados por autoridades 
públicas.

4.	 Acessos	controlados	para	veículos	com	determi-
nados	padrões	de	emissão	estão	a	ser	imple-
mentados	nos	centros	das	áreas	urbanas.

5. Descontos sobre as taxas do uso de infraestru-
turas	para	veículos	menos	poluentes.

6. Apoios à investigação aplicada na utilização de 
EFV	na	distribuição	urbana	de	mercadorias.

Exemplos
	

► Os programas PIEK e DEMO na Holanda e a 
distribuição nocturna em Barcelona utilizando 
veículos	silenciosos.

► Em	França	e	no	Reino	Unido	criaram-se	benefí-
cios	fiscais	para	veículos	de	transporte	de	merca-
dorias que observassem as metas estabelecidas 
de	emissão.

► Benefícios	fiscais	para	veículos	consumindo	
combustíveis	alternativos	no	Reino	Unido,	França	
e	Suiça.

► “Hermes Logistik Group” na Alemanha
► “La Petite Reine” em França.
► A “Lóreal/Gefco/EDF” têm veículos eléctricos à 

experiência.
► “Monoprix/Geodis”	estão	a	experimentar	veículos	

a	gás	natural.

► LEZ “ Low Emission Zone “ na Suécia.
► O projecto ELCIDIS em La Rochelle em França.
► A experiência na Dinamarca em Copenhaga.
► O projecto CUDE em Málaga, Espanha.

► Taxas	sobre	o	congestionamento	na	cidade	de	
Londres.

► O LSVA na Suiça.

► Com o apoio financeiro da ADEME, a experiência 
do Programa Nacional de Mercadorias em Fran-
ça ( ensaios com veículos de tracção eléctrica e 
a gás natural).

► Ensaios	de	veículos	“verdes”	com	financiamento	
da ADEME e promoção da autarquia de Paris.

Iniciativas na utilização de “veículos amigos do ambiente” na distribuição urbana 
de	mercadorias



�1

1.  Actualmente existem alguns obstáculos à genera-
  lização das EFV. Os principais factores de insu-  
	 cesso	estão	relacionados	com:	

► Maiores	custos	operacionais	dos	EFV

► Menor capacidade/Volume dos veículos eléctricos

► Insuficiências ao nível das infraestruturas de 
abastecimento

► Maiores necessidades no que diz respeito a ma-
nutenção	–	problemas	fiabilidade

	
2.  A maioria dos projectos EFV são financiados por   
	 entidades	públicas

3.  Os operadores privados só renovam as suas   
	 frotas	se:	

► Obtiverem um claro benefício operacional

► Tiverem acesso a uma adequada rede de abaste-
cimento	dos	combustíveis	alternativos

► Tiverem	benefícios	ao	nível	do	mercado

► Existirem	na	empresa	compromissos	de	perfor-
mance	ambiental.

► Se existirem veículos adequados no mercado.	

4.	 A	adopção	das	EFV	depende	sobretudo	de	condi-
 ções de enquadramento tais como:	

► Regulamentação	ambiental	e	de	emissões

► Incentivos	como	a	redução	de	impostos

► Disponibilidade de redes de reabastecimento

► Uma adequada estratégia para o desencoraja-
mento	do	transporte	individual.

Uma combinação entre incentivos e restrições utiliza-
das	pelas	autoridades	públicas	na	Alemanha,	França	
e Holanda e também outras autoridades urbanas 
europeias, têm aumentado a utilização das ELV. No 
entanto,	só	a	diminuição	dos	custos	operacionais	e	
o aumento da sua fiabilidade os tornará competitivos 
face	aos	veículos	tradicionais.

Área	livre	de	emissões
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Medidas de Controlo e Vigilância

Estas medidas, que são da responsabilidade da 
administração central e local, têm como objectivos a 
observação das leis e regulamentos pelos utilizado-
res	das	redes	de	infraestrutura	de	transporte.	Estas	
medidas só são eficazes se à sua infracção cor-
responder uma punição ou coima enquadrada num 
edifício	jurídico	coerente.	A	maior	parte	das	medidas	
de	controlo	de	tráfego	urbano	de	mercadorias	não	
segue	esta	orientação	e	são	meramente	indicativas	
de	comportamento.
	
1.	 Medidas	indicativas	apenas	sugerem	uma	orien-	
 tação adequadpara os condutores e não havendo  
	 uma	obrigação	de	as	cumprir,	não	há		
 necessidade de desperdiçar recursos em vigilân- 
	 cia.

2.  Quando são introduzidas medidas de controlo, 
	 deverão	ter	como	objectivo	serem	de	cumprimen-	
	 to	obrigatório.

Muitos	regulamentos,	apontam	as	medidas	necessá-
rias para o seu cumprimento, especialmente os que 
regulam	o	acesso,	as	cargas	e	descargas,	veloci-
dade	de	circulação	e	a	prioridade	concedida	aos	
veículos de mercadorias. A vigilância relativamente a 
estes regulamentos, além de ser dispendiosa, requer 
uma articulação com a(s) polícia(s) e hoje em dia já 
está	a	ser	implantada	em	algumas	cidades.	

► Em algumas cidades o controlo e vigilância das 
redes de tráfego já é da responsabilidade dos 
municípios, o que reforça as suas receitas para 
os	investimentos	na	área	dos	transportes.

► O acréscimo no uso de novas tecnologias (como 
as câmaras de vigilância e bases de dados) au-
menta	a	capacidade	e	a	eficácia	dos	sistemas	de	
vigilância.

A tabela seguinte ilustra os aspectos que devem 
ser	considerados	no	controlo	do	tráfego	urbano	de	
mercadorias.

Contrôlo	policial
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Questões a considerar no controlo e vigilân-
cia	do	tráfego	urbano	de	mercadorias	

1. É fundamental que o controlo e vigilância sejam  
	 considerados	como	uma	medida	decisiva	desde		
	 o	início	do	projecto.
	
2. Sempre que possível, os estudos e projectos de
  tráfego deverão minimizar os esforços das auto- 
 ridades no controlo e vigilância do cumprimento  
 das suas regras, não diminuindo a sua eficácia.

3. Medidas de controlo que não requeiram uma  
 vigilância activa são mais económicas.
	
4. São muito dispendiosas as medidas de vigilância  
	 e	controlo	de	tráfego.

5. Novas soluções tecnológicas são menos penali 
 zadoras em termos de despesa com pessoal.

�.	 Serão	mais	facilmente	aceites	e	respeitados	os		
 regulamentos produzidos com a colaboração dos  
	 operadores	de	transporte	de	mercadorias.

7. A polícia e outras instituições responsáveis pelo  
	 cumprimento	de	regulamentos	deverão	integrar		
	 desde	o	início	as	discussões	sobre	os	projectos		
	 de	tráfego	do	transporte	urbano	de	mercadorias.

8. A disponibilização de informação sobre regula- 
	 mentos	de	circulação	dos	veículos	de	distribuição		
 aos condutores, às empresas e clientes, contri- 
	 buirá	para	o	seu	cumprimento.

9. Rigor e clareza na sinalização são indispensáveis  
	 para	os	motoristas	perceberem	os	regulamentos.

10.	As	taxas	de	cumprimento	dos	regulamentos	de		
 distribuição urbana deverão ser monitorizadas.

Transportes	urbanos	de	mercadorias
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Existem	recentemente	vários	exemplos	de	parce-
rias público – privado (PPP) e para o seu sucesso é 
importante que se criem benefícios mútuos. Estas 
parcerias têm sido implementadas desde os anos 90, 
para o financiamento de projectos e infraestruturas, 
assim	como	para	a	negociação	de	condições	de	
colaboração	entre	o	sector	público	e	o	privado.	Um	
exemplo	destas	parcerias	são	projectos	de	logística	
urbana	desenvolvidos	em	alguns	países	da	Europa	
no início dos anos 90, que foram largamente apoia-
dos	pelo	sector	público.
No entanto, muitas destas parcerias não tiveram 
êxito. A principal razão do seu fracasso residiue no 
seu sobredimensionamento face à procura prevista. 
Também o conceito de utilidade pública  se perdeu, 
porque os projectos foram sendo absorvidos pelos 
operadores privados. Destas experiências pode 
concluir-se que, se nestes projectos não se derem 
suficientes contrapartidas comerciais aos parceiros 
privados,	então	estão	votados	ao	fracasso.	Experi-

ências mais recentes, como o exemplo de Parceria 
na	Qualidade	do	Transporte	no	Reino	Unido,	tiveram	
sucesso	devido	a	um	cuidado	envolvimento	dos	
parceiros.
Iniciar e manter uma PPP é uma tarefa complexa, 
no entanto, uma boa negociação pode conduzir a 
amplas	sinergias	com	grandes	benefícios	para	o	de-
senvolvimento de programas e acções que não são 
da	vocação	do	sector	público.

Parcerias	entre	o	sector	
público	e	o	privado
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Espera-se	de	uma	parceria	com	o	governo	(a	nível	
nacional ou local) um desempenho responsável nas 
negociações	nos	seguintes	temas:	

► Limitar externalidades negativas (e.g. congestio-
namento e poluição).

► Coordenação	com	outros	níveis	de	propostas	
como as que são definidas ao nível do plane-
amento	urbano,	regional,	do	desenvolvimento	
económico	e	da	gestão	ambiental.

► Coordenação	interregional.

Actualmente,	ao	nível	nacional	e	urbano,	não	tem	ha-
vido boas referências, nestas matérias, relativamente 
a	uma	empenhada	colaboração	com	os	agentes	do	
sector dos transportes de mercadorias e também 
não tem sido bem avaliada a sua importância relati-
vamente ao desenvolvimento de estartégias consis-
tentes	no	planeamento	urbano.	A	sua	participação	
tem	sido,	na	maioria	dos	casos	,	remetida	para	uma	
mera	consulta.

Exemplo	do	Reino	Unido

Um	exemplo	de	uma	abordagem	mais	integrada	no	
Reino	Unido,	inclui:	

► Publicação de documentos que demonstram a 
determinação	do	governo	em	enfrentar	os	pro-
blemas	dos	transportadores	e	os	causados	pela	
distribuição	urbana.

► O Governo apoia e estimula as autoridades para 
prestarem mais atenção à distribuição urbana, 
tendo	em	consideração	a	sua	sustentabilidade	
nos Planos de Transporte Locais (LTP) e para 
estabelecerem	parcerias	para	a	Qualidade	da	
Distribuição Urbana (FQP – Freight Quality Pat-
nersips).

Parcerias para a Qualidade da Distribuição 
Urbana	–	FQP	

► As FQP são o veículo para dinamizar o trabalho 
conjunto das autoridades urbanas, o comércio, 
das	empresas	de	transporte	de	mercadorias,	
das	comunidades	locais	e	outros	parceiros	na	
abordagem	dos	problemas	de	transporte	urbano	
de	mercadorias.

► As FQP disponibilizam um fórum para se con-
seguirem	as	melhores	práticas	nos	domínios	
ambientais, económicos, segurança e eficiência 
na	distribuição	urbana.

► Os parceiros das FQP além de trocarem infor-
mação e experiências, desenvolvem projectos no 
âmbito da distribuição urbana.

► Foram	formadas	várias	FQP	em	muitas	autorida-
des	urbanas	do	Reino	Unido.	

Foi também recentemente formada a “ Parceria para 
a Distribuição Urbana de Paris”.
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Acções de planeamento antes de formar uma 
FQP 

1.	 Recolha	de	informação	para	estabelecer	uma	
estratégia

2. Avaliar como uma FQP pode ajudar na estraté-
gia definida.

�.	 Promover	os	benefícios	da	FQP,	internamente,	
para	assegurar	o	envolvimento	e	interesse	da	
parceria	e	externamente,	para	atrair	novos	par-
ceiros.	

Acções a tomarem na formação de uma FQP 

1. Definir desde o início objectivos claros, mensu-
ráveis,	atingíveis,	realistas	e	programados.

2. Designar um líder que se responsabilize pela 
FPQ	Autoridade	Urbana

3. Identificar e recrutar os parceiros necessários 
para	se	atingirem	os	objectivos.

4. Definir o corpo de gestão e administração da 
FQP.

5. Definir como, onde e quando se convocam reu-
niões	dos	parceiros.

6. Identificar fontes de financiamento e procurar o 
seu	apoio.

7. Antever e preparar soluções para potenciais 
problemas	
	

A	tabela	seguinte	sugere	algumas	acções	para	o	desenvolvimento	de	FQP	no	Reino	Unido:

Acções a desenvolverem no planeamento de 
uma FQP	

1. Identificar problemas e recolha de informação 
precisa para a sua caracterização.

2. Identificar as várias soluções e chegar a um 
consenso	sobre	as	acções	a	desenvolver.

3. Desenhar um cronograma para as acções e 
objectivos a atingir identificando os responsáveis 
por cada tarefa e em que  momento.

