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Resumo 
 

 Este trabalho tem como objetivo principal criar um modelo de estimação de custos para o 

transporte rodoviário de mercadorias. Este é desenvolvido para o caso específico do transporte de 

mercadorias entre Portugal e a Alemanha e deve, com base num grupo de variáveis, devolver um valor 

para o custo de um dado transporte. Este modelo é ainda usado para criar ferramentas visuais com as 

superfícies de custo sobre o território alemão que possam ser usadas num contexto prático. Pretende-se 

ainda comparar o custo do transporte por estrada com a alternativa marítima. 

 Para tal é feito um levantamento de informações relevantes para o transporte de mercadorias, tais 

como o funcionamento das estradas e as restrições legais relativas ao transporte de mercadorias na Europa 

(por exemplo, à organização do tempo de trabalho e à circulação dos veículos). Estas informações são a 

base para o desenvolvimento do modelo. Entre as variáveis principais do modelo está o número de 

destinos, o número de motoristas, o consumo do veículo e, claro, a origem e o destino do transporte. Na 

aplicação do modelo são considerados custos divididos em três grupos: os custos de combustível, as taxas 

e portagens e os custos relativos ao trabalho do(s) motorista(s). Os valores destes são baseados em 

estimativas dos valores reais. O modelo é ainda aplicado para algumas variações dos principais custos 

para exemplificar situações específicas. 

 A apresentação dos resultados relativos ao caso a que foi aplicado o modelo, ou seja, ao transporte 

de mercadorias Portugal-Alemanha é feita para vários casos particulares representativos da realidade do 

transporte de mercadorias. Esses resultados são apresentados sobre forma de superfícies de custo que 

permitam analisar como o custo e outros valores mudam. São ainda desenvolvidas algumas superfícies de 

custo direcionadas para a utilização num contexto prático, nomeadamente, na criação de orçamentos, 

apresentando-se sobre o mapa da Alemanha o custo do transporte para diferentes zonas. No fim é feita 

comparação entre o caso do transporte rodoviário e o seu principal concorrente para o caso em estudo, o 

transporte marítimo. 

 

 Palavras-chave: Logística, Custos, Transporte de Mercadorias, Transporte Rodoviário, 

Transporte Marítimo 
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Abstract 

 
 The purpose of this work is to create a cost estimation model of the road freight transport for the 

specific case of the transport of goods between Portugal and Germany. This model will, based on a group 

of variables, return a value for the cost of a given transport. The cost estimations will be used to create visual 

tools with the cost surfaces over the Germany territory that can be used in a practical context. The road 

transport cost will also be compared with a maritime transport alternative. 

 The first part of this work intends to describe some information relevant to the transport of goods. 

This includes differences in how the roads work in the different countries considered in the route and the 

legal restrictions on the transport of goods in Europe (concerning, for example, the organization of working 

time and movement of vehicles). This information is then use in the model development. Among the model's 

main variables are the number of destinations, the number of drivers, vehicle consumption and, of course, 

the origin and the destination. The model also considers the road transport main costs, which are divided in 

three groups: fuel costs, fees and tolls and the cost of the work. These costs are based on estimates. The 

model is also applied to some variations of the main costs to illustrate specific situations. 

 The results for the case to which the model was applied, i.e. the transport of goods from Portugal 

to Germany are then presented. Some representative cases were chosen to exemplify the reality of freight 

transport, and these are represented on cost surfaces. This surfaces can be analyzed to see how the cost 

and other values change. There were also developed some cost surfaces with cost labels than can be used 

in a practical context, in particular, to establish budgets.  At the end it is still made comparing the case of 

road transport and its main competitor for the case study, maritime transport. Finally, the cost of the road 

transport is compared with its main competitor for the case in study, the maritime transport. 

 Keywords: Logistics, Costs, Freight Transport, Road Transportation, Maritime Transportation 
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1. Introdução 

O transporte rodoviário de mercadorias é um dos modos mais usados em Portugal, quer ao nível 

das importações, quer ao nível das exportações. É ainda o meio de transporte mais usado na Europa. 

A localização periférica do nosso país, aliada ao facto de grande parte dos seus parceiros comerciais 

serem países da união europeia, tem ajudado a que se mantenha uma forte aposta no transporte rodoviário. 

A maioria das trocas comerciais realizadas entre Portugal e os países europeus é feita desta forma. 

Existem no entanto diversas desvantagens associadas a este tipo de transporte e outras alternativas 

que constituem competição direta para as empresas portuguesas. 

 Problemática 

Uma das desvantagens do transporte rodoviário é necessidade de usar uma grande quantidade de 

combustíveis fósseis. O transporte feito por camião envolve um elevado custo em combustível, 

especialmente se for realizado em viaturas mais antigas. É verdade que existem modelos mais recentes 

que têm consumo de combustível mais baixo, mas nem todas as empresas dispõem desses veículos. 

Existem ainda os problemas relativos à poluição atmosférica. Tal como no ponto anterior, existem 

veículos que já procuram minimizar o impacto no meio ambiente com melhores resultados que os modelos 

anteriores, mas continuam a não perfazer a maioria dos veículos utilizados. O problema da poluição 

atmosférica causada pelo transporte de mercadorias é tão grave que em algumas zonas urbanas europeias 

não é permitida a entrada de certos veículos. Por exemplo, na Alemanha não é possível entrar em certas 

zonas sem um autocolante identificativo da classe de emissões atmosféricas. Essas medidas procuram 

também minimizar outro problema: o congestionamento das estradas e o próprio estacionamento dos 

veículos, pois nem sempre existem locais adequados para que os condutores de pesados possam fazer o 

descanso obrigatório. Existe ainda no mesmo país uma taxa (conhecida por Ecotaxa) cujo valor depende 

da classe de emissões do veículo e que visa penalizar aqueles que mais poluição causam. Esta é aplicada 

em qualquer estrada do país e procura incentivar a mudança para veículos mais amigos do ambiente. 

Outro tema que está em foco atualmente é a intermodalidade, ou seja, a utilização de vários modos 

(rodoviário, ferroviário, marítimo…) para fazer o transporte de bens. O objetivo é tornar o transporte mais 

eficiente e com o mínimo de danos possíveis para o meio ambiente. Ao mesmo tempo que são incentivados 

outros modos de transporte considerados menos poluentes, são colocadas restrições ao transporte 

rodoviário. Existem, por exemplo, restrições à condução, com pausas obrigatórias e limites máximos de 

condução para os motoristas, bem como horários específicos (normalmente ao fim-de-semana e feriados) 

em que não é possível circular com veículos pesados. Estas medidas, sendo necessárias e adequadas, 

são, no entanto, uma desvantagem competitiva deste modo de transporte, especialmente para países 

periféricos como Portugal, em que ao limitar o número de horas de condução é também limitado o número 

de países que podem ser destino para certo tipo de bens sensíveis ao tempo de transporte. Dependendo 

do horário de saída de Portugal um motorista pode ser obrigado a parar mais de 24 horas se a viagem 

abranger o fim-de-semana em determinados países. Isso limita o número de destinos que podem ser feitos 

numa viagem antes de existir uma paragem desse género. 

Este tipo de medidas, apesar de serem tomadas com vista ao bem comum, colocam alguns entraves 

ao transporte rodoviário, com consequências negativas (como custos acrescidos) para as empresas que 

atuam apenas neste setor. A quantidade de bens transportados pelo modo rodoviário tem de facto 

diminuído nos últimos quatro anos com o aumento de um outro modo de transporte: o marítimo. Tendo 
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aumentando nos últimos cinco anos a quantidade de mercadorias transportadas por via marítima na Europa 

e sendo este o segundo modo mais usado, atrás apenas do transporte rodoviário. A posição geográfica de 

Portugal é uma vantagem para o transporte marítimo, à sua grande linha de costa, onde também se situam 

as principais cidades. É possível fazer a partir de Portugal um transporte marítimo bastante eficiente para, 

por exemplo, os países da Europa central, que são também habituais clientes das empresas de transporte 

rodoviário. Este transporte pode ser posteriormente completado com recurso a outros modos (ferroviário 

ou rodoviário), dependendo da localização do destino final, mas é especialmente vantajoso quando o cliente 

final se localiza perto dos principais portos europeus. Esta alternativa, que tem vantagens ecológicas, é 

problemática para as empresas portuguesas que habitualmente fazem todo este trajeto por estrada. Se, 

por um lado, medidas que incentivam a intermodalidade têm como foco o menor impacto ambiental, por 

outro, a escolha do transporte marítimo pelos clientes é feita mais por uma questão monetária – pois para 

certos destinos o custo final do transporte marítimo conjuntamente com o rodoviário são mais baixos que a 

alternativa feita exclusivamente por estrada. 

Em resumo, estes são alguns dos desafios que as empresas que se ocupam do transporte rodoviário 

se deparam: elevados custos em combustíveis, taxas e portagens, restrições ao trabalho dos motoristas e 

à circulação dos veículos. Ao mesmo tempo que as empresas têm que fazer face aos custos cada vez mais 

elevados (e ter em consideração as flutuações dos mesmos), bem como às restrições legais impostas à 

prática da sua atividade, precisam ainda tomar medidas que lhes permitam ser competitivas para não ser 

superadas por alternativas como o transporte marítimo. 

No entanto, é preciso notar que o transporte rodoviário tem também algumas vantagens 

competitivas. O meio rodoviário é aquele que tem maior flexibilidade de trajetos e de horários. É possível, 

com os devidos custos acrescidos, fazer um transporte urgente, ou seja, partir assim que haja um veículo 

disponível para satisfazer os requisitos de um cliente. Excetuando as restrições existentes ao fim-de-

semana, uma empresa de transporte rodoviário pode iniciar o transporte a qualquer hora de qualquer dia 

da semana. No caso do transporte ferroviário ou marítimo tal não é possível, havendo horários fixos e um 

determinado número de viagens diárias/semanais para cada rota. Aqui encontra-se outra vantagem do 

transporte rodoviário: acesso a praticamente toda a rede de estradas, sendo apenas restrita a sua 

circulação em certas zonas urbanas como foi referido atrás. Note-se que nenhum outro modo de transporte 

tem um alcance tão grande como este. Qualquer alternativa pode precisar de ser complementada para 

chegar ao destino final. O caso marítimo é um bom exemplo, pois é preciso transportar as mercadorias do 

porto até ao destino, o que faz com que este nunca possa funcionar sozinho. 

Tendo uma boa perspetiva dos seus pontos fortes e das desvantagens que são inerentes a este 

negócio, as empresas precisam fazer uma boa gestão dos recursos disponíveis. A eficiência pode ser 

melhorada fazendo boas escolhas de percursos, boa combinação da carga a transportar com os veículos 

a utilizar e com um bom planeamento. 

Mas se apesar de tudo isso houver dificuldade em saber o custo associado a um transporte não 

existe forma de saber se está a fazer as alterações adequadas ou quanto está efetivamente a poupar com 

as alterações. O transporte de mercadorias envolve custos com diversas origens, como o combustível, as 

portagens e outras taxas e os custos com o motorista. E cada viagem tem um custo associado, dependendo 

do destino, do trajeto, da hora de partida e de muitos outros fatores. É impossível saber exatamente o custo 

associado a uma viagem e isso pode ser problemático para fazer orçamentos adequados. Como podem as 

empresas colocar um preço adequado ao produto que vendem se não souberem pelo menos uma 

estimativa do custo que têm com o mesmo? É este problema específico que será tratado neste projeto. 
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Uma necessidade que aparece devido aos acrescidos desafios colocados ao transporte rodoviário e ao 

recente aumento da competição por parte de outros meios de transporte. 

 Objetivos 

Este projeto será desenvolvido tendo em conta um caso específico: o transporte de mercadorias 

entre Portugal e a Alemanha. Existem bastantes trocas comerciais entre estes dois países e a Alemanha é 

uma dos destinos para o qual é mais fácil fazer o transporte marítimo pelo norte da Europa, tendo este país 

alguns dos portos mais importantes. Ao mesmo tempo, este também é o destino de muitos dos transportes 

feitos pelo meio rodoviário. 

O objetivo principal deste projeto é criar um modelo que com base em diversas variáveis consiga 

estimar o custo associado a uma dada viagem de transporte rodoviário. Para isso será necessário em 

primeiro lugar saber quais as variáveis envolvidas no custo de um dado transporte e como essas afetam o 

custo final. Será ainda necessário ter em conta outros fatores que indiretamente possam afetar o custo da 

viagem.  

Serão despois analisados os resultados relativos aos custos de trajetos entre Portugal e a 

Alemanha. Nesta etapa procura-se verificar como as diferentes variáveis selecionadas afetam o custo final. 

