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Localização Estratégica

ATLANTIC OCEAN

Localizado no cruzamento das principais
rotas marítimas internacionais, Norte-Sul e
Este-Oeste

Norte da
Europa

América do Norte
Canal do Panama

Norte de África
Sul da Europe
Mediterrâneo
Médio Oriente
Extremo Oriente

MEDITERRANEAN SEA
América do Sul
África
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Porto de Sines
(Porta Atlântica da Europa)

 Porto de águas profundas (-28 m ZH)
 Aberto ao mar, sem restrições de canal e
barra
 Fundos rochosos sem necessidade de
dragagens

 Terminais especializados para a movimentação
de todos os tipos de cargas
 Sem constrangimento urbano, com planos de
expansão para todos os terminais
 Fundeadouros dentro da área portuária

 Capacidade para receber os maiores navios
do mundo
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O Porto de Portimão está estrategicamente
localizado entre o Atlântico e as rotas do
Mediterrâneo.

O Porto de Faro é uma importante
infraestrutura portuária que serve a
região do Algarve.

Portimão oferece o único terminal de
cruzeiros localizado no Algarve – o destino
de férias por excelência em Portugal.

Localizado entre o Oceano Atlântico e
no Mediterrâneo, está vocacionado
para servir a região.
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Porto de Sines
(Porta Atlântica da Europa)

Sines faz parte do Top 100 internacional de terminais de
contentores
Fonte: Container Management

O Porto de Sines ocupa a 19ª posição do top 20 Europeu
Fonte: Container Management

Sines é o terceiro porto ibérico em total de mercadorias
movimentadas (1º Trim. 2016)
Fonte: Puertos del Estado

O Porto de Sines é o 4º porto de contentores da Península
Ibérica.
Fonte: Puertos del Estado
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Principais características

Liquefied Natural Gas

Petrochemical

Containers

Dry Bulks General
Cargo and Ro-Ro

Principal porto nacional em movimentação de carga
• 5 Terminais Especializados
•
•

Terminal de Graneis Líquidos, Petroquímico, Carga Geral, Gás Natural Liquefeito e Contentores
3 Portos Interiores – Porto de Pesca, Serviços e Recreio.

• Competitividade Operacional
•
•

Operação 365dias/ano 24h/24h e Flat Rate
Sem constrangimentos urbanos e com excelentes capacidades de expansão Industrial e Logística

• Forte aposta em Tecnologias Informação
•
•
•
•

Despacho electrónico de navios e carga – JUP
Controlo de Acessos e Segurança – CUP
Controlo de Tráfego de Navios – VTS
Planeamento de Operações Portuárias – SIIG

Liquid Bulks7

Atividades da
Autoridade Portuária
Os portos conjugam diferentes áreas
relacionadas com a sua atividade:
• Atividade portuária operação e
exploração;
• Atividade de Segurança;
• Atividade Ambiental;
• Planeamento e Ordenamento;
• Infraestruturas, Obras e Manutenção;
• Atividade Comercial, Concessões e
Licenciamentos
• Administrativos e Financeiros
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Innovation - Port Management Systems
(Integration IT Systems)
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2010/2011
O SIIG enquadrou-se num projeto de maior

dimensão designado por
“SISTEMAS OPERACIONAIS

DE SUPERVISÃO E SEGURANÇA”
O SIIG é um sistema de apoio à gestão portuária, uma ferramenta transversal
a toda a empresa, utilizando uma plataforma de interligação com as diversas
áreas operacionais e administrativas e com os sistemas em funcionamento
na empresa, interligando os três portos, dando suporte à decisão e à gestão
diária da APS.
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Objetivos do SIIG (2009-2016)
• Apoiar a gestão da actividade portuária

diária

com

base

em

informação

georreferênciada atual;
• Integrar outros sistemas existentes;

• Simplificar o acesso à informação a toda a
empresa;
• Disponibilizar rapidamente a informação;
• Implementar

maior

eficiência

nos

procedimentos existentes;