Acções para a manutenção de FQP operacional.	

1.	 Como	manter	o	interesse	e	o	envolvimento	per-
manente	dos	parceiros.

2. Utilizar técnicas de marketing e publicidade para 
promover	a	FQP	e	divulgar	as	suas	actividades.

3. Monitorizar constantemente o desenvolvimento 
do	processo	e	avaliar	resultados.

Fonte: Departamento dos Transportes do Reino Unido, 2003
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PARTE	II:		
Soluções para o Último Quilómetro (entrega final)

1. Definir soluções para o último kilómetro.

2.	 A	cadeia	de	abastecimento.

�.	 Entrega	da	mercadoria	ao	cliente.

4.	 Tecnologia	e	Telemática	na	logística	do	
último	kilómetro.

5. Orientações para as soluções do último 
kilómetro.	

		Vantagens	e	desvantagens	das	
	 		soluções.
		Impactos	no	transporte	urbano.
		Planeamento	urbano	e	regulamentos.
		Factores	de	sucesso	e	de	insucesso.

►

►
►
►
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Centro de atendimeto para vendas à distância

Definir as soluções de último kilómetro

Comprar em casa através de comércio 
electrónico

O comércio electrónico – e-commerce – e outros 
tipos de venda à distância estão a crescer de forma 
muito	rápida	todos	os	anos	e	em	vários	países	
europeus.	As	estimativas	da	Mintel	apontam	para	um	
valor	de	8�,2	biliões	de	euros	para	o	mercado	das	
compras à distância na Europa em 2003 (aproxi-
madamente 3,6% do total de vendas do comércio a 
retalho).
Esta estimativa inclui compras através do comér-
cio	electrónico	(vendas	online	de	produtos	de	loja,	
vendas por catálogo on-line e retalhistas da internet), 
empresas de venda por catálogo através de correio 
e	empresas	de	venda	directa;	não	inclui	as	compras	
a outros consumidores (C2C) ou entrega em casa 
das compras efectuadas em loja. O Reino Unido 
e França detêm uma quota de quase três quartos 
das vendas à distância em toda a Europa (quase 50 
biliões de euros em 2006).

Fonte: Mintel, 2005

Vendas à distância em % do total do Comércio a Retalho, 2003



39

► O comércio electrónico é, neste conjunto, a 
componente	com	crescimento	mais	acentuado	e	
espera-se que continue a aumentar nos próximos 
anos. O “e-commerce” representa aproximada-
mente 25% das vendas registadas no comércio à 
distância em 2003.

► A importância do comércio electrónico é dife-
renciada	na	Europa	e	vão	desde	desde	4%	na	
Hungria para o total das compras à distância até 
42% na Dinamarca.

► A quota das outras componentes da venda à 
distância (vendas por catálogo e entrega pelo 
correio e empresas de venda e entrega directa) 
ou está estável ou em queda na maioria dos 
países	europeus.

Redes	várias	com	baixa	capaciadade	no	centro	das	cidades

Factores	chave	nas	soluções	para	o	último	
kilómetro

1.   De uma amostra em 2005 no Reino Unido 
retira-se:	

► Menos	de	12%	dos	retalhistas	on-line	permitem	
que o cliente escolha o dia de entrega da merca-
doria.

► Só 20% faz entregas ao Sábado.

► 95% das entregas são feitas sem garantia.	

2.  No Reino Unido, mais de 50% dos apartamen- 
 tos estão vazios entre as 9 e as 16h (reflectindo  
	 o	aumento	das	famílias	com	apenas	um	indiví-	
 duo ou de dois activos). Os períodos mais usuais  
 de entrega são entre as 8 e as 17horas.	

3.  Estes dados são significativos para as entregas  
 falhadas ( frequentemente uma em cada quinze).

	

4. A tentativa de entrega quando o consumidor não  
 está em casa conduz a :	

► Um	novo	contacto.

► Um	aumento	dos	custos	de	operação.

► Uma	má	imagem	para	a	empresa	e	para	o	distri-
buidor.	

5.   Uma falha na entrega pode levar à perda do  
	 cliente.

�.		Falhas	na	entrega	são	um	incómodo	para	o	com-	
 prador. Numa sondagem recente no Reino Unido  
 38% dos compradores que deixaram de comprar
  de forma remota deixaram de o fazer por causa 
	 de	horários	de	entrega	inconvenientes	ou	
 desconhecidos; enquanto 39% não estavam em  
	 casa	no	momento	da	entrega.
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Benefícios	para	os	Consumidores	

► Uma	maior	gama	de	produtos	e	possibilidade	de	
comparação	de	preços.

► Oportunidades para adquirir bens que não estão 
disponíveis	localmente.

► Vantagens	para	mercadorias	pesadas	e	volumo-
sas.

► Útil para pessoas com mobilidade reduzida ou 
com	problemas	de	transporte.

► Poupança	de	tempo.

► Possibilidade	de	encomendas	durante	24	horas.

► Atractivo para os indivíduos que não apreciam “ir 
às compras”.

Benefícios	para	os	Retalhistas	

► Vendas	sem	limite	geográfico.

► Através de um catálogo num web site evitam-se 
os	gastos	de	manutenção	de	uma	loja	clássica

► Poupanças generalizadas pela adopção de uma 
cadeia	de	abastecimento	mais	simples.

► Fixação de preços “ na hora” (antes da entrega).

► Maiores	e	melhores	possibilidades	de	marketing

Os benefícios do comércio à distância para os retalhistas e consumidores
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Definindo as soluções para o último kilómetro

As “soluções para o último kilómetro” (também ha-	
bitualmente referidas como “entregas finais”) são um 	
elemento	logístico	no	processo	das	transacções	
electrónicas com o consumidor (B2C ou C2C), e 
também de outras formas de compra remota através 
de	encomenda	postal,	venda	directa,	campanhas	de	
venda	por	televisão	bem	como	entregas	a	partir	de	
outlets	retalhistas.

1.			As	entregas	poderão	ser	feitas:	

Para	a	habitação	do	consumidor.
Para	o	seu	local	de	trabalho.
As	caixas	de	recepção	e	entrega.
Para	centros	de	recolhas	de	compras.
Para	caixas	de	recepção	e	entrega	com	seguran-
ça (cacifos).	

2.			A	maior	parte	das	entregas	são:	

De pacotes ou pequenas encomendas (livros, 
CDs, vestuário e calçado, joalharia etc.).
De grandes dimensões (mobiliário, electrodomés-
ticos, etc.).
Produtos	alimentares.

�.			Embora	grande	parte	das	entregas	possa	ser
feita	apenas	por	uma	pessoa,	as	encomendas	de	
grandes	dimensões	podem	exigir	duas	pessoas	
ou até uma equipa especializada.

►
►
►
►
►

►

►

►

Estes	novos	canais	de	venda	e	os	sistemas	logísti-
cos associados têm implicações significativas:	

► Recolha dos elementos da encomenda (picking) 
-	habitualmente	feita	pelos	clientes		nas	lojas	e	
agora feita pelo retalhista (é um paradigma na 
alteração	da	recolha	dos	produtos	nos	sistemas	
de distribuição).

► Novas relações comerciais (a cadeia de distribui-
ção	e	logística	torna-se	a	principal	interface	de	
comunicação entre o cliente e o expedidor).

► Novas estruturas de distribuição (o tipo de mer-
cadorias	alterou-se:	de	volumes	consolidados	
passou-se	para	encomendas	individuais.

► No aumento do número de encomendas, e das 
entregas.



42

Componentes da cadeia de abastecimento: 

Recolha das encomendas (picking) / 
canal	de	distribuição.

Organização do sistema de transportes.

Consolidação	de	Cargas.

Contrato	de	entrega.

Local de entrega.

Opções	

► Através de um centro dedicado de recolha 
 (picking).
► Através de serviços dos centros comerciais.

► No armazém e com frota própria.
► Externalização dos serviços (3PL).

► Uma	só	empresa.
► Várias	empresas	e	partilha	de	carga.

► Agendamento	antecipado	com	o	cliente.
► Dia e hora de entrega combinada com o cliente.
► Sem	compromisso	de	entrega	de	dia	e	hora.

► No local de residência.
► Caixas de recepção / entrega no local de residên-

cia.
► Cacifos.
► Centro	de	recolha	de	compras

A	Cadeia	de	Abastecimento

As	características	físicas	da	cadeia	de	distribuição	
são	um	factor	crítico	de	sucesso	no	negócio	do		
“último	kilómetro”.	

Há diferentes opções adoptadas, algumas listadas 
na	tabela	seguinte:
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Operações na ccadeis de abastecimento mais comum nas soluções do “último kilómetro”

O ponto de partida para o processo de distribuição 
do “último kilómetro” é um armazém ou um centro 
de despacho de mercadorias vendidads à distância. 
Existem, no entanto, várias opções na configura-
ção desta cadeia de abastecimento que termina no 
consumidor final:	

► No local de despacho da loja virtual poderão ser 
utilizados veículos próprios ou ser contratado um 
serviço de distribuição 3PL. A prática mais co-
mum é o despacho a partir de centros regionais 
de	distribuição	para	a	entrega	final.

► O ponto de partida de uma entrega de mercado-
rias consolidada pode realizar-se de um centro 
de	despacho	de	empresa	ou	de	um	centro	de	
distribuição.	A	desconsolidação	para	volumes	
mais pequenos verifica-se, habitualmente, ou já 
dentro da cidade ou na sua vizinhança.

► Por vezes separam-se as actividades da loja 
virtual	das	operações	da	entrega	final.	As	várias	
encomendas	dos	retalhistas	e	da	loja	virtual	são	
dirigidas a um centro de despacho central (hub). 
A partir desse centro são organizadas quer a eta-
pa final, quer a distribuição para outros centros 
de	nível	regional.

► A distribuição pode ainda ser realizada atarvés 
de	uma	ordem	de	um	centro	comercial	para	um	
centro	de	distribuição.	As	entregas	podem	ser	
feitas através de frota própria ou com um contrato 
3PL.

► Se	a	entrega	for	para	uma	box	privada,	será	
o consumidor a fazer o último percurso para 
recolher a mercadoria (enquanto os operadores 
minimizam os percursos capilares de entrega).

► Por vezes é o cliente que recolhe a sua enco-
menda	nos	centros	de	distribuição.	A	prática	mais	
comum é, no entanto, o transporte ser feito por 
veículos	de	mercadorias.

► A	recolha	e	distribuição	de	mercadorias	será	
mais	detalhadamente	desenvolvida	na	próxima	
secção.

Centro	de	consolida-
ção	e	despacho Centro	de	recolha/

banco	de	cacifos Residência do 
consumidor

Negozio

Centro	de	
distribuição	

local

Centro	de	
distribuição	

regional

Fabricante

Armazém Do retalhista
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Entrega	da	Mercadoria	ao	cliente

Sistemas de entrega personalizada	

► As entregas personalizadas, ou entregas à porta, 
(o	consumidor	tem	de	estar	disponível	para	a	
recepção) é a forma de entrega mais frequente.

► A entrega de produtos alimentares é habitual-
mente realizada em dias e numa janela horária 
pré definida para evitar a sua deterioração.

► Em	alguns	casos	há	lugar	a	pagamento	dos	ser-
viços	de	entrega,	noutros,	estes	serviços	só	são	
cobrados	abaixo	de	um	certo	valor	das	encomen-
das.

► A	entrega	de	encomendas	volumosas	(como	mo-
biliário ou electrodomésticos) são habitualmente 
realizadas em dia e hora previamente acordados 
uma vez que são, em regra, mercadorias valiosas 
e que exigem, pelo menos, uma equipa de entre-
ga	de	dois	homens.

Sistemas de entrega não personalizada

► Estes	sistemas	de	entrega	são	concebidos	para	
serem realizados sem a presença do cliente.

► Poderão ser feitos na residência, na sua proximi-
dade, local de emprego ou qualquer local a que o 
cliente se desloque frequentemente.

