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Capítulo 1. Enquadramento 

A Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM), é o instrumento de política pública para o mar que 

apresenta o modelo de desenvolvimento do oceano e das zonas costeiras e permite a Portugal responder aos 

desafios colocados para a promoção, crescimento e competitividade da economia do mar. 

A avaliação do estado de implementação da ENM, implica uma monitorização regular, quer no plano das 

realizações, quer no plano dos resultados e impacto, numa lógica de eficiência e de eficácia. 

A ENM prevê o acompanhamento da envolvente externa, pretendendo-se, desta forma, acompanhar os 

resultados obtidos na área do mar e aferir se o caminho percorrido vai no sentido dos objetivos estabelecidos. 

Neste quadro o recurso a indicadores quantificáveis assume uma particular importância. 

O SEAMInd - Indicadores e Monitorização é o projeto que tem por objetivo identificar um conjunto de 

indicadores relevantes para a monitorização de resultados e impacto da ENM sendo particularmente 

relevante a seleção de indicadores que veiculem informação de qualidade, de forma atualizada e em tempo 

útil. 

O SEAMInd é um trabalho estruturante de apoio ao acompanhamento da ENM, não tendo como objetivo 

fazer avaliação qualitativa das políticas, mas constituindo um instrumento essencial para a avaliação dessas 

políticas. 

Os trabalhos do SEAMInd estão organizados em domínios de monitorização, tendo em conta o modelo de 

desenvolvimento proposto pela ENM sendo que um desses domínios corresponde a Portos, Transportes e 

Logística. 

Numa perspetiva mais abrangente este projeto e o da Conta Satélite do Mar (CSM) são complementares, 

sendo que o da CSM tem como objetivo um melhor conhecimento da economia do mar em Portugal, 

utilizando as Contas Nacionais (CN) produzidas pelo INE. 

O presente documento constitui o Volume VI do projeto SEAMInd. 

No Capítulo 2 são apresentados os Conceitos Operacionais e os códigos Classificação Portuguesa de 

Atividades Económicas (CAE) considerados para cada temática.  

No Capítulo 3 apresenta-se o enquadramento estratégico sectorial, em que se procura, de forma sucinta, 

elencar os documentos estratégicos relevantes para as áreas programáticas em análise. Com esta abordagem 

pretende-se identificar objetivos, metas e indicadores, que já são objeto de compromisso. 

No Capítulo 4 identificam-se e caracterizam-se as entidades que produzem dados e o tipo de informação 

produzida, relevantes para os Portos, Transportes e Logística. 

No Capítulo 5 é proposta uma seleção de indicadores alinhada com a monitorização das temáticas incluídas 

no conceito operacional definido para os Portos, Transportes e Logística. 

No Capítulo 6 expressam-se algumas considerações sobre o trabalho e futuros desenvolvimentos. 

Por último, no Anexo I são apresentadas as fichas de metadados já disponíveis para os indicadores compilados 

para os Portos, Transportes e Logística. 

  



12  
SEAMInd - Volume VI 
Portos, Transportes e Logística 

 

 

  



SEAMInd - Volume VI 
Portos, Transportes e Logística 

 
13 

 

Capítulo 2. Conceito Operacional 

O conceito de Portos, Transportes e Logística, no âmbito deste documento inclui: o fretamento e 

afretamento de navios, transporte marítimo de mercadorias e movimentação portuária de cargas, o 

transporte de passageiros marítimo e fluvial, os cruzeiros – infraestruturas e passageiros, a atividade 

marítimo-turística e a intermodalidade e logística. Na figura 1 apresenta-se a síntese das ações a desenvolver 

no contexto da área programática Portos, Transportes e Logística, da ENM. 

 

Figura 1 - Síntese dos efeitos esperados para a área programática Portos, Transportes e Logística 

 
Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

 

Para melhor interpretação deste conceito é importante compreender quais os códigos CAE Rev3 que são 

considerados como de inclusão total: 

• 5010 - Transportes marítimos de passageiros: 

o 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

o 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros; 

• 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

• 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

• 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

• 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

• 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 
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Capítulo 3. Enquadramento estratégico setorial 

O comércio marítimo de mercadorias tem crescido de forma mais acentuada que o comércio internacional. O 

transporte marítimo intercontinental de mercadorias revela-se cada vez mais competitivo face aos restantes 

meios de transportes, afigurando-se menos poluente e mais eficiente no consumo de combustíveis. A 

automatização das operações portuárias poderá vir a reduzir o custo por unidade de carga transportada por via 

marítima, aumentando a competitividade deste meio de transporte.  

Ao nível da política nacional, a ENM reconhece a necessidade de um aumento da disponibilidade de 

competências e capacidades para atender tráfegos com requisitos específicos. Para além disto, Portugal detém 

um posicionamento estratégico na fachada atlântica e no cruzamento das principais rotas de tráfego marítimo, 

que só poderá ser capitalizado com portos capazes de receber os cada vez maiores navios de tráfego 

internacional. Portugal tem, ainda, um dos poucos portos de águas profundas à escala europeia, o Porto de Sines, 

capaz de responder aos requisitos dos novos navios, como os porta-contentores.  

No contexto da política europeia, a Estratégia Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico (EMUEAA) 

reforça a importância dos transportes marítimos para a redução da pegada de carbono, promovendo o transporte 

marítimo em detrimento dos transportes rodoviários, existindo já vários projetos que promovem este meio de 

transportes de mercadorias, tanto a curtas como a longas distâncias. Este documento afirma, ainda, a 

necessidade de definir linhas diretrizes e apoios financeiros para incentivar o uso deste meio de transporte. O 

desenvolvimento das autoestradas do mar e de iniciativas e-marítimas ou novas estratégias para os portos e 

instalações portuárias em águas profundas ou transporte intermodal devem ser encorajados. 

De acordo com a Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI), 

publicada em novembro de 2014, os setores dos Portos, Transporte e Logística são um conjunto que perfazem 

um setor tradicional de atividade económica. A existência de uma rede de transportes eficiente, bem articulada e 

intermodal é crucial para garantir o maior volume e valor de exportações e a criação de emprego. O mar é visto 

como um desígnio nacional para um transporte marítimo eco eficiente num espaço marítimo sem fronteiras, para 

a capitalização da indústria naval e na integração da logística portuária na logística global. Nestes setores, a ENEI 

identifica um potencial de inovação ao nível do transporte marítimo como eixo de intervenção dos clusters 

marítimos, como sistema dinâmico de desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação, e na exploração 

de mercados nacionais e internacionais.  

A ENEI identifica ainda um potencial de inovação ao nível da otimização dos processos de inspeção portuária 

através das tecnologias de informação e comunicação e ao nível da exportação do conceito e da 

operacionalização da Janela Única Logística (JUL). 

No quadro 1 apresenta-se, de forma sintética e não exaustiva, um quadro de documentos estratégicos, que se 

consideram relevantes para enquadrar os setores dos Portos, Transportes e Logística, que assenta em 

instrumentos de planeamento e de regulação aplicáveis a nível nacional, europeu e/ou internacional, 

designadamente no âmbito da União Europeia (UE), da Organização das Nações Unidas (ONU) ou de outros 

organismos internacionais. Para cada um dos principais documentos estratégicos, e sempre que possível, 

detalham-se o respetivo objeto, objetivos, identificação da existência de monitorização estabelecida com 

indicadores e eventuais metas. 
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Quadro 1 - Documentos estratégicos setoriais de referência para os setores dos Portos, Transportes e Logística 

Documento Objeto Objetivos Monitorização 

Estratégia 
Marítima da União 
Europeia para a 
Área do Atlântico 
(EMUEAA) 
(COM/2011/0782 
final) 
 
 e respetivo Plano 
de Ação 
(COM/2013/0279) 

A Estratégia visa reforçar a 
realização do potencial da 
economia azul e o 
desenvolvimento sustentável 
na área do Atlântico (entre os 
cinco estados membros da 
bacia do Atlântico). O Plano 
de Ação é um convite ao 
sector privado, aos 
investigadores, aos 
organismos públicos regionais 
e nacionais e a outros 
intervenientes para que 
comecem a conceber projetos 
que respondam as 
prioridades: 

− Prioridade 1 
Promover o 
empreendedorismo e a 
inovação; 

− Prioridade 2 
Proteger, assegurar e 
desenvolver o potencial 
do meio marinho e 
costeiro do Atlântico; 

− Prioridade 3 
Melhorar a acessibilidade 
e a conectividade; 

− Prioridade 4 
Criar um modelo de 
desenvolvimento 
regional sustentável e 
socialmente inclusivo.  

A Estratégia para a Área do Atlântico identifica a necessidade de aplicação de 
uma abordagem ecossistémica. Deverá ser garantida a sustentabilidade dos 
Portos, Transportes e Logística na área do Atlântico. O Plano de Ação, define 
como prioridade 3: 
Promover a cooperação entre portos 
Facilitar o desenvolvimento dos portos enquanto placas giratórias da economia 
azul: 
a) Facilitando a modernização das infraestruturas a fim de melhorar as 

ligações com o hinterland, reforçar a intermodalidade e reduzir o tempo de 
rotação dos navios, através de medidas como o fornecimento aos navios 
de eletricidade da rede terrestre, o equipamento dos portos com postos de 
abastecimento de gás natural liquefeito e a diminuição dos 
estrangulamentos administrativos; 

b) Permitindo a diversificação dos portos em novas atividades, como a 
manutenção de instalações de produção de energia renovável ao largo ou 
o turismo; 

c) Analisando e promovendo redes portuárias e rotas marítimas de curta 
distância entre os portos europeus, nos arquipélagos e até à costa de 
África, através de iniciativas como as autoestradas do mar, para aumentar 
o tráfego marítimo. 

O plano de ação será aplicado até 2020, mas não 
apresenta metas, sendo que está prevista a sua 
revisão em 2019. 

Convenção 
MARPOL 73/78 e  

A Convenção MARPOL, 
associada à preservação do 

A Diretiva 2019/883/UE visa proteger o meio marinho contra os efeitos 
negativos das descargas de resíduos provenientes dos navios que utilizem os 

Este documento não prevê metas ou indicadores 
para a área de Portos, Transportes e Logística. 
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1www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/EstrategiasEInteligente/ENEI_Vers%C3%A3o%20final.pdf  

Diretiva 
2019/883/EU, de 
17 de abril de 2019 

ambiente em geral e do meio 
marinho em particular, visa 
alcançar a eliminação 
completa da poluição 
intencional do meio marinho 
por hidrocarbonetos e outras 
substâncias prejudiciais, bem 
como a minimização de 
descargas acidentais de tais 
substâncias.  

portos situados na União, assegurando ao mesmo tempo o bom funcionamento 
do tráfego marítimo, melhorando a disponibilidade e a utilização dos meios 
portuários de receção adequados e a entrega de resíduos nesses meios. 

Estratégia 
Nacional de 
Investigação e 
Inovação para 
uma 
Especialização 
Inteligente 2014-
20201 (ENEI) e 
Estratégias 
Regionais 
associadas 

As grandes apostas da 
Estratégia estão construídas 
sobre vantagens estratégicas 
inteligentes, que são temas 
com especialização científica, 
tecnológica e económica, nos 
quais Portugal já detém 
vantagens comparativas e 
competitivas, ou que 
revelaram potencial de 
emergir como tais. Estes 
temas cruzam quer as 
disciplinas científicas, no caso 
da ciência, quer os setores 
económicos, no caso da 
inovação. 

A ENEI faz referência à Economia do Mar – Portos, Logística, Transportes, 
destacando-se neste âmbito os seguintes aspetos: 

− Autoestradas do Mar; 

− Plataformas multiusos no mar e redução dos conflitos no espaço marinho; 

− Adaptação das embarcações a novas exigências de certificação ambiental 
e outras; 

− Novas embarcações para a náutica e nichos de mercado; 

− Qualidade certificada no transporte e distribuição dos recursos alimentares 
marinhos; 

− Desenvolvimento de infraestruturas hidráulicas (utilização de processos 
naturais) e adaptação das infraestruturas às alterações climáticas. 

A ENEI apresenta um sistema de monitorização 
com indicadores, não existindo indicadores 
específicos para Portos, Transporte ou logística. 