Por fim, os custos do transporte rodoviário serão comparados com os custos da vertente marítima de forma 

a verificar qual o raio de ação em que uma transportadora rodoviária portuguesa se mantem competitiva 

face à alternativa marítima. Procura-se saber exatamente até onde o custo relativo ao transporte rodoviário 

é mais competitivo do que o custo do transporte marítimo. Parte-se do princípio que para ser competitivas 

as empresas que fazem o transporte de mercadorias precisam ter informação relativa aos custos do seu 

negócio disponível para poderem tomar decisões com base em valores os mais próximos da realidade 

possível. Não esquecendo que o custo não é a única variável estratégica do transporte rodoviário, será tido 

em consideração que o tempo é uma das formas possíveis de superar a vertente marítima. 

O objetivo final será a criação de ferramentas visuais com as superfícies de custo sobre o território 

alemão para o transporte rodoviário que possam ser usadas num contexto prático permitindo à empresa 

saber aproximadamente o custo de determinado transporte. A questão que se coloca é: até onde pode o 

transporte rodoviário ser mais económico permitindo às empresas nacionais ter uma melhor oferta em 

termos do custo do serviço prestado? Será esse o ponto fundamental deste trabalho. 

 Estrutura do documento 

O próximo capítulo será dedicado ao levantamento de informação pertinente para o 

desenvolvimento deste projeto. Começará com alguma informação quanto ao transporte de mercadorias 

na Europa, com informação estatística que mostra como tem evoluído o transporte de mercadorias nos 

últimos anos. O objetivo deste ponto será saber como estão posicionados o transporte rodoviário e marítimo 

no panorama europeu e no caso particular que será tratado neste projeto: Portugal-Alemanha. Os pontos 

seguintes terão como foco o funcionamento das estradas nos países abrangidos pelo transporte entre 

Portugal e Amanha, ou seja, estão incluídos estes dois e também a França e a Espanha. De seguida será 

feito um levantamento das restrições legais relativas ao transporte de mercadorias na Europa – que afetam 

todos os países referidos acima. Dentro destas incluem-se as restrições relativas à remuneração do 

contrato de transporte, as restrições quanto à organização do tempo de trabalho e as restrições à 

circulação. 

O capítulo 3 será dedicado aos custos no transporte de mercadorias. Serão detalhados os 3 

grandes grupos de custos: os custos de combustível, as taxas e portagens impostas por cada país em que 
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se circula e, finalmente, os custos relativos ao trabalho do(s) motorista(s). Para cada um destes será feito 

um pequeno levantamento de dados reais que permitirá determinar o valor a usar no âmbito deste trabalho. 

Por exemplo, o custo do combustível será baseado no valor médio do custo do gasóleo no nosso país 

durante um certo período de tempo. Já o custo das portagens será analisado com base no custo por 

quilómetro em cada país. No final será feito um pequeno resumo dos custos a ser usados no âmbito deste 

trabalho. 

 No capítulo 4 será detalhada a metodologia desenvolvida. No primeiro ponto deste capítulo serão 

enunciadas as principais variáveis no transporte pesado de mercadorias e o modelo para estimação dos 

custos desenvolvido. De seguida será mostrado como são obtidos os dados da viagem necessários para o 

a estimação do custo final. Todas estas etapas são acompanhadas de um caso exemplo. 

 Finalmente, no capítulo 5 serão apresentados os resultados finais. Numa primeira parte serão 

definidos os cenários escolhidos no desenvolvimento deste trabalho tendo em conta as características 

habituais das viagens tratadas no caso particular Portugal-Alemanha. De seguida serão então 

apresentados os resultados para os diferentes cenários. Estes serão apresentados primeiro para os valores 

base, ou seja, aqueles que foram considerados como os mais adequados para os diversos custos. 

Posteriormente serão feitas algumas alterações para verificar quais as variações decorrentes de mudanças 

dos dados originais. Por fim serão apresentados resultados relativos à vertente marítima comparada com 

a possibilidade exclusivamente rodoviária.
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2. Levantamento 

Este capítulo começa com um breve levantamento de informação estatística relativa ao transporte de 

mercadorias na Europa. Pretende-se apresentar uma visão geral do estado atual e dos últimos anos quanto 

à divisão existente entre dos diversos modos de transporte. São ainda detalhadas todas as restrições 

relativas ao transporte rodoviário na Europa. Sendo este estudo baseado no transporte de mercadorias 

entre Portugal e a Alemanha são abordadas as restrições correspondentes a esses dois países bem como 

aos outros países no trajeto: Espanha e França. 

 Transporte de mercadorias na Europa 

Há muito que a Europa depende em grande parte da rodovia para o transporte de mercadorias. De 

acordo com o Eurostat (Statistics Explained, junho 2015), segundo dados obtidos em setembro de 2014, 

países como Portugal, Irlanda e a Grécia fazem mais de 90% do transporte interno de mercadorias por 

estrada. A única exceção é a Letónia que faz a maioria do transporte interno por ferrovia (65.2% em 2012). 

Tirando este caso todos os outros países do EU-28 fazem no mínimo 50% do transporte de mercadorias 

por estrada. A média dos EU-28 é 75.1% do transporte por estrada, 18.2% por ferrovia e 6.7% por vias 

marítimas. Estes dados referem-se à comparação entre estada, vias marítimas internas e ferrovia e 

consideram apenas transportes internos em cada país. 

Relativamente ao transporte entre países europeus (EU-28), segundo a mesma fonte, cerca de 50% 

de todo o transporte de mercadorias é feito por estada. Esta percentagem é obtida considerando neste 

caso os 5 modos de transporte mais usados (por ordem de maior utilização): estrada, marítimo, ferrovia, 

vias marítimas internas e aéreo. Na Figura 1 são indicadas as percentagens do transporte de mercadorias 

total por modo nos países do EU-28 desde 2008 a 2012. Note-se que de 2008 para 2012 a percentagem 

do transporte por estrada decresceu de 51.2% para 49.5% com um aumento na vertente marítima de 32.1 

para 33.5%. Houve ainda um aumento nas vias marítimas internas de 4.3% para 4.6%. No entanto, a 

estrada era e é fundamental para o transporte de mercadorias na Europa. Apesar disso, verifica-se desde 

há 4 anos um decréscimo no transporte rodoviário em benefício de um aumento no transporte marítimo. 

 

Figura 1: Transporte de mercadorias por modo, EU-28 

Fonte: Adaptação de Eurostat, Statistics Explained - Freight transport statistics - modal split, setembro 2014 (Statistics 
Explained, junho 2015) 
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Em Portugal reflete-se em parte o que ocorre na Europa, quando se considera o transporte de 

mercadorias entre Portugal e a União Europeia. Na Figura 2 é possível verificar que o transporte rodoviário 

é o mais usado, seguido do transporte marítimo. Os modos de transporte onde a quantidade transportada 

é menor estão no grupo Outros (inclui transporte aéreo, ferroviário e os que não puderam ser identificados). 

 

Figura 2: Transporte de Mercadorias UE - PT por Modo 

Fonte: Adaptação de INE, Estatísticas dos transportes de comunicações 2013,2012,2011 e 2010 (INE, abril 2015) 

No âmbito deste trabalho será considerado o caso específico do transporte de mercadorias entre 

Portugal e a Alemanha na perspetiva de uma empresa portuguesa. Na Figura 3 estão representados os 

valores de importações e exportações realizadas entre estes dois países e qual o modo de transporte 

usado. 

 Em ambas as situações o transporte rodoviário é o mais usado, havendo uma maior prevalência 

do transporte rodoviário nas mercadorias chegadas da Alemanha para Portugal. No caso das mercadorias 

expedidas para a Alemanha de Portugal a diferença entre os dois modos de transporte é muito menor. No 

entanto em ambos os casos estes são os modos de transporte com maior utilização pelo que são os únicos 

considerados como relevantes para estre trabalho. 

 Estes dados comprovam que, em primeiro lugar, a Europa está muito dependente do transporte 

rodoviário, quer pelos transportes internos quer a nível de importações e exportações entre os países 

membros. Portugal encontra-se na mesma situação apesar de, devido à sua localização geográfica, optar 

um pouco mais pelo transporte marítimo. No entanto, é feita uma reduzida utilização da ferrovia. 

 Relativamente ao caso particular que será estudado no âmbito deste trabalho pode desde já 

confirmar-se que o modo de transporte marítimo é o principal concorrente das empresas de transporte 

rodoviário nacionais que têm como um dos destinos principais a Alemanha. E sendo os portos da Alemanha 

localizados no norte do país pode também colocar-se desde já colocar como hipótese que é mais fácil o 

transporte marítimo beneficiar destinos mais a norte em termos de custo. 
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Figura 3: Transporte de Mercadorias Portugal - Alemanha por Modo 

Fonte: Adaptado de INE, Estatísticas dos transportes de comunicações 2013,2012,2011 e 2010 (INE, abril 2015) 

 Funcionamento das estradas 

Nos próximos pontos é detalhado o funcionamento da rede de estradas dos países incluídos no 

trajeto (Portugal, Espanha, França e Alemanha) segundo a segunda edição do Road Pricing in Europe 

(RDW e Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities, maio 2015). São detalhados 

também os custos relativos a taxas e portagens e como os mesmos são pagos em cada um dos países. 

2.2.1.  Estradas em Portugal 

Portugal tem, hoje em dia, uma densa rede de autoestradas. O desenvolvimento maior da rede 

ocorreu durante os anos 90 e tem estabilizado em anos recentes. Existe uma maior densidade no norte e 

centro mas, de forma geral, existem bons acessos à autoestrada por qualquer ponto do país. 

O sistema funciona com a receção de um ticket na entrada, sendo o pagamento feito à saída com 

a entrega do ticket ao operador ou numa máquina automática, podendo ser pago em dinheiro ou com 

cartão. Existe ainda a possibilidade de aderir à Via Verde, sistema no qual Portugal foi pioneiro. O tarifário 

depende da concessionária, mas o modo como é gerado o valor da portagem é semelhante. Por exemplo, 

no caso da Brisa é considerada uma tarifa unitária dependendo da classificação do veículo e essa tarifa é 

multiplicada pelo número de quilómetros percorridos. A classificação dos veículos depende de duas 

variáveis, a altura do veículo medida no primeiro eixo e o número de eixos. A classificação vigente é 

detalhada na Tabela 1. 

Recentemente foi introduzido o sistema eletrónico de portagens. Pode ser usado um dispositivo 

eletrónico, ED (electronic device) igual ao usado para a Via Verde, um DEM (electronic registration device) 

que é o mesmo dispositivo, mas que mantém registo da viagem ou um dispositivo temporário, TD 

(temporary device) pré-pago que pode ser usado por estrangeiros. Caso o veículo passe pelo portal e não 

tenha nenhum dispositivo é tirada uma fotografia e criada uma fatura que pode ser paga posteriormente 

nos CTT. 
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Tabela 1: Classificação dos veículos para cálculo do custo das portagens 

Classe Altura 
vertical no 
1.º eixo 

Número de 
eixos 

Tipo de veículo 

1 < 1.10 m 2 ou + 

 
2 >= 1.10 m 2 

 
3 >= 1.10 m 3 

 
4 >= 1.10 m 4 ou + 

 
*”Os motociclos são considerados classe 1 para efeitos de cobrança manual, no entanto, ao 

aderirem à cobrança eletrónica - Via Verde - passam a ser considerados classe 5.” 
Fonte: Brisa (Brisa, maio 2015) 

2.2.2. Estradas de Espanha 

Na Espanha não existe um sistema geral de preços para as autoestradas. Tal como em Portugal, 

também não existem ecotaxas ou Zonas de Emissões Baixas (Low Emission Zones). 

O sistema de pagamento é semelhante ao português, onde se recebe um ticket à entrada da 

autoestrada, sendo o mesmo devolvido à saída onde é cobrado o valor devido. O pagamento pode ser feito 

em dinheiro ou cartão. Existe ainda um sistema chamado ViaT que permite instalar um OBU (On-Board 

Unit) no carro para passar por autoestradas de vários operadores, sendo a conta paga depois. Este sistema 

é usado para evitar as paragens nas portagens. Existe ainda a possibilidade de aderir ao Bi-Model que 

engloba a ViaT e o TIS PL especialmente concebido para o transporte de mercadorias entre Espanha e 

França (explicado em maior detalhe mais à frente). As diferentes autoestradas são operadas por entidades 

diferentes: Acesa, Aumar, Castellana e outras. Os preços dependem do tipo de veículo e das localidades 

de entrada e saída da autoestrada. Em algumas das autoestradas o custo depende ainda da hora, sendo 

mais caro na hora de ponta. 