► Produtos de pequena dimensão que se adequam 
a ser entregues nas caixas de correio e que não 
requeiram uma prova de entrega (POD) poderão 
também ser entregues a qualquer hora na sua 
residência.
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Caixas	de	recepção	individuais

► Fixadas	temporáriamente	na	parede	e	no	exterior	
da	casa	do	cliente,	cadeadas	e	no	local	habitual	
de	entrega.

► Acesso à caixa é feito através de um código elec-
trónico	ou	de	uma	chave.

► O cliente pode ser avisado de uma entrega atra-
vés de SMS ou e-mail.

► Estas	caixas	são	geralmente	usadas	para	a	
entrega	de	pacotes,	mas	se	forem	refrigeradas	
também podem ser utilizadas para a entrega de 
alimentos.

Caixas	de	recepção

► Conjunto de cofres que são propriedade do co-
merciante	ou	da	empresa	de	distribuição.

► Localizadas em depósitos onde são depositadas 
as	encomendas.

► As caixas vazias ou com mercadorias devolvidas, 
são	recolhidas	pela	empresa	de	distribuição	num	
circuito	independente	ou	integrando	a	próxima	
rota	de	distribuição.

► Este tipo de produtos é distribuído pela rede de 
serviços	de	correio	nacionais	ou	pelos	operado-
res postais (couriers) a nível nacional e interna-
cional.

► Se o POD é indispensável, a mercadoria poderá 
ser entregue a um vizinho ou será feita uma nova 
tentativa	mais	tarde.

► Nos sistemas de entrega não personalizada, pró-
ximas do consumidor, são utilizados os seguintes 
sistemas:

	 -	 caixas	de	recepção	individuais;
	 -	 caixas	de	recepção;
	 -	 áreas	com	acessibilidade	controlada.	

 Nos sistemas de entrega não personalizada e 
distantes do consumidor são mais utilizadas as 
seguintes	formas:

	 -	 centro	de	recolha.
 - bancos de cacifos (Locker banks).

►
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Packstation da DHL na Alemanha

Áreas	com	acessibilidade	controlada	

► Garantem	o	acesso	do	motorista	do	veículo	de	
distribuição	a	uma	área	fechada	para	a	entrega	
das	mercadorias.

► Uma	“chave”	está	guardada	numa	área	reserva-
da, a que o motorista tem acesso, para abrir e 
fechar	a	área	condicionadaa.

► O motorista digita um código de acesso que lhe 
permite	entrar	nas	áreas	reservadas.

Centro	de	recolha	
											
► Localizados de forma estratégica, assegurando 

uma	boa	acessibilidade	aos	clientes.

► Poderão	estar	situadas	na	estação	dos	correios	
mais próxima, numa loja de conveniência ou 
numa	estação	de	abastecimento	de	combustí-
veis.

► A mercadoria é entregue nestes pontos pelo 
retalhista	ou	pelo	seu	transportador.

► O cliente é informado de que pode ir recolher a 
sua	encomenda.

► O cliente pode negociar com o ponto de recolha a 
entrega	ao	domicílio.

► Os pontos de recolha têm a vantagem, para os 
operadores,	de	diminuir	os	pontos	de	paragem	e	
aumentar a quantidade descarregada em cada 
entrega.
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Um	exemplo	de	um	sistema	de	Centros	de	
Recolha:	Kiala

A cidade de Kiala disponibiliza este tipo de serviço 
para comércio de longa distância, lojas de comércio 
electrónico (e – commerce) e para produtos não 
alimentares com origem na Bélgica, Luxemburgo, 
Holanda, França e, no futuro, Reino Unido.

► Foi	desenhada	uma	rede	de	centros	de	recolha	
(Pontos de Kiala) nos quais os clientes podem 
recolher,	pagar	ou	devolver	as	suas	encomendas.

► Está organizado um sistema de transportes entre 
os armazéns dos retalhistas, os centros de reco-
lha	e	os	Pontos	de	Kiala.

► Estão	desenvolvidas	duas	redes	principais:	uma	
orientada	para	o	consumidor	e	outra	profissio-
nal,	para	as	entregas	urgentes	dos	operadores	
expresso,	das	rotas	de	mercadorias	e	para	o	
trabalho	de	campo.

► O consumidor pode seleccionar o ponto de re-
colha. Logo que a entrega for feita é avisado por 
SMS ou pelo centro de comunicações que a sua 
encomenda	está	disponível.

► Esta aplicação também gere os fluxos de infor-
mação	entre	o	consumidor	final,	os	fornecedores,	
os	centros	de	recolha	e	os	transportadores.	A	
utilização de alta tecnologia reduz custos e au-
menta a eficiência.

► Adicionalmente	o	sistema	permite	ao	consumidor	
o seguimento e localização das encomendas 
através do site de internet de Kiala.

Bancos	de	Cacifos.

► Os bancos de cacifos são grupos de caixas de 
recepção (cacifos).

► Os bancos de cacifos são semelhantes aos pon-
tos	de	recepção	(não	estão	situados	em	pontos	
escolhidos pelos clientes).

► Estão	habitualmente	situados	em	blocos	de	
apartamentos, áreas de escritórios, parques de 
estacionamento,	estações	de	comboios,	etc.

► Os clientes não têm um cacifo atribuído de forma 
a optimizar o seu uso (normalmente têm um có-
digo de abertura variável e que pode ser perso-
nalizado podendo assim ser utilizado por clientes 
diferentes em momentos diferentes).

► Podem	ser	dedicados	a	uma	só	empresa	de	
distribuição ou utilizados por várias.

► Os clientes são avisados através de uma men-
sagem quando a mercadoria foi entregue, em 
que cacifo, qual a sua localização e o respectivo 
código	de	abertura.

► Os bancos de cacifos exigem que a última etapa 
para	a	recepção	da	mercadoria	seja	feita	pelo	
cliente. No entanto, as entregas são feitas num 
banco com uma localização que minimize a des-
locação	do	cliente.
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Banco Packstation da DHL

Exemplo	de	um	banco	de	cacifos:	
Packstation

► A Packstation é um serviço disponibilizado pelo 
Correios	Alemães.

► Oferece aos clientes a possibilidade de receber 
as suas encomendas 7 dias por semana, 24 
horas	por	dia.

► È fornecido ao cliente um PIN, uma password de 
Internet e um CD-ROM com um mapa da cidade 
mostrando as localizações das Packstation.

► Este sistema também permite fazer devoluções.

► O cliente é avisado por e-mail e/ou SMS.

► As	encomendas	podem	ser	levantadas	nos	nove	
dias	seguintes	aos	da	entrega.

► São usados dois tipos de equipamentos:	
-				Um	sistema	estático,	semelhante	aos	cacifos

	 	para	bagagem	existentes	nas	estações	de	
comboio.

		-	 Cofres	sem	chave,	com	sistema	de	abertura	
através da introdução de um código numa 
placa rotativa (semelhantes aos cofres domés-
ticos).	

► Têm capacidade para encomendas com a dimen-
são máxima de 60x35x35.

► Foram introduzidos pela primeira vez em 2001 
em Dortmund e Mainz.

► No final de 2005, DHL disponibilizou mais de 600 
Packstations em 90 cidades e que foram utiliza-
das	por	mais	de	�00	000	clientes	registados.	

► No fim de 2007 pretendem ter uma cobertura 
completa	do	País.

► As	grandes	empresas	(incluindo	a	BASF,	Micro-
soft, Siemens Medical Services e a SAP) disponi-
bilizam Packstations nas suas instalações para a 
utilização dos seus funcionários.

Na tabela seguinte caracterizam-se os dois tipos de entregas
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Quem percorre o último 
kilómetro?

O cliente está presente?

Tipo de produtos

Probabilidade de 
entregas falhadas

Janela de entrega

Horário de recolha da 
mercadoria

Amplitude de tempo 
para o consumidor

Tempo de percurso da 
entrega

Investimento Inicial

Custos de Distribuição

Possíveis problemas 
operacionais

Redução potencial dos 
percursos dos veículos 
em comparação com 
entrega directa

Entrega 
personalizada

Empresa	de	
distribuição	

Sim

Qualquer

Alta

Hora combinada 
com	o	cliente

Não se adequa

Nenhuma

Longo

Baixo

Altos

Grande	proporção	
de	serviços	
falhados	–	

Baixa	ocupação	do	
veículo

-

Caixa de entrega/ 
recepção

Empresa	de	
distribuição	

Não

Pacotes	
e	Mercearias

Virtualmente	
zero

24	horas

24	horas

Muito	curta

Curto	mas	as	
caixas vazias 

precisam	de	ser	
recolhidas

Alto/ Médio

Baixos

Necessidade de 
um	grande	número	

de	caixas	–	
necessidades	de	

as	recolher

Alguma	redução

Sistemas de 
acesso 

controlado 

Empresa	de	distri-
buição	

Não

Pacotes	
e	Mercearias

Virtualmente	
zero

24	horas

24	horas

Muito	curta

Curto

Médio

Baixos

 Os clientes valo-
rizam as questões 

de	segurança.	
Necessidade de 
uma localização 

adequada.

Alguma	redução

Cacifo

Cliente

Não

Pacotes	
e	Mercearias

Virtualmente	
zero

24	horas

24	horas

Curto	a	longo

Muito	curto

Médio 

Baixos

O cliente 
necessita	de	se	

deslocar.

Redução	
muito	alta.

Centro de 
recolha

Cliente

Não

Pacotes	
e	Mercearias

Virtualmente	
zero

Horário do es-
tabelecimento

Horário do es-
tabelecimento

Curto	a	longo

Muito	curto

Baixo/ Médio

Muito	Baixos

O cliente 
necessita	de	
se	deslocar.

Redução	
muito	alta.

Comparação entre os vários tipos de serviço de entrega ao cliente final (último Kilómetro)
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Tecnologia	e	telemática	
na	logística	do	último	kilómetro

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) e 
as soluções de telemática podem ter uma influência 
determinante na eficiência dos processos logísticos 
do último kilómetro. Os recentes desenvolvimentos 
nas	seguintes	áreas	poderão	ser	interessantes:

Sistemas Computorizados de rotas e 
planeamento	de	frotas:

► Estes sistemas podem conduzir a economias de 
10 a 15% na utilização dos veículos.

► Ganha-se	no	cumprimento	dos	horários	de	entre-
ga.	Aumenta	a	proporção	de	sucesso	de	novas	
entregas introduzidas numa rota habitual

► Reduz os custos operacionais

Sistemas	de	navegação	baseados	em	GPS:

► Dá indicações detalhadas sobre a rota de distri-
buição a um condutor que a faça pela primeira 
vez.

► Ultrapassa-se	o	desconhecimento	da	área	onde	
se	circula	–	aumenta-se	a	velocidade	e	a	flexibili-
dade	do	serviço	de	distribuição.

Informação	de	tráfego	em	tempo	real:

► Ainda	há	muito	a	desenvolver	neste	campo.

► A recolha e a difusão deste tipo de informação é 
importante	para	o	planeamento	de	novas	rotas	e	
para maximizar a utilização da frota.
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Identificação por Rádio Frequência (RFID)	

► Ainda	se	encontra	num	estádio	inicial	de	desen-
volvimento

► È	possível	a	identificação	de	veículos	e	de	unida-
des de carga. Estão já a decorrer experiências no 
Ruhr e na Holanda

► É possível actualizar a informação inicial introdu-
zida sobre o processo de transporte, acrescen-
tando valor à informação da cadeia de abaste-
cimento quer para os operadores quer para os 
clientes.

► Estão	ainda	por	resolver	problemas	relaciona-
dos	com	a	sensibilidade	dos	sistemas	de	leitura,	
normalização e custos.