Estratégia para o 
aumento da 
Competitividade 
da Rede de Portos 
Comerciais do 
Continente – 
Horizonte 2026. 
Resolução do 

Este documento pretende 
criar objetivos de 
desenvolvimento para o setor 
portuário e dos transportes 
marítimos e fluviais. O 
objetivo central deste projeto 
é aumentar a competitividade 
destes setores, tornando 

O documento inclui os seguintes objetivos estratégicos para a rede de portos 
comerciais do continente: 

− Adequar infraestruturas e equipamentos ao aumento da dimensão dos 
navios e da procura e às ligações ao hinterland; 

− Impulsionar a afirmação dos portos nacionais no sistema logístico global; 

− Captar mais investimento nacional e internacional, maximizando o 
investimento privado e comunitário; 

− Aumentar a movimentação de contentores nos portos comerciais do 

Para assegurar o cumprimento dos objetivos 
estratégicos, foram definidas metas referentes à 
totalidade dos portos comerciais do continente: 

− Investimento em novos projetos entre 1 800 
e 2 500 milhões de Euros; 

− Crescimento da movimentação de 
contentores de 200 %; 

− Diminuir o tráfego rodoviário de ligação aos 

http://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/EstrategiasEInteligente/ENEI_Vers%C3%A3o%20final.pdf
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Conselho de 
Ministros n.º 
175/2017, de 24 de 
novembro 

Portugal num importante 
player internacional.  

continente; 

− Promover/Incentivar a Intermodalidade Marítima, Fluvial e Terrestre; 

− Melhoria das condições de operacionalidade das unidades portuárias; 

− Tornar as empresas do setor referências internacionais de know-how e de 
eficiência, através do recurso a novas tecnologias de informação e 
telecomunicações e da introdução de simplificação de procedimentos; 

− Garantir padrões de elevada eficiência, nas vertentes operacional, laboral, 
ambiental, energética e de segurança; 

− Criar nos portos plataformas de aceleração tecnológica e de novas 
competências; 

− Incentivas e inovação e modernização do setor valorizando o know -how 
nacional ao nível da formação, da ciência e da I&D e tecnologia; 

− Potenciar a criação de plataformas de aceleração tecnológica nos portos, 
centradas nas atividades conexas/transversais, tendo como objetivo o 
surgimento e a consolidação da atração de investimento para gerar novos 
negócios nas indústrias avançadas do mar (energias renováveis oceânicas, 
engenharia oceânica, navios especializados, robótica submarina, 
biotecnologia azul); 

− Transformar o sistema portuário português numa área de serviço para 
abastecimento de navios a GNL e num hub reexportador de GNL; 

− Aumentar o volume de negócios e o grau de especialização da indústria 
naval. 

portos em 20 %; 

− Aumentar o tráfego fluvial de mercadorias; 

− Aumentar o volume de negócios de 
atividades conexas/transversais em 50 %; 

− Aumentar o volume de negócios da indústria 
naval em 50 %; 

− Implementar a janela única logística até 
2019; 

− Modernizar o sistema VTS e estendê-lo a 
todo o território nacional até 2018; 

− Melhorar a integração no planeamento e 
ordenamento do território através de um 
maior envolvimento dos municípios, áreas 
metropolitanas e comunidades 
intermunicipais na gestão portuária e das 
áreas ribeirinhas até 2026; 

− Condições para abastecimento de navios a 
GNL nos portos comerciais do Continente 
até 2026; 

− Crescimento global de 88 % de 
movimentação de mercadorias para o 
horizonte 2026 (face ao valor de 2015). 

− Criação de cerca de 6 000 novos postos de 
trabalho 

 
Atendendo às metas definidas na estratégia 
poderão enumerar-se os seguintes indicadores de 
monitorização: 

− Total de Investimento a realizar (nota: 83% 
privado); 

− Crescimento da carga contentorizada; 

− Crescimento da carga total; 

− Tráfego rodoviário de ligação aos portos; 

− Tráfego fluvial de mercadorias; 

− Volume de negócios das empresas de 
construção, manutenção e reparação naval; 

− Criação de novos postos de trabalho. 

Plano Estratégico Estabelece um quadro de Uma das principais medidas a implementar pretende tornar o mercado Foram apresentadas as metas de resultados para 
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dos Transportes e 
Infraestruturas 
2014-2020 
(PETI3+) 
Resolução do 
Conselho de 
Ministros n.º 61-
A/2015, de 20 de 
agosto. 

orientações para o setor dos 
transportes e um conjunto de 
intervenções prioritárias. 

marítimo-portuário atrativo para novos operadores, através das seguintes 
medidas: 

− Aumento da quota modal do transporte marítimo no comércio externo 
nacional;  

− Alargamento do hinterland do Sistema Portuário Comercial do Continente 
na Península Ibérica;  
Otimização da capacidade disponível e promoção das infraestruturas 
portuárias;  

− Aumento de competitividade do Sistema Portuário Comercial do 
Continente, nomeadamente através da racionalização dos custos das 
Administrações Portuárias e consequente redução dos tarifários; 

− Lançamento de novas concessões e melhoria da atratividade dos portos 
portugueses, com vocação adequada, para o reforço da captação dos 
fluxos turísticos internacionais. 

o horizonte 2014-2020: 

− Número de TEU movimentadas nos 
principais portos Portugueses igual ou 
superior a 50%; 

− Número de turistas de cruzeiro que escalem 
os portos nacionais igual ou superior a 50%. 

Não prevê indicadores para a área de Portos, 
Transportes e Logística.  

Plano Nacional de 
Reformas  
(2016 - 2021) 
Atualização de 
2017 

O Plano Nacional de 
Reformas 2016-2021 é um 
plano estratégico de médio 
prazo, identificando medidas 
de desenvolvimento do país, 
que procuram superar os 
bloqueios estruturais que 
caracterizam a economia 
nacional.  

Este documento revela objetivos a vários níveis. Identificam-se objetivos 
relativos à temática dos Portos, Transporte e Logística em particular, bem 
como, à temática do Mar, em geral. As medidas mais relevantes encontradas, 
são: 

− Janela Única Logística (JUL) 
Aumentar a eficiência das cadeias logísticas e as economias de escala entre 
os portos e os clientes finais; 
Simplificar e desmaterializar os procedimentos nos transportes; 
Ajudar a maximizar a utilização das infraestruturas nacionais para o 
transporte de mercadorias; 
Potenciar a intermodalidade e a utilização de transportes mais amigos do 
ambiente. 

− Promoção do transporte marítimo e apoio ao desenvolvimento da 
marinha mercante nacional 
Melhoria das condições para o desenvolvimento da marinha mercante, 
gerando maior competitividade da economia e novos empregos. 

− Transferência de infraestruturas para o poder local 
Aumentar a eficiência da gestão das infraestruturas portuárias. 

− Número de Portos com a JUL implementada. 
Meta 5; 

− Número de Terminais Ferroviários no 
hinterland integrados.  Meta 8; 

− Percentagem dos contentores despachados 
na JUL. Meta 98%; 

− Aumento do registo de navios com pavilhão 
nacional. Crescimento anual 20%; 

− Aumento das contribuições para a segurança 
social. Crescimento anual 30%.  
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Capítulo 4. Fontes estatísticas, de dados administrativos e de informação 

científica 

Foi realizado um trabalho de identificação do universo dos indicadores e informação de base disponível para os 

setores dos Portos, Transportes e Logística. 

O Instituto Nacional de Estatística (INE) é, assim, considerado a única fonte oficial de dados estatísticos, sendo as 

restantes entidades consideradas fontes de dados administrativos ou científicos. 

 

Instituto Nacional de Estatística 

O INE tem por missão produzir e divulgar de forma eficaz, eficiente e isenta, informação estatística oficial de 

qualidade, relevante para toda a sociedade. 

A maioria da informação disponibilizada pelo INE está acessível online na sua base de dados. Uma pequena parte 

dessa informação é também editada em contas satélite, publicações ou dossiers temáticos, dos quais se 

destacam os seguintes pela sua relação com os setores dos Portos, Transportes e Logística: 

• Conta Satélite do Mar (CSM) (2010-2013) - A CSM foi desenvolvida pelo INE em parceria com a Direção-

Geral da Política do Mar (DGPM), nos termos de um protocolo celebrado entre as duas instituições em 

2013. Em 2017, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/2017, de 10 de julho, determinou o 

estabelecimento da CSM, com periodicidade de três em três anos, integrando as Estatísticas Oficiais 

Portuguesas, sendo que a sua produção e difusão dos resultados competem ao INE em articulação e 

cooperação com a DGPM. 

• Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) – O SCIE inclui os principais indicadores estatísticos 

caracterizadores da estrutura e evolução do setor empresarial português. O SCIE resulta de um processo 

de integração da informação estatística sobre empresas, baseado em dados administrativos e inclui 

indicadores económicos e financeiros relacionados com os transportes marítimo e fluvial. 

• Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Mercadorias, conforme Diretiva CE 42/2009, Decisão 

da Comissão 216/2010 e Decisão delegada da Comissão 186/2012 e Inquérito ao Transporte Fluvial, 

dirigido a entidades e empresas responsáveis por carreiras fluviais, conforme Regulamentos CE 

1365/2006, CE 425/2007 e UE 1954/2016. 

 

De seguida, apresentam-se, por ordem alfabética, as restantes entidades consideradas fontes de dados 

administrativos ou científicos, em razão da matéria. 

 

Administrações Portuárias 

As administrações portuárias têm a responsabilidade em matéria de segurança marítima e são também entidades 

reguladoras, circunscritas aos portos sob sua jurisdição. No âmbito dos diplomas que criaram as administrações 

portuárias, foram-lhes confiadas, designadamente: a atribuição de usos privativos e definição do respetivo 

interesse público para efeitos de concessão; o licenciamento de atividades portuárias de exercício condicionado e 

concessão de serviços públicos portuários; a fixação das taxas a cobrar pela utilização dos portos, dos serviços 
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neles prestados e pela ocupação de espaços dominiais ou destinados a atividades comerciais ou industriais; e o 

uso público dos serviços inerentes à atividade portuária e sua fiscalização. 

 

Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) tem por missão regular e fiscalizar o setor da 

mobilidade e dos transportes terrestres, fluviais, ferroviários, e respetivas infraestruturas, e da atividade 

económica no setor dos portos comerciais e transportes marítimos, enquanto serviços de interesse 

económico geral e atividades baseadas em redes, através dos seus poderes de regulamentação, supervisão, 

fiscalização e sancionatórios, com atribuições em matéria de proteção dos direitos e interesses dos 

consumidores e de promoção e defesa da concorrência dos setores privados, público, cooperativo e social. 

São atribuições da AMT em matéria relativa ao setor dos portos comerciais e dos transportes marítimos e 

fluviais, entre outras: 

• Regular as atividades comerciais no setor marítimo-portuário, designadamente de serviços de 

transporte marítimo e fluvial e de exploração portuária;  

• Regular o acesso à infraestrutura, de modo a que seja livre e não discriminatório, impondo condições 

de acesso, bem como o inerente processo de aceitação de operadores;  

• Estudar e propor medidas e critérios económicos aplicáveis ao setor comercial marítimo-portuário, 

visando a harmonização de procedimentos, indicadores e instrumentos de gestão do setor, 

designadamente das administrações portuárias, bem como assegurar o cumprimento das normas 

nacionais e internacionais aplicáveis ao setor;  

• Analisar, apreciar e aprovar anualmente as propostas de regulamentos de tarifas de cada uma das 

administrações portuárias;  

• Promover a avaliação dos níveis de serviço das administrações portuárias, designadamente em 

matéria tarifária;  

• Promover a verificação das condições para a existência e desenvolvimento do transporte marítimo 

nacional e atividades conexas, em particular no que respeita à sua competitividade e à atratividade 

do investimento no setor; 

 

Autoridade Marítima Nacional 

A missão da Autoridade Marítima Nacional (AMN) traduz-se “(…) num conjunto extremamente diversificado 

de tarefas nos espaços dominiais marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, ação destinada a garantir o 

cumprimento da lei, a proteção dos recursos, o exercício das atividades em segurança, e a salvaguarda de 

pessoas e bens, no âmbito dos parâmetros de atuação permitidos pelo direito internacional e demais 

legislação em vigor.” 

Coordenado pela Comissão Estatística da Marinha é anualmente publicado o Anuário da Autoridade Marítima 

Nacional. 
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Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) tem como missão o 

desenvolvimento da segurança e dos serviços marítimos, incluindo o setor marítimo-portuário, a execução das 

políticas de pesca, da aquicultura, da indústria transformadora e atividades conexas, a preservação e 

conhecimento dos recursos marinhos, bem como garantir a regulamentação e o controlo das atividades 

desenvolvidas nestes âmbitos. 

A DGRM assume as funções de Administração Marítima, Autoridade Nacional de Pesca, Autoridade Nacional de 

Controlo de Tráfego Marítimo, Autoridade Competente para a Proteção do Transporte Marítimo e dos Portos, 

Autoridade Nacional de Imersão de Resíduos, tendo como atribuições, nomeadamente: 

• Promover a segurança marítima e portuária, regulamentando, supervisionando, vistoriando e 

inspecionando as organizações, as atividades, os navios, os equipamentos e as instalações portuárias, em 

conformidade com o disposto nos instrumentos legais relevantes da Organização Marítima Internacional 

(IMO), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da União Europeia (UE) vigentes na ordem 

jurídica interna; 

• Assegurar a certificação dos navios e dos marítimos nacionais; 

• Exercer as funções que lhe estão cometidas no âmbito da segurança marítima e portuária e da prevenção 

da poluição dos navios; 

• Promover a adoção, aplicação, monitorização e controlo do cumprimento das leis, regulamentos, 

normas e requisitos técnicos aplicáveis no âmbito das suas atribuições, designadamente das normas 

nacionais e internacionais relativas à segurança nos setores, marítimo e portuário, sem prejuízo das 

competências atribuídas por lei a outras entidades; 

• Operar e coordenar os serviços e sistemas de monitorização e controlo do tráfego marítimo, 

coordenando o desenvolvimento dos respetivos sistemas de apoio; 

• Exercer os poderes que, nos termos da lei, lhe são atribuídos no domínio da administração e da 

segurança marítimas, designadamente os que lhe caibam nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2002, de 2 de 

março, e da náutica de recreio; 

• Regulamentar a atividade das entidades que atuam no setor marítimo -portuário e da náutica de recreio, 

designadamente aprovando normas administrativas de regulamentação do setor; 

 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) é um instituto público integrado na administração indireta do 

Estado, que tem por missão o exercício das funções de regulamentação técnica, de licenciamento, coordenação, 

fiscalização e planeamento no setor dos transportes terrestres, fluviais e respetivas infraestruturas e na vertente 

económica do setor dos portos comerciais e transportes marítimos, e a gestão de contratos de concessão em que 

o Estado seja concedente, nos referidos setores ou em outros setores, nomeadamente relativos a transporte 

aéreo e infraestruturas aeroportuárias, de modo a satisfazer as necessidades de mobilidade de pessoas e bens. 