2.2.3. Estradas de França 

A rede de estradas na França é detida por várias empresas privadas diferentes. O pagamento das 

portagens pode tanto ser feito no local como eletronicamente, sem parar. O sistema dos pagamentos 

eletrónicos é chamado Liber-t Box para os veículos ligeiros e TIS-PL Box para os veículos pesados de 

mercadorias (chamado também de télébadge ou tag). Quando o sistema é usado durante o mês são 

cobrados 2€ de custos administrativos. Caso não seja usado durante esse mês não é cobrado o valor em 

causa. Em situações em que durante todo o ano não é usado o sistema são cobrados 10€ no 13º 

consecutivo sem utilização. Este sistema é válido para quase todas as portagens, tendo apenas duas 

exceções: o Mont Blanc Tunnel e o Fréjus Tunnel. 

Os custos das taxas dependem do tipo de veículo, da distância, dos custos que ocorreram após a 

construção do troço da estrada e do número de eixos do veículo. Além das variáveis referidas acima os 

custos podem ainda depender da estrada e do operador e ainda da hora do dia em algumas estradas. 
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2.2.4. Estradas da Alemanha 

 Na Alemanha foi implementado em 2005 o sistema LKW-Maut, gerido pela empresa Toll Collect. 

É cobrada nas autoestradas da Alemanha uma ecotaxa aos veículos pesados com 12 ou mais toneladas. 

O valor total cobrado depende do número de eixos do veículo, da categoria de emissão do veículo e dos 

km percorridos. As categorias de emissão dos veículos na Alemanha é diferente da usada fora deste país. 

Na Tabela 2 é possível verificar as correspondências para as categorias alemãs. A taxa tem dois valores 

associados: o custo de infraestruturas (que não depende das emissões do veículo) e o custo pela poluição 

do ar (cf. Tabela 3). Com estes dois valores é possível determinar o custo por quilómetro. 

Tabela 2: Correspondência categorias alemãs 

CORRESPONDÊNCIA CATEGORIAS ALEMÃS 

 Category A Category B Category C Category D Category E Category F 

EMISSION 
CLASS 

S6 S5, EEV 
class 1 

S3 with 
particulate 
reduction 
class*, S4 

S2 with 
particulare 
reduction 
class*, S3 

S2 S1, no 
emission 
class 

EURO EMISSION 
CLASS 

Euro 6 Euro 5, 
EEV 1 

Euro 3 + 
particulate 
reduction 
class*, Euro 

Euro 2 + 
particulate 
reduction 
class*, Euro 
3 

Euro 2 Euro 1, 
Euro 0 

* Particulate reduction classes are retrofitting standards to lower particulate emissions. Particulate reduction class 
1 or higher is required for category; for category C, particulate reduction class 2 or higher is required. 

 

Fonte: Toll Collect, Toll Rates, Emission classes according to the German Federal Trunk Road Toll Act (Toll Collect, maio 
2015) 

Tabela 3: Custo (em cêntimos) por quilómetro 

Custo (em cêntimos) por quilómetro 

Category Proportion of toll rate (in 
cents) 

 
Costs for air pollution 

Number of 
axles** 

Proportion of toll rate (in 
cents) 

 
Costs for infrastructure 

Toll rate (in 
cents) 

A 0 up to 3 12.5 12.5 

4 or higher 13.1 13.1 

B 2.1 up to 3 12.5 14.6 

4 or higher 13.1 15.2 

C 3.2 up to 3 12.5 15.7 

4 or higher 13.1 16.3 

D 6.3 up to 3 12.5 18.8 

4 or higher 13.1 19.4 

E 7.3 up to 3 12.5 19.8 

4 or higher 13.1 20.4 

F 8.3 up to 3 12.5 20.8 

4 or higher 13.1 21.4 

Fonte: Toll Collect, Toll Rates, Toll rates per kilometer (Toll Collect, maio 2015) 
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Na Alemanha existem dois túneis privados com portagem: o Warnowtunnel e o Herrentunnel. Os 

custos dependem apenas do tipo de veículo, não sendo neste caso influenciados pelos níveis de emissões. 

Existem ainda várias formas de pagamento disponíveis: por subscrição, caixas eletrónicas ou passes. A 

escolha depende da frequência de utilização. 

Além das taxas e portagens descritas acima a Alemanha possui ainda as chamadas zonas 

ambientais (Umwelt zones). Estas zonas foram criadas para reduzir a poluição das cidades, uma vez que 

a circulação de certos veículos leva a que seja atingido muitas vezes o limite de partículas finas presentes 

no ar. As cidades podem criar estas zonas onde são limitados os veículos que nelas podem circular, não 

sendo permitida a circulação de veículos sem um autocolante identificativo com uma de três cores: 

vermelho amarelo e verde, dependendo da(s) cor(es) permitida(s) nessa zona e do nível de emissão de 

cada veículo. Os autocolantes podem ser adquiridos por cerca de 10.00 € e a sua não utilização pode levar 

a uma multa de 40.00 €.  

 Restrições relativas ao transporte de mercadorias na Europa 

Neste ponto é feito um levantamento de algumas restrições e regras a que estão sujeitas as 

empresas de transporte de mercadorias. 

2.3.1. Remuneração do contrato de transporte 

Um dos pontos fundamentais desde projeto é a estimação dos custos do transporte rodoviário de 

mercadorias. Há muitas variáveis relevantes para os custos que precisam ser consideradas. No presente 

ponto refere-se apenas quais os aspetos que, segundo a lei nacional devem ser tidos em conta na 

remuneração do contrato de transporte. 

No artigo 4.º – A do Decreto-Lei nº 239/2003 de 4 de Outubro, aditado pelo DL 145/2008, de 28/7 

pode ler-se o seguinte, relativamente à remuneração do contrato de transporte: 

“1 - O preço do transporte é calculado com base, pelo menos, nos seguintes fatores:  

a) Prestação a realizar pelo transportador;  

b) Tempo em que os veículos, os serviços e a mão-de-obra estão à disposição da 
operação de carga e descarga;  

c) Tempo necessário para a realização do transporte, em condições compatíveis com as 
regras aplicáveis em termos de segurança;  

d) Preço de referência do combustível e tipo de combustível necessário à realização da 
operação de transporte.” 

 Estes pontos serão usados como referência para o cálculo dos custos relativos ao transporte 

rodoviário. Podem desde já saber-se algumas das variáveis que obrigatoriamente irão figurar no cálculo 

dos custos. Sendo essas o tempo de viagem, o preço e tipo de combustível usado e, consequentemente, 

o número de quilómetros percorridos. 

2.3.2. Organização do tempo de trabalho 

Sendo o tempo uma das variáveis estratégicas do transporte rodoviário é de extrema importância 

que se faça uso do potencial máximo de um trajeto seguindo, no entanto, os requisitos legais quanto à 

organização do tempo de trabalho. 



Capítulo 2 – Levantamento 
 

 

 

 
18 

 

Existem diversas restrições relativas ao número máximo de horas de condução seguidas, as 

pausas que é necessário fazer, o tempo de descanso e outras relativas ao total de horas em trabalho 

semanal e ao longo de vários meses. São agora detalhadas algumas dessas restrições. 

Os pontos abaixo dizem respeito ao Decreto-Lei n.º 237/2007 de 19 de junho, sobre a Organização 

do tempo de trabalho dos trabalhadores com atividades móveis de transporte rodoviário disponível nos 

anexos. 

Segundo o ponto 1 do artigo 6-º, o trabalho semanal de um motorista não pode exceder as 60 

horas no total, sendo considerado o tempo do trabalho o tempo usado para condução e pausas obrigatórias. 

O mesmo ponto refere ainda que num período de 4 meses não deve ser excedida uma média de 48 horas. 

Existem algumas exceções, nomeadamente na existência de uma regulamentação coletiva de trabalho 

onde podem ser considerados 6 meses em vez de 4. 

Segundo o ponto 5 do mesmo artigo, se o horário de trabalho abranger o período das 0 às 5 horas 

a totalidade de horas a trabalhar nesse dia não pode exceder 10 horas. 

De acordo com o artigo 8.º, os intervalos de trabalho dependem do número de horas de trabalho. 

Assim, se o trabalhador fizer entre 6 e 9 horas de trabalho, deve fazer um intervalo de, pelo menos, 30 

minutos e, se fizer mais de 9 horas de trabalho, esse intervalo deve ser de, pelo menos, 45 minutos. Estes 

tempos de intervalo referem-se ao total das pausas feitas pelo trabalhador, considerando que cada pausa 

terá, no mínimo, 15 minutos de duração. O mesmo artigo determina ainda que não podem ser feitas mais 

de 6 horas de trabalho consecutivas. Estas restrições, quando relativas ao transporte internacional, são 

superadas por outras mais restritivas presentes num outro acordo detalhado em seguida.  

O Acordo Europeu Relativo ao Trabalho das Tripulações dos Veículos Que Efetuam Transportes 

Internacionais Rodoviárias (AETR) foi aprovado em Portugal pelo Decreto n.º 324/73 de 30 de Junho. 

Abaixo são referidos os pontos que têm importância para este trabalho (em anexo é possível consultar o 

acordo original). 

O artigo 6.º deste acordo tem informações relativas ao repouso semanal dos motoristas de 

transporte rodoviário internacional. Segundo a alínea a) do ponto 1 é obrigatório um repouso diário de, no 

mínimo, 11 horas consecutivas. Note-se que como dia entende-se um período de 24 horas que se inicia 

quando a atividade profissional começa. No entanto, a alínea b) do mesmo ponto refere que é possível que 

este repouso seja de apenas 8 horas consecutivas, mas apenas 2 vezes por semana. 

Os pontos 3 e 4 do mesmo artigo fazem referência às regras quando existem dois condutores. 

Caso o veículo não tenha cama o tempo de descanso no período de 24 horas se existirem dois condutores 

é de 10 horas para cada um. No caso de o veículo ter cama, o tempo de repouso diário pode ser reduzido 

para 8 horas (mas, neste caso, durante um período de 30 horas em vez de 24 horas após o início da 

atividade profissional). É importante referir que no ponto 5 é indicado que todos os tempos de repouso na 

cama do veículo (quando este dispõe de uma) devem decorrer com o veículo parado, mesmo no caso de 

dois condutores. 

As próximas restrições referidas dizem respeito apenas a veículos que não estão declarados no 

artigo 10.º que se segue: 

“a) Quer de um conjunto de veículos com mais de um reboque ou semi-reboque; 

b) Quer de um conjunto de veículos afecto ao transporte de passageiros, quando o peso 
máximo autorizado do reboque ou semirreboque ultrapasse 5 t; 
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c) Quer de um conjunto de veículos afecto ao transporte de mercadorias, quando o peso 
máximo autorizado do conjunto ultrapasse 20 t; o condutor deverá fazer-se acompanhar 
de outro condutor desde o início da viagem ou ser substituído por outro condutor ao fim 
de 450 km de percurso, se a distância a percorrer entre dois períodos consecutivos de 
repouso diário for superior a 450 km.” 

 No âmbito deste trabalho são consideradas apenas situações que não se enquadrem nestes 

casos, pelo que são desconsideradas as restrições que se apliquem apenas a estes. 

As informações relativas aos tempos diários, semanais e quinzenais de condução são descritas 

no artigo 7.º. Este indica que o tempo de condução total entre períodos de descanso consecutivos não 

pode ser superior a 8 horas. Este valor pode ser elevado para 9 horas duas vezes por semana. 

Semanalmente o número de horas de condução não pode ser superior a 48 horas e em duas semanas não 

pode ser superior a 92 horas de acordo com o indicado no ponto 3 deste artigo. 

O artigo 8.º indica as restrições quanto ao tempo máximo de condução contínua, que apenas pode 

ser superior a 4 horas se o condutor não conseguir atingir um local de paragem adequado. Nesse caso 

pode conduzir 4 horas e 30 minutos seguidos. O tempo de condução é considerado contínuo se não houver 

pausas. Essas pausas dependem do tempo de condução total. Se o tempo de condução total for menor ou 

igual a 8 horas é considerada uma pausa uma interrupção de pelo menos 30 minutos. Essa pode ser 

substituída por duas de 20 minutos ou três de 15 minutos. Isto permite ao condutor fazer mais pausas entre 

os períodos de condução. Caso o tempo total de condução seja superior a 8 horas é obrigatória a realização 

de duas pausas de 30 minutos. Segundo o ponto 4 deste mesmo artigo as pausas não devem ser usadas 

para nenhuma atividade profissional (excetua-se a vigilância do veículo). 

Por fim, o artigo 9.º contém as informações relativas ao repouso semanal. Segundo o ponto 1 

deste artigo é obrigatório, no mínimo, um descanso semanal de, pelo menos, 24 horas consecutivas. O 

ponto 2 refere algumas diferenças que ocorrem no período de 1 de abril a 30 de setembro, mas essas 

informações não são necessárias no âmbito deste trabalho. 