Informação	de	tráfego	em	tempo	real

Orientações para as soluções do último kilómetro

Distribuição urbana de mercadorias em áreas pedonais

Vantagens	e	desvantagens	das	soluções	do	
último	kilómetro

As	expectativas	dos	vários	actores	nas	soluções	
do	último	kilómetro	nas	cadeias	de	abastecimento	
põem vários desafios, alguns de difícil solução. Os 
consumidores esperam que se evolua para meno-
res	custos	de	distribuição,	maior	comodidade	e	um	
serviço que abranja uma maior gama de produtos. 
Os retalhistas, além de pretenderem reduzir custos, 
pretendem	uma	melhor	colocação	da	sua	merca-
doria. O aumento da eficiência e da eficácia das 
soluções	logísticas	do	último	kilómetro	e	os	custos	
de	distribuição,	tem	um	grande	impacto	sobre	todo	
este	processo.	A	tabela	seguinte	pretende	mostrar	
as	vantagens	e	desvantagens	de	diferentes	opções	
em	relação	aos	canais	de	distribuição,	operação	de	
transporte,	tipos	de	entrega	aos	clientes	e	do	uso	
das tecnologias de informação (TI) no planeamento 
das janelas de entrega personalizada.
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Vantagens	e	desvantagens	das	diferentes	soluções	para	o	último	kilómetro	-	Relacionadas	
com	o	canal	de	distribuição:

Canal de Distribuição

Centro de formação 
das encomendas 
(picking) 
(armazém/ centro de 
distribuição)

Picking num centro 
comercial

Vantagens

► Aumenta	a	confiança	devido	a	trans-
parência de gestão dos stocks.

► Economias	de	escala

► Eficiência na gestão dos processos

► Preços adequados à procura (a loja 
faz a selecção dos produtos)

► Conhecimento	do	mercado

► Gestão	mais	flexível

► Nível de serviço mais elevado (tem-
pos	de	entrega	e	gestão	de	produtos	
perecíveis).

Desvantagens 

► Custos	elevados	em	infraestruturas	e	
pessoal.

► Necessidade de grande capacidade de 
armazenagem

► Maior	complexidade	na	gestão	em	
simultâneo da loja e picking.

► Velocidade	de	picking	mais	baixa

► Risco	de	ruptura	de	stocks

► Risco	de	uma	visão	negativa	do	estabe-
lecimento

Operação de 
transporte

Frota própria

Carregadores que 
externalizam a 
operação de 
transporte em 3PL

Vantagens

► Controle	da	cadeia	de	transporte,	
e.g.	transportes	a	temperatura	

	 controlada.

► Capacidade	de	fornecer	serviços	de	
valor	acrescentado.

► Despacho mais flexível.

► Imagem:	o	motorista	representa	a	
empresa.

► Não tem custos fixos

► Maior	capacidade	de	planeamento	
num mercado que é volátil.

► Melhor utilização dos veículos

Desvantagens 

► Custos	mais	elevados.

► Dificuldade na rentabilização da frota

► Custos	na	gestão	de	frota	própria	

► Menor	flexibilidade	de	controlo	para	o			
	retalhista.

► Perda	do	contacto	directo	com	o	cliente.	

Vantagens	e	desvantagens	das	diferentes	soluções	para	o	último	kilómetro	-	
Relacionadas	com	a	operação	de	transporte:
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Pontos de Entrega

Entrega na 
residência.

Caixas de recepção 
/ áreas de acesso 
condicionado.

Bancos de Cacifos/ 
Centro de Recolha.

Vantagens

► Elevado	nível	de	serviço.

► Contacto	directo	com	o	cliente.

► Menor	número	de	entregas	falhadas.

► Melhor	planeamento	das	rotas	e	da	
frota.

► Custos mais baixos do que na entre-
ga personalizada.

► Consolidação	das	encomendas.

► Levantamentos das entregas a 
 qualquer momento.

Desvantagens 

► O cliente necessita de estar na sua 
residência.

► Custos	acrescidos	de	entrega	por	o	
cliente	poder	não	estar	presente.

► Exigência de motoristas com conhe-
cimento	dos	circuitos	de	distribuição	
local.

► Utilização de veículos de maior capa-
cidade	com	custos	acrescidos,	por	o	
cliente não atender à hora pré – combi-
nada.

► Custo	da	infraestrutura	

► Dificuldades de coordenação quando 
há	várias	empresas	envolvidas.

► As	caixas	necessitam	de	ser	recolhidas.

► Disponibilidade de espaço.

► Custos	da	infraestrutura.

► Os clientes é que se deslocam para a 
recolha	da	encomenda.

► Risco	de	os	clientes	não	aceitarem	a	
encomenda.

► Possibilidade	de	sobredimensionar	o	
tráfego	local	(gerado	e	atraído	pelo	
Banco de Cacifos/Centro de Recolha).

Vantagens	e	desvantagens	das	diferentes	soluções	para	o	último	kilómetro	-	Relacionadas	
com	os	pontos	de	entrega:
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Fluxo de informação

Uso de comunicação 
de voz/ texto/e-mail 
para comunicação 
com o clientes para 
receber encomendas 
no domicílio

Uso de comunicação 
de texto/e-mail para 
avisar o cliente para 
uma entrega num 
cacifo ou ponto de 
entrega.

Vantagens

► Assegurar	a	presença	do	cliente.

► Um serviço mais fiável.

► Menos	falhas	de	serviço.

► Fidelização do cliente.

► Incluir	o	cliente	na	cadeia	de	abaste-
cimento.

► O cliente tem tendência a recolher 
mais	depressa	e	libertar	espaço.

► Um serviço mais fiável.

► Estimula	o	cliente.

► Inclui	o	cliente	na	cadeia	de	abasteci-
mento.

► Contacto	directo	com	o	cliente	e	
estimula	novos	contactos.

Desvantagens 

► Menor	flexibilidade	no	planeamento	da	
distribuição.

► Maior	esforço	de	planeamento.

► Maior	esforço	de	planeamento.

► Uma barreira para os clientes que não 
estão familiarizados com novas 

	 tecnologias	de	informação.

Vantagens	e	desvantagens	das	diferentes	soluções	para	o	último	kilómetro	-	
Relacionadas com o fluxo de informação:
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Impacto	no	transporte	urbano	
das	soluções	do	último	kilómetro.	

Fluxos	de	tráfego	urbano

► As estratégias adoptadas para a distribuição final 
(do último kilómetro) podem reduzir o número de 
deslocações e das distâncias percorridas pelos 
veículos	em	geral	(considerando	a	proporção	
do número de veículos e de clientes a servir).
Por exemplo, num estudo de aquisição de bens 
alimentares	no	Reino	Unido,	10	a	20%	solicitava	
distribuição	domiciliária.	

	 -		 A	diferença	entre	as	deslocações	do	cliente		
	 em	veículo	próprio	e	as	entregas	múltiplas	por

	 		 conta	das	empresas	pode	levar	a	uma	redu-	
 ção de entre 7 a 16% do número total de  
 viagens motorizadas.

 - Ao utilizar serviços de entrega ao domicílio  
 poderão ser significativamente reduzidos os  
	 kilómetros	/	veículo.					

No entanto, uma diminuição de tráfego depende:

 - Da eficiência dos sistemas de distribuição.

 - Se os clientes quando se deslocam para 
  adquirirem bens também viajam por outros  

	 motivos

► ► A	distribuição	domiciliária	poderá	aumentar	o	
tráfego	dos	veículos	de	distribuição	em	áreas	re-
sidenciais, o que eventualmente terá um impacto 
ambiental	negativo.

► Poderão	ocorrer	entregas	para	o	mesmo	local	de	
diferentes	empresas.

► A	entrega	de	mercadorias	de	grande	dimensão,	
em que o veículo necessita de estacionar muito 
próximo	do	local	de	entrega,	poderão	causar	
problemas	de	tráfego	adicionais.

► A utilização de bancos de cacifos, ou de outras 
plataformas de recolha, poderão também causar 
problemas no tráfego se estes equipamentos esti-
verem mal localizados relativamente às residên-
cias	dos	consumidores.

A aquisição de bens alimentares, envolve 
normalmente	uma	deslocação	inteiramente	
dedicada	a	este	objectivo.	Este	tipo	de	viagens	
poderá diminuir com uma maior utilização de 
novos canais de distribuição domiciliária. Noutro 
tipo de compras é mais fácil combinar paragens 
para	vários	tipos	de	lojas	e	combinar	com	outros	
motivos	de	deslocações,	tais	com	visitar	amigos.	
Nestas circuntâncias, a entrega domiciliária terá 
consequências num abrandamento dos níveis de 
tráfego.

►
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Orientações das soluções logísticas do último 
kilómetro	para	regulamentos	e	planeamento	urbano

Questões	para	o	planeamento	urbano	

► As compras à distância colocam novas questões 
ao	plaeamento	urbano.

► As compras à distância podem ter impactes signi-
ficativos no comércio local.

► Novos centros de consolidação, centros/pontos 
de	distribuição/recolha	e	bancos	de	cacifos	po-
derão	ser	necessários	na	área	urbana	ou	na	sua	
vizinhança. Os fluxos multicanais de mercadorias 
podem	aumentar	significativamente.

► As	actuais	orientações	da	UE	para	a	redução	do	
transporte	individual	e	para	a	concentração	de	
actividades	nos	centros	urbanos	não	contemplam	
os	novos	canais	de	distribuição	e	a	crescente	
importância das entregas domiciliárias.

Legislação	

► Regulamentação	na	operação	dos	veículos	de	
mercadorias	e	legislação	sobre	o	uso	e	ocupa-
ção do solo têm impactes sobre as soluções de 
logística	do	último	kilómetro.

► Alguns	exemplos:					

-		 Regulamentos	sobre	a	higiene	e	o	controlo	da		
	 temperatura	no	transporte	de	produtos	
	 alimentares.	

-	 Regulamentação	sobre	materiais	perigosos.								

Legislações sobre a circulação dos veículos 
poderão	ter	impactos:	

 - No período das entregas (acesso dos veículos  
  à rede viária e regulamentos de carga/
  descarga)	

 - O horário para os clientes visitarem os pontos  
	 	 de	recolha.	

 - A dimensão e o peso dos veículos que podem  
	 	 ser	usados	na	distribuição	directa	aos	clientes	

A	legislação	sobre	o	uso	do	solo	pode	ser	usada	
para	controlar:	

- O número e a localização dos equipamentos  
	 de	distribuição	domiciliária,	dos	pontos	de		
	 recolha	e	dos	bancos	de	cacifos.

	
 - O horário de circulação para os veículos de  
	 	 distribuição	domiciliária.	

	 -	 A	forma	como	as	Autoridades	Urbanas		
	 	 decidem	sobre	o	desenvolvimento	e	promo-	
  ção de equipamentos para a distribuição 
	 	 urbana	e	o	seu	uso	por	uma	ou	várias	empre-	
	 	 sas.

►

►

Transporte	de	mercadorias	perigosas
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Factores	de	sucesso:	

► Muitas empresas de sucesso têm um modelo de 
negócio “tradicional” a que juntaram a componen-
te “online”. Novas empresas de comércio”online” 
(e – commerce) que começaram com grandes es-
truturas	e	serviços	muito	diversificados	falharam.

► Muitas novas empresas de comércio”online” 
(e – Commerce) que começaram com grandes 
estruturas	e	muita	diversificação	falharam.

► Em cada país europeu existe um pequeno núme-
ro de empresas que dominam o mercado e têm o 
saber e especialização necessárias para desen-
volver	soluções	de	último	kilómetro.

► Em áreas onde a previsão da procura é difícil de 
fazer, investimentos estruturantes deverão ser 
feitos	com	maior	cautela.

► O fornecimento de seviços rápidos, flexíveis e 
a preços razoáveis, é a chave de sucesso dos 
negócios “online”/ comércio à distância.

► A utilização de uma rede ampla na distribuição 
de pequenos volumes teve sucesso em algumas 
empresas	de	transporte

► Centros	de	recolha	e	bancos	de	cacifos	são	bas-
tante adequados para encomendas não alimenta-
res e de dimensão padronizada.

► É	importante	ter	uma	visão	permanente	das	
necessidades	dos	consumidores	de	uma	determi-
nada	região.

Factores	de	sucesso	e	insucesso	
nas	soluções	de	último	kilómetro

Factores	de	insucesso:				

► Incapacidade	de	gerar	um	retorno	aceitável	para	
o investimento realizado.

► Inadequadas previsões de procura.

► Pequena variedade de produtos oferecidos.

► Muitas	entregas	domiciliárias	falhadas	foram	
feitas	fora	do	horário	ou	revelaram-se	muito	dis-
pendiosas.

Orientações específicas para pequenas 
encomendas:	

	Para	aumentar	o	nível	de	serviço	prestado	ao	
cliente e/ou reduzir os custos operacionais, a taxa 
de entregas falhadas pode ser reduzida através 
de:	

 - Aceitar fazer a entrega em horários 
  definidos pelo cliente
	 -	 Aumentar	a	proporção	de	serviços	não		
	 	 domiciliários
	 -	 Estabelecer	limites	críticos	para	a	com-	
	 	 ponente	“velocidade	de	entrega”	com	o	
  objectivo de aumentar a taxa de utilização  
  dos veículos e a fiabilidade das entregas.	