• Arquivo histórico do porto.
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O Modelo conceptual do SIIG
 Plataforma WEB, permitir o acesso generalizado a toda a empresa.
 Evolutivo, para permitir novos desenvolvimentos quer de funcionalidades nos
diferentes módulos quer na criação de novos módulos, de acordo com as
necessidades operacionais da APS;
 Modular, em que cada módulo responde às necessidades de uma
determinada área funcional na APS, integrando neste momento as áreas
funcionais do ordenamento e cadastro, concessões e áreas dominais,
planeamento de operações portuárias, ambiente, segurança, estatística e
transportes rodoferroviários. Conta ainda com mais dois módulos, o módulo
base, de enquadramento geral do SIIG e o módulo de Backoffice, para gestão
do portal. Atualmente o SIIG é composto por oito módulos funcionais;
 Interoperacional e integrador, por permitir a integração de todos os sistemas
de informação da APS.
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SIIG Portal
(SIIG – Identification and Geographical Information System)
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Modelo Evolutivo do SIIG
O SIIG – Sistema de Identificação e Informação Geográfica da APS é baseado num
portal Web, com Oito módulos funcionais, de suporte às áreas de engenharia e
ordenamento, concessões e áreas dominais, planeamento de operações
portuárias, ambiente, segurança, estatística e logística e transporte, dando suporte
às decisões com base em informação alfanumérica e geográfica estática e dinâmica,
sobre o seu hinterland e foreland.
2015
2010

Ordenamento
Ordenamento
ePortuário
Cadastro

Concessões
Cadastro e e
Áreas
Dominiais
Infraestruturas

Planeamento
Concessões
Operações
Áreas
Dominiais
Portuárias

Transportes
Rodo-ferroviários

PLATAFORMA SIIG
Segurança

Ambiente

Estatística

Novas
Futuras
Áreas
Áreas
funcionais
Funcionais
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Modular
Módulo Base

Módulo de Concessões e Áreas Dominiais

Portal
Módulo de Planeamento de Operações Portuárias

SIIG

Módulo de Segurança
Módulo de Ambiente

Módulo de Backoffice

Módulo de Ordenamento e Cadastro Portuário

Módulo de Indicadores Estatísticos
Módulo de Transportes
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Integrador
Projeto SIIG tem 7 integrações com outros sistemas
•

AIS (Automatic Identification Vessels System), sistema que
permite a geolocalização dos navios;

•

a JUP2 (Janela Única Portuária), plataforma de despacho
eletrónico de navios e cargas onde se encontram
conectadas todas as entidades portuárias, autoridades,
agentes de navegação e despachantes, responsáveis pelo
despacho e controle do tráfego de cargas e pessoas;

•

o SSP (Sistema de Supervisão Portuária), que integra a
vigilância vídeo de todas as áreas do porto;

•

a CUP (Cartão Único Portuário) sistema de registo e
controlo de entrada de pessoas e veículos na área de
jurisdição do Porto de Sines (AJAPS);

•

o programa ALOHA (Modelação de Incidentes ambientais)
que permite a geração de plumas para previsão de
acidentes com produtos tóxicos e perigosos (ALOHA,
2007);

•

o SAP (Sistema de Gestão Empresarial) interno da APS;

•

o DW (Data Warehouse) da APS;
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CUP

SSP
VTS

AIS

SAP
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Portal SIIG
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Módulo Base
• Funcionalidades base
transversais a todos os
módulos:
• Visualização
• Inquirição
• Impressão normalizada
• Medição e Desenho
• Localização e identificação:
• Terminais, edifícios e vias
• Navios em porto
• Áreas de codificação do
porto
• Acesso a plantas de edifícios
• Pedido de cópias das plantas
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Módulo de Planeamento de
Operações Portuárias

• Identificação de navios e cargas
• Visualização, pesquisa e análise das operações
portuárias
• Visualização em tempo real dos navios (AIS)
• Criação de cenários de operações portuárias e
desenvolvimento de acções (JUP)
• Cálculo de rotas marítimas
• Vídeo do histórico do movimento portuário (30
dias)
• Consulta do movimento de carga por Terminal
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Movimento de Navios e Trem Naval

30 Dias

rebocadores
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Sala de Planeamento e Controlo
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Módulo de Ordenamento e Cadastro
• Caracterização do Edificado
• Gestão da manutenção do edificado
(SAP)
• Gestão
de
Infraestruturas
e
equipamentos
• Confrontação
de
temas
com
produção de relatórios de resultados
• Proximidade de redes com produção
de relatórios de resultados
• Gestão de Cadastro Predial na
AJAPS
• Identificação de Projetos em arquivo
• Pedido de cópias das plantas
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Informação Geográfica