Da mesma forma, como são apenas consideradas as viagens individualmente para a estimação 

dos custos de uma viagem Portugal-Alemanha, não é necessário ter em consideração as restrições 

relativas, por exemplo, ao trabalho semanal. 

A Tabela 4 resume todas as restrições que serão tidas em consideração. 

Tabela 4: Restrições quanto aos tempos de condução, pausa e repouso 

Atividade Horas Exceções / Detalhes 
Repouso diário (1 motorista) >= 11 >= 8 horas até duas vezes por semana 

Repouso diário (2 motoristas) >= 10 >= 8 horas quando o veículo tem cama, a 

contar em 30 horas de trabalho 

Condução diária <= 8 <= 9 horas até duas vezes por semana 

Condução contínua <= 4  <=4,5 horas se o condutor não conseguir atingir 

um local de paragem adequado 

Total Pausas (<= 8 horas de condução) >= 0,5 Pode ser substituída por duas de 20 minutos ou 

três de 15 minutos 

Total Pausas (<= 9 horas de condução) >= 1 Dividida em duas pausas de 30 minutos 
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 Restrições de circulação 

Existem vários tipos de restrições à circulação de veículos nos diferentes países europeus. 

Algumas dizem respeito a certas zonas, como já foi referido, outras estão relacionadas com os períodos de 

circulação. 

As restrições à circulação em determinados dias e horas são das que mais impacto têm na duração 

total do transporte de mercadorias, especialmente no caso de Portugal por ser um país periférico. 

Considere-se, por exemplo, uma viagem com origem na Figueira da Foz e destino em Berlin, na Alemanha. 

Considere-se ainda, a título de exemplo, que as restrições de condução são iguais para todos os países e 

impedem a condução desde a meia noite de sábado até às 23 horas de domingo. No exemplo indicado 

tem-se um total de 2751 km de estrada a separar a origem do destino. São necessárias 38 horas de 

condução (considerando a velocidade média de um veículo pesado de 70 km por hora) e 83 horas no total 

para fazer a viagem quando são considerados todos os tempos de pausa e descanso obrigatórios. Se a 

partida for efetuada às 9 horas da manhã de sábado a chegada será aproximadamente às 19 horas de 

quinta-feira. Com este exemplo facilmente se entende como uma paragem ao fim-de-semana pode 

prejudicar o transporte de mercadorias. Apenas partidas até terça-feira às 14 horas conseguem atingir o 

destino antes da meia-noite de sexta-feira. Evitar uma restrição deste tipo restringe os dias da semana em 

que podem ser iniciadas as viagens. Caso a partida ocorra em qualquer outro dia da semana o condutor é 

obrigado a fazer uma paragem de 48 horas, o que aumenta o tempo da viagem em 24 horas e, 

consequentemente, aumenta o custo total da mesma. É ainda preciso ter em conta outro aspeto: mesmo 

que seja evitada a paragem na viagem de ida, será sempre impossível evitá-la ao mesmo tempo na viagem 

de regresso a Portugal. Ou seja, o objetivo aqui não é evitar as paragens, mas sim saber como as mesmas 

afetam o custo final. 

Para isso é necessário definir o período em que ocorrem as restrições para cada um dos países 

no percurso. Como existiu alguma dificuldade em confirmar os dias e horários reais em cada país pelo que 

os períodos considerados podem não ser aqueles que estão em vigor neste momento. Assim sendo, na 

Espanha considera-se que período em que o transporte de mercadorias não pode ser realizado ocorre aos 

domingos desde as 8 horas até à meia-noite. Na França este período estende-se desde as 22 horas de 

sábado até às 22 horas de domingo. E, por fim, na Alemanha não é possível circular entre a meia-noite de 

sábado e as 22 horas de domingo.
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3. Custos no transporte de mercadorias 

Este trabalho tem como foco o desenvolvimento de um modelo que com base numa dada origem e 

num dado destino (bem como outras variáveis que são detalhadas mais à frente) consegue estimar o custo 

do transporte de mercadorias. Este modelo é desenvolvido e aplicado ao caso particular do transporte de 

mercadorias entre Portugal e a Alemanha. Considerou-se que a viagem abrange apenas Portugal, 

Espanha, França e, claro, a Alemanha.  

São detalhados abaixo os 3 grandes grupos de custos no transporte de mercadorias: os custos de 

combustível, as taxas e portagens impostas por cada país em que se circula e, finalmente, os custos 

relativos ao trabalho do(s) motorista(s). 

 Combustível e consumos 

O custo associado ao gasto de combustível é o que mais peso tem no custo final do transporte de 

mercadorias. Dependendo não só da distância percorrida, mas do custo do combustível e do consumo do 

veículo usado. 

Relativamente ao custo do combustível, há vários aspetos que precisam ser tidos em 

considerarão. As flutuações no preço são comuns pelo que o valor associado ao custo por litro de 

combustível pode eventualmente mudar, o que faz com que qualquer valor usado seja meramente 

indicativo. Existe ainda um problema relativo à decisão de abastecimento. É conhecido que marcas 

diferentes praticam políticas de preço diferentes. Sempre que possível é escolhida, dentro das opções 

disponíveis, aquela que pratica um preço mais baixo, mas o custo dos combustíveis é também muito 

influenciado pelos impostos aplicados em cada país, o que faz com que possa ser vantajoso abastecer 

noutros países durante o percurso em vez de no país de origem. Coloca-se ainda outro problema: quando 

é que é vantajoso fazer um desvio significativo para abastecer a um preço mais baixo, considerando que 

existe um custo associado a esse desvio? Infelizmente, apesar de interessante e de importância prática, 

este problema não é abrangido neste trabalho. 

Assim, considera-se que o abastecimento pode ser feito em qualquer um dos países do percurso, 

mas sem desvios. Assim considera-se o preço médio de todos os países e não um valor fixo. O Automóvel 

Club de Portugal publica quinzenalmente uma tabela com os valores médios do preço dos combustíveis 

por país. Os valores consultados em 27-07-2015 estão indicados na Tabela 5. Note-se que o valor médio 

do gasóleo é mais baixo em Espanha do que em qualquer outro dos países. 

Apesar de pequenas variações, uma escolha ponderada do local de abastecimento pode permitir 

à empresa uma redução significativa de custos. Mesmo que essa decisão passe apenas por abastecer em 

determinado país em vez de outro. Uma vez que essa escolha está fora do âmbito deste trabalho é apenas 

considerada a média do preço do gasóleo nestes quatro países, ou seja, 1.239 € por litro de gasóleo. 

Tabela 5: Preços dos combustíveis 

PAÍS PREÇO MÉDIO GASÓLEO 

PORTUGAL CONTINENTAL 1.270 € 

ESPANHA 1.187 € 

FRANÇA 1.280 € 

ALEMANHA 1.220 € 
Fonte: Automóvel Club de Portugal (Automóvel Club de Portugal, 27 de julho 2015) 
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 O custo final associado ao gasto de combustível não depende apenas do seu valor, mas também 

do veículo usado e dos consumos deste. E note-se ainda que um mesmo veículo pode apresentar 

consumos bastante distintos dependendo das circunstâncias. Ao contrário dos veículos ligeiros, que 

mantêm um consumo médio aproximadamente constante em diferentes viagens, os veículos pesados 

dependem de um maior número de fatores. A eficiência do veículo é determinante, mas também o peso da 

carga transportada, o tipo de percurso e a própria condução do motorista têm influência. É frequente o 

transporte de mercadorias ser composto por uma viagem de regresso em que nada é transportado, pelo 

que o consumo de combustível é muito mais baixo. Existem também ferramentas que permitem escolher o 

melhor percurso considerando, não apenas a distância, mas a elevação e outros fatores que permitem 

economizar combustível. Outras que ajudam os motoristas a melhorar a sua condução de forma a reduzir 

também os gastos. É preciso ter ainda em conta que a frota de uma empresa é mais ou menos variada, 

com viaturas mais modernas e outras mais antigas mas que ainda se encontram em atividade. 

Considere-se, por exemplo, uma viagem com origem na Figueira da Foz, Portugal e destino em 

Oldenburg, Alemanha com uma distância total de 2620 km. Se for usado um veículo com consumos de 30 

L/ 100 km, ou seja, um veículo relativamente moderno, com baixos consumos, temos um custo de 

combustível de aproximadamente 973.93 €. Já um veículo com um consumo de 40 L/ 100 km obriga a um 

custo de 1298.57 €. A utilização de veículos modernos nesta viagem em particular permitiria poupar 324,64 

€, ou seja, 25% do valor total gasto no caso de um veículo mais antigo e com piores consumos. 

Devido a estas diferenças é considerada a média do valor gasto pela frota e não o consumo de 

um dado modelo em particular. O consumo médio de gasóleo do transporte de longa distância na Europa 

é de 0,35 litros por quilómetro (Scania, julho 2015), pelo que será esse o valor considerado. 

 Portagens e taxas por país 

A forma exata de calcular o custo relativamente às portagens e taxas numa viagem deste tipo é 

sabendo todo o percurso realizado: quais as estradas usadas, bem como as estradas e saídas nas 

autoestradas, nos países em que tal se aplica. No entanto, para desenvolver uma ferramenta que estime o 

custo entre qualquer origem e qualquer destino entre Portugal e Alemanha a hipótese acima é difícil de 

implementar e automatizar. Desta forma é considerada uma alternativa aproximada, considerando o custo 

por quilómetro de autoestrada em cada país. 

O caso da Alemanha é o mais simples, pois existe uma tabela de referência com os custos por 

quilómetro percorrido (cf. Tabela 3). O custo final depende da categoria do veículo utilizado. É, no entanto, 

considerada uma média do valor final, ou seja, 0,1733 € por quilómetro de estrada percorrido na Alemanha. 

Em Portugal, Espanha e França o custo das portagens é calculado com base nas entradas e saídas da via. 

A eficiência energética dos veículos não influencia em nenhum dos casos este valor, apenas a categoria 

do veículo. Ou seja, existe um custo associado quando um veículo de uma dada categoria entra numa certa 

localidade e saí noutra. Apesar de não ser disponibilizado, o custo tem por base os quilómetros de 

autoestrada entre essas localidades. Infelizmente, o custo por quilómetro varia entre operadoras no mesmo 

país. Desta forma é necessário calcular uma média do custo por quilómetro em estradas diferentes para 

cada um dos países considerados. Tomando alguns exemplos para cada país foi consultado o custo de 

portagens para alguns exemplos de percursos. Para cada um deles considera-se 9 pares de origens e 

destinos diferentes e para cada um desses foi consultada também a distância entre as localidades para 

calcular a média do preço por quilómetro nas autoestradas de cada país. Essas informações estão 

detalhadas nas Tabelas 6, 7 e 8 para os custos nas estadas de, respetivamente, Portugal, Espanha e 

França. Com base nos valores médios obtidos para cada um dos países, é considerado para Portugal um 

custo de portagens de 0,23 €/km e para França e Espanha um custo de 0,26 €/km. 
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Tabela 6: Preços para percursos exemplo em Portugal 

Portugal 

Origem  Destino Preço Distância (km) Preço/km 

Amarante Ermesinde     10,05 €  50        0,20 €  

Ave Canedo     19,20 €  57        0,34 €  

Barcelos Medas     26,40 €  90        0,29 €  

Canedo Gião/Louredo        0,85 €  5        0,17 €  

Aguiar de Sousa Braga Sul     22,30 €  68        0,33 €  

Alverca Sta. Maria da Feira     49,80 €  265        0,19 €  

Pontinha Arruda        6,70 €  37        0,18 €  

Malaqueijo Alverca     12,05 €  68        0,18 €  

Alfeizerão Figueira da Foz     18,10 €  97        0,19 €  

Média        0,23 €  

Fonte: Adaptado de Brisa, Tabela Portagens Autoestradas Portugal (Brisa, julho 2015) 

Tabela 7: Preços para percursos exemplo em Espanha 

Espanha 

Origem Destino Distância Preço Preço/km 

Molins de Rei Alfajarín 271     66,15 €         0,24 €  

La Jonquera Parets 136     27,75 €         0,20 €  

Dos Hermanas Puerto Real 99     14,20 €         0,14 €  

Ávila Villalba 74     26,25 €         0,35 €  

Adanero Villalba 73     27,85 €         0,38 €  

San Rafael Villalba 25     15,60 €         0,62 €  

Bilbao Zaragoza 302     32,05 €         0,11 €  

Coma-ruga Barcelona 68        7,46 €         0,11 €  

Blanes Montgat 58        9,51 €         0,16 €  

Média        0,26 €  

Fonte: Adaptado de Autopistas.com, Prices and tolls (Autopistas, julho 2015) 

Tabela 8: Preços para percursos exemplo na França 

França 

Origem Destino Distância Preço Preço/km 

Aix-En-Provence Nice     53,60 €  179        0,30 €  

Albertville Paris   159,60 €  621        0,26 €  

Bordeaux Paris   166,50 €  591        0,28 €  

Boulogne-Sur-Mer Paris     62,20 €  260        0,24 €  

Brive-La-Gaillarde Montauban     41,40 €  146        0,28 €  

Calais REIMS     61,20 €  269        0,23 €  

Cannes Paris   227,30 €  909        0,25 €  

Clermont-Ferrand Paris   123,40 €  424        0,29 €  

Lille Paris     46,70 €  221        0,21 €  

Média        0,26 €  

Fonte: Adaptado de Autoroutes.fr, Key rates (Autoroutes, julho 2015) 
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 Custo do trabalho 

Parte do custo do trabalho no transporte de mercadorias depende do número de horas que um 

trabalhador está afeto a um dado transporte. Ou seja, este não é o número de horas de trabalho efetivo do 

motorista (como condução e cargas e descargas) mas sim o custo para empresa por hora em que o 

motorista está em viagem. 