As empresas de distribuição de pequenos volu-
mes	devem	colaborar	na	identificação	de	opor-
tunidades para aumentarem a taxa de utilização 
dos veículos e reduzir os impactos ambientais.

►

►
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Questões específicas aos bens alimentares

Os factores chave incluem:

► A	entrega	domiciliária	continuará	a	ser	prepon-
derante até que o desenvolvimento tecnológico 
permita	outros	sistemas	de	distribuição

► Os comerciantes deverão trabalhar em conjunto, 
usando	soluções	partilhadas	no	carregamento	
de	veículos	e	nas	operações	de	entrega	para	
obterem	custos	mais	baixos	

► Para	oferecerem	soluções	mais	económicas,	
os comerciantes deverão reduzir a quota de 
entregas a horas de ponta através de soluções 
inovadoras	do	preço	do	serviço	e	partilhar	solu-
ções	tecnicamente	aceitáveis	para	entregas	não	
domiciliárias.

Questões específicas para encomendas 
de	grandes	dimensões

Os factores chave incluem:

► Soluções partilhadas de carregamento e fazer 
entrega	domiciliária.

► Janelas de entrega mais curtas e mais frequen-
tes.

► Fornecer	ao	cliente	comunicação	em	tempo	real.

► Desenvolver o desenho de veículos adequados 
para	distribuição	em	áreas	residenciais.

► Nível elevado de capacidade técnica das equipas 
e	boa	apresentação	dos	seus	elementos.
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►
►
►
►
►
►
►

PARTE	III:	
Centros de Consolidação Urbana (CCU)
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Centro Logístico de Hammarby na Suécia

Ainda	não	estão	muito	divulgados	os	potenciais	
benefícios	decorrentes	da	implementação	cuida-
da de um Centro de Consolidação Urbano (CCU). 
Os retalhistas e companhias de logística pensam 
frequentemente que os CCU irão aumentar os seus 
custos e reduzir o seu controle sobre a cadeia de 
abastecimento. Ainda que a maioria da investigação 
em torno das CCU se focalize nas actividades reta-
lhistas, eles têm também um potencial papel noutras 
actividades incluindo construção, escritórios, hotéis e 
restaurantes.	

► Um Centro de Consolidação Urbano oferece às 
empresas	de	transporte	de	mercadorias	a	oportu-
nidade	para	entregar	mercadorias,	destinadas	a	
uma área urbana, a um centro especializado que 
se encarregará da entrega final, em vez de serem 
eles próprios a fazer a entrega ao cliente final 
numa	área	congestionada	da	cidade.

► Os CCU têm potencial para melhorar a segu-
rança na entrega e rentabilizar a utilização dos 
veículos	de	mercadorias.

► Mais	ainda,	será	possível	usar	para	a	entrega	
final – do centro de consolidação até ao cliente 
- uma frota especializada e com veículos amigos 
do	ambiente.

► Dadas as características destes veículos em 
termos	de	emissões	poluentes,	ruído	e	outros	
factores,	será	possível	permitir	o	seu	acesso	e	
realização de entregas na área urbana em alturas 
em que os veículos normais são geralmente proi-
bidos,	incluindo	durante	o	período	nocturno.

► Os CCU podem ser usados para apoiar objecti-
vos	de	índole	económica,	ambiental	e	de	tráfego.	
Bens	de	retalho	e	outros	produtos	como	materiais	
de	construção	podem	ser	entregues	via	CCU.

Experiências com CCU operadas por entidades 
públicas	foram	predominantemente	negativas	duma	
perspectiva comercial. Consequentemente muitos 
CCU	foram	encerrados	devido	a	baixos	volumes	de	
movimento, pedidos de financiamento por parte dos 
governos	locais	e	regionais,	e	insatisfação	com	os	
níveis de serviço atingidos. Desde 2000 a maioria 
das operações foram conduzidas por empresas 
comerciais (como a BAA no aeroporto de Heathrow 
de Londres e Operadores de Centros Comerciais) 
que reconheceram os benefícios de controlar eles 
próprios as suas operações logísticas. Os esquemas 
ainda em operação no Reino Unido são frequente-
mente	levados	a	cabo	por	um	único	grande	operador	
logístico	e	de	grande	dimensão.

Os esquemas de financiamento de um CCU variam:	

► Alguns	estão	dependentes	de	financiamento	
público quer seja central, regional ou local (e.g. 
La Rochelle, Amsterdão, e Mónaco)

► Alguns	recebem	fundos	de	projectos	da	Comis-
são Europeia (como os de La Rochelle, Nurem-
berga e Bristol)

► Outros foram parcial ou inteiramente financiados 
por operadores e companhias de logística que 
actuam através do CCU.
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Definições de CCU

1.			A	designação	de	“	Centros	de	Consolidação
Urbana” tem assumido vários significados.

2.   Diferente terminologia tem sido usada para o 
mesmo	conceito	ao	longo	do	tempo	e	de	país	
para	país.

3.   As definições são frequentemente vagas e 
ambíguas.

4.			As	descrições	usadas	referem-se	a:

Um armazém público de distribuição.
Um	ponto	de	desconsolidação	de	mercado-
rias.
Um	centro	de	transbordo	urbano.
Um armazém de transbordo partilhado.
Plataformas	logísticas.
Sistemas	de	distribuição	cooperativos.
Centro de consolidação (por vezes com um 
uso	específico,	e.g.	de	retalho	ou	de	constru-
ção).
Um	centro	de	distribuição	urbana.
Projectos	logísticos	urbanos.
Centro Logístico.
Centros	de	recolha	e	entrega	de	mercadorias.
Centro logístico deslocalizado (em relação à 
sua área de influência).
Cidade Logística (Freight village)

	

►
►

►
►
►
►
►

►
►
►
►
►

►

 5.   É por vezes difícil identificar a fronteira entre os
		CCU	e	outros	dispositivos	similares	como:

 Hubs de distribuição de correio expresso.
	 Centros	de	recolha	para	entregas	ao	

	 	 domicilio.
	 Terminais	intermodais.
	 Centros	de	distribuição	grossistas.	
	

6.   O conceito focalizou-se em:

Operações partilhadas.
Desconsolidação.

► Transbordo	de	grandes	veículos	para	outro
	 de	menores	dimensões.

	
	
7.   Actualmente um CCU pode ser adequadamente

descrito	como:

	 “um	dispositivo	logístico	situado	relativamente	
próximo da área geográfica que pretende servir 
(seja	a	área	central	de	uma	cidade,	a	sua	tota-
lidade, ou uma localização específica como um 
centro comercial), no qual variadas empresas 
de	logística	entregam	mercadorias	destinadas	
a essa área, a partir da qual são feitas entre-
gas consolidadas e, no qual um vasto leque de 
operações	de	logística,	de	valor	acrescentado	e	
serviços	a	retalhistas	podem	ser	fornecidos”.

►
►

►
►

►
►
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Classificação dos CCU

Três categorias distintas de CCU podem ser identifi-
cadas:

Áreas	CCU	–	servindo	uma	cidade:	

► Exemplos incluem muitos esquemas logísticos de 
cidades alemãs, La Rochelle em França, Móna-
co, Génova e Bristol

► A	área	geográfica	servida	pode	variar	entre	uma	
área específica de comércio (e.g. Broadmead em 
Bristol), uma área urbana central (e.g. La Petite 
Reine em Paris) até uma cidade inteira (e.g. Mó-
naco).

► O número de companhias que operam pode va-
riar entre uma única companhia (e.g. La Rochelle 
e Mónaco) ou várias companhias (e.g. esquemas 
logísticos cidades alemãs).	
		

CCU	com	um	único	administrador	do	
espaço:

Geralmente:	

► Foram	construídos	como	parte	de	um	conjunto	de	
forma	a	servir	uma	única	operação.

► O proprietário pode influenciar o seu uso por 
parte	dos	concecionários.

► Através de uma única rota são feitas várias entre-
gas.

► Podem	ser	auto	financiados	a	partir	de	rendas	e	
taxas sobre as operações realizadas.

► Os CCU em aeroportos e centros comerciais (e.g. 
CCU de retalho de Heathrow e o Centro Comer-
cial de Meadowhall) são exmplos deste tipo de 
gestão.
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Um	CCU	em	Bristol,	Reino	Unido

Projectos	especiais	de	CCU:

Geralmente:	

► Para	fins	não	retalhistas	(e.g.	materiais	de	cons-
trução em Heathrow e Estocolmo).

► Servindo uma única localização.

► Durante um determinado período de tempo.

Cada um dos três tipos de CCU pode oferecer servi-
ços de consolidação e um vasto leque de serviços de 
valor	acrescentado	incluindo:	

► Armazenagem e gestão de stocks.

► Etiquetagem.

► Devolução de encomendas.

► Serviços	de	recolha	de	resíduos	logísticos.

► Pontos	de	recolha	e	entrega	comunitários.

► Operações de entrega ao domicilio.

Exemplos de cada um dos três tipos de CCU são 
apresentados nas caixas de texto que se seguem.
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Exemplo:	Broadmead,	Bristol,	Reino	Unido

Estatuto actual (2007)

Objectivo:

Data de início:

Descrição:

Parceiros envolvidos:

Voluntário / Obrigatório:

Utentes:

Resultados:

Em experiência

Vantagens	na	consolidação	para	fornecedores	/	retalhistas	(cadeia	de	abasteci-
mento melhorada e potenciais serviços de valor acrescentado) / para a comunidade 
(diminuição congestionamento, melhoria da qualidade do ar e melhoria na recicla-
gem de resíduos logísticos).

2004

As	entregas	são	feitas	a	partir	do	centro	de	consolidação	para	os	retalhistas	na	área	
comercial de Broadmead no centro de Bristol. Para a fase de experiência foram 
identificados pelos clientes como apropriados, as encomendas de dimensão média, 
bens não perecíveis de baixo valor. CCU localizado perto da rede viária estratégica
(M4 & M32); 465m2 de área; a 25 minutos de distância de Broadmead. As entregas 
são feitas por veículos de 7,5t e 17t com motorização Euro III. São igualmente ofere-
cidos	serviços	de	valor	acrescentado.

Autarquia de Bristol, a Board de Broadmead, o Centro Comercial The Galleries, 
Business West (antes Câmara do Comércio), Exel. Financiamento da EU através do 
projecto Vivaldi (Parte de CIVITAS)

Voluntário

Actualmente 51 retalhistas da área comercial de Broadmead desde as maiores lojas 
da principal artéria comercial até aos comerciantes independentes em que o sector 
de	vestuário	e	moda	está	particularmente	bem	representado.

O número de carrinhos de entrega manual que circularam no centro da cidade 
passaram de 101 em Maio de 2004 para 401 em Dezembro de 2004. Para os 
retalhistas aderentes verificou-se uma redução de 68% de viagens para o centro de 
Bristol. Até Outubro de 2005 foram feitos menos 42 772 km; diminuíram em 5.29t as 
emissões CO2 , em 0,8 kg as de Nox e em 11 kg as de emissões PM10.

Áreas	CCU	–	servindo	uma	cidade:

CCU em La Rochelle, França
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Exemplo: La Petite Reine, Paris, França

Estatuto actual (2007)

Objectivo:

Data de início:

Descrição:

Partes envolvidas:

Voluntário/ Obrigatório: 

Utentes:

Resultados:

Inicialmente em experiência, agora permanente

Tem como objectivo testar uma alternativa aos veículos motorizados para entrega 
final de mercadorias e, assim reduzir os impactos do transporte urbano de mercado-
rias.

200�

Durante o período de experiência foram usados dois tipos de triciclos com assistên-
cia eléctrica para os serviços de entrega: veículos do tipo triciclo (com a caixa para 
mercadorias atrás do condutor) e do tipo Triporteur (nos qual a a caixa para merca-
dorias está à frente do condutor). Os triciclos têm um máximo de carga de 100kg, 
volume máximo de 450 litros(para o modelo triporteur), e velocidade máxima de 20 
Km/h. Na fase de experiência foram servidas apenas as quatro freguesias centrais 
(foi depois estendido a toda a cidade). Três tipos de serviço de entregas foram testa-
dos pela La Petite Reine:

Entregas ad hoc de empresas para as residências dos clientes
Condutor e veículo dedicados a uma só empresa fazendo entregas nas residên-
cias	dos	clientes
Consolidação	e	entrega	final	de	mercadorias	com	destino	em	Paris	(usando	um	
centro de consolidação localizado no centro de Paris oferecido com uma renda 
baixa pela Câmara Municipal de Paris)

Os produtos alvos da experiência incluíram: produtos alimentares, flores, produtos 
não alimentares, equipamentos e acessórios.
Nos 24 meses que decorreram desde o início da experiência o número de triciclos 
aumentou de 7 para 19.