Constituem atribuições do IMT em matéria relativa ao setor dos portos comerciais e transportes marítimos, as 

seguintes: 

• Promover, em articulação com os serviços competentes da área do mar, a elaboração, avaliação, 

acompanhamento e revisão dos instrumentos de planeamento e ordenamento para o setor portuário 

comercial, componente económica dos transportes marítimos, assegurando a sua articulação com os 

demais instrumentos de gestão territorial; 
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• Acompanhar as atividades de serviços de transporte marítimo e de exploração portuária, autorizando, 

licenciando e fiscalizando as entidades do setor em cumprimento das normas nacionais e internacionais 

aplicáveis ao setor, sem prejuízo das atribuições da AMT enquanto autoridade reguladora; 

• Assegurar o cumprimento das normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor, no âmbito das suas 

atribuições e competências; 

• Contribuir para a definição e atualização das políticas de planeamento civil de emergência, na área do 

transporte marítimo; 

• Regulamentar a atividade das entidades que atuam no setor marítimo-portuário, no âmbito das suas 

atribuições, designadamente aprovando normas administrativas de regulamentação, em articulação 

com os serviços competentes da área do mar. 
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Capítulo 5. Identificação de indicadores 

Tendo em consideração os critérios de seleção de indicadores e a orientação dada pelos conceitos que 

interpretam os efeitos pretendidos foram identificados vários indicadores que neste capítulo se apresentam. 

Os indicadores provenientes de fontes estatísticas foram obtidos a partir do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) e são referentes, ao inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias, ao inquérito aos 

transportes fluviais de passageiros e veículos e ao Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), e CSM para 

a fileira. 

Como referido anteriormente os Códigos CAE Rev3 que são considerados como de inclusão total, são os 

seguintes: 

• 5010 - Transportes marítimos de passageiros: 

o 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

o 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros; 

• 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

• 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

• 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

• 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

• 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 

No âmbito da Conta Satélite do Mar o domínio Portos, Transportes e Logística corresponde ao agrupamento 

“3 - Portos, Transportes e Logística”, tendo sido considerados apenas os indicadores relativos ao VAB e ao 

Emprego. 

Os restantes indicadores são provenientes de entidades consideradas fontes de dados administrativos ou 

científicos. 

Os indicadores abaixo apresentados fornecem informação sobre Portugal Continental e Regiões Autónomas 

sendo possível, em alguns casos, maior desagregação territorial ao nível de NUTS III ou por porto declarante 

(neste último caso o universo de portos considerados varia de indicador para indicador, podendo abranger todo o 

território nacional ou apenas alguns portos do Continente). 

 

Quadro 2 - Lista de indicadores que permitem uma monitorização do Domínio Portos, Transportes e 
Logística da ENM 

Número Indicador Unidade 
Fonte de 

dados 
Frequência Desagregação 

Indicadores relacionados com transporte de mercadorias 

VI.001 
Mercadorias carregadas por Porto 
declarante e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Porto declarante 

VI.002 
Mercadorias carregadas por Porto 
declarante e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.003 
Mercadorias descarregadas por Porto 
declarante e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Porto declarante 

VI.004 
Mercadorias descarregadas por Porto 
declarante e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.005 
Movimento de mercadorias nos portos por 
Porto declarante, Tipo de movimento e 
Tipo de fluxo das mercadorias 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Porto declarante 

VI.006 Movimento de mercadorias nos portos por Tonelada INE Mensal Porto declarante 
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Número Indicador Unidade 
Fonte de 

dados 
Frequência Desagregação 

Porto declarante, Tipo de movimento e 
Tipo de fluxo das mercadorias 

(t) 

VI.007 
Mercadorias carregadas por Porto 
declarante e Grupo de mercadorias (NST 
2007) 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Porto declarante 

VI.008 
Mercadorias carregadas por Porto 
declarante e Grupo de mercadorias (NST 
2007) 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.009 
Mercadorias descarregadas por Porto 
declarante e Grupo de mercadorias (NST 
2007) 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Porto declarante 

VI.010 
Mercadorias descarregadas por Porto 
declarante e Grupo de mercadorias (NST 
2007) 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.011 
Mercadorias carregadas por Grupo de 
mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Porto declarante 

VI.012 
Mercadorias carregadas por Grupo de 
mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.013 
Mercadorias carregadas (Tráfego nacional) 
por Porto declarante e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Porto declarante 

VI.014 
Mercadorias carregadas (Tráfego nacional) 
por Porto declarante e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.015 
Mercadorias carregadas por Local de 
origem ou destino e Tipo de carga  

Tonelada 
(t) 

INE Anual Portugal 

VI.016 
Mercadorias carregadas por Local de 
origem ou destino e Tipo de carga  

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Portugal 

VI.017 
Mercadorias descarregadas por Grupo de 
mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Portugal 

VI.018 
Mercadorias descarregadas por Grupo de 
mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Portugal 

VI.019 
Mercadorias descarregadas (Tráfego 
nacional) por Porto declarante e Tipo de 
carga 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Porto declarante 

VI.020 
Mercadorias descarregadas (Tráfego 
nacional) por Porto declarante e Tipo de 
carga 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.021 
Mercadorias descarregadas por Local de 
origem ou destino e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Portugal 

VI.022 
Mercadorias descarregadas por Local de 
origem ou destino e Tipo de carga 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Portugal 

VI.023 
Mercadorias em contentores carregados 
por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Portugal 

VI.024 
Mercadorias em contentores carregados 
por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Portugal 

VI.025 
Mercadorias em contentores 
descarregados por Porto declarante e 
Escalão de dimensão do contentor 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Porto declarante 

VI.026 
Mercadorias em contentores 
descarregados por Porto declarante e 
Escalão de dimensão do contentor 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.027 
Mercadorias perigosas carregadas por 
Classes de mercadorias perigosas (IMDG) 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Portugal 

VI.028 
Mercadorias perigosas carregadas por 
Classes de mercadorias perigosas (IMDG) 

Tonelada 
(t) 

INE Mensal Portugal 

VI.029 
Mercadorias perigosas descarregadas por 
Classes de mercadorias perigosas (IMDG) 

Tonelada 
(t) 

INE Anual Portugal 

VI.030 Mercadorias perigosas descarregadas por Tonelada INE Mensal Portugal 
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Número Indicador Unidade 
Fonte de 

dados 
Frequência Desagregação 

Classes de mercadorias perigosas (IMDG) (t) 

VI.031 

Proporção de mercadorias movimentadas 
(%) nos portos por Porto declarante, Tipo 
de carga e Tipo de fluxo das mercadorias 
(anual). 

Proporção 
(%) 

INE Anual Porto declarante 

Indicadores relacionados com transporte de contentores 

VI.032 
Contentores carregados por Porto 
declarante e Escalão de dimensão do 
contentor 

Número 
(Nº) 

INE Anual Porto declarante 

VI.033 
Contentores carregados por Porto 
declarante e Escalão de dimensão do 
contentor 

Número 
(Nº) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.034 
Contentores descarregados por Porto 
declarante e Escalão de dimensão do 
contentor 

Número 
(Nº) 

INE Anual Porto declarante 

VI.035 
Contentores descarregados por Porto 
declarante e Escalão de dimensão do 
contentor 

Número 
(Nº) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.036 
Número de contentores cheios e vazios, 
por tipo de contentor e por porto 

Número 
(N.º) 

INE Anual Porto declarante 

Indicadores relacionados com modo de transporte e intermodalidade 

VI.037 

Repartição modal do transporte de 
mercadorias dos transportes terrestre e 
fluvial por Localização geográfica e Modos 
de transporte 

% INE Anual Continente 

Indicadores relacionados com o movimento e caracterização dos navios nos portos 

VI.038 

Arqueação bruta das embarcações de 
comércio por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das 
embarcações 

Arqueação 
(GT) 

INE Anual Porto declarante 

VI.039 

Arqueação bruta das embarcações de 
comércio por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das 
embarcações 

Arqueação 
(GT) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.040 
Arqueação bruta das embarcações de 
comércio por Porto declarante e Tipo de 
fluxo das embarcações 

Arqueação 
(GT) 

INE Anual Porto declarante 

VI.041 
Arqueação bruta das embarcações de 
comércio por Porto declarante e Tipo de 
fluxo das embarcações 

Arqueação 
(GT) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.042 
Arqueação bruta das embarcações de 
comércio por Tipo de embarcações e Tipo 
de fluxo das embarcações 

Arqueação 
(GT) 

INE Anual Portugal 

VI.043 
Arqueação bruta das embarcações de 
comércio por Tipo de embarcações e Tipo 
de fluxo das embarcações 

Arqueação 
(GT) 

INE Mensal Portugal 

VI.044 
Porte bruto das embarcações de comércio 
por Escalão de dimensão das embarcações 
e Tipo de fluxo das embarcações 

TPB INE Anual Portugal 

VI.045 
Porte bruto das embarcações de comércio 
por Escalão de dimensão das embarcações 
e Tipo de fluxo das embarcações 

TPB INE Mensal Portugal 

VI.046 
Porte bruto das embarcações de comércio 
por Porto declarante e Tipo de fluxo das 
embarcações  

TPB INE Anual Porto declarante 

VI.047 
Porte bruto das embarcações de comércio 
por Porto declarante e Tipo de fluxo das 
embarcações  

TPB INE Mensal Porto declarante 

VI.048 Porte bruto das embarcações de comércio TPB INE Anual Portugal 
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Número Indicador Unidade 
Fonte de 

dados 
Frequência Desagregação 

por Tipo de embarcações e Tipo de fluxo 
das embarcações 

VI.049 
Porte bruto das embarcações de comércio 
por Tipo de embarcações e Tipo de fluxo 
das embarcações 

TPB INE Mensal Portugal 

VI.050 
Movimento de embarcações de comércio 
por Porto declarante e Tipo de fluxo das 
embarcações 

Número 
(Nº) 

INE Anual Porto declarante 

VI.051 
Movimento de embarcações de comércio 
por Porto declarante e Tipo de fluxo das 
embarcações 

Número 
(Nº) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.052 
Movimento de embarcações de comércio 
por Escalão de dimensão das embarcações 
e Tipo de fluxo das embarcações 

Número 
(Nº) 

INE Anual Porto declarante 

VI.053 
Movimento de embarcações de comércio 
por Escalão de dimensão das embarcações 
e Tipo de fluxo das embarcações 

Número 
(Nº) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.054 
Movimento de embarcações de comércio 
por Tipo de embarcações e Tipo de fluxo 
das embarcações 

Número 
(Nº) 

INE Anual Porto declarante 

VI.055 
Movimento de embarcações de comércio 
por Tipo de embarcações e Tipo de fluxo 
das embarcações 

Número 
(Nº) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.056 
Movimento de embarcações de comércio 
por Escalão de dimensão das embarcações 
e Tipo de fluxo das embarcações 

Número 
(Nº) 

INE Anual Porto declarante 

VI.057 
Movimento de embarcações de comércio 
por Escalão de dimensão das embarcações 
e Tipo de fluxo das embarcações 

Número 
(Nº) 

INE Mensal Porto declarante 

VI.058 
Número de armadores nacionais de 
comércio marítimo em atividade 

Número 
(Nº) 

IMT Mensal  

VI.059 
Número de navios afretados por 
armadores nacionais 

Número 
(Nº) 

IMT Mensal  

VI.060 
Número de navios de Bandeira 
Portuguesa, por tipo de navio 

Número 
(Nº) 

IMT Mensal  

VI.061 
Capacidade de carga de navios de Bandeira 
Portuguesa, por tipo de navio 

1000 DWT IMT Mensal  

VI.062 Número de navios SOLAS 
Número 

(Nº) 
DGRM Anual  

VI.063 Arqueação bruta dos navios SOLAS 
Arqueação 

(GT) 
DGRM Anual  

VI.064 
Outros navios registados em Portugal, por 
tipo de navio 

Número 
(Nº) 

DGRM Anual  

VI.065 Número de marítimos no ativo, por setor 
Número 

(Nº) 
DGRM Anual  

Indicadores relacionados com o movimento de passageiros 

VI.066 
Movimento de passageiros em vias 
navegáveis interiores por Carreira fluvial 
(Passageiros) 

Número 
(Nº) 

INE Anual Continente 

VI.067 
Movimento de passageiros em vias 
navegáveis interiores por Carreira fluvial 
(Passageiros) 

Número 
(Nº) 

INE Mensal Continente 

VI.068 

Movimento de passageiros por Porto 
declarante, Tipo de movimento de 
passageiros e Nacionalidade de registo da 
embarcação 

Número 
(Nº) 

INE Anual Porto declarante 

VI.069 
Movimento de passageiros por Porto 
declarante e Local de origem ou destino 

Número 
(Nº) 

INE Anual Porto declarante 

VI.070 Movimento de passageiros de cruzeiro por Número AP Mensal Porto declarante 
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Número Indicador Unidade 
Fonte de 

dados 
Frequência Desagregação 

Porto declarante e Tipo de movimento (Nº) 

VI.071 
Movimentos de navios de cruzeiro nos 
principais portos nacionais 

Número 
(Nº) 

AP Mensal Porto declarante 

Indicadores económicos e financeiros (desagregação ao nível das classes de CAE 5010, 5020, 5030, 5040, 5222, 7734; 
desagregação ao nível das Subclasses de CAE: 50101 e 50102) 