Note-se que uma mesma viagem (com a mesma origem e o mesmo destino) podem ter uma 

duração total muito diferente caso uma delas abranja o fim-de-semana, o que obriga a uma paragem de, 

por vezes, 24 horas. Apesar de ser tempo em que nenhuma atividade está a ser realizada pelo trabalhador, 

existe um custo para a empresa por ter esse motorista parado em vez de estar a ser produtivo. Apesar de 

não se conhecer o real valor deste custo considera-se 5,00€ por hora. 

Considere-se a mesma viagem com origem na Figueira da Foz, Portugal e destino em Oldenburg, 

Alemanha com uma distância total de 2620 km, usando um veículo com consumos de 35L/100 km e um 

custo de 1.239 € por litro de gasóleo. Se a velocidade média for 70km/h (o valor habitual no transporte 

pesado de mercadorias) são necessárias cerca de 37 horas de condução para chegar ao destino. 

Considerando as restrições relativas às pausas obrigatórias, são necessárias 82 horas de viagem para 

chegar ao destino final. A forma como este valor é obtido será detalhada mais à frente. Considerando 

portanto 82 horas de viagem tem-se um custo de 410,00 € de trabalho para esta viagem. Se esta viagem 

obrigasse a uma paragem devido a restrições de fim-de-semana isso obrigava a, por exemplo, uma 

paragem de 23 horas. O tempo total de viagem aumentava para 105 horas com um custo total de trabalho 

de 525,00€. 

Este custo está ainda dependente do número de trabalhadores afetos ao transporte, uma vez que 

se for necessário encurtar o tempo total da viagem a empresa pode optar por usar dois trabalhadores na 

mesma viagem. 

 Sumário dos custos 

Para sintetizar, são considerados neste trabalho, três tipos de custos: os custos de combustível, 

os custos de taxas e portagens para cada país e o custo do trabalho. Os valores aplicados em cada um 

estão resumidos na Tabela 9. 

Tabela 9: Resumo dos custos do transporte de mercadorias 

TIPO DE CUSTO VALOR 

COMBUSTÍVEL (GASÓLEO) 1.239 €/L 

PORTAGENS EM PORTUGAL 0.23 €/km 

PORTAGENS EM ESPANHA 0.26 €/km 

PORTAGENS EM FRANÇA 0.26 €/km 

ECOTAXA NA ALEMANHA 0.17 €/km 

TRABALHO 5,00 €/hora 

 

Considere-se os custos da Tabela 9 e a mesma viagem referida nos pontos anteriores, com origem 

na Figueira da Foz, Portugal e destino em Oldenburg, Alemanha com uma distância total de 2620 km, 

usando um veículo com consumos de 35L/100 km. Os custos finais são 1298.57€ com custos de 

combustível, 620.26€ em taxas e portagens e 410,00€ com custos de trabalho (cf. Tabela 10). 
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Tabela 10: Exemplo dos custos por tipo 

TIPO DE CUSTO VALOR FINAL 

COMBUSTÍVEL (GASÓLEO) 1298.57 € 

TAXAS E PORTAGENS 620.26 € 

PORTAGENS EM PORTUGAL  51.09 € 

PORTAGENS EM ESPANHA 151.95 € 

PORTAGENS EM FRANÇA 314.60 € 

ECOTAXA NA ALEMANHA 102.61 € 

TRABALHO 410,00 € 

 

A Figura 4 permite ter uma visão geral de como estão repartidos os custos com base no exemplo 

acima. Os custos de combustível constituem mais de metade do custo total, as taxas e portagens perfazem 

26% do custo total e o custo do trabalho é aquele que constitui a menor parcela no custo total. É ainda 

possível ver qual a percentagem do custo das taxas e portagens de cada país.  

 

Figura 4: Proporções do custo médio por grupo e por país em estudo
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4. Metodologia 

No capítulo anterior foram detalhados os custos envolvidos no transporte de mercadorias entre estes 

dois países, considerando um percurso que passe apenas por Portugal, Espanha, França e Alemanha. 

Neste capítulo será detalhada a metodologia desenvolvida para a estimação dos custos no 

transporte rodoviário de mercadorias.  

 Parametrização do problema 

Neste ponto são, em primeiro lugar, abordadas as principais variáveis no transporte pesado de 

mercadorias. De seguida é apresentada o modelo usado para a estimação dos custos e no fim mostra-se 

como é feita a estimação com recurso a um caso exemplo. 

4.1.1. Principais variáveis no transporte de mercadorias 

O custo do transporte de mercadorias de uma dada viagem depende de vários fatores. Abaixo 

detalham-se as principais variáveis que precisam ser fornecidas à partida: 

 Número de destinos 

No transporte de mercadorias podem ocorrer situações em que numa mesma viagem ocorrem 

entregas em mais do que um destino. Para incluir esta possibilidade considera-se no âmbito deste trabalho 

a possibilidade de ter 1 ou 2 destinos. Para um destino são consideradas apenas viagens com origem em 

Portugal e destino na Alemanha. Para dois destinos é considerado um ponto extra de paragem situado em 

Espanha. Isto serve para exemplificar a possibilidade de fazer uma viagem com duas entregas para que 

posteriormente seja possível saber como esta pode alterar o custo final da viagem e se existem ou não 

vantagens em fazê-lo. 

 Coordenadas de origem e de destino(s) 

 

O custo dependerá necessariamente da origem e do destino, sendo esses fornecidos sobre o 

formato de coordenadas de latitude e longitude. Por exemplo, sendo a origem na Figueira da Foz a latitude 

é 40.15214 graus Norte e a longitude 8.85759 graus Oeste. E se o destino for Oldenburg na Alemanha a 

latitude é 52.992288 graus Norte e a longitude 8.409051 graus Este. Estes dados serão posteriormente 

usados para determinar a distância de condução entre os dois pontos, a origem e o destino. Essa distância 

é uma das informações mais importantes para o cálculo do custo final da viagem. Caso existam dois 

destinos, são ainda consideradas as coordenadas do destino intermédio. 

 Número de motoristas 

Existem apenas duas formas de reduzir o tempo total de viagem. A primeira é usando o mínimo 

necessário de tempos de pausa ou descanso por parte do motorista, o que por norma é feito à partida. A 

segunda é a afetação de dois motoristas a uma dada viagem para reduzir o número de horas de paragem 

e assim conseguir fazer uma entrega mais rápida. Esta possibilidade é contemplada pela inclusão de uma 

variável que indica o número de motoristas e que pode tomar o valor 1 ou 2. 

Note-se, no entanto, que a colocação de dois motoristas numa mesma viagem é uma decisão 

apenas a usar quando o tempo de viagem precisa obrigatoriamente de ser reduzido, pois implica um 

aumento no custo de trabalho.  
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 Tempo de cargas e descargas 

Quando considerado apenas um destino, o tempo de cargas e descargas é pouco significativo, 

uma vez que ocorre após a chegada e não tem qualquer influência no tempo total da viagem. Mas quando 

são considerados dois destinos, é necessário incluir o tempo de cargas e descargas necessário no destino 

intermédio (em Espanha) pois essa paragem influencia o tempo total da viagem e, consequentemente, a 

hora de chegada ao destino final. Dependendo do dia em que a mesma ocorre pode até provocar um atraso 

que obrigue a uma paragem de fim-de-semana que de outra forma seria evitada. 

Por estes motivos é necessário indicar o tempo de cargas e descargas em Espanha. Por uma 

questão de coerência pode ainda ser indicado o tempo de cargas e descargas na Alemanha para situações 

em que tenha algum interesse prático. Note-se que quando considerado apenas um destino basta 

considerar como zero o tempo de cargas e descargas em Espanha. 

 Consumo do veículo 

Como indicado no capítulo anterior, o consumo do veículo é um dos aspetos que pode variar 

bastante dependendo das circunstâncias em que é feita a viagem, como o trajeto realizado e o peso total 

da carga. Assim, apesar de ser considerado o valor médio de 35L por 100 km, este pode ser posteriormente 

modificado para exemplificar situações diferentes, como a utilização de um veículo muito moderno com 

baixos consumos ou de um veículo mais antigo ou que transporta uma carga muito pesada. 

4.1.2. Modelo para estimação dos custos no transporte de mercadorias 

O custo do transporte de mercadorias é estimado em 3 parcelas distintas: o custo com 

combustíveis, o custo com taxas e portagens e o custo do trabalho. A parcela relativamente ao combustível 

depende do custo por litro, que já foi indicado, do consumo do veículo que foi definido nas variáveis da 

viagem e da distância total da viagem que ainda não está discriminada. A parcela relativamente às 

portagens depende do custo por quilómetro em cada país e das distâncias percorridas também em cada 

país. E, por fim, o custo do trabalho que depende do valor do custo por hora de viagem e, claro, o número 

total de horas da viagem. Assim, o custo final é estimado segundo o modelo da equação 1. 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

4.1.3. Viagem exemplo 

Considere-se o caso simples de uma viagem com origem na Figueira da Foz, Portugal e com 

destino em Oldenburg, Alemanha. As variáveis que definem esta viagem estão resumidas na Tabela 11. 

Estão detalhadas as coordenadas de origem e destino nesta tal como as outras variáveis consideradas. 

Esta é uma viagem com apenas um destino e realizada por um único motorista a uma velocidade média do 

percurso é de 70 km/h e o consumo do veículo é de 30 litros por 100 quilómetros. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜  ×  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜100𝑘𝑚  

×
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

100
+ 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠𝑝𝑡  ×  𝑘𝑚𝑝𝑡

+ 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠  ×  𝑘𝑚𝑒𝑠 + 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠𝑓𝑟  

×  𝑘𝑚𝑓𝑟 + 𝐸𝑐𝑜𝑡𝑎𝑥𝑎𝑎𝑙 𝑥 𝑘𝑚𝑎𝑙 + 𝑉𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

×  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜   
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Tabela 11: Valor das variáveis iniciais da viagem exemplo (as coordenadas apresentam-se em graus decimais) 

Variável Valor 

Coordenadas de Origem 40.15214 N, 8.85759 W (latitude, longitude) 

Coordenadas de Destino 52.992288 N, 8.409051 W (latitude, longitude) 

Número de motoristas 1 

Número de destinos 1 

Tempo de cargas e descargas 0 

Velocidade média 70 km/h 

Consumo do veículo 35 L por 100 km 

  

Na Figura 5 pode ver-se o percurso efetuado nesta viagem. Note-se que na estão indicadas 23h 

11min porque se trata de uma estimativa para uma viagem efetuada por um ligeiro. No caso do transporte 

de mercadorias, considerando uma velocidade média de 70 km/h tem-se no total cerca de 37 horas de 

condução. 

 

Figura 5: Percurso por estrada Figueira da Foz - Oldenburg 

Os custos usados na estimação foram detalhados na Tabela 9. Segundo o modelo da equação 1 

apresentado é ainda necessário saber valores como a distância total, as distâncias por país e o tempo total 

da viagem. Estes são os dados da viagem que não estão à partida disponíveis e que precisam ser 

determinados para cada viagem em particular e que dependem dos dados da viagem indicados acima, 

nomeadamente, da origem e do destino, do número de motoristas, do número de destinos e do tempo de 

cargas e descargas.  



Capítulo 4 – Metodologia 
 

 

 

 
31 

 

Nos próximos pontos é detalhado como são obtidas as restantes informações necessárias para a 

estimação dos custos: os quilómetros percorridos (no total e por país) e o tempo total da viagem. São ainda 

discriminados os dados de entrada necessários em cada etapa. No fim, são resumidos todos os dados de 

entrada necessários e os respetivos dados de saída obtidos para uma viagem. 