A Cidade de Paris financiou a companhia La Petite Reine para uma experimencia de 
entregas, usando triciclos, desde Maio de 2003. A experiência foi também suporta-
da pela ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie/ Agência 
para o Ambiente e Gestão de Energia) que disponibilizou ajuda financeira num total 
de 50% do orçamento do estudo de viabilidade e relatórios de avaliação e 15% do 
investimento	nos	triciclos.

Voluntário

Operadores de transporte, grandes transportadores de encomendas, retalhistas e 
outros	negócios	com	base	em	Paris.

O uso de serviços de entrega foi crescendo durante a fase experimental. O número 
de viagens ao fim do 24º mês (14 631) é 18 vezes superior ao verificado no 1º mês 
(796). O transporte de pacotes tornou-se o tipo de mercadoria dominante durante a 
fase	experimental.	A	sua	proporção	no	total	de	mercadorias	manuseadas	aumentou	
de 51% no ínicio da experiência para 97% dois anos depois.
Foram evitados 156.248 km de actividade dos veículos automóveis em resultado 
desta experiência. Isto fez com que se poupasse 43.3 toe (toneladas equivalentes 
de petróleo), evitou-se a emissão de 112t de CO2; 1.43 t de CO e 280kg de Nox.

►
►

►
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Exemplo: CCU de Retalho Aeroporto Heathrow, Londres, RU

Estatuto actual (2007)

Objectivo:

Data de início:

Descrição:

Partes envolvidas:

Voluntário/ Obrigatório:

Utilizadores:

Resultados:

Operacional

Aliviar	o	congestionamento	no	aeroporto/	redução	do	número	de	movimentos	de	ve-
ículos/	segurança/	melhoria	ambiental/	redução	do	custo	de	manuseamento/	melho-
ria	nas	entregas	a	unidades	retalhistas/	melhorias	na	gestão	de	resíduos	logísticos.

Iniciou-se em 2000 como uma experiência; em 2001 garantidos 5 anos de contrato 
-	em	curso.

Fornecimentos	a	todas	as	lojas	dos	terminais	1,2,�	e	4.	Todas	as	entregas	(com	
excepção dos jornais, mercadorias de alto valor e alta segurança) são feitas num 
centro	de	consolidação	situado	fora	do	perímetro	do	aeroporto	onde	as	mercadorias	
entradas são sujeitas a um controle de segurança (scanerizadas) e organizadas 
pelo endereço de entrega em carrinhos de entrega selados que depois são envia-
das regularmente. Alguns items de baixo valor (e.g. refrigerantes) são entregues em 
paletes. O serviço inclui: entrega nas instalações equipas localizadas em cada um 
dos	terminais	e	a	devolução	das	encomendas/	resíduos	para	o	depósito.	2	�20	m2	
de armazém (325 m2 câmara frigorífica), 1500 carrinhos de entrega, 38 elementos 
operacionais e administrativos, 6 elementos de gestão. Operação 24 horas por dia 7 
dias na semana, utilizando 3 veículos articulados e 3 veículos rígidos.

Uma parceria entre a Autoridade para os Aeroportos Britânicos (proprietário) e o 
fornecedor logístico (Excel). 

Inicialmente voluntário. Obrigatório para todos os retalhistas dos terminais desde 
2004.

Todos	os	retalhistas	com	instalações	nos	4	terminais.	Em	11/01	foram	adicionadas	
as	instalações	de	frio	de	forma	a	cobrir	todas	as	bandas	de	temperatura	somando,	
assim, à base inicial de clientes, as unidades de catering e restauração.

Os resultados mostram que em 2004 o centro recebeu 20.000 veículos de entre-
gas; Isto resultou em 45.000 entregas às lojas feitas a partir do centro e em 5.000 
viagens. 190 das 240 lojas estão a usar o centro. Foi conseguida uma redução de 
70% das viagens o que resulta numa poupança de 87.000km em viagens em 2003 
e 144.000km em 2004. A redução de emissões também aumentou, assim como 
as mercadorias transportadas, com poupança de 1.200kg de CO2	por	semana	em	
200�	e	�.100	kg	em	2004

CCU	com	um	único	administrador	do	espaço
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Exemplo: Hammarby, Suécia

Estatuto actual (2007)

Objectivo:

Data de início:

Descrição:

Partes envolvidas:

Voluntário/ Obrigatório:

Utentes:

Resultados:

Operacional

Minimizar o impacto sobre os primeiros residentes (8000 apartamentos foram cons-
truídos no total) do maior desenvolvimento urbano em curso na Suécia. Objectivo 
a	ser	obtido,	em	grande	parte,	pela	eliminação	de	entregas	não	coordenadas	e	por	
veículos em circulação à procura do seu ponto de entrega. As entregas na área de 
construção são difíceis de localizar.

Primavera de 2001 e a permanecer até que o projecto da construção esteja 
finalizado (2010)

As entregas de materiais de construção são canalizadas através do centro de con-
solidação, onde são etiquetados e armazenados numa base de curto prazo antes 
da entrega JIT. O período máximo ideal de armazenamento é de 5 dias. As entregas 
são	feitas	de	forma	consolidada	em	“Work	Packs”	como	prescrito	pelos	Trade	Con-
tractors.	Alguns	items	volumosos	como	cimento	e	aço	não	passam	pelo	centro	de	
consolidação, mas a sua entrega é coordenada através de um sistema de horários 
via internet para evitar inconvenientes nas entregas. O CCU localiza-se na entrada 
da	área	de	construção	e	consiste	em:

10 indivíduos a trabalhar no CCU (escritórios e área de armazenagem de 
8000m2)
São usados 8 veículos de mercadorias (standardEuro IV) para as entregas na 
área	de	construção.
Um	sistema	de	supervisão	e	um	site	na	Internet

O CCU é gerido por uma empresa subcontratada. Agestão das operações inclui a 
compra e operação da frota, contratação dos motoristas e outros membros da equi-
pa, gestão do armazém e escritórios e sistema de supervisão via internet.

Todos os construtores presentes na área (10), investidores (no desenvolvimento), 
Cidade	de	Estocolmo.	

Obrigatório excepto para materiais não programados.

Todos	os	construtores	presentes	na	área.

Estima-se que por cada camião de entrega através deste sistema terá havido 4 – 5 
sem actividade na área. 700 toneladas entregues por dia uma média de 1,5 tonela-
das por entrega final. Reduções no uso de energia e nas emissões serão calculadas 
na	fase	de	avaliação	do	projecto.

►

►

►

Projectos	especiais	de	CCU:	
centro	de	consolidação	de	construção
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O impacto nas operações de transporte

1.			Podem	ser	obtidos	benefícios	substanciais	com		
	 a	introdução	de	CCU	dependendo	da	sua	nature-	
 za, desenho e nível de serviço.

2.   Objectivos:	

Redução	do	número	de	viagens
Redução	do	número	de	kilómetros	/	veículo
Melhor utilização dos veículos e motoristas 
por parte dos operadores que utilizam os 
CCU.
Maior	rotação	de	veículos.
Redução	do	número	de	pontos	de	entrega.

► Melhores	condições	de	carga	e	descarga
► Possibilidade	de	separar	a	distribuição	pesada	

da	distribuição	capilar.

►
►
►

►
►

O Impacto dos CCU

► Possibilidades de utilizar diferentes modos de 
transporte	e	de	tipo	de	veículos	(por	exemplo:	
utilização do caminho-de-ferro na distribuição 
pesada e de veículos eléctricos na distribuição 
urbana) Utilização de veículos adequados na 
relação	volume/	peso.
Redução	dos	custos	unitários	de	transporte	
nas	fases	de	distribuição	final.
Necessidade de menor número de veículos na 
área de influência do CCU.
Oportunidades de negociar novas cargas no 
circuito	de	regresso.

3.   Existem muito poucos exemplos de quantificação  
	 dos	impactos	no	sistema	de	transportes.

4.	 Vários	estudos	apontam	para	uma	redução	de		
	 �0	a	80%	do	número	de	viagens	e	ou	de	kilóme-	
 tros //veículo nos fluxos que servem os CCU.  
 Contudo, não são perceptíveis impactos significa-
	 tivos		no	conjunto	da	actividade	dos	transportes.

►

►

►
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Impacte	em	outras	actividades	da	cadeia	de	
abastecimento

Os CCU podem ter impactes em outras actividades 
tais	como:

1.		Gestão	dos	stocks

► Dependendo da capacidade e disponibilidade  
 das condições de armazenagem.

► Desenhadas, na generalidade para objectivos  
 de curto prazo.

► Disponibilização de uma margem para:
	 -		 Aumentar	a	disponibilidade	dos	produtos.
	 -		 Aumentar	os	níveis	de	serviço	ao	cliente

► Pode	facilitar	a	gestão	do	inventário	ligado	a		
	 sistemas	residentes	nas	lojas	para:
	 -	 Aumentar	a	visibilidade	dos	produtos.
 - Aumentar a disponibilização dos produtos.
	 -	 Aumentar	os	níveis	de	serviço.
 - Reduzir as quebras de stock.

2.  Avaliação da qualidade e quantidade dos 
	 produtos

�.		Preparação	para	distribuição	final	

► Desempacotamento e desconsolidação.

► Preparação	do	produto	para	exposição.

► Etiquetagem.

4.			A	logística	Inversa:	devolução	de	produtos,	
reciclagem,	empacotamento	de	desperdícios.	

► A disponibilização nos estabelecimentos de
	 locais	próprios	para	o	depósito	deste	tipo	d
	 produtos	pode	libertar	espaço	para	fins	
	 produtivos.

► Entregas mais flexíveis e fiáveis de pequenos
	 volumes	consolidados	pode:
	 -	 Aumentar	a	disponibilidade	destes	
	 	 produtos.
	 -	 Aumentar	o	nível	das	vendas.
	 -	 Aumentar	a	produtividade.

5.  Os CCU têm potencial para melhorar a gestão da
   cadeia de abastecimento, reduzir custos e 
	 aumentar	os	níveis	de	serviço.
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Impactes	económicos,	sociais	e	ambientais	
dos	CCU	

Os CCU podem contribuir para:	

► Reduzir o número de veículos desadequados e 
dos que operam na área urbana.

► Reduzir o número de viagens e das distâncias 
percorridas através do aumento da taxa de ocu-
pação e redução das viagens em vazio.

► Redução	dos	custos	unitários	de	transporte.

► Aumentar	a	produtividade	dos	motoristas.

► Oferecem a possibilidade da utilização de veícu-
los	mais	limpos	para	a	última	fase	da	cadeia	de	
abastecimento	urbana.

► Reduzir o número de entregas para locais situa-
dos	no	centro	da	cidade.

► Reduzir o consumo de combustível, emissões e 
poluição	sonora.

► Aumentar	a	disponibilidade	de	áreas	para	peões	

Estes	benefícios	potenciais	terão	de	ser	comparados	
com um eventual aumento de custos associados à 
operacionalização do CCU.

	

Um	exemplo	de	transporte	no	“último	kilómetro”
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Vantagens	e	desvantagens	dos	CCU:

Vantagens:

Os CCU têm as seguintes vantagens potenciais:	

► Benefícios	sociais	e	ambientais	de	operações	
com	transporte	mais	eficientes	e	menos	intrusi-
vas.

► Melhor	planeamento	e	implementação	de	opera-
ções	logísticas.

► Oportunidade para introduzir novas tecnologias 
de	informação	e	comunicação

► Melhor	controlo	de	inventário,	da	disponibilidade	
de	produtos	e	do	serviço	aos	clientes.

► Facilita	a	passagem	de	uma	logística	de	oferta	
para	uma	logística	da	procura	(centrada	no	clien-
te) e um melhor controlo e visibilidade da cadeia 
de	abastecimento.

► Maior	possibilidade	de	integração	em	novas	e	
mais	amplas	políticas	e	regulamentos	de	trans-
porte.