VI.072 
VAB da Construção, Manutenção e 
Reparação Naval 

Euro (€) INE-CSM Trianual  

VI.073 
Emprego (ETC) da Construção, 
Manutenção e Reparação Naval 

Número 
(Nº) 

INE -CSM Trianual  

VI.074 
Empresas por Atividade económica (CAE) 
e Forma jurídica 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VI.075 
Empresas por Localização geográfica e 
Atividade económica (CAE) 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VI.076 
Empresas por Atividade económica (CAE) 
e Escalão de pessoal ao serviço 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VI.077 
VAB das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.078 
VAB das empresas por Localização 
geográfica e Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.079 
VAB das empresas por Localização 
geográfica e Escalão de pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.080 
Volume de negócios das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Forma 
jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.081 
Volume de negócios das empresas por 
Localização geográfica e Atividade 
económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.082 
Volume de negócios das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Escalão de 
pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.083 
Produção das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.084 
Produção das empresas por Localização 
geográfica e Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.085 
Produção das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Escalão de pessoal ao 
serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.086 
Pessoal ao serviço das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Forma 
jurídica 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VI.087 
Pessoal ao serviço das empresas por 
Localização geográfica e Atividade 
económica (CAE) 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VI.088 
Pessoal ao serviço das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Escalão de 
pessoal ao serviço 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VI.089 
Formação bruta de capital fixo das 
empresas por Atividade económica (CAE) e 
Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.090 
Formação bruta de capital fixo das 
empresas por Localização geográfica e 
Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VI.091 
Formação bruta de capital fixo das 
empresas por Atividade económica (CAE) e 
Escalão de pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.092 

Resultado líquido do período das empresas 
por Localização geográfica e Atividade 
económica (CAE)do período por Atividade 
económica (CAE) e Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  
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Número Indicador Unidade 
Fonte de 

dados 
Frequência Desagregação 

VI.093 

Resultado líquido do período das empresas 
por Localização geográfica e Atividade 
económica (CAE)do período por 
Localização geográfica e Atividade 
económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.094 
Resultado líquido do período das empresas 
por Atividade económica (CAE) e Escalão 
de pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.095 
Subsídios à exploração das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Forma 
jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.096 
Subsídios à exploração das empresas por 
Localização geográfica e Atividade 
económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.097 
Subsídios à exploração das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Escalão de 
pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.098 
Pessoal ao serviço remunerado nas 
empresas por Atividade económica (CAE) e 
Forma jurídica 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VI.099 
Pessoal ao serviço remunerado nas 
empresas por Localização geográfica e 
Atividade económica (CAE) 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VI.100 
Pessoal ao serviço remunerado nas 
empresas por Atividade económica (CAE) e 
Escalão de pessoal ao serviço 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VI.101 
Gastos com o pessoal remunerado das 
empresas por Atividade económica (CAE) e 
Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.102 
Gastos com o pessoal remunerado das 
empresas por Localização geográfica e 
Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VI.103 
Gastos com o pessoal remunerado das 
empresas por Atividade económica (CAE) e 
Escalão de pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  
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Capítulo 6. Considerações finais e recomendações 

Os indicadores apresentados resultam da avaliação dos setores dos Portos, Transportes e Logística tendo por 

base o conceito operacional e o enquadramento estratégico setorial analisado. 

O conjunto de indicadores selecionados constitui a primeira aproximação ao quadro de indicadores 

quantificáveis para a monitorização da ENM, no domínio objeto deste volume.  

Salienta-se que os Portos, Transportes e Logística são uma área de atividade bastante desenvolvida tendo, 

por isso, vários indicadores disponíveis.  

Considerando que se está em presença de um processo dinâmico sendo expetável que periodicamente, e na 

sequência do desenvolvimento e avaliação da ENM, o quadro de indicadores possa ser complementado e 

atualizado, robustecendo o processo de monitorização e avaliação. 

Neste âmbito importa referir que nem todos os indicadores listados têm ainda associada a correspondente 

ficha de metadados. Esta informação é essencial para a caracterização e utilização dos indicadores e será 

obtida gradualmente em colaboração com as entidades produtoras de informação, previamente ou em 

paralelo com a disponibilização dos indicadores através da plataforma tecnológica do SEAMInd. 

Por último, salienta-se que SEAMInd é um projeto de âmbito Nacional e que, apesar da articulação e 

colaboração das entidades dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, esta primeira fase incidiu 

maioritariamente no universo do Continente. Nas fases seguintes haverá que aprofundar os dados e 

indicadores específicos das Regiões Autónomas. 
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Anexo 1. Fichas de Metadados2 

 

Indicador VI.001 Mercadorias carregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga; Anual  

Designação Mercadorias carregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2003 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS CARREGADAS:  Mercadorias colocadas num navio mercante para 
serem transportadas por via marítima 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 1931 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.002 Mercadorias carregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga; Mensal  

Designação Mercadorias carregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga; Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Setembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS CARREGADAS:  Mercadorias colocadas num navio mercante para 
serem transportadas por via marítima 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 5701 

 
2 Data da última atualização: Agosto de 2018. 
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Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.003 Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga; Anual  

Designação Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2003 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões Período de referência dos dados (anual)  

Conceitos Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

  
Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

  
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Conceitos 
MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 1933 

Data da última 
atualização 

nov-17 

Indicador I.3 Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga; Anual  

  

Indicador VI.004 Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga; Mensal  

Designação Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga; Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Setembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com auto 
propulsão, Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 5703 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.005 
Movimento de mercadorias (t) nos portos por Porto declarante, Tipo de movimento e 
Tipo de fluxo das mercadorias; Anual  

Designação 
Movimento de mercadorias (t) nos portos por Porto declarante, Tipo de movimento e 
Tipo de fluxo das mercadorias; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de fluxo das mercadorias: carregadas e descarregadas 

Tipo de movimento: nacional e internacional 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

PORTO DECLARANTE:  Porto nacional com a responsabilidade de fornecimento da 
informação estatística ao INE.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 3948 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.006 
Movimento de mercadorias (t) nos portos por Porto declarante, Tipo de movimento e 
Tipo de fluxo das mercadorias; Mensal  

Designação 
Movimento de mercadorias (t) nos portos por Porto declarante, Tipo de movimento e 
Tipo de fluxo das mercadorias; Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Setembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de fluxo das mercadorias: carregadas e descarregadas 

Tipo de movimento: nacional e internacional 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

PORTO DECLARANTE:  Porto nacional com a responsabilidade de fornecimento da 
informação estatística ao INE.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 3950 



 

38  
SEAMInd - Volume VI 
Portos, Transportes e Logística 

 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.007 
Mercadorias carregadas (t) por Porto declarante e Grupo de mercadorias (NST 2007); 
Anual  

Designação 
Mercadorias carregadas (t) por Porto declarante e Grupo de mercadorias (NST 2007); 
Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2008 | dados entre 2003 e 2007 por Grupo de mercadorias prévios à classificação NST  

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Grupo de mercadorias (NST 2007)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS CARREGADAS:  Mercadorias colocadas num navio mercante para 
serem transportadas por via marítima.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 1930 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.008 
Mercadorias carregadas (t) por Porto declarante e Grupo de mercadorias (NST 2007); 
Mensal  

Designação 
Mercadorias carregadas (t) por Porto declarante e Grupo de mercadorias (NST 2007); 
Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2008 | dados entre janeiro e dezembro de 2007 por Grupo de mercadorias 
prévios à classificação NST  

Último período 
disponível 

Setembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Grupo de mercadorias (NST 2007)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS CARREGADAS:  Mercadorias colocadas num navio mercante para 
serem transportadas por via marítima.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 5693 

Data da última 
atualização 

nov-17 
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Indicador VI.009 
Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Grupo de mercadorias (NST 
2007); Anual  

Designação 
Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Grupo de mercadorias (NST 
2007); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2008 | dados entre 2003 e 2007 por Grupo de mercadorias prévios à classificação NST  

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Grupo de mercadorias (NST 2007)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 1932 

Data da última 
atualização 

nov-17 

 
 

 

Indicador VI.010 
Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Grupo de mercadorias (NST 
2007); Mensal  

Designação 
Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Grupo de mercadorias (NST 
2007); Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2008 | dados entre janeiro e dezembro de 2007 por Grupo de mercadorias 
prévios à classificação NST  

Último período 
disponível 

Setembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Grupo de mercadorias (NST 2007)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações Código 5694 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.011 
Mercadorias carregadas (t) por Grupo de mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga; 
Anual 

Designação 
Mercadorias carregadas (t) por Grupo de mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga; 
Anual 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Grupo de mercadorias (NST 2007)  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com autopropulsão, 
Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS CARREGADAS:  Mercadorias colocadas num navio mercante para 
serem transportadas por via marítima.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.012 
Mercadorias carregadas (t) por Grupo de mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga; 
Mensal 

Designação 
Mercadorias carregadas (t) por Grupo de mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga; 
Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2008 | dados entre janeiro e dezembro de 2007 por Grupo de mercadorias 
prévios à classificação NST  

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Grupo de mercadorias (NST 2007)  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com autopropulsão, 
Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS CARREGADAS: Mercadorias colocadas num navio mercante para 
serem transportadas por via marítima.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

mar-18 
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Indicador VI.013 
Mercadorias carregadas (Tráfego nacional - t) por Porto declarante e Tipo de carga; 
Anual 

Designação 
Mercadorias carregadas (Tráfego nacional - t) por Porto declarante e Tipo de carga; 
Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com auto 
propulsão, Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.014 
Mercadorias carregadas (Tráfego nacional - t) por Porto declarante e Tipo de carga; 
Mensal 

Designação 
Mercadorias carregadas (Tráfego nacional - t) por Porto declarante e Tipo de carga; 
Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007  

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com auto 
propulsão, Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS CARREGADAS:  Mercadorias colocadas num navio mercante para 
serem transportadas por via marítima. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10   

Observações   

Data da última 
atualização 

mar-18 
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Indicador VI.015 Mercadorias carregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de carga; Anual 

Designação Mercadorias carregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de carga; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: Portugal 

Local de origem ou destino: União Europeia 27,  União Europeia 25, União Europeia 
15, PALOP, EFTA, OPEP, Europa, Áustria, Bélgica, Bulgária, Suíça, Chipre, República 
Checa, Alemanha, Dinamarca, Estónia, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, 
Gibraltar, Grécia, Croácia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Letónia, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, 
Suécia, Eslovénia, Eslováquia, Turquia, Ucrânia, Outros países - Europa, África, 
Angola, Benim, Costa do Marfim, Camarões, Cabo Verde, Djibuti, Argélia, Egipto, 
Gabão, Gana, Gâmbia,  Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Quénia, Libéria, Líbia 
(Jamahiriya Árabe da), Marrocos, (...) 

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com auto 
propulsão, Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS CARREGADAS: Mercadorias colocadas num navio mercante para 
serem transportadas por via marítima.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.016 Mercadorias carregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de carga; Mensal 

Designação Mercadorias carregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de carga; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (mês)  

Porto declarante: Portugal 

Local de origem ou destino: União Europeia 27,  União Europeia 25, União Europeia 
15, PALOP, EFTA, OPEP, Europa, Áustria, Bélgica, Bulgária, Suíça, Chipre, República 
Checa, Alemanha, Dinamarca, Estónia, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, 
Gibraltar, Grécia, Croácia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Letónia, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, 
Suécia, Eslovénia, Eslováquia, Turquia, Ucrânia, Outros países - Europa, África, 
Angola, Benim, Costa do Marfim, Camarões, Cabo Verde, Djibuti, Argélia, Egipto, 
Gabão, Gana, Gâmbia,  Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Quénia, Libéria, Líbia 
(Jamahiriya Árabe da), Marrocos, (...) 
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Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com auto 
propulsão, Roll-On/Roll-Off sem auto propulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS CARREGADAS:  Mercadorias colocadas num navio mercante para 
serem transportadas por via marítima. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.017 
Mercadorias descarregadas (t) por Grupo de mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga; 
Anual 

Designação 
Mercadorias descarregadas (t) por Grupo de mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga; 
Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: Portugal 

Grupo de mercadorias (NST 2007)  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem autopropulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.018 
Mercadorias descarregadas (t) por Grupo de mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga; 
Mensal 

Designação 
Mercadorias descarregadas (t) por Grupo de mercadorias (NST 2007) e Tipo de carga; 
Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2008 | dados entre janeiro e dezembro de 2007 por Grupo de mercadorias 
prévios à classificação NST  

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017 

Dimensões Período de referência dos dados (mês)  
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Porto declarante: Portugal 

Grupo de mercadorias (NST 2007)  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem autopropulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.019 
Mercadorias descarregadas (Tráfego nacional - t) por Porto declarante e Tipo de 
carga; Anual 

Designação 
Mercadorias descarregadas (Tráfego nacional - t) por Porto declarante e Tipo de 
carga; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem autopropulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.020 
Mercadorias descarregadas (Tráfego nacional - t) por Porto declarante e Tipo de 
carga; Mensal 

Designação 
Mercadorias descarregadas (Tráfego nacional - t) por Porto declarante e Tipo de 
carga; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017 
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Dimensões 

Período de referência dos dados (mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem autopropulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.021 Mercadorias descarregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de carga; Anual 

Designação Mercadorias descarregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de carga; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: Portugal 

Local de origem ou destino: União Europeia 27,  União Europeia 25, União Europeia 
15, PALOP, EFTA, OPEP, Europa, Áustria, Bélgica, Bulgária, Suíça, Chipre, República 
Checa, Alemanha, Dinamarca, Estónia, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, 
Gibraltar, Grécia, Croácia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Letónia, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, 
Suécia, Eslovénia, Eslováquia, Turquia, Ucrânia, Outros países - Europa, África, 
Angola, Benim, Costa do Marfim, Camarões, Cabo Verde, Djibuti, Argélia, Egipto, 
Gabão, Gana, Gâmbia,  Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Quénia, Libéria, Líbia 
(Jamahiriya Árabe da), Marrocos, (...) 