 Obtenção dos dados da viagem 

Esta vertente prática do trabalho foi desenvolvida em Matlab. Esta escolha foi feita para ser 

possível automatizar parte do trabalho e obter uma maior variedade de casos. Foi ainda usado um serviço 

da Google, o Google Maps Directions API (Google Developers, julho 2015) que permite obter alguns dados 

da viagem com alguma simplicidade, o que será mais à frente explicado em detalhe. 

4.2.1. Quilómetros percorridos 

Com a API Directions é possível obter o melhor percurso e saber a distância percorrida pelas 

estradas usadas (em vez da distância direta entre dois pontos, que seria muito longe da realidade). Esta 

ferramenta é usada para obter as distâncias por país e, claro, a distância total percorrida. Esta API do 

Google é usada no Matlab usando um pedido HTTP. É necessário fornecer a origem e o destino. Estes, 

por uma questão de precisão, são fornecidos em coordenadas latitude/longitude como já foi detalhado 

atrás. 

Dentro do número de quilómetros percorridos há várias informações que se podem obter dada 

uma qualquer viagem. Abaixo estão as 3 possibilidades consideradas: 

o Total quilómetros percorridos 

Naturalmente que a primeira variável que deve ser considerada é a distância total da viagem, não 

existindo, no entanto, um custo associado ao número de quilómetros, mas sendo dele dependentes outros 

custos. O custo do combustível usado é um deles, sendo o custo total gasto em combustível influenciado 

tanto pelo número total de quilómetros percorridos como pelo consumo da viatura usada no transporte. 

o Quilómetros por tipo de estrada 

Sendo a velocidade e os consumos diferentes em tipos de estradas diferentes, pode ser útil 

distinguir entre os quilómetros percorridos em autoestrada e fora das mesmas. 

Considere-se, a título de exemplo, uma viagem entre Lisboa e Berlin. O percurso pode ser visto 

em detalhe na Figura 6. Esta viagem tem um total de 2879 km onde apenas cerca de 15 km são percorridos 

fora de autoestrada. Por se tratar de uma percentagem muito pequena do percurso é desde já 

desconsiderada a hipótese de calcular o consumo de combustível tendo em conta o tipo de estrada em que 

se circula, considerando-se portanto os consumos do veículo como se todo o percurso fosse realizado em 

autoestrada. 
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Figura 6: Percurso Lisboa-Berlin 

o Quilómetros percorridos por país 

 No âmbito deste trabalho são considerados trajetos que passam apenas por Portugal, Espanha, 

França e Alemanha. Apesar de ser possível fazer viagens Portugal-Alemanha passando também por países 

como a Bélgica, a Holanda ou Luxemburgo, essa hipótese é colocada de parte por não ser habitual entre 

o transporte de mercadorias Portugal-Alemanha. 

 Uma vez que é considerado o custo das portagens por cada país, é necessário também saber o 

número de quilómetros percorrido em cada um. 

Para tal, a distância da viagem é dividida em 4 partes, sendo calculada a distância de cada uma 

destes troços: 

 Origem (Portugal) – Ponto de entrada em Espanha 

 Ponto de entrada em Espanha – Ponto de entrada em França 

 Ponto de entrada em França – Ponto de entrada na Alemanha 

 Ponto de entrada na Alemanha – Destino Final (Alemanha) 

No caso de existir um segundo destino (que será sempre em Espanha), é ainda necessário 

considerar as coordenadas deste, passando a ter-se: 

 Origem (Portugal) – Ponto de entrada em Espanha 

 Ponto de entrada em Espanha – Destino 1 (Espanha) 

 Destino 1 (Espanha) – Ponto de entrada em França 

 Ponto de entrada em França – Ponto de entrada na Alemanha 

 Ponto de entrada na Alemanha – Destino Final (Alemanha) 
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Para calcular as distâncias detalhadas acima é necessário considerar as coordenadas que 

marcam os pontos intermédios entre os vários países do percurso (cf. Tabela 12). 

Tabela 12: Coordenadas dos pontos de entrada em cada país do percurso ( coordenadas em graus decimais) 

Local Coordenadas 

Entrada na Espanha 40.60654 N,6.82569 W 

Entrada na França 43.33979 N,1.75255 W 

Entrada na Alemanha 49.20910 N,6.96759 E 

 

Estes pontos estão assinalados na Figura 7 que exemplifica a viagem entre a Figueira da Foz e 

Oldenburg, na Alemanha. Excetuando a origem, os pontos indicados com uma bola maior branca são os 

pontos intermédios do percurso indicados cima. 

 

Figura 7: Viagem entre a Figueira da Foz e Oldenburg com os pontos de entrada em cada país assinalados 

A distância total desta viagem são 2620 km e, tendo acesso aos pontos intermédios é possível 

saber também as distâncias em cada país (cf. Tabela 13). 

Tabela 13: Distância por país para o caso exemplo (apenas um destino) 

País Distância 
Portugal 222 km 
Espanha 584 km 
França 1210 km 
Alemanha 603 km 
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Se for considerado um segundo destino em Espanha, e considerando que esse destino é em 

Saragoça com latitude 41.648365 graus norte e longitude 0.889175 graus Oeste, a distância total da viagem 

é de 2703 km e as distâncias parciais estão detalhadas na Tabela 14. Repare-se que neste caso a distância 

total em Espanha é maior e é dividida em duas partes com 544 e 189 km respetivamente para a Parte 1 e 

para a Parte 2 do percurso. 

Tabela 14: Distância por país para o caso exemplo (dois destinos) 

País Distância 
Portugal 222 km 
Espanha 733 km 
     Parte 1      544 km 
     Parte 2      189 km 
França 1210 km 
Alemanha 538 km 

  

Na Figura 8 estão indicadas as parcelas do percurso em Espanha. Por Parte 1 pressupõe-se a 

viagem entre o ponto chamado de Entrada em Espanha e o primeiro destino em Saragoça e onde está 

indicado Parte 2 refere-se à viagem entre Saragoça e o ponto indicado como entrada em França. 

 

Figura 8: Viagem entre a Figueira da Foz e Oldenburg com passagem em Saragoça e indicação do percurso em Espanha 

Note-se que, nas tabelas das distâncias parciais, a distância percorrida na Alemanha é diferente 

em cada um dos casos. Isto ocorre por estar a ser usada uma ferramenta que tem em consideração 

ocorrências em tempo real, como o trafego, acidentes, obras e outras situações que podem condicionar o 

trânsito. Uma vez que nem todos os cálculos foram efetuados no mesmo dia existem certas diferenças nas 

distâncias por existir um percurso mais rápido a dado momento, mesmo que com uma distância maior, pois 

o percurso escolhido pela API do Google é sempre aquele que é mais conveniente e não obrigatoriamente 

o mais curto. Esta diferença poderia ser ultrapassada usando distâncias fixas, mas o facto de haver 

pequenas mudanças acaba por ser uma forma de exemplificar aquilo que ocorre na realidade aquando um 

transporte de mercadorias. Existem imprevistos e necessidades pontuais de fazer alterações nas rotas, 

pelo que a mesma viagem realizada em dias diferentes não tem obrigatoriamente a mesma distância. É 

Parte 1 Parte 2 
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por este motivo que se manteve as distâncias com ligeiras diferenças para um mesmo percurso em alguns 

exemplos apresentados ao longo deste trabalho. 

É possível ver na Figura 9 um resumo dos dados de entrada e de saída relativamente às distâncias 

de condução. 

 

Figura 9: Dados de entrada e de saída para obter as distâncias necessárias 

4.2.2. Tempo de viagem 

O tempo da viagem é uma variável necessária para saber a parcela do custo referente ao trabalho 

e a qual depende de vários fatores. Em primeiro lugar, depende da origem e do destino e do número de 

quilómetros de condução que os separam. O tempo de condução de uma dada viagem é calculado 

considerando uma velocidade média de 70 km por hora e os quilómetros totais percorridos. Mas o tempo 

total da viagem depende ainda das pausas, do tempo de descanso do motorista e das paragens que 

possam ser feitas por restrições à condução caso a viagem abranja um fim-de-semana. 

 É agora detalhado em pormenor como se estima o tempo total de viagem. Primeiro, quando não 

existem paragens de fim-de-semana e onde basta considerar as paragens que são obrigatórias para o 

motorista. E depois para os casos em que a viagem é abrangida por um período de restrição de circulação 

para veículos pesados, ou seja, certos horários do fim-de-semana. 

o Horas de condução e viagem – sem paragem de fim-de-semana 

Como já foi referido, o custo total depende do número de horas em viagem na medida em que 

existe uma parcela relativa ao custo do trabalho. Apesar de haver certos momentos da viagem em que o 

motorista não está efetivamente a exercer a sua atividade (como, por exemplo, as pausas para repouso) é 

necessário ter em consideração que existe um custo em ter um trabalhador afeto a um determinado 

transporte. Por esse motivo é necessário saber, dada uma viagem, não apenas o número total de horas de 

condução, mas qual o tempo total da viagem. 

Dados de Entrada:

• Coordenadas origem

• Coordenadas entrada 
Espanha

• Destino em Espanha 
(quando aplicável)

• Coordenadas entrada 
França

• Coordenadas entrada 
Alemanha

• Coordenadas destino 
Alemanha

Dados de Saída:

• Distância percorrida em 
Portugal

• Distância percorrida em 
Espanha

• Parte 1 (= 0 se não 
houver destino em 
Espanha)

• Parte 2 (= 0 se não 
houver destino em 
Espanha)

• Distância percorrida em 
França

• Distância percorrida na 
Alemanha

• Distância total
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Este tempo total de viagem é composto por: tempo de condução, tempo de trabalho, tempo de 

descanso e pelas paragens obrigatórias. Considera-se trabalho a condução, os tempos de pausa previstos 

por lei e em atividades como cargas e descargas de mercadoria. São excluídas das horas de trabalho o 

tempo de descanso. O número de horas de trabalho não é possível obter de forma fácil dado uma viagem 

qualquer. Depende, claro, da origem e do destino, mas também das restrições de condução e dos dias em 

que a viagem ocorre (pois pode haver paragens devido às restrições de fim-de-semana). Por agora é 

apenas analisada a questão das restrições de condução que são impostas por lei quanto aos tempos de 

condução e pausas obrigatórias. Considere-se portanto que a viagem é realizada numa altura da semana 

em que não é necessário parar por outros motivos. 

 No âmbito deste trabalho não são consideradas as restrições relativas a valores temporais que 

superem a duração da viagem, ou seja, aquelas que dizem respeito às horas de condução acumuladas dos 

condutores. Considera-se ainda que as viagens são feitas por condutores com disponibilidade para realizar 

os trajetos sem estarem sujeitos a estas restrições ou sem terem feito uso de nenhuma das exceções 

permitidas. 

A nível das restrições que são usadas neste trabalho, considera-se que os condutores fazem uso 

de todas as exceções que lhes permitem ser mais produtivos, ou seja, percorrer mais quilómetros no 

mínimo de tempo possível. Desta forma, farão o máximo de horas de condução diárias permitidas e 

usufruirão do mínimo de repouso diário possível. 

Consultando a Tabela 4 pode verificar-se que nos primeiros dois dias irão conduzir 9 horas diárias 

(pois é permitido fazê-lo duas vezes por semana e estamos a admitir que este condutor ainda não o fez ao 

começo desta viagem). Ainda nos dois primeiros dias, o condutor usa apenas 8 horas de repouso diário. 

Nos dias seguintes, quando tal se aplica, são feitas apenas 8 horas de condução diária e 11 horas de 

repouso diário. No caso de existirem dois motoristas na viagem o repouso diário é sempre de 8 horas 

(assumindo que o veículo tem cama). 

 As pausas têm algumas restrições associadas sobre a altura em que as mesmas são usufruídas. 

Nomeadamente a necessidade de fazer pausas para não exceder o limite de condução continua e a 

obrigatoriedade de parar durante, por exemplo, 30 minutos seguidos ou, em alternativa, fazer duas pausas 

de 20 minutos. Estes aspetos não são importantes para o cálculo dos custos. O importante é saber, numa 

viagem, quanto tempo o condutor usou em pausas para saber quanto foi o tempo de trabalho (pois o tempo 

de pausa é também considerado como trabalho). Por uma questão de simplificação e porque o tempo de 

pausa varia de condutor para condutor e de viagem para viagem, dependendo das circunstâncias, 

imprevistos ou outros, considera-se um tempo de pausas fixo de 1 hora por cada dia de trabalho. Ou seja, 

quer seja um dia em que são feitas 8 ou 9 horas de condução (que pedem um mínimo de pausas diferente) 

é sempre considerada 1 hora de pausa. Estas consideram-se que são devidamente usadas pelo condutor 

de forma a responder às restrições de condução contínua, mas não é detalhado como o tempo de pausa é 

usado. 