 Limites administrativos, da área de jurisdição
marítima e terrestre da APS (AJAPS).
 Limites
administrativos
de
entidades
envolventes CMS e AICEP (PDM, PU PUZILS).
 Limites dos instrumentos de ordenamento do
território (CAOP, PNMP, POEM, REN,
PNSACV).
 Limites das áreas dominiais de concessão e
licenciamento, expansão na AJAPS.
 Limites das áreas de segurança na AJAPS
(áreas internacionais, restritas e condicionadas).
 Ortofotos de 2004, 2007 e 2010 da AJAPS.
 Rotas dos serviços regulares no porto de
Sines.
 Rede de portos internacionais, mais de 2000
portos referenciados.
 Redes rodoviária e ferroviária da AJAPS e na
Europa.
 Infraestruturas marítimas de proteção e
abrigo
 Infraestruturas marítimas de acostagem
 Redes de infraestruturas de gás, eletricidade,
água, saneamento e comunicações
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Equipamento de Amarração e
Assinalamento Marítimo
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Módulo Concessões e
Áreas Dominiais

 Identificação e produção de relatórios das: Áreas Dominiais;
Concessões ; Áreas disponíveis de expansão
 Edificado e Acesso às plantas de edifícios e concessões
 Acesso aos consumos por concessão e edifícios
 Confrontação de temas, com produção de relatórios de resultados
 Proximidade de redes, com produção de relatórios de resultados
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Módulo de Segurança
• Mapeamento e consulta das áreas de
segurança, restritas, condicionadas,
internacionais (Código ISPS);
• Consultar em tempo real do número
total de pessoas e viaturas, nas
instalações portuárias (CUP);
• Visualização em tempo real das
câmaras de vídeo do porto (SSP);
• Cálculo do percurso mais curto entre
dois pontos (cálculo de rotas);
• Informação meteorológica;
• Modulação de incidentes ambientais
com ALOHA (EPA/NOAA).
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Módulo de Ambiente
• Gestão
do
Plano
Geral
de
Monitorização Ambiental
• Mapeamento e Identificação dos
pontos de monitorização das águas,
pontos de descarga, areia da praia
• Visualização e consulta das análises e
produção de relatórios
• Visualização
e
consulta
dos
consumos da água, energia, gás
gasóleo e produção de resíduos
• Informação meteorológica
• Cálculo de rotas entre dois pontos
• Modulação de incidentes ambientais
com ALOHA (EPA/NOAA)
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Módulo de Transportes – 2014-2015
 Monitorização
dos
meios
de
transporte Rodoviário, Ferroviário e
Mercadorias (JUP2);
 Identificação dos comboios;
 Representação
geográfica
dos
comboios ao longo do percurso e na
plataforma ferroviária;
 Visualização
e
consulta
dos
comboios, camiões e cargas;
 Alertas Ferroviários de atraso/
adiantamento de comboios;
 Consulta do Fluxo de contentores
com origem/destino em Sines;
 Cálculo de rotas entre dois pontos;
 Cálculo de rotas marítimas.
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Port Logistic Single Window
(100% paperless + Control of the supply chain port / hinterland)

2010/11

Planning
Port
Operations

2015

Rail and Road
Transport
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Sines Smart Port
O SIIG confere inteligência geográfica ao porto isto é em todo o
momento é possível conhecer:
 A localização dos navios,
 O tipo de carga que transportam (perigosa ou não),

 A localização do contentores e tipo de carga;
 Saber a cada momento quantas pessoas estão na AJAPS, caso
haja um acidente o que fazer para evacuar, qual o percurso mais
rápido para evitar a pluma contaminante,
 Qual a qualidade da água, ar e areias no Porto de Sines;
 Quantas são as concessões e quem são os concessionários na
AJAPS
 Quais os consumos em termos de recursos: energia, água, luz.
 Quais as infraestruturas marítimas e terrestres, sua localização e
estado, etc…
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Projeto SIIG – Prémios
Projeto SIG 2011 – ESRI Portugal
Prémio nacional que distingue os melhores
projetos desenvolvidos na área dos SIG, com
tecnologia da ESRI.
SAG Award 2012 – ESRI Inc.
Prémio internacional Special Achievement in GIS
Award que distingue a inovação e inteligentes
aplicações com tecnologia da ESRI.

Prémio CEEP-CSR
Comissão Europeia

Label

2012

e

2014

–

Prémio internacional de serviço público de
excelência na prestação de serviços e das melhores
práticas com responsabilidade social.
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Equipa de Projeto
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Obrigado
eduardo.moutinho@apsinesalgarve.pt
APS – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A.
APARTADO 16 | EC SINES | 7521-953 SINES | PORTUGAL
TEL.: +351 269 860 600 | FAX: +351 269 860 690 | geral@portodesines.pt
www.apsinesalgarve.pt | www.portodesines.pt
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