► Teoricamente,	diminui	custos	ao	diminuir	os	per-
cursos da distribuição final (último kilómetro).

► Melhor	integração	no	relacionamento	com	outras	
entidades	públicas.

►  Oferece um potencial para o melhor uso dos 
recursos	nos	locais	de	entrega.

► Vantagens	específicas	de	transporte.

► Oportunidade para se implementarem activida-
des	de	valor	acrescentado.

Desvantagens:

Os CCU têm as seguintes desvantagens potenciais:	

► Probabilidade	de	custos	elevados	de	montagem	
do processo (especialmente quando estão locali-
zados em áreas urbanas com solos caros).

► Complexidade operacional resultante da armaze-
nagem	e	manuseamento	de	uma	grande	gama	de	
produtos com diferentes requisitos.

► Potencial agravamento de custos (e de tempo) 
pela	introdução	de	um	novo	elemento	na	cadeia	
de	abastecimento.

► A	introdução	de	um	novo	ponto	de	entrega	pode	
não	ser	vantajoso	face	ao	transporte	por	conta	
própria.

► Problemas organizacionais e contratuais.

► Possibilidade	de	se	criarem	situações	de	mono-
pólio.

► Quebra	no	contacto	directo	entre	o	fornecedor	e	
o	cliente.

Um	CCU	em	operação
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Questões	para	o	Planeamento	dos	CCU

Participação	dos	parceiros	interessados

1.   O estabelecimento, mesmo do mais simples do
CCU, requer o envolvimento de vários parceiros:

Representante	da	autoridade	urbana.
Os potenciais operadores no CCU
Associações	de	comerciantes.
Empresas de Logística.
Polícias
Estabelecimentos	e	residentes	na	área	de	im-
plantação	do	CCU

2.   É essencial: que todos os parceiros interessados
participem	na	discussão	do	projecto	e	no	pro-
cesso	de	planeamento	de	forma	a	garantir	o	seu	
envolvimento.

										
Localização

A localização dos CCU face ao seu mercado alvo 
tem	implicações	importantes	no	tráfego,	no	ambiente	
e	nas	vantagens	comerciais.

1.   CCU localizados longe da área de distribuição:

► Reduz a possibilidade da distribuição pesada e 
dos veículos que se dirigem ao CCU atravessa-
rem	a	área	de	distribuição.

► Maximizam a distância a percorrer pelos veículos 
ambientalmente mais amigáveis até aos pontos 
de	entrega	final.	

e	

►  O número de veículos e as distâncias percorridas 
aumentam.

►
►
►
►
►
►

2.   CCU localizados perto da área de distribuição:	

► Reduz a distância a percorrer por veículos mais 
amigos	do	ambiente.

► Reduz os benefícios ambientais decorrentes do 
CCU.

Sempre que possível os CCU devem localizar-se 
perto	de	outros	terminais	intermodais	e	de	outros	
centros	privados	de	distribuição.

O CCU de Pádua em Italia
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Estruturas	de	Gestão

Existe	alguma	variedade	nas	estruturas	de	gestão:
															
► Na Europa Continental preferem-se estruturas 

com corpos de gestão clássicos e com enquadra-
mento	legal.

► No Reino Unido são mais frequentes estruturas 
mais simples e ágeis geridas por organizações 
comerciais.	

Produtos	manuseados	

► Os CCU estão habitualmente orientados para 
uma	determinada	gama	de	produtos	e	veículos.

► Em regra não são adequados para o armazena-
mento	de	produtos	perecíveis	ou	de	mercadorias	
sensíveis	ao	tempo	(como	produtos	alimentares	
frescos ou jornais) ou produtos que exigem uma 
distribuição	ou	manuseamento	especial.

► Os CCU estão mais indicados para o manusea-
mento	de	produtos	não	perecíveis	mas	deverão	
ser	desenhados	para	gerir	a	desconsolidação	
e	desempacotamento	de	uma	ampla	gama	de	
produtos (por exemplo pendurados para têxteis, 
caixas, carros de transporte manual e paletes).

Operações no CCU

► A	maior	parte	das	operações	envolvem	a	des-
consolidação	e	redireccionamento	de	cargas	de	
veículos	de	grandes	dimensões	para	outros	de	
menores dimensões (e mais amigos do ambiente).

► Reconhece-se, no entanto, que estas operações 
de transferência podem ser contraproducentes se 
os	veículos	de	maiores	dimensões	não	estiverem	
correctamente	carregados.

► Se a operação de transporte é para ser optimiza-
da,	as	viagens	de	regresso	da	área	de	distribui-

ção devem ser utilizadas ao máximo.

Financiamento

► Um	financiamento	inicial	do	Governo	(nacional,	
regional ou local) é necessário para o desenvol-
vimento de projectos piloto que, no entanto, não 
deverá ocorrer quando se implementa um projec-
to	definitivo.

► Se	o	objectivo	prioritário,	no	desenvolvimento	de	
um CCU, for aumentar a qualidade ambiental, 
será adequado um apoio a longo prazo de fundos 
destinados	ao	desenvolvimento	de	sistemas	de	
transportes (por exemplo o CCU de La Rochelle).

► No entanto, embora não seja evidente nas actu-
ais experiências, o financiamento por terceiros 
deve suportar o objectivo de, a prazo, ocorrer o 
auto-financiamento	do	projecto.	
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Critérios de Sucesso

O sucesso dos CCU está associado aos seguintes 
factores:

► A existência de importantes problemas na área 
dos	transportes	na	área	a	ser	servida	(por	
exemplo:	acesso	de	veículos,	congestionamento,	
restrições a operações de carga/descarga).

► Inadequada capacidade das infraestruturas.

► Centros	históricos	e	outras	áreas	da	cidade	com	
uma	alta	densidade	de	circulação	de	veículos	
pesados de distribuição e em que exista interes-
se em aumentar a qualidade do espaço urbano.

► Áreas com uma grande densidade de pequeno 
comércio independente ou de centros comerciais 
que não estão integrados numa rede regional/na-
cional de distribuição e que procuram aumentar a 
sua	competitividade.

► Grandes	áreas	comerciais	(dentro	ou	fora	da	área	
urbana) que dispõem de uma área própria para 
consolidação	das	mercadorias	recebidas	com	
destino	aos	espaços	comerciais	residentes.

► Extensas áreas em obra com grandes exigências 
ao	nível	dos	fluxos	de	materiais	de	construção

► Uma organização espontânea de “baixo para 
cima” a partir dos interesses de um grupo que 
tem	interesses	e	objectivos	comuns.

► O arranque terá mais êxito se existir já uma em-
presa	de	distribuição	com	o	mercado	consolidado	
na	área	de	distribuição	do	CCU.

► Possibilidade de financiamento para o arranque 
do	CCU.

► Possibilidade de utilização pelo CCU de edifícios 
já	existentes.

► Um	envolvimento	forte	dos	sectores	público	e	
privado para fomentar (ou obrigar) a utilização do 
CCU através de uma estrutura de regulamentos.

► Uma	estrutura	regulamentar	para	os	veículos	de	
distribuição	urbana	com	discriminação	positiva	
para os utilizadores do CCU.

► A imposição de soluções que envolvam um CCU 
só tem demonstrado sucesso quando controlam 
eficazmente a influência de todos os intervenien-
tes	significativos	para	este	tipo	de	negócio.

A	oportunidae	de	transbordo	no	CCU
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Orientações gerais para os CCU

► Há necessidade de sensibilizar as autoridades 
urbanas,	comerciantes	e	operadores	de	transpor-
te	para	as	vantagens	de	considerar	o	conceito	do	
CCU.

► Os Governos devem dar orientações para as au-
toridades urbanas implementarem CCU quando 
desenvolvam	projectos	de	expansão	urbana	ou	
em	projectos	de	reestruturação	das	áreas	cen-
trais.	

► Um apoio activo para a sensibilização da imple-
mentação de CCU pode ser feito através:	

- Criação de instrumentos adequados (por 
exemplo: orientação para o seu planeamento)

-  Sensibilização para os técnicos de planea-
mento	de	transportes	

► Os projectos piloto de CCU necessitam de finan-
ciamento	público.

► Quando	se	considera	o	desenvolvimento	de	um	
CCU,	são	necessários	estudos	detalhados	dos	
fluxos	de	tráfego	de	mercadorias	e	verificar	even-
tuais vantagens às alternativas da sua localiza-
ção.

► Ao	estudo	de	viabilidade	deverá	seguir-se:	
	
-				Um	período	de	consulta	sobre	as	funcionalida-

	 	 des	do	CCU	

	 -				A	implementação	de	um	projecto	piloto	acom-
	 panhado	activamente	por	todos	os	parceiros	

do	projecto	ao	nível	local	e	nacional.

► Quando o CCU entra em funcionamento é neces-
sário um período de adaptação que gradualmente 
vá ultrapassando as dificuldades financeiras, a 
readequação de redes e a monitorização das 
vantagens	ambientais.

► O desenvolvimento dos CCU necessitam de 
financiamento suficiente para a sua plena im-
plantação	de	forma	a	permitir	a	avaliação	do	seu	
desempenho.

► Os CCU necessitam de financiamento de médio/
longo prazo e, em muitos casos, o apoio público 
não é viável.

► Quando um CCU é promovido por questões 
ambientais, então é razoável recorrer a fundos 
públicos	provenientes,	por	exemplo,	dos	apoios	
aos	sistemas	de	transporte	ou	de	taxas	relaciona-
das	com	o	uso	de	infraestruturas	ou	o	congestio-
namento.

Espaços	limitados	para	a	circulação	de	camiões
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► Uma das questões chave para o desenvolvi-
mento de projectos é ponderar os seus custos 
e	benefícios	e	não	considerar	exclusivamente	o	
seu	impacte	na	cadeia	de	abastecimento	ou	num	
parceiro.	São	necessários	estudos	detalhados	e	
baseados	nos	resultados	de	um	projecto	piloto.

► Os estudos e avaliações dos CCU, devem ter em 
consideração	os	custos	e	benefícios	ao	longo	de	
toda a cadeia de abastecimento e também dar 
uma visão tão ampla quanto possível dos custos 
e	benefícios	ambientais.

► Uma análise SWOT para os CCU é conveniente 
para a avaliação da sua oportunidade. Os mais 
recentes CCU que foram orientados de uma for-
ma	comercial	e	não	divulgam	informação	sobre	a	
sua viabilidade. No entanto, mesmo nestes CCU 
é possível a sua avaliação de uma forma que 
sendo	mais	geral,	não	viola	a	confidencialidade	
da	informação	comercial.

► Deverá ser realizada uma avaliação consistente e 
prospectiva	dos	existentes	CCU.

► Para que os CCU sejam atractivos do ponto 
de	vista	empresarial	deverão	participar	na	sua	
gestão o(s) operador(es) que foram identificados 
como	os	potenciais	beneficiários	do	seu	desen-
volvimento.

► É	necessário	verificar	a	capacidade	dos	operado-
res	e	o	seu	interesse	em	aceitar	os	procedimen-
tos	de	controlo,	inspecção	e	de	capacidade	de	
armazenagem, assim, como as suas responsabi-
lidades na distribuição final (o último kilómetro).
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Questões

O CCU é dirigido para o comércio a retalho ou para 
outros produtos (e.g. materiais de construção)?

O funcionamento do CCU é temporário ou 
permanente?

O CCU fará entregas para um único local e para uma 
só entidade (e.g. um centro comercial) ou para várias 
entidades (e.g. lojas em diferentes edifícios)?

Qual a área urbana que o CCU serve?

O uso do CCU é voluntário ou obrigatório para 
empresas que recebem as mercadorias na área de 
distribuição do CCU?

Que serviços o CCU oferece?

Que tipo de veículos estão afectos à distribuição na 
área de influência do CCU?

Opções	

► Para	o	retalho
► Para	outros	produtos

► Temporário
► Permanente

► Entregas	num	único	local	para	uma	única	
	 entidade.
► Entregas	em	vários	locais

► Um	único	local	na	área	urbana
► Uma	parte	da	área	urbana	
► A	totalidade	da	área	urbana

► Voluntária
► Obrigatória

► Serviço	de	entregas
► Serviço de recolha (logística inversa) – 
	 desperdícios,	devoluções,	consolidação	de	

resíduos.
► Serviços pré-comerciais: desempacotamento/ 

desconsolidação, etiquetagem, etc.
► Gestão	de	stock.