 A Tabela 15 resume a informação descrita acima para a situação de apenas 1 motorista. Nos dois 

primeiros dias são usados o limite de horas de condução e o mínimo de repouso, respetivamente 9 e 8 

horas. No dia 3 é possível verificar que já são usadas apenas 8 horas de condução e 11 de descanso. 

Note-se ainda o tempo de pausa que é sempre o mesmo: 1 hora em cada dia. Os dias restantes até ao 

destino (se forem necessários) serão iguais ao dia 3 pois já foram usadas todas as exceções permitidas. 

Caso existam dois condutores, o número máximo de horas diárias que cada um pode conduzir 

mantêm-se, mas podem fazer-se duas séries de condução seguidas antes do tempo de pausa, ou seja, o 
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condutor 1 faz 9/8 horas de condução e o condutor 2 faz outras 9/8 horas de condução. Assume-se, no 

entanto, que o tempo de condução de cada um é intercalado, o que faz com que algumas pausas de um e 

outro condutor possam ser realizadas em movimento. Assim, em vez de se considerar 1 hora de pausas 

para cada um, considera-se apenas 1 hora de pausa pela condução de ambos (pois supõe-se que terão 

eventualmente que parar). Relativamente ao tempo de repouso, como este tem que ser feito 

obrigatoriamente com o veículo parado, assume-se que ocorre para os dois condutores em simultâneo. 

São consideradas sempre as 8 horas de descanso como referido acima, assumindo que o veículo tem 

cama disponível. Tal como na situação anterior, os dois primeiros dias são aqueles que usam o máximo 

permitido e o terceiro dia aquele em que começam os valores ditos “normais”. Se for necessário mais dias, 

a distribuição das horas é igual ao terceiro dia (cf. Tabela 16). 

Tabela 15: Organização do tempo de condução pausas e descanso para o caso de apenas 1 motorista 

Organização da condução no caso de 1 motorista 

ORIGEM HORAS ATIVIDADE 

| 
DIA 1 

9 Condução 
1 Pausa 
8 Repouso 

| 
DIA 2 

9 Condução 
1 Pausa 
8 Repouso 

| 
DIA 3 

8 Condução 
1 Pausa 
11 Repouso 

| … … 
DESTINO   

 

Tendo isto em consideração, dada uma viagem qualquer existe um determinado número de 

quilómetros a percorrer entre a origem e o destino. Tendo em conta uma velocidade média de 70 km por 

hora, calcula-se o número de horas necessárias para fazer a viagem. Depois basta seguir o esquema 

acima, considerando o número de motoristas que fará o transporte em causa e verificando quantas horas 

de pausa e repouso são necessárias para fazer a viagem. 

No exemplo dado no início deste capítulo referia-se uma viagem com origem na Figueira da Foz, 

Portugal e destino em Oldenburg, Alemanha. Esta viagem percorre 2555 km desde a origem até ao destino. 

A 70 km / hora são cerca de 37 horas de condução. Considere-se que a viagem é feita por apenas um 

condutor. Nos dois primeiros dias são feitas 18 horas de condução. São necessários mais dois dias 

completos a fazer 8 horas de condução em cada e ainda mais 3 horas do dia seguinte (18+8+8+3=37) para 

fazer o percurso. São usadas 9+9+11+11=40 horas de repouso e 5 horas de pausas (uma por cada dia, 

incluindo o último). A viagem vai demorar no total 82 horas (37+40+5), ou seja, quase 3 dias e meio. No 

caso de serem 2 motoristas, nos dois primeiros dias são feitas 36 horas de condução (9*2*2). Ou seja, 

basta mais uma hora do terceiro dia para chegar ao destino. No total são usadas 16 horas para repouso e 

3 horas de pausa, pelo que a viagem demora 56 horas no total (37+16+3), menos de dois dias e meio. 

É ainda possível indicar como dado de entrada o tempo necessário para cargas e descargas. No caso 

de ser apenas considerado um destino (na Alemanha) pode ser indicado um valor para o tempo usado para 

cargas e descargas no destino final. Esse é considerado tempo de trabalho e aumenta a duração total da 

viagem quando considerado. Quando existe uma paragem em Espanha pode ainda ser considerado o 

tempo necessário para cargas e descargas nesse primeiro destino. Da mesma forma esse é adicionado ao 

tempo total da viagem e ao tempo de trabalho. 
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Tabela 16: Organização do tempo de condução pausas e descanso para o caso de 2 motoristas 

Organização da condução no caso de 2 motoristas 

ORIGEM HORAS ATIVIDADE 

| 
DIA 1 

9 Condução (condutor 1) 
9 Condução (condutor 2) 
1 Pausa 
8 Repouso (condutores 1 e 2) 

| 
DIA 2 

9 Condução (condutor 1) 
9 Condução (condutor 2) 
1 Pausa 
8 Repouso (condutores 1 e 2) 

| 
DIA 3 

8 Condução (condutor 1) 
8 Condução (condutor 2) 
1 Pausa 
8 Repouso (condutores 1 e 2) 

| … … 
DESTINO   

  

  

 As variáveis de entrada necessárias e os respetivos valores de saída estão resumidos na Figura 

10.  

 

Figura 10: Dados de entrada e de saída para obter a distribuição das horas nas diferentes atividades 

Dados de Entrada:

• Distância total percorrida

• Velocidade média

• Número de horas máximas de 
condução (dias de exceção)

• Número de horas máximas de 
condução (dias normais)

• Número de horas mínimas de 
repouso (dias de exceção)

• Número de horas mínimas de 
repouso (dias normais)

• Tempo cargas/descargas 
Espanha (=0 cenário 1 e 2)

• Tempo cargas/descargas 
Alemanha (=0 cenário 1 e 2)

Dados de Saída:

• Número de horas de 
condução

• Número de horas de 
pausa

• Número de horas de 
repouso

• Tempo total viagem
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No caso de haver apenas um condutor assume-se que o número de horas máximas de condução 

nos dias de exceção sejam 9 horas e nos dias normais sejam 8 horas. Quando às horas de repouso, o 

mínimo nos dias de exceção são de 8 horas e nos dias normais 11 horas. No caso em que existem dois 

motoristas, o mínimo de horas de condução mantem-se quer em dias de exceção quer em dias normais. 

Já as horas de repouso são sempre no mínimo 8. 

 Apesar de ser possível existirem alterações quanto a estes valores, por atualizações na legislação 

por exemplo, ou por políticas da empresa (desde que mantendo os limites impostos por lei) estes são 

considerados fixos daqui em diante neste trabalho. 

o Horas de trabalho e viagem – com paragem de fim-de-semana 

Um dos problemas do transporte de mercadorias na Europa e nos países considerados neste 

trabalho são as restrições de circulação aos fins-de-semana. Como já foi referido, em certos países a partir 

de determinadas horas ao fim-de-semana os condutores são obrigados a parar e retomar viagem um ou 

dois dias depois, dependendo do caso. Quando existem viagens que podem ser feitas em pouco mais de 

dois dias como foi visto acima, uma paragem destas é uma grande desvantagem. E pode ocorrer não ser 

possível evitar, devido a uma necessidade de chegar ao destino em determinado dia da semana (por 

exemplo, numa tarde de segunda-feira). Uma vez que não pode ser assumido que nunca ocorre, é preciso 

pressupor que pode ocorrer e, se ocorrer, que deve ser considerada esta paragem para saber a duração 

total da viagem. De forma a determinar, dado um destino e uma origem, se existe uma paragem deste tipo, 

é necessário obter uma de duas informações: o dia e hora de partida ou o dia e hora de chegada. Se for 

dada a partida é calculada a chegada e vice-versa. 

Tendo em conta as restrições de condução, pausas e repouso explicadas acima são calculadas 

as horas usadas nas respetivas atividades e é feita uma verificação para saber se existe alguma paragem 

ao fim-de-semana. 

Considere-se, a título de exemplo, o caso com origem na Figueira da Foz, Portugal e destino em 

Oldenburg, Alemanha realizada apenas por 1 motorista a uma velocidade média de 70 km/h. Se a viagem 

não abrangesse uma paragem de fim-de-semana seriam necessárias 37 horas de condução e um total de 

82 horas de viagem. Considerando que que a partida desta viagem ocorre às 20:00 de Quarta-feira, apesar 

de serem também necessárias 37 horas de condução, o tempo total da viagem aumenta para 103 horas 

devido a uma restrição de circulação na Alemanha durante 23 horas. Neste exemplo são percorridos 222 

km em Portugal, 584 km na Espanha, 1210 km em França e 538 km na Alemanha. O que significa que são 

necessárias cerca de 3 horas de condução em Portugal, 8 em Espanha, 17 na França e 9 na Alemanha. A 

Tabela 17 resume as atividades realizadas pelo condutor (C-condução, P-pausa, R-repouso) em cada hora 

a partir da hora de partida. Por exemplo, das 20:00 às 22:00 o condutor atravessou Portugal. 

A viagem demora mais 23 horas do que deveria demorar, por causa da paragem obrigatória ao 

fim-de-semana, totalizando 103 horas para chegar ao destino. 

Assim, para uma dada viagem, além da informação necessária para calcular os tempos das 

diferentes atividades como foi feito no ponto anterior, é ainda necessário saber a hora de partida ou chegada 

e a informação relativa às restrições de fim-de-semana. Com esta informação é possível calcular a hora de 

chegada ou partida (dependendo da que foi fornecida) e verificar se e quando há paragens. E se houver, 

em que país ocorre e por quanto tempo. 

A Figura 11 resume a informação mencionada anteriormente. Note-se que são necessários mais 

alguns dados (como as distâncias por país, para saber o número de horas de condução por país) mas 

essas já foram consideradas como dados de entrada anteriormente. O número de horas de condução por 

país não é considerado como um dado de saída pois é apenas usado internamente. 
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Tabela 17: Resumo das atividades realizadas por hora numa viagem exemplo 

Dia Hora Actv. País Dia Hora Actv. País Dia Hora Actv. País 
Q

u
ar

ta
-F

ei
ra

 20:00 C Portugal 

S
ex

ta
-F

ei
ra

 

06:00 R   

S
áb

ad
o

 

16:00 R   

21:00 C Portugal 07:00 R   17:00 R  

22:00 C Portugal 08:00 C França 18:00 R   

23:00 C Espanha 09:00 C França 19:00 R  

Q
u

in
ta

-F
ei

ra
 

00:00 C Espanha 10:00 C França 20:00 R   

01:00 C Espanha 11:00 C França 21:00 R  

02:00 C Espanha 12:00 C França 22:00 R   

03:00 C Espanha 13:00 C França 23:00 R   

04:00 C Espanha 14:00 C França 

D
o

m
in

g
o

 

00:00   

05:00 P   15:00 C França 01:00   

06:00 R   16:00 P   02:00   

07:00 R   17:00 R   03:00 Impedido de 

08:00 R   18:00 R   04:00 conduzir na 

09:00 R   19:00 R   05:00 Alemanha 

10:00 R   20:00 R   06:00   

11:00 R   21:00 R   07:00   

12:00 R   22:00 R   08:00   

13:00 R   23:00 R   09:00   

14:00 C Espanha 

S
áb

ad
o

 

00:00 R   10:00   

15:00 C Espanha 01:00 R   11:00   

16:00 C França 02:00 R   12:00 Impedido de 

17:00 C França 03:00 R   13:00 conduzir na 

18:00 C França 04:00 C França 14:00 Alemanha 

19:00 C França 05:00 C França 15:00   

20:00 C França 06:00 C Alemanha 16:00   

21:00 C França 07:00 C Alemanha 17:00   

22:00 C França 08:00 C Alemanha 18:00   

23:00 P   09:00 C Alemanha 19:00   

S
ex

ta
-F

ei
ra

 

00:00 R   10:00 C Alemanha 20:00   

01:00 R   11:00 C Alemanha 21:00   

02:00 R   12:00 P   22:00   

03:00 R   13:00 R   23:00 C Alemanha 

04:00 R   14:00 R   Segunda-
Feira 

00:00 C Alemanha 

05:00 R   15:00 R   01:00 C Alemanha 

 

Legenda: C-condução, P-pausa, R-repouso 
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Figura 11: Dados de entrada e de saída para obter a distribuição das horas nas diferentes atividades no caso de haver 

paragens de fim-de-semana 

Da mesma forma que foi definido no ponto anterior um número fixo de horas para os limites de 

condução e repouso são também agora fixados os limites das restrições de condução que ocorrem em 

cada país. Como já referido no capítulo de levantamento, não foi possível verificar em fontes confiáveis as 

restrições praticadas em cada país e, por isso, considera-se os seguintes períodos de restrição: para 

Espanha domingos desde as 8 horas até à meia-noite, para a França sábados desde as 22 horas de até 

às 22 horas de domingo e na Alemanha entre a meia-noite de sábado e as 22 horas de domingo. 