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem autopropulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

nov-17 
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Indicador VI.022 
Mercadorias descarregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de carga; 
Mensal 

Designação 
Mercadorias descarregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de carga; 
Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: Portugal 

Local de origem ou destino: União Europeia 27,  União Europeia 25, União Europeia 
15, PALOP, EFTA, OPEP, Europa, Áustria, Bélgica, Bulgária, Suíça, Chipre, República 
Checa, Alemanha, Dinamarca, Estónia, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, 
Gibraltar, Grécia, Croácia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Letónia, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, 
Suécia, Eslovénia, Eslováquia, Turquia, Ucrânia, Outros países - Europa, África, 
Angola, Benim, Costa do Marfim, Camarões, Cabo Verde, Djibuti, Argélia, Egipto, 
Gabão, Gana, Gâmbia,  Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Quénia, Libéria, Líbia 
(Jamahiriya Árabe da), Marrocos, (...) 

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem autopropulsão, Carga geral, Desconhecida 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS DESCARREGADAS:  Mercadorias descarregadas de um navio 
mercante.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.023 
Mercadorias em contentores carregados (t) por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor; Anual 

Designação 
Mercadorias em contentores carregados (t) por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão do contentor: contentores de 20 pés, contentores de 40 pés, 
contentores >20 pés e <40 pés, contentores >40 pés e Grandes contentores 
desconhecidos 

Conceitos PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
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pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

 Tonelada (t)   

Potência de 10 0 

Observações Código 2778 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.024 
Mercadorias em contentores carregados (t) por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor; Mensal 

Designação 
Mercadorias em contentores carregados (t) por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Dezembro 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados Mensal  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão do contentor: contentores de 20 pés, contentores de 40 pés, 
contentores >20 pés e <40 pés, contentores >40 pés e Grandes contentores 
desconhecidos 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)   

Potência de 10 0 

Observações Código 5715 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.025 
Mercadorias em contentores descarregados (t) por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor; Anual  

Designação 
Mercadorias em contentores descarregados (t) por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão do contentor: contentores de 20 pés, contentores de 40 pés, 
contentores >20 pés e <40 pés, contentores >40 pés e Grandes contentores 
desconhecidos 

Conceitos PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
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pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

 Tonelada (t)   

Potência de 10 0 

Observações Código 2779 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.026 
Mercadorias em contentores descarregados (t) por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor; Mensal  

Designação 
Mercadorias em contentores descarregados (t) por Porto declarante e Escalão de 
dimensão do contentor; Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

dez-17 

Dimensões 

Período de referência dos dados Mensal  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão do contentor: contentores de 20 pés, contentores de 40 pés, 
contentores >20 pés e <40 pés, contentores >40 pés e Grandes contentores 
desconhecidos 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)   

Potência de 10 0 

Observações Código 5716 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.027 
Mercadorias perigosas carregadas (t) por Classes de mercadorias perigosas (IMDG); 
Anual 

Designação 
Mercadorias perigosas carregadas (t) por Classes de mercadorias perigosas (IMDG); 
Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Anual)  

Porto declarante: dados agregados para Portugal 

Classes de mercadorias perigosas (IMDG)  

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 
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MERCADORIAS PERIGOSAS:  Os tipos de mercadorias perigosas são os que se 
encontram definidos no Capítulo VII da Convenção Internacional para a Segurança da 
Vida Humana no Mar (SOLAS 1974), conforme revistos e descritos no Código 
Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias (IMDG).  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

 Tonelada (t)   

Potência de 10 0 

Observações Código 5713 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.028 
Mercadorias perigosas carregadas (t) por Classes de mercadorias perigosas (IMDG); 
Mensal  

Designação 
Mercadorias perigosas carregadas (t) por Classes de mercadorias perigosas (IMDG); 
Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007  

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante: dados agregados para Portugal 

Classes de mercadorias perigosas (IMDG)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS PERIGOSAS:  Os tipos de mercadorias perigosas são os que se 
encontram definidos no Capítulo VII da Convenção Internacional para a Segurança da 
Vida Humana no Mar (SOLAS 1974), conforme revistos e descritos no Código 
Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias (IMDG).  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

 Tonelada (t)   

Potência de 10 0 

Observações Código 5713 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.029 
Mercadorias perigosas descarregadas (t) por Classes de mercadorias perigosas 
(IMDG); Anual  

Designação 
Mercadorias perigosas descarregadas (t) por Classes de mercadorias perigosas 
(IMDG); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: dados agregados para Portugal 

Classes de mercadorias perigosas (IMDG)  
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Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS PERIGOSAS:  Os tipos de mercadorias perigosas são os que se 
encontram definidos no Capítulo VII da Convenção Internacional para a Segurança da 
Vida Humana no Mar (SOLAS 1974), conforme revistos e descritos no Código 
Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias (IMDG).  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)   

Potência de 10 0 

Observações Código 2777 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.030 
Mercadorias perigosas descarregadas (t) por Classes de mercadorias perigosas 
(IMDG); Mensal  

Designação 
Mercadorias perigosas descarregadas (t) por Classes de mercadorias perigosas 
(IMDG); Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (mês)  

Porto declarante: dados agregados para Portugal 

Classes de mercadorias perigosas (IMDG)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MERCADORIAS PERIGOSAS:  Os tipos de mercadorias perigosas são os que se 
encontram definidos no Capítulo VII da Convenção Internacional para a Segurança da 
Vida Humana no Mar (SOLAS 1974), conforme revistos e descritos no Código 
Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias (IMDG).  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelada (t)   

Potência de 10 0 

Observações Código 2777 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.031 
Proporção de mercadorias movimentadas (%) nos portos por Porto declarante, Tipo 
de carga e Tipo de fluxo das mercadorias; Anual  

Designação 
Proporção de mercadorias movimentadas (%) nos portos por Porto declarante, Tipo 
de carga e Tipo de fluxo das mercadorias; Anual  

Periodicidade Anual  

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões Período de referência dos dados (anual)  
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Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de carga: Granel líquido, Granel sólido, Contentor, Roll-On/Roll-Off com 
autopropulsão, Roll-On/Roll-Off sem autopropulsão, Carga geral, Desconhecida 

Tipo de fluxo das mercadorias: Carregadas e Descarregadas 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

PORTO DECLARANTE:  Porto nacional com a responsabilidade de fornecimento da 
informação estatística ao INE.  

Fórmula [Peso (t) da mercadoria (por tipo) / Peso total (t) da mercadoria] *100  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Percentagem (%)  

Potência de 10 0 

Observações Código 3949 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.032 
Contentores carregados (N.º) por Porto declarante e Escalão de dimensão do 
contentor; Anual  

Designação 
Contentores carregados (N.º) por Porto declarante e Escalão de dimensão do 
contentor; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão do contentor: contentores de 20 pés, contentores de 40 pés, 
contentores >20 pés e <40 pés, contentores >40 pés e Grandes contentores 
desconhecidos 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações Código 1936 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.33 
Contentores carregados (N.º) por Porto declarante e Escalão de dimensão do 
contentor; Mensal  

Designação 
Contentores carregados (N.º) por Porto declarante e Escalão de dimensão do 
contentor; Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007  

Último período Dezembro de 2017   
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disponível 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão do contentor: contentores de 20 pés, contentores de 40 pés, 
contentores >20 pés e <40 pés, contentores >40 pés e Grandes contentores 
desconhecidos 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações Código 5710 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.034 
Contentores descarregados (N.º) por Porto declarante e Escalão de dimensão do 
contentor; Anual  

Designação 
Contentores descarregados (N.º) por Porto declarante e Escalão de dimensão do 
contentor; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão do contentor: contentores de 20 pés, contentores de 40 pés, 
contentores >20 pés e <40 pés, contentores >40 pés e Grandes contentores 
desconhecidos 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações Código 1937 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.035 
Contentores descarregados (N.º) por Porto declarante e Escalão de dimensão do 
contentor; Mensal  

Designação 
Contentores descarregados (N.º) por Porto declarante e Escalão de dimensão do 
contentor; Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007  

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017   
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Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão do contentor: contentores de 20 pés, contentores de 40 pés, 
contentores >20 pés e <40 pés, contentores >40 pés e Grandes contentores 
desconhecidos 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações Código 5711 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.036 Número de contentores cheios e vazios, por tipo de contentor e por porto (%); Anual 

Designação Percentagem de contentores cheios, por tipo de contentor e por porto (%); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

 

Último período 
disponível 

 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual) 

Tipo de contentor: contentores de 20 pés, contentores >20 e <40 pés, contentores de 
40 pés e contentores >40 pés 

Porto: Leixões, Lisboa, Figueira da Foz, Setúbal e Sines  

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número 

Potência de 10 0 

Observações  

Data da última 
atualização 

2016 

  

Indicador VI.037 
Repartição modal do transporte de mercadorias (% de Tkm) dos transportes terrestre 
e fluvial por Localização geográfica (Continente) e Modos de transporte; Anual  

Designação 
Repartição modal do transporte de mercadorias (% de Tkm) dos transportes terrestre 
e fluvial por Localização geográfica (Continente) e Modos de transporte; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte Serviço de Estatística da União Europeia  

Primeiro período 
disponível 

2011 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Localização geográfica (Continente)  

Modos de transporte: transporte por vias navegáveis interiores (fluvial), transporte 
ferroviário e transporte rodoviário 
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Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

TRANSPORTE POR VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES:  Qualquer movimento de 
mercadorias e/ou passageiros numa embarcação de transporte por vias navegáveis 
interiores, numa determinada rede de vias navegáveis interiores.  

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS:  Toda a deslocação de 
mercadorias efetuada num veículo automóvel rodoviário para transporte de 
mercadorias.  

TONELADA-QUILÓMETRO POR VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES:  Unidade de 
medida correspondente à deslocação de uma tonelada de mercadorias, por vias 
navegáveis interiores, na distância de um quilómetro.  

TRANSPORTE FERROVIÁRIO:  Qualquer movimento de mercadorias e/ou de 
passageiros num veículo ferroviário numa determinada rede ferroviária.  

TONELADA-QUILÓMETRO POR ESTRADA:  Unidade de medida correspondente à 
deslocação, por estrada, de uma tonelada de mercadorias, na distância de um 
quilómetro.  

TONELADA-QUILÓMETRO POR CAMINHO DE FERRO:  Unidade de medida 
correspondente à deslocação, por caminho de ferro, de uma tonelada de mercadoria, 
na distância de um quilómetro.  

Fórmula (Tkm do modo de transporte/ Tkm total) *100 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

 Número (N.º)   

Potência de 10 0 

Observações 

Os dados podem ser consultados na base de dados do INE: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0
009196&contexto=bd&selTab=tab2 

Data da última 
atualização 

Apr-17 

  

Indicador VI.038 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das embarcações; Anual 

Designação 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das embarcações; Anual 

Periodicidade Anual  

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão das embarcações (GT): Menos de 2000, 2000-4999, 5000-9999, 
10000-19999, 20000-39999, 40000-49999, 50000-79999, 80000-99999, 100000-
199999, Mais de 199999, Outra. 

Tipo de fluxo das embarcações: entradas e saídas 

Conceitos 

ARQUEAÇÃO BRUTA (GT):  Medida do volume total de uma embarcação, 
determinado em conformidade com a Convenção Internacional de Arqueação de 
1969 e expressa num número inteiro sem unidade.  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias.  

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
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outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Gross tonnage (GT)  

Potência de 10 0 

Observações Código 3952 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.039 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das embarcações; Mensal 

Designação 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das embarcações; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007  

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017   

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Escalão de dimensão das embarcações (GT): Menos de 2000, 2000-4999, 5000-9999, 
10000-19999, 20000-39999, 40000-49999, 50000-79999, 80000-99999, 100000-
199999, Mais de 199999, Outra. 

Tipo de fluxo das embarcações: entradas e saídas 

Conceitos 

ARQUEAÇÃO BRUTA (GT):  Medida do volume total de uma embarcação, 
determinado em conformidade com a Convenção Internacional de Arqueação de 
1969 e expressa num número inteiro sem unidade.  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias.  

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Gross tonnage (GT)  

Potência de 10 0 

Observações Código 1935 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.040 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Porto declarante e Tipo de 
fluxo das embarcações; Anual 

Designação 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Porto declarante e Tipo de 
fluxo das embarcações; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2003 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 
Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  
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Tipo de fluxo das embarcações: entradas e saídas 

Conceitos 

ARQUEAÇÃO BRUTA (GT):  Medida do volume total de uma embarcação, 
determinado em conformidade com a Convenção Internacional de Arqueação de 
1969 e expressa num número inteiro sem unidade.  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias.  

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Gross tonnage (GT)  

Potência de 10 0 

Observações Código 1935 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.041 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Porto declarante e Tipo de 
fluxo das embarcações; Mensal 

Designação 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Porto declarante e Tipo de 
fluxo das embarcações; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007  

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017   

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de fluxo das embarcações: entradas e saídas 

Conceitos 

ARQUEAÇÃO BRUTA (GT):  Medida do volume total de uma embarcação, 
determinado em conformidade com a Convenção Internacional de Arqueação de 
1969 e expressa num número inteiro sem unidade.  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias.  