► Furgões,	veículos	rígidos	ou	articulados.
► Veículos	de	combustível	convencional	ou	
	 veículos	menos	poluentes.
► Outros modos, como bicicletas.

CCU checklist – 1ª Parte

Os CCU poderão ser instrumentos para se atingirem objectivos para melhorar a economia, o tráfego e o 
ambiente. A seguinte checklist pretende colocar questões relevantes sobre o tipo de CCU adequado a cada 
situação.
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Questões

O CCU estará conectado a outros modos de trans-
porte para além do rodoviário?

O CCU será operacionalizado através de uma ou 
mais empresas de logística?

A que distância se localiza o CCU da área de distri-
buição alvo?

A	introdução	do	CCU	será	acompanhada	de	outras	
medidas	nos	transportes	na	área	de	distribuição	
alvo?

Existe interesse e intenção de uso suficiente por 
parte de todos os envolvidos?

Foi realizado um estudo de viabilidade?

O CCU corresponde a uma iniciativa privada, pública 
ou mista?

No caso de ser uma iniciativa pública, está a 
administração,	local,	regional	ou	central	pronto	para	
participar no financiamento da operação do CCU?

Opções	

► Sim
► Não

► Uma	única	empresa	
► Várias	empresas

► …….km

► Regulamentos	de	acesso	e/ou	de	carga	
	 descarga
► Regulamentos	de	peso	dos	veículos
► Taxas	sobre	o	uso	das	infraestruturas	viárias
► Zonamento Ambiental
► Outros…

► Sim
► Não

► Sim
► Não

► Sector	público
► Sector	privado
► Iniciativa	conjunta

► Sim, de forma a ajudar no arranque do projecto.
► Sim,	numa	base	permanente,	se	necessário.
► Não, o projecto tem de ser financeiramente 
	 autónomo	desde	o	início.

CCU checklist – 2ª Parte
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Acerca	da	BESTUFS	

O valor da Rede BESTUFS

A troca de experiências e conhecimentos com 
colegas	em	posições	similares	noutras	cidades	foi	
o principal objectivo quando se implementou este 
projecto.	Este	tipo	de	informação	tem	mais	valor	e	
qualidade do que recomendações de consultores 
externos.	BESTUFS	facilita	o	estabelecimento	de	
contactos	pessoais	e	o	alargamento	destas	redes	
no	campo	dos	transportes	de	mercadorias	para	
todos os interessados – sem impor qualquer tipo de 
compromisso ou estruturas formais. BESTUFS é 
actualmente	mantido	por	fundos	da	CE	mas	espera-
se que a comunidade ligada à rede de transporte de 
mercadorias urbana dê continuidade a este projecto.

O BESTUFS encoraja os leitores destes Guias a 
contactar	a	rede	de	parceiros	BESTUFS	ou	a	admi-
nistração da BESTUFS quando pretenderem encon-
trar um alguém adequado na Europa para alguma 
questão ou a introdução de alguma inovação.

As melhores práticas, experiências e recomenda-
ções	na	distribuição	urbana	de	mercadorias	foram	
recolhidas	pela	rede	e	só	a	sua	extensão	e	a	colabo-
ração	dos	seus	membros	tornou	possível	a	abran-
gência dos tópicos aqui considerados.

A	rede	BESTUFS	não	tem	objectivos	lucrativos	e,	
embora as suas principais despesas sejam financia-
das	pela	CE,	uma	parte	crucial	resulta	da	contribui-
ção de um motivado Comité de Acompanhamento 
(compreendendo académicos, consultores e indus-
triais) dos stakeholders envolvidos e outros parcei-
ros.

Cidades	europeias	de	todas	as	dimensões	

A experiência mostrou que as cidades mais activas 
na	implementação	de	inovações	ao	nível	do	trans-
porte	urbano	de	mercadorias	tendem	a	ser	capitais	
regionais	ou	as	grandes	metrópoles.	Estas	conur-
bações têm capacidade para afectar recursos para 
o	apoio	de	soluções	inovadoras,	para	participarem	
em	redes	de	cidades	e	para	trocar	conhecimentos	
e experiências entre si. Um importante objectivo da 
BESTUFS e deste Guia é o de alcançar também 
as médias e pequenas cidades já que estas estão 
relativamente	isoladas	no	desenvolvimento	de	solu-
ções	de	logística	urbana,	considerando	o	contexto	
Europeu.

É	habitual	os	representantes	locais	experimentarem	
problemas	de	comunicação	com	outros	idiomas,	o	
que os limita na aprendizagem de outras experiên-
cias europeias. O Guia está, traduzido e impresso 
em 17 línguas europeias e complementa, desta for-
ma, o rico material já existente disponibilizado pela 
BESTUFS (www. bestufs.net).
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16-17 Maio 2000
27 Setembro 2000 

17-18 Janeiro 2001

10-11	Maio	2001

�0-�1	Agosto	2001

08-09 Novembro 2001

25-26 Abril 2002

12-1�	Setembro	2002

2�-24	Janeiro	200�

28-29 Abril 2003
18-19 Setembro 2003

13-14 Outubro 2003

13-14 Janeiro 2005

21-22 April 2005
29-30 Setembro 2005

09-10 Março 2006
20-21	Setembbro	200�

22-23 Março 2007
Setembro 2007
Março	2008

Identificação dos temas prioritários para a rede
Acesso às cidades, Acesso e Regulamentos de Parquea-
mento, Horários de Acesso, Restrições e Apoio ao Cumpri-
mento das Disposições Legais
Adequação do s Veículos para a Distribuição Urbana de 
acordo com as exigências de Operadores e Autoridades 
Urbanas
Alterações	no	Transporte	Urbano	devido	ao	e-commerce	e	
e-logistics
Transporte Ferroviário: Uma Oportunidade que já Desapare-
ceu ou um Desafio para as Áreas Urbanas?
Portagens Urbanas ou Taxas de Circulação? Quais as Con-
sequências para o Transporte Urbano de Mercadorias?
Planeamento Urbano, Uso do Solo e os Modelos de Negó-
cio para os Centros de Distribuição Urbana
Parcerias Púbico-Privadas (PPP) de sucesso relacionadas 
com	o	Transporte	Urbano	de	Mercadorias
Distribuição Nocturna: mais uma opção na Distribuição 
Urbana
Workshop	conjunto	BESTUFS-EPTR
 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na 
Distribuição Urbana
Estratégias para a Distribuição Urbana: “Laissez-Faire” ou 
Delinear uma Estratégia Própria?
Discussão sobre Consolidação Urbana: Conceitos e Expe-
riências
Soluções para o Último Kilómetro (distribuição final)
Logística Urbana em Cidades Médias: Conceitos, Soluções 
e	Factores	de	Sucesso
Logística Inversa
Gestão	do	Transporte	Urbano	de	Mercadorias	e	Autoridades	
Urbanas
Cidades Portuárias e Distribuição Urbana
N.N.
N.N.

Bruxelas
Bruxelas

Turim

The Hague

Dresden

Génova

La Rochelle

Málaga

Budapeste

Dublin
Palmela

Maribor

Londres

Nuremberga
Kaposvar

Zurique
Viena

Gotemburgo
Paises	do	Báltico
Espanha

Workshops	da	rede	BESTUFS	
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Informação	estatística,	recolha	e	tratamento	de	dados	na	área	do	transporte	urbano	de	
mercadorias
Acessibilidades	urbanas,	regulamentos	de	estacionamento,	horários	de	operação	e	
sistemas	de	controlo
Comércio electrónico e distribuição urbana (compras à distância)
Taxas sobre a utilização da infraestrutura viária e transporte urbano de mercadorias
Plataformas	logísticas	urbanas
Sistemas	de	transporte	inteligentes
Parcerias Público-Privadas (PPP) na distribuição urbana de mercadorias
A	logística	do	transporte	de	resíduos	
Experiências e incentivos à utilização de veículos amigos do ambiente
Control	and	Enforcement	in	Urban	Freight	Transport
Opções nas políticas de acessibilidade urbana e nas suas restrições

BESTUFS I  – BPH 1

BESTUFS I  – BPH 1

BESTUFS I  – BPH 2
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 2
BESTUFS II – BPH 2

Manuais	das	Melhores	Práticas	BESTUFS

Os Manuais das Melhores Práticas, Apresentações, Sínteses de Workshops e Conferências, os Endereços de 
web deste Manual, as Ferramentas de Pesquisa e outras Informações da página web da BESTUFS www.bestu-
fs.net só estão disponíveis em inglês.
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Administração do BESTUFS

NEA Transport research and training
P.O. Box 1969
2280 DZ Rijswijk
Holanda

E-mail: bestufs@nea.nl 
Telef: +31 70 3988 356
Fax: +31 70 3988 426

Coordenação do BESTUFS

PTV
Planung Transport Verkehr AG
Stumpfstraße 1
76131 Karlsruhe
Alemanha

E-mail: dieter.wild@ptv.de
Telef: +49 721 9651 177
Fax: +49 721 9651 696

Este guia reflecte apenas os pontos de vista dos autores e não pode ser pedida à Comunidade 

qualquer responsabilidade por qualquer eventual uso indevido que seja dado a esta informação.

Equipa do BESTUFS

País

Alemanha
Reino Unido
Holanda
Suissa
Hungria
República Checa
França
Reino Unido

França
Alemanha
França
Reino Unido
Itália

Entidade

PTV AG
NEWRAIL
NEA
RappTrans
Transman
CDV
LET-ISH
Univ. of Westminster

Inrets 
Deutsche Post
Paris
Univ. of Westminster
IVECO

Nome

Dieter
Tom
Martin
Martin
Janos
Jana
Jean-Louis
Julian

Laetitia 
Peter
Laurence 
Garth
Francesco

Apelido

Wild
Zunder
Quispel
Ruesch
Monigl
Vranova
Routhier
Allen

Dablanc 
Sonnabend
Douvin
Thorne
Massa

E-mail

dieter.wild@ptv.de
freight@zunder.org.uk
mqu@nea.nl
martin.ruesch@rapp.ch
transman@transman.hu
jana.vranova@cdv.cz
jean-louis.routhier@let.ish-lyon.cnrs.fr
allenj@westminster.ac.uk

laetitia.dablanc@inrets.fr
P.Sonnabend@DeutschePost.de
laurence.douvin@paris.fr
GT@garththorne.plus.com
francesco.massa@iveco.com

Contactos da Rede

País

Itália
Espanha   
Grécia
Dinamarca
Suécia  
Finlândia
Bélgica
Irlanda 
Austria 
Lituânia 
Polónia 
Eslovénia 
Bulgária  
Eslováquia
UE  
UE  
UE  
Austrália
Japão 
África do Sul 

Entidade

CSST 
PROINCA 
Trademco 
NTU 
CIT 
Poyry Infra 
Stratec 
Trinity 
ECONSULT 
VGTU 
ILIM 
Uni Maribor 
Bulfralog 
VUD 
POLIS 
UITP 
Eurocities 
University of Melbourne 
Kyoto University 
CSIR 

Nome

Giovanni 
Guillermo 
Iro 
Lars 
Stig 
Veli 
Eric 
Hugh 
Jürgen 
Algirdas 
Maciej 
Stane 
Vikenti 
Peter 
Sylvain 
Izaskun 
Valérie 
Russell 
Eiichi 
Hans

Apelido

Ruberti 
Montero 
Dimitriadou 
Bentzen 
Franzen 
Himanen 
Monami 
Finlay 
Schrampf 
Sakalis 
Tumasz 
Bozicnik 
Spassov 
Zitnansky 
Haon 
Arenaza 
Bénard 
Thompson
Taniguchi 
Ittman 

E-mail

giovanni.ruberti@csst.it
gmontero@proinca.com
idimitriadou@trademco.gr
ntu-aalborg@ntu.dk
stig.franzen@cit.chalmers.se
veli.himanen@kolumbus.fi
nvi@stratec.be
hugh.finlay@dit.ie
j.schrampf@econsult.at
algirs@ti.vtu.lt
Maciej.Tumasz@ilim.poznan.pl
stane.bozicnik@uni-mb.si
vspassov@vtu.bg
zitnansky@vudba.sk
shaon@polis-online.org
izaskun.arenaza@uitp.com
v.benard@eurocities.be
r.thompson@civag.unimelb.edu.au
taniguchi@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
hittmann@csir.co.za

As actualizações e mais detalhes sobre estes contactos poerão ser encontrados em: www.bestufs.net
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