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Gross tonnage (GT)  

Potência de 10 0 

Observações Código 3952 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.042 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Tipo de embarcações e Tipo 
de fluxo das embarcações; Anual  

Designação 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Tipo de embarcações e Tipo 
de fluxo das embarcações; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 
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Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual)  

Porto declarante: dados agregados para Portugal 

Tipo de fluxo das embarcações: entradas e saídas 

Tipo de embarcações: Granéis líquidos, Granéis sólidos, Contentores, Transporte 
especializado (carga seca), Carga geral, Batelão sem propulsão para cagas secas, 
Passageiros (exclui navios de cruzeiro), Navios de cruzeiro, Atividades offshore, 
Desconhecido. 

Conceitos 

ARQUEAÇÃO BRUTA (GT):  Medida do volume total de uma embarcação, 
determinado em conformidade com a Convenção Internacional de Arqueação de 
1969 e expressa num número inteiro sem unidade.  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias.  

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Gross tonnage (GT)  

Potência de 10 0 

Observações Código 2770 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.043 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Tipo de embarcações e Tipo 
de fluxo das embarcações; Mensal  

Designação 
Arqueação bruta das embarcações de comércio (GT) por Tipo de embarcações e Tipo 
de fluxo das embarcações; Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007  

Último período 
disponível 

Setembro de 2017   

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante: dados agregados para Portugal 

Tipo de fluxo das embarcações: entradas e saídas 

Tipo de embarcações: Granéis líquidos, Granéis sólidos, Contentores, Transporte 
especializado (carga seca), Carga geral, Batelão sem propulsão para cagas secas, 
Passageiros (exclui navios de cruzeiro), Navios de cruzeiro, Atividades offshore, 
Desconhecido. 

Conceitos 

ARQUEAÇÃO BRUTA (GT):  Medida do volume total de uma embarcação, 
determinado em conformidade com a Convenção Internacional de Arqueação de 
1969 e expressa num número inteiro sem unidade.  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias.  

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Gross tonnage (GT)  

Potência de 10 0 
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Observações Código 5708 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.044 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das embarcações; Anual  

Designação 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das embarcações; Anual  

Periodicidade Anual  

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias  

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual) 

Porto declarante: dados agregados para Portugal 

Escalão de dimensão das embarcações (TPB): Menos de 2000, 2000-4999, 5000-
9999, 10000-19999, 20000-39999, 40000-49999, 50000-79999, 80000-99999, 
100000-199999, Mais de 199999, Outra. 

Tipo de fluxo das embarcações: Entradas e Saídas 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

PORTE BRUTO (TDW):  Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga 
autorizado e o peso do navio leve. Tal diferença, que pode ser expressa em toneladas 
métricas, corresponde pois, ao peso da carga, passageiros e sua bagagem, 
combustível e lubrificantes, aguada e víveres. É nesta unidade (TDW) que, 
normalmente, se exprime a tonelagem dos navios/tanques (petroleiros, etc.).  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias. 

Definição 
Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga autorizado e o peso do navio 
leve.   

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelagem de porte bruto (TPB)  

Potência de 10 0 

Observações Código 2772 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.045 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das embarcações; Mensal 

Designação 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Escalão de dimensão das 
embarcações e Tipo de fluxo das embarcações; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias  

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007  

Último período 
disponível 

Setembro de 2017  

Dimensões 
Período de referência dos dados (mês)  

Porto declarante: dados agregados para Portugal 
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Escalão de dimensão das embarcações (TPB): Menos de 2000, 2000-4999, 5000-
9999, 10000-19999, 20000-39999, 40000-49999, 50000-79999, 80000-99999, 
100000-199999, Mais de 199999, Outra. 

Tipo de fluxo das embarcações: Entradas e Saídas 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

PORTE BRUTO (TDW):  Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga 
autorizado e o peso do navio leve. Tal diferença, que pode ser expressa em toneladas 
métricas, corresponde pois, ao peso da carga, passageiros e sua bagagem, 
combustível e lubrificantes, aguada e víveres. É nesta unidade (TDW) que, 
normalmente, se exprime a tonelagem dos navios/tanques (petroleiros, etc.).  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias. 

Definição 
Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga autorizado e o peso do navio 
leve.   

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelagem de porte bruto (TPB)  

Potência de 10 0 

Observações Código 5707 

Data da última 
atualização 

mar-18 

  

Indicador VI.046 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Porto declarante e Tipo de fluxo 
das embarcações; Anual  

Designação 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Porto declarante e Tipo de fluxo 
das embarcações; Anual  

Periodicidade Anual  

Fonte  INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias  

Primeiro período 
disponível 

2003 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual) 

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de fluxo das embarcações: Entradas e Saídas 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

PORTE BRUTO (TDW):  Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga 
autorizado e o peso do navio leve. Tal diferença, que pode ser expressa em toneladas 
métricas, corresponde pois, ao peso da carga, passageiros e sua bagagem, 
combustível e lubrificantes, aguada e víveres. É nesta unidade (TDW) que, 
normalmente, se exprime a tonelagem dos navios/tanques (petroleiros, etc.).  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias. 

Definição 
Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga autorizado e o peso do navio 
leve.   

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelagem de porte bruto (TPB)  

Potência de 10 0 

Observações Código 1934 

Data da última 
atualização 

nov-17 
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Indicador VI.047 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Porto declarante e Tipo de fluxo 
das embarcações; Mensal  

Designação 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Porto declarante e Tipo de fluxo 
das embarcações; Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias  

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Dezembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (mês) 

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas  

Tipo de fluxo das embarcações: Entradas e Saídas 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

PORTE BRUTO (TDW):  Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga 
autorizado e o peso do navio leve. Tal diferença, que pode ser expressa em toneladas 
métricas, corresponde pois, ao peso da carga, passageiros e sua bagagem, 
combustível e lubrificantes, aguada e víveres. É nesta unidade (TDW) que, 
normalmente, se exprime a tonelagem dos navios/tanques (petroleiros, etc.).  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias. 

Definição 
Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga autorizado e o peso do navio 
leve.   

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelagem de porte bruto (TPB)  

Potência de 10 0 

Observações Código 5705 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.048 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Tipo de embarcações e Tipo de 
fluxo das embarcações; Anual 

Designação 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Tipo de embarcações e Tipo de 
fluxo das embarcações; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias  

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual) 

Porto declarante: dados agregados para Portugal 

Tipo de embarcações: Granéis líquidos, Granéis sólidos, Contentores, Transporte 
especializado (carga seca), Carga geral, Batelão sem propulsão para cargas secas, 
Passageiros (exclui navios de cruzeiro), Navios de cruzeiro, Atividades off shore e 
Desconhecido 

Tipo de fluxo das embarcações: Entradas e Saídas 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
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outros). 

PORTE BRUTO (TDW):  Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga 
autorizado e o peso do navio leve. Tal diferença, que pode ser expressa em toneladas 
métricas, corresponde pois, ao peso da carga, passageiros e sua bagagem, 
combustível e lubrificantes, aguada e víveres. É nesta unidade (TDW) que, 
normalmente, se exprime a tonelagem dos navios/tanques (petroleiros, etc.).  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias. 

Definição 
Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga autorizado e o peso do navio 
leve.   

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelagem de porte bruto (TPB)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

fev-18 

  

Indicador VI.049 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Tipo de embarcações e Tipo de 
fluxo das embarcações; Mensal 

Designação 
Porte bruto das embarcações de comércio (TPB) por Tipo de embarcações e Tipo de 
fluxo das embarcações; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias  

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Setembro de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (mês) 

Porto declarante: dados agregados para Portugal 

Tipo de embarcações: Granéis líquidos, Granéis sólidos, Contentores, Transporte 
especializado (carga seca), Carga geral, Batelão sem propulsão para cargas secas, 
Passageiros (exclui navios de cruzeiro), Navios de cruzeiro, Atividades off shore e 
Desconhecido 

Tipo de fluxo das embarcações: Entradas e Saídas 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

PORTE BRUTO (TDW):  Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga 
autorizado e o peso do navio leve. Tal diferença, que pode ser expressa em toneladas 
métricas, corresponde pois, ao peso da carga, passageiros e sua bagagem, 
combustível e lubrificantes, aguada e víveres. É nesta unidade (TDW) que, 
normalmente, se exprime a tonelagem dos navios/tanques (petroleiros, etc.).  

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias. 

Definição 
Diferença entre o peso do navio com o máximo de carga autorizado e o peso do navio 
leve.   

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelagem de porte bruto (TPB)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

mar-18 
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Indicador VI.050 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Porto declarante e Tipo de fluxo 
das embarcações; Anual  

Designação 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Porto declarante e Tipo de fluxo 
das embarcações; Anual  

Periodicidade Anual  

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2003 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante  

Tipo de fluxo das embarcações 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.51 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Porto declarante e Tipo de fluxo 
das embarcações; Mensal 

Designação 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Porto declarante e Tipo de fluxo 
das embarcações; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Março de 2018 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante  

Tipo de fluxo das embarcações 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

jun-18 
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Indicador VI.052 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Escalão de dimensão das 
embarcações (TPB) e Tipo de fluxo das embarcações; Anual 

Designação 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Escalão de dimensão das 
embarcações (TPB) e Tipo de fluxo das embarcações; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante  

Escalão de dimensão das embarcações (TPB) 

Tipo de fluxo das embarcações 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.053 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Escalão de dimensão das 
embarcações (TPB) e Tipo de fluxo das embarcações; Mensal 

Designação 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Escalão de dimensão das 
embarcações (TPB) e Tipo de fluxo das embarcações; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Março de 2017 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante  

Escalão de dimensão das embarcações (TPB) 

Tipo de fluxo das embarcações 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

jun-18 
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Indicador VI.054 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Tipo de embarcações e Tipo de 
fluxo das embarcações; Anual 

Designação 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Tipo de embarcações e Tipo de 
fluxo das embarcações; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Anual)  

Porto declarante  

Tipo de embarcações 

Tipo de fluxo das embarcações 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 0 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.055 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Tipo de embarcações e Tipo de 
fluxo das embarcações; Mensal 

Designação 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Tipo de embarcações e Tipo de 
fluxo das embarcações; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Março de 2018 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante  

Tipo de embarcações 

Tipo de fluxo das embarcações 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

jun-18 
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Indicador VI.056 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Escalão de dimensão das 
embarcações (GT) e Tipo de fluxo das embarcações; Anual 

Designação 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Escalão de dimensão das 
embarcações (GT) e Tipo de fluxo das embarcações; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Anual)  

Porto declarante  

Escalão de dimensão das embarcações (GT) 

Tipo de fluxo das embarcações 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.057 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Escalão de dimensão das 
embarcações (GT) e Tipo de fluxo das embarcações; Mensal 

Designação 
Movimento de embarcações de comércio (N.º) por Escalão de dimensão das 
embarcações (GT) e Tipo de fluxo das embarcações; Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 2007 

Último período 
disponível 

Março de 2018 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Porto declarante  

Escalão de dimensão das embarcações (GT) 

Tipo de fluxo das embarcações 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMBARCAÇÃO DE COMÉRCIO:  Embarcação destinada ao transporte de 
passageiros e/ou de mercadorias 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

jun-18 
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Indicador VI.058 Movimento de navios nos portos do Continente (Nº); Anual 

Designação Movimento de navios nos portos do Continente (Nº); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte 
Avaliação Anual dos Mercados: (https://www.amt-autoridade.pt/gestão-do-
conhecimento/modo-marítimo-fluvial-e-portuário) 

Primeiro período 
disponível 

2010 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões Período de referência dos dados (anual) 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

Disponível online em pdf 

Portos do Continente: Viana do Castelo, Douro e Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, 
Lisboa, Setúbal e Sines  

Data da última 
atualização 

2016 

  

Indicador VI.059 Movimento de navios nos portos do Continente (Nº); Mensal 

Designação Movimento de navios nos portos do Continente (Nº); Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte 
Acompanhamento Mensal dos Mercados: Relatório Mensal de Acompanhamento do 
Mercado Portuário: (https://www.amt-autoridade.pt/gestão-do-
conhecimento/modo-marítimo-fluvial-e-portuário) 

Primeiro período 
disponível 

Novembro de 2015 

Último período 
disponível 

Julho de 2018 

Dimensões Período de referência dos dados (mês) 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

Disponível online em pdf 

Portos do Continente: Viana do Castelo, Douro e Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, 
Lisboa, Setúbal e Sines  

Data da última 
atualização 

Agosto de 2018 

  

Indicador VI.060 Movimento de navios nos portos do Continente (GT); Anual 

Designação Movimento de navios nos portos do Continente (GT); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte 
Avaliação Anual dos Mercados: (https://www.amt-autoridade.pt/gestão-do-
conhecimento/modo-marítimo-fluvial-e-portuário) 

Primeiro período 2010 
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disponível 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões Período de referência dos dados (anual) 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelagem Bruta (GT)  

Potência de 10 0 

Observações 

Disponível online em pdf 

Portos do Continente: Viana do Castelo, Douro e Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, 
Lisboa, Setúbal e Sines  

Data da última 
atualização 

2016 

  

Indicador VI.061 Movimento de navios nos portos do Continente (GT); Mensal 

Designação Movimento de navios nos portos do Continente (GT); Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte 
Acompanhamento Mensal dos Mercados: Relatório Mensal de Acompanhamento do 
Mercado Portuário: (https://www.amt-autoridade.pt/gestão-do-
conhecimento/modo-marítimo-fluvial-e-portuário) 

Primeiro período 
disponível 

Novembro de 2015 

Último período 
disponível 

Julho de 2018 

Dimensões Período de referência dos dados (mês) 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Tonelagem Bruta (GT)  

Potência de 10 0 

Observações 

Disponível online em pdf 

Portos do Continente: Viana do Castelo, Douro e Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, 
Lisboa, Setúbal e Sines  

Data da última 
atualização 

Agosto de 2018 

  

Indicador VI.062 Número de armadores nacionais de comércio marítimo em atividade (Nº); Mensal 

Designação Número de armadores nacionais de comércio marítimo em atividade (Nº); Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte 

Estatísticas de armadores e navios: Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

(http://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransporteMaritimo/Estatisticas/Estatisticas%20deArma
doreseNavios/Paginas/EstatisticasdeArmadoreseNavios.aspx) 

Primeiro período 
disponível 

Julho de 2014 

Último período 
disponível 

Janeiro de 2018 

Dimensões Período de referência dos dados (mês) 
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Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

Janeiro de 2018 

  

Indicador VI.063 Número de navios afretados por armadores nacionais (Nº); Mensal 

Designação Número de navios afretados por armadores nacionais (Nº); Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte 

Estatísticas de armadores e navios: Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

(http://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransporteMaritimo/Estatisticas/Estatisticas%20deArma
doreseNavios/Paginas/EstatisticasdeArmadoreseNavios.aspx) 

Primeiro período 
disponível 

Julho de 2014 

Último período 
disponível 

Janeiro de 2018 

Dimensões Período de referência dos dados (mês) 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

Janeiro de 2018 

  

Indicador VI.064 Número de navios de Bandeira Portuguesa, por tipo de navio (Nº); Mensal 

Designação Número de navios de Bandeira Portuguesa, por tipo de navio (Nº); Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte 

Estatísticas de armadores e navios: Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

(http://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransporteMaritimo/Estatisticas/Estatisticas%20deArma
doreseNavios/Paginas/EstatisticasdeArmadoreseNavios.aspx) 

Primeiro período 
disponível 

Julho de 2014 

Último período 
disponível 

Janeiro de 2018 

Dimensões Período de referência dos dados (mês) 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

Janeiro de 2018 
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Indicador VI.065 
Capacidade de carga de navios de Bandeira Portuguesa por tipo de navio (1000 
DWT); Mensal 

Designação 
Capacidade de carga de navios de Bandeira Portuguesa por tipo de navio (1000 
DWT); Mensal 

Periodicidade Mensal 

Fonte 

Estatísticas de armadores e navios: Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

(http://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransporteMaritimo/Estatisticas/Estatisticas%20deArma
doreseNavios/Paginas/EstatisticasdeArmadoreseNavios.aspx) 

Primeiro período 
disponível 

Julho de 2014 

Último período 
disponível 

Janeiro de 2018 

Dimensões Período de referência dos dados (mês) 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

Janeiro de 2018 

  

Indicador VI.066 Número de navios SOLAS (Nº); Anual 

Designação Número de navios SOLAS (Nº); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte https://www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest/dd 

Primeiro período 
disponível 

ND 

Último período 
disponível 

ND 

Dimensões Período de referência dos dados (anual) 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

NAVIOS SOLAS: Número de navios SOLAS corresponde à soma dos navios do 
Registo Convencional com os navios do segundo registo (RINMAR – Registo 
Internacional de Navios da Madeira). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações Tabela de dados estáticos apresentada na página mencionada em fonte. 

Data da última 
atualização 

ND 

  

Indicador VI.067 Arqueação bruta dos navios SOLAS (GT); Anual 

Designação Arqueação bruta dos navios SOLAS (GT); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte https://www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest/dd 

Primeiro período ND 
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disponível 

Último período 
disponível 

ND 

Dimensões Período de referência dos dados (anual) 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

NAVIOS SOLAS: Número de navios SOLAS corresponde à soma dos navios do 
Registo Convencional com os navios do segundo registo (RINMAR – Registo 
Internacional de Navios da Madeira). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações Tabela de dados estáticos apresentada na página mencionada em fonte. 

Data da última 
atualização 

ND 

  

Indicador VI.068 Outros navios registados em Portugal, por tipo de navio (Nº); Anual 

Designação Outros navios registados em Portugal, por tipo de navio (Nº); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte https://www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest/dd 

Primeiro período 
disponível 

ND 

Último período 
disponível 

ND 

Dimensões Período de referência dos dados (anual) 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

TIPO DE NAVIO: navios de transporte marítimo, navios rebocadores, navios de 
tráfego local, navios de tráfego local, regular de passageiros e navios auxiliares locais. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações Tabela de dados estáticos apresentada na página mencionada em fonte. 

Data da última 
atualização 

ND 

  

Indicador VI.069 Número de marítimos no ativo, por setor (Nº); Anual 

Designação Número de marítimos no ativo, por setor (Nº); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte https://www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest/dd 

Primeiro período 
disponível 

ND 

Último período 
disponível 

ND 

Dimensões Período de referência dos dados (anual) 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

MARÍTIMOS: Indivíduos que exercem funções a bordo dos navios. 
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SETOR: Marinha mercante, tráfego local ou pesca. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações Tabela de dados estáticos apresentada na página mencionada em fonte. 

Data da última 
atualização 

ND 

  

Indicador VI.070 
Movimento de passageiros em vias navegáveis interiores (N.º) por Carreira fluvial 
(Passageiros); Anual  

Designação 
Movimento de passageiros em vias navegáveis interiores (N.º) por Carreira fluvial 
(Passageiros); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte fluvial de passageiros e veículos  

Primeiro período 
disponível 

1999 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual) 

Carreira fluvial (Passageiros): Nacional (Rio Douro, Rio Tejo, Rio Sado, Praias - Ria 
Formosa) e Internacional (Rio Guadiana, Rio Minho)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

CARREIRA:  Serviço regular efetuado por meio de transportes coletivos, obedecendo 
a itinerários, horários ou frequências mínimas e tarifas pré-fixadas. Distinguem-se 
carreiras urbanas e carreiras interurbanas.  

REDE DE VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES:  Conjunto das vias navegáveis 
interiores abertas à navegação pública numa zona determinada.  

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)   

Potência de 10 0 

Observações Código 1922 

Data da última 
atualização 

Dec-17 

  

Indicador VI.071 
Movimento de passageiros em vias navegáveis interiores (N.º) por Carreira fluvial 
(Passageiros); Mensal  

Designação 
Movimento de passageiros em vias navegáveis interiores (N.º) por Carreira fluvial 
(Passageiros); Mensal  

Periodicidade Mensal 

Fonte INE, Inquérito ao transporte fluvial de passageiros e veículos  

Primeiro período 
disponível 

Janeiro de 1999  

Último período 
disponível 

Setembro de 2017  

Dimensões Período de referência dos dados (mensal) 
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Carreira fluvial (Passageiros): Nacional (Rio Douro: Sardoura - Entre-os-Rios | Afurada 
- Cais do Douro | Cais da Estiva - Cais da Av. De Diogo Leite | Estação Caldas de 
Arengo - Caldas de Arengo; Rio Tejo: Terreiro do Paço - Barreiro | Terreiro do Paço - 
Montijo | Cais do Sodré - Seixal | Cais da Alfândega - Cacilhas | Cais do Sodré - 
Cacilhas | Belém - Porto Brandão | Belém - Trafaria; Rio Sado: Setúbal - Tróia); Praias 
- Ria Formosa: Faro - Ilha de Faro | Faro - Ilha Deserta | Faro - Ilha do Farol | Olhão - 
Ilha do Farol | Olhão - Ilha da Culatra | Olhão - Ilha da Armona | Tavira - Ilha de Tavira 
| Quatro-Águas - Ilha de Tavira | Fuzeta - Ilha da Armona | Sta. Luzia - Terra Estreita | 
Faro – Ilha da Culatra | Cabanas - Ilha de Cabanas) e Internacional (Rio Guadiana: 
V.R.S. António - Ayamonte; Rio Minho: Caminha - La Guardia | Cerveira - Goian) 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

CARREIRA:  Serviço regular efetuado por meio de transportes coletivos, obedecendo 
a itinerários, horários ou frequências mínimas e tarifas pré-fixadas. Distinguem-se 
carreiras urbanas e carreiras interurbanas.  

REDE DE VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES:  Conjunto das vias navegáveis 
interiores abertas à navegação pública numa zona determinada.  

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

 Número (N.º)   

Potência de 10 0 

Observações Código 2780 

Data da última 
atualização 

jan-18 

  

Indicador VI.072 
Movimento de passageiros (N.º) por Porto declarante, Tipo de movimento de 
passageiros e Nacionalidade de registo da embarcação; Anual  

Designação 
Movimento de passageiros (N.º) por Porto declarante, Tipo de movimento de 
passageiros e Nacionalidade de registo da embarcação; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2007 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual) 

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas 

Tipo de movimento de passageiros: Embarcados e Desembarcados 

Nacionalidade de registo da embarcação: Antígua e Barbuda, Antilhas Holandesas, 
Barbados, Bulgária, Bermudas, Bahamas, Suíça, Chipre, Alemanha, Dinamarca, 
Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Gibraltar, Grécia, Hong Kong, Irlanda, Itália, 
Ilhas Caimão, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Ilhas Marshall, Malta, Países Baixos, 
Noruega, Panamá, Portugal, Rússia, Suécia, Singapura, Turquia, Ucrânia, Estados 
Unidos, São Vicente e Granadinas, Outros. 

Conceitos 

BANDEIRA DA EMBARCAÇÃO:  Nacionalidade do porto de registo da embarcação. 
A bandeira indica a que regulamentos marítimos está submetida a embarcação; 
nomeadamente no que se refere à composição da tripulação, normas de segurança e 
representação consular no estrangeiro.  
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EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

 Número (N.º)   

Potência de 10 0 

Observações Código 2858 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.073 
Movimento de passageiros (N.º) por Porto declarante e Local de origem ou destino; 
Anual  

Designação 
Movimento de passageiros (N.º) por Porto declarante e Local de origem ou destino; 
Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias   

Primeiro período 
disponível 

2003 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (anual) 

Porto declarante: todos os portos do Continente e das Regiões Autónomas 

Local de origem ou destino: Nacional, Internacional, União Europeia 27, União 
Europeia 25, União Europeia 15, PALOP, Europa, África, América, Ásia, Oceânia, 
Diversos. 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)   

Potência de 10 0 

Observações Código 1938 

Data da última 
atualização 

nov-17 

  

Indicador VI.074 Empresas (N.º) por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual  

Designação Empresas (N.º) por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3)  

Forma jurídica: Empresa individual ou Sociedade 

Conceitos 
FORMA JURÍDICA:   Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias 
formas: Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo 
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ou sem fim lucrativo) e Sociedades Comerciais. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.075 
Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica 
(Divisão - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013), Atividade económica 
(Divisão - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS III - 2013) 

Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) 

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 
Divisão de CAE utilizada: 

- 50 - Transportes por água. 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.076 
Empresas (N.º) por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de 
pessoal ao serviço; Anual  

Designação 
Empresas (N.º) por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de 
pessoal ao serviço; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Escalão de pessoal ao serviço: menos de 10 pessoas; 10-19 pessoas; 20-49 pessoas; 
50-249 pessoas; 250 e mais pessoas. 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  
EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  
PESSOAL AO SERVIÇO: Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas directamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos 
verdes")..  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 
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- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.077 
Valor acrescentado bruto (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - CAE 
Rev. 3) e Forma jurídica; Anual  

Designação 
Valor acrescentado bruto (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - CAE 
Rev. 3) e Forma jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3)  

Forma jurídica: Empresa individual ou Sociedade  

Conceitos 

VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB): Valor bruto da produção deduzido do 
custo das matérias-primas e de outros consumos no processo produtivo. 

EMPRESA: Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

FORMA JURÍDICA: Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias 
formas: Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo 
ou sem fim lucrativo) e Sociedades Comerciais. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.078 
Valor acrescentado bruto (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) 
e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Valor acrescentado bruto (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) 
e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 
VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB):  Valor bruto da produção deduzido do 
custo das matérias-primas e de outros consumos no processo produtivo. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.079 
Valor acrescentado bruto (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse - 
CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Designação 
Valor acrescentado bruto (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse - 
CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 
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Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Escalão de pessoal ao serviço: menos de 10 pessoas; 10-19 pessoas; 20-49 pessoas; 
50-249 pessoas; 250 e mais pessoas. 

Conceitos 

VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB): Valor bruto da produção deduzido do 
custo das matérias-primas e de outros consumos no processo produtivo. 
EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  
PESSOAL AO SERVIÇO: Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas directamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos 
verdes").. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.080 
Volume de negócios (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) 
e Forma jurídica; Anual  

Designação 
Volume de negócios (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) 
e Forma jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3)  

Forma jurídica: Empresa individual ou Sociedade  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMPRESA: Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 

FORMA JURÍDICA: Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias 
formas: Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo 
ou sem fim lucrativo) e Sociedades Comerciais. 

VOLUME DE NEGÓCIOS: Quantia líquida das vendas e prestações de serviços 
(abrangendo as indemnizações compensatórias) respeitantes às atividades normais 
das entidades, consequentemente após as reduções em vendas e não incluindo nem 
o imposto sobre o valor acrescentado nem outros impostos directamente 
relacionados com as vendas e prestações de serviços. Na prática, corresponde ao 
somatório das contas 71 e 72 do Plano Oficial de Contabilidade. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.082 
Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 
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Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS III - 2013) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Conceitos 

VOLUME DE NEGÓCIOS:  Quantia líquida das vendas e prestações de serviços 
(abrangendo as indemnizações compensatórias) respeitantes às atividades normais 
das entidades, consequentemente após as reduções em vendas e não incluindo nem 
o imposto sobre o valor acrescentado nem outros impostos diretamente 
relacionados com as vendas e prestações de serviços. Na prática, corresponde ao 
somatório das contas 71 e 72 do Plano Oficial de Contabilidade. 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 
VALOR ACRESCENTADO BRUTO ( VAB ):  Valor bruto da produção deduzido do 
custo das matérias-primas e de outros consumos no processo produtivo. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classes de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.083 
Produção (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) e Forma 
jurídica; Anual  

Designação 
Produção (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) e Forma 
jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3)  

Forma jurídica: Empresa individual ou Sociedade  

Conceitos 

PRODUÇÃO: A produção é constituída pelos produtos criados durante o período 
contabilístico. São abrangidos os seguintes casos especiais: a) os bens e serviços 
fornecidos por uma unidade de atividade económica (UAE) local a diversas UAE 
locais pertencentes à mesma unidade institucional; b) os bens produzidos por uma 
UAE local que continuem integrados nas existências após o final do período em que 
são produzidos, independentemente da sua utilização ulterior. 
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PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

EMPRESA: Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 

FORMA JURÍDICA: Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias 
formas: Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo 
ou sem fim lucrativo) e Sociedades Comerciais. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.084 
Produção (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS – 2013) e Atividade 
económica (Subclasse – CAE Ver. 3); Anual 

Designação 
Produção (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS – 2013) e Atividade 
económica (Subclasse – CAE Ver. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS – 2013) 

Atividade económica (Subclasse – CAE Ver. 3) 

Conceitos 

PRODUÇÃO:  A produção é constituída pelos produtos criados durante o período 
contabilístico. São abrangidos os seguintes casos especiais: a) os bens e serviços 
fornecidos por uma unidade de atividade económica (UAE) local a diversas UAE 
locais pertencentes à mesma unidade institucional; b) os bens produzidos por uma 
UAE local que continuem integrados nas existências após o final do período em que 
são produzidos, independentemente da sua utilização ulterior. 
EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 
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Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 – Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 – Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 – Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 – Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 – Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 – Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.085 
Produção (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse – CAE Ver. 3) e 
Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Designação 
Produção (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse – CAE Ver. 3) e 
Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Subclasse – CAE Ver. 3) 

Escalão de pessoal ao serviço: menos de 10 pessoas; 10-19 pessoas; 20-49 pessoas; 
50-249 pessoas; 250 e mais pessoas. 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  
EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

PRODUÇÃO:  A produção é constituída pelos produtos criados durante o período 
contabilístico. São abrangidos os seguintes casos especiais: a) os bens e serviços 
fornecidos por uma unidade de atividade económica (UAE) local a diversas UAE 
locais pertencentes à mesma unidade institucional; b) os bens produzidos por uma 
UAE local que continuem integrados nas existências após o final do período em que 
são produzidos, independentemente da sua utilização ulterior. 
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PESSOAL AO SERVIÇO: Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas directamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por “recibos 
verdes”)..  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 – Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 – Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 – Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 – Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 – Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 – Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.086 
Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Atividade económica (Classe – CAE Ver. 3) 
e Forma jurídica; Anual  

Designação 
Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Atividade económica (Classe – CAE Ver. 3) 
e Forma jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Classe – CAE Ver. 3)  

Forma Jurídica: Empresa individual ou Sociedade 
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Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 

FORMA JURÍDICA:   Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias 
formas: Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo 
ou sem fim lucrativo) e Sociedades Comerciais. 

PESSOAL AO SERVIÇO:  Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas directamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por “recibos 
verdes”). 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

Classes de CAE utilizadas: 

- 5010 – Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 – Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 – Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 – Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 – Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 – Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.087 
Pessoal ao serviço (N.º) das empresas por Localização geográfica (NUTS – 2013) e 
Atividade económica (Subclasse – CAE Ver. 3); Anual  

Designação 
Pessoal ao serviço (N.º) das empresas por Localização geográfica (NUTS – 2013) e 
Atividade económica (Subclasse – CAE Ver. 3); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 2016 
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disponível 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: NUTS III 

Atividade económica (Subclasse – CAE Ver. 3)  

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

  
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  

  

PESSOAL AO SERVIÇO:  Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas directamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por “recibos 
verdes”). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 – Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 – Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 – Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 – Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 – Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 – Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.088 
Pessoal ao serviço (N.º) das empresas por Atividade económica (Subclasse – CAE 
Ver. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Designação 
Pessoal ao serviço (N.º) das empresas por Atividade económica (Subclasse – CAE 
Ver. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Subclasse – CAE Ver. 3) 

Escalão de pessoal ao serviço: menos de 10 pessoas; 10-19 pessoas; 20-49 pessoas; 
50-249 pessoas; 250 e mais pessoas. 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  
EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  
PESSOAL AO SERVIÇO: Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas directamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por “recibos 
verdes”)..  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 – Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 – Transportes marítimos de mercadorias; 
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- 5030 – Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 – Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 – Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 – Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.089 
Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - 
CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual  

Designação 
Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - 
CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) 

Forma jurídica: Empresa individual e Sociedade 

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO:  A formação bruta de capital fixo engloba 
as aquisições líquidas de cessões, efetuadas por produtores residentes, de ativos 
fixos durante um determinado período e determinadas mais valias dos ativos não 
produzidos obtidas através da atividade produtiva de unidades produtivas ou 
institucionais. Os ativos fixos são ativos corpóreos ou incorpóreos resultantes de 
processos de produção, que são por sua vez utilizados, de forma repetida ou 
continuada, em processos de produção por um período superior a um ano. 

FORMA JURÍDICA:  Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias 
formas: Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo 
ou sem fim lucrativo) e Sociedades Comerciais.  

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.090 
Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 
2013) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual  

Designação 
Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 
2013) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: NUTS III 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO:  A formação bruta de capital fixo engloba 
as aquisições líquidas de cessões, efetuadas por produtores residentes, de ativos 
fixos durante um determinado período e determinadas mais valias dos ativos não 
produzidos obtidas através da atividade produtiva de unidades produtivas ou 
institucionais. Os ativos fixos são ativos corpóreos ou incorpóreos resultantes de 
processos de produção, que são por sua vez utilizados, de forma repetida ou 
continuada, em processos de produção por um período superior a um ano. 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.091 
Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas por Atividade económica (Subclasse 
- CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Designação 
Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas por Atividade económica (Subclasse 
- CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Escalão de pessoal ao serviço: menos de 10 pessoas; 10-19 pessoas; 20-49 pessoas; 
50-249 pessoas; 250 e mais pessoas. 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  

PESSOAL AO SERVIÇO: Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas diretamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos 
verdes"). 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO:  A formação bruta de capital fixo engloba 
as aquisições líquidas de cessões, efetuadas por produtores residentes, de ativos 
fixos durante um determinado período e determinadas mais valias dos ativos não 
produzidos obtidas através da atividade produtiva de unidades produtivas ou 
institucionais. Os ativos fixos são ativos corpóreos ou incorpóreos resultantes de 
processos de produção, que são por sua vez utilizados, de forma repetida ou 
continuada, em processos de produção por um período superior a um ano. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações Subclasse de CAE utilizadas: 
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- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.095 
Subsídios à exploração (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 
3) e Forma jurídica; Anual  

Designação 
Subsídios à exploração (€) das Empresas por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 
3) e Forma jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3)  

Forma jurídica: Empresa individual ou Sociedade 

Conceitos 

FORMA JURÍDICA: Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias 
formas: Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo 
ou sem fim lucrativo) e Sociedades Comerciais. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

SUBSÍDIOS: Os subsídios são transferências correntes sem contrapartida que as 
administrações públicas ou as instituições da União Europeia fazem no quadro da 
respetiva política económica ou social a produtores mercantis residentes e a outros 
produtores residentes pela sua produção mercantil com o objetivo de influenciar os 
seus níveis de produção e os seus preços e/ou de tornar possível uma remuneração 
adequada dos fatores de produção. 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 
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- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.096 
Subsídios à exploração (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Subsídios à exploração (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS III - 2013) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 
SUBSÍDIOS:  Os subsídios são transferências correntes sem contrapartida que as 
administrações públicas ou as instituições da União Europeia fazem no quadro da 
respetiva política económica ou social a produtores mercantis residentes e a outros 
produtores residentes pela sua produção mercantil com o objetivo de influenciar os 
seus níveis de produção e os seus preços e/ou de tornar possível uma remuneração 
adequada dos fatores de produção. 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.097 
Subsídios à exploração (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE 
Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Designação 
Subsídios à exploração (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE 
Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Escalão de pessoal ao serviço: menos de 10 pessoas; 10-19 pessoas; 20-49 pessoas; 
50-249 pessoas; 250 e mais pessoas. 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  
EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

SUBSÍDIOS: Os subsídios são transferências correntes sem contrapartida que as 
administrações públicas ou as instituições da União Europeia fazem no quadro da 
respetiva política económica ou social a produtores mercantis residentes e a outros 
produtores residentes pela sua produção mercantil com o objetivo de influenciar os 
seus níveis de produção e os seus preços e/ou de tornar possível uma remuneração 
adequada dos fatores de produção. 
PESSOAL AO SERVIÇO: Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas diretamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos 
verdes")..  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações Subclasse de CAE utilizadas: 
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- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.098 
Pessoal ao serviço remunerado (N.º) das Empresas por Atividade económica (Classe - 
CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual  

Designação 
Pessoal ao serviço remunerado (N.º) das Empresas por Atividade económica (Classe - 
CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3)  

Forma jurídica: Empresa individual ou Sociedade 

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 

FORMA JURÍDICA:   Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias 
formas: Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo 
ou sem fim lucrativo) e Sociedades Comerciais. 

PESSOAL AO SERVIÇO:  Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas diretamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
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independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos 
verdes"). 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.099 
Pessoal ao serviço remunerado (N.º) nas empresas por Localização geográfica (NUTS 
- 2013) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Pessoal ao serviço remunerado (N.º) nas empresas por Localização geográfica (NUTS 
- 2013) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS III - 2013) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Conceitos 

PESSOAL REMUNERADO:  Indivíduos que exercem uma atividade na 
empresa/instituição nos termos de um contrato de trabalho, sujeito ou não a forma 
escrita, que lhes confere o direito a uma remuneração regular em dinheiro e/ou 
géneros. Inclui os trabalhadores de outras empresas que se encontram a trabalhar na 
empresa/instituição observada sendo por esta diretamente remunerados, mas 
mantendo o vínculo à empresa/instituição de origem. Exclui os trabalhadores de 
outras empresas que se encontram a trabalhar na empresa/instituição observada, 
sendo remunerados pela empresa/instituição de origem e mantendo com ela o 
vínculo laboral. 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros). 
EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
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correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

mar-17 

  

Indicador VI.100 
Pessoal ao serviço remunerado (N.º) das empresas por Atividade económica 
(Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Designação 
Pessoal ao serviço remunerado (N.º) das empresas por Atividade económica 
(Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Escalão de pessoal ao serviço: menos de 10 pessoas; 10-19 pessoas; 20-49 pessoas; 
50-249 pessoas; 250 e mais pessoas. 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  
EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  
PESSOAL AO SERVIÇO: Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 



 

96  
SEAMInd - Volume VI 
Portos, Transportes e Logística 

 

período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas diretamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos 
verdes")..  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classe de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.101 
Gastos com o pessoal (€) das empresas por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 
3) e Forma jurídica; Anual  

Designação 
Gastos com o pessoal (€) das empresas por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 
3) e Forma jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) 

Forma jurídica: Empresa individual ou Sociedade 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  
FORMA JURÍDICA:  Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias 
formas: Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo 
ou sem fim lucrativo) e Sociedades Comerciais.  

Unidade de Medida Euro (€)  
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(símbolo) 

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 

  

Indicador VI.102 
Gastos com o pessoal (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual  

Designação 
Gastos com o pessoal (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: NUTS III 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classes de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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Indicador VI.103 
Gastos com o pessoal (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE 
Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Designação 
Gastos com o pessoal (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE 
Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de contas integradas das empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica: Portugal 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Escalão de pessoal ao serviço: menos de 10 pessoas; 10-19 pessoas; 20-49 pessoas; 
50-249 pessoas; 250 e mais pessoas. 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que 
pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre 
outros).  
PESSOAL AO SERVIÇO: Pessoas que, no período de referência, participaram na 
atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um 
contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal 
ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 
fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros 
ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que 
trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) 
pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um 
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas 
como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas 
alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um 
mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas directamente remunerados; iii) os trabalhadores 
a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 
empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores 
independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos 
verdes")..  
EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma 
unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa 
autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos 
correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários 
locais.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€)  

Potência de 10 0 

Observações 

Subclasse de CAE utilizadas: 

- 50101 – Transportes marítimos não costeiros de passageiros; 

- 50102 – Transportes costeiros e locais de passageiros. 

  

Classes de CAE utilizadas: 

- 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 
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- 5020 - Transportes marítimos de mercadorias; 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

- 5040 - Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores; 

- 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água; 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial; 

Data da última 
atualização 

Feb-18 
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