 Síntese dos dados de entrada e de saída 

A Figura 12 resume as variáveis de entrada usadas e todos os valores de saída obtidos. 

 
 No próximo capítulo são apresentados os resultados obtidos em viagens entre Portugal e a 
Alemanha usando a metodologia apresentada para cada viagem.

Dados de Entrada:

• Hora de partida ou chegada

• Dias e horas em que as 
restrições ocorrem e em 
que país

Dados de Saída:

• Hora de chegada ou partida 
(dependendo da que foi 
fornecida)

• Tempo gasto na paragem 
de fim-de-semana

• País onde ocorre essa 
paragem

Dados de Entrada:

• Coordenadas origem

• Coordenadas entrada 
Espanha

• Coordenadas entrada França

• Coordenadas entrada 
Alemanha

• Coordenadas destino 
Alemanha

• Velocidade média

• Tempo cargas/descargas 
Espanha (=0 cenário 1 e 2)

• Tempo cargas/descargas 
Alemanha (=0 cenário 1 e 2)

• Hora de partida ou chegada

Dados de Saída:

• Distância percorrida em Portugal

• Distância percorrida em Espanha

• Distância percorrida em França

• Distância percorrida na Alemanha

• Distância total

• Número de horas de condução

• Número de horas de pausa

• Número de horas de repouso

• Tempo total viagem

• Hora de chegada ou partida 
(dependendo da que foi 
fornecida)

• Tempo gasto na paragem de fim-
de-semana

• País onde ocorre essa paragem

Figura 12: Síntese dos dados de entrada e de saída
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5. Resultados 

Uma vez que as variáveis iniciais definidas na metodologia permitem uma grande variedade de 

viagens diferentes serão considerados cenários que representem algumas das situações mais comuns na 

realidade do transporte de mercadorias. 

De seguida será mostrado como são obtidas as superfícies de custo sobre o território alemão para 

o transporte rodoviário e depois são finalmente apresentados os resultados finais. 

 Definição de cenários 

Com base apenas no número de destinos e motoristas são considerados 3 cenários distintos, tal 

como se mostra na Figura 13. Caso mais simples em que é considerado apenas uma origem, em Portugal, 

e um destino, na Alemanha. Com vista à necessidade de fazer uma viagem mais rápida é considerado um 

cenário em que a viagem é feita por 2 condutores em vez de apenas um. Mantendo-se, no entanto, apenas 

uma origem, em Portugal, e um destino, na Alemanha. Para exemplificar a possibilidade de mais do que 

uma entrega, é considerado um terceiro cenário, com um destino intermédio extra. Considera-se nesta 

viagem apenas um condutor. A origem é em Portugal, o destino intermédio na Espanha e o destino final na 

Alemanha. 

 

 

Figura 13: Cenários considerados 

A distinção entre estes 3 cenários é necessária pois afeta a forma como alguns dos dados 

fundamentais para o cálculo dos custos são realizados. Por exemplo, a distância total em Espanha depende 

se o país é apenas atravessado para chegar ao destino final ou se existe um destino intermédio ainda neste 

país. Já o número de motoristas vai alterar o tempo total da viagem e a forma como as atividades são 

organizadas no tempo. 

 

 

Cenário 1 Cenário 2

Cenário 3 -

1 Condutor 

 

2 Destinos 

 

2 Condutores 

 

1 Destino 
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 Representação das superfícies de custo 

As superfícies de custo são representadas com o software QGIS, versão 2.10.1-Pisa. Para obter 

uma superfície de custo é, em primeiro lugar, necessário calcular o custo da viagem para vários pontos da 

Alemanha. Considerou-se o mapa dividido nas diferentes regiões administrativas da Alemanha, as quais 

podem ser consideradas em diferentes níveis (cf. Figura 14). Foram considerados 3 níveis de regiões 

administrativas deste país. O nível 1 é composto por 16 regiões administrativas, o nível 2 por 40 e o nível 

3 por 434. Em qualquer um dos níveis é associado a cada região um centróide e a suas respetivas 

coordenadas: latitude e longitude. Esse ponto é usado como destino para aquela região e o custo dessa é 

calculado com base nessas coordenadas. Considerando o nível 3 das regiões administrativas as zonas têm 

uma menor área permitindo um valor mais preciso para a estimativa do custo dessa mesma zona. 

 
  

Figura 14: Regiões administrativas e respetivos centróides para a) o nível 3, b) o nível 3 e c) o nível 1 

Para obter a superfície de custo final é considerada uma origem fixa em Portugal e, a partir dessa, 

é então considerada a viagem para cada um dos centróides (sendo, portanto, cada um deles um destino). 

Para os cenários 1 e 3, com as coordenadas de origem e destino e a hora de partida ou chegada são 

calculadas todas as informações da viagem como descrita nos pontos acima. Para o cenário 3 é necessário 

fornecer as coordenadas do destino na Espanha que são também sempre as mesmas, tal como a origem 

em Portugal. Também para este caso são calculados os dados relativos às 434 possíveis viagens 

considerando sempre os custos apresentados anteriormente (cf. Tabela 9). 

a) 

b) 

c) 
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Existem alguns dados de entrada comuns a todos os cenários, que são considerados para obter 

os resultados base, como a origem, que é fixada na Figueira da Foz. Isto é necessário para que o valor de 

custo entre viagens para diferentes destinos possa ser comparável. No caso do cenário 3, com 2 destinos, 

o destino intermédio em Espanha é sempre em Saragoça. Este é também fixo, alternando-se apenas o 

destino final na Alemanha. Têm-se ainda outros dados: o consumo do veículo, o tempo de cargas e 

descargas, o dia e hora de partida e a percentagem de carga para Espanha. Os valores atribuídos na 

Tabela 18 são os usados nos primeiros casos (os chamados resultados base) mas, mais à frente, serão 

alterados para demonstrar diferentes situações possíveis de ocorrer 

 

 

Obtidos os dados de cada viagem para os respetivos centróides é possível proceder à 

representação dos dados sobre o mapa. Nos próximos pontos são apresentadas estas representações, 

primeiro para as regiões de nível 3, que são as mais adequadas para obter alguma precisão no custo da 

região e de seguida são também apresentadas algumas representações para os outros níveis que permitem 

uma visão mais geral dos custos. Finalmente serão apresentados alguns exemplos que permitem comparar 

o custo rodoviário com um possível custo do transporte marítimo. 

5.2.1. Resultados base - Regiões Administrativas de Nível 3 

As regiões administrativas de nível 3 são aquelas com uma divisão menor, o que permite uma maior 

precisão no custo da região. Por este motivo este foi o nível escolhido para apresentar a maioria dos 

resultados. 

Em primeiro lugar são apresentadas as variações de custo para cada um dos 3 cenários com os 

valores base apresentados na Tabela 20. Note-se que se considera uma partida segunda-feira às 09:00, o 

que permite fazer qualquer uma das viagens sem ser abrangido pelas restrições de circulação que ocorrem 

ao fim-de-semana. 

A Figura 15 mostra a variação no valor do custo no caso do cenário 1, com as cores frias a 

representarem os valores de custo mais baixo e as cores quentes os valores de custo mais elevado. A 

mesma cor simboliza o mesmo intervalo de custo nas diferentes figuras usadas para permitir comparação 

entre as mesmas. Ainda na Figura 18 é fácil notar onde se localiza o ponto de entrada na Alemanha, pois 

a região está rodeada pelos tons mais azuis da figura. Pode ainda verificar-se que o custo aumenta à 

medida que a distância aumenta não atingindo no entanto os valores mais elevados (vermelhos). 

 

 

DADOS 

ORIGEM – NOME Figueira da Foz 

ORIGEM – LATITIDE 40.15214 N 

ORIGEM – LONGITUDE 8.85759 W 

DESTINO INTERMÉDIO – NOME Saragoça 

DESTINO INTERMÉDIO – LATITIDE 41.647959 N 

DESTINO INTERMÉDIO – LONGITUDE 0.888334 W 

CONSUMO DO VEÍCULO 35 L por 100 km 

TEMPO DE CARGAS E DESCARGAS NO DESTINO INTERMEDIO 0 

DIA E HORA DE PARTIDA Seg. 09:00 

PERCENTAGEM CARGA DESTINO INTERMÉDIO 0.4 

Tabela 18: Dados de entrada comuns aos três cenários (as coordenadas apresentam-se em graus decimais) 
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Custo, Cenário 1  

 
Figura 15: Representação do custo com os dados base para o cenário 1 

 
Na Figura 16 é representado novamente o custo mas desta vez para o cenário 2 (onde a viagem é 

feita com dois motoristas). Esta representação permite verificar que a afetação de dois condutores a um 

transporte leva a um significativo aumento de custo. Ou seja, a redução do tempo total da viagem não é 

suficiente para compensar o aumento do custo do trabalho. 

Custo, Cenário 2 
 

 
Figura 16: Representação do custo com os dados base para o cenário 2 

Os custos no caso do cenário 3, apresentados na Figura 17, são ligeiramente diferentes daqueles 

apresentados nos outros casos. Neste cenário são realizadas duas entregas, sendo a primeira na Espanha 

e a segunda na Alemanha. O custo aqui representado diz respeito a uma percentagem do custo da primeira 

parte da viagem (Portugal-Espanha) mais a totalidade da segunda parcela (Espanha-França-Alemanha). 

Essa percentagem depende da carga que se destina à Alemanha. Assim, o custo apresentado nesta figura 

Cenário 1: 

1 condutor 

1 destino 

Cenário 2: 

2 condutores 

1 destino 
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é pesado de forma a representar apenas o custo da viagem para o destino final. Note-se que se fosse 

totalizado o custo total da viagem estaria a ser comparado uma viagem mais distante e a ser incluído o 

custo de uma entrega que não é contemplada nos outros cenários. 

 Como é possível verificar, quando é possível fazer uma viagem com duas entregas o custo da 

entrega final é mais baixo do que nos outros cenários. Isto ocorre porque uma percentagem do custo da 

primeira parte da viagem é imputado à primeira entrega. Certamente que nem sempre será possível realizar 

este tipo de viagem mas, sempre que tal for possível, deve ser uma opção a ter em conta. 

Custo, Cenário 3 
 
 

 
Figura 17: Representação do custo com os dados base para o cenário 3  

 

5.2.2. Alteração no dia e hora de partida - Regiões Administrativas de Nível 3 

Os próximos resultados (cf. Figura 18 e Figura 19) mantêm todos os dados de entrada menos o dia 

e hora de partida, passando de segunda-feira às 09:00 para quarta-feira às 20:00. Esta alteração permite 

verificar o que acontece quando é necessário fazer uma paragem devido às restrições de circulação em 

certos países durante o fim-de-semana. É ainda possível verificar quais as zonas da Alemanha às quais é 

possível chegar no mínimo de tempo de viagem. 

 Na Figura 18 está representado o custo com os dados base e com a alteração mencionada para 

as Regiões Administrativas de Nível 3. Note-se que os cenários 1 e 3 existe uma zona, mais próxima do 

ponto de entrada na Alemanha, em que não se verificam alterações no custo. Mas existe uma segunda 

zona onde já é possível verificar aumento de custo, com uma alteração na palete de cores para as zonas 

mais quentes. Esta mudança está relacionada com um aumento no custo do trabalho, por haver um 

aumento do tempo total da viagem em certas zonas. 

 Já no caso do cenário 2, não é possível verificar nenhuma alteração. Uma vez que os aumentos 

de custo observados estão, neste caso, relacionados com o aumento no tempo da viagem pode desde já 

colocar-se a hipótese que no caso deste cenário não houve aumento no tempo total da viagem. Será 

interessante verificar como o tempo da viagem muda devido a esta alteração. 

 

Cenário 3: 

1 condutor 

2 destinos 
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Partida quarta-feira 20:00 Partida segunda-feira 09:00 
Custo, Cenário 1 

  

Custo,  Cenário 2  

  
Custo, Cenário 3  

 
 

  
 

 

Figura 18: Representação do custo para as Regiões Administrativas de Nível 3 com a) alteração no dia e hora de partida no 
cenário 1, b) alteração no dia e hora de partida no cenário 2, c) alteração no dia e hora de partida no cenário 3, d) os dados base 
no cenário 1, e) os dados base no cenário 2 e f) os dados base no cenário 3 

Cenário 1: 

1 condutor 

1 destino 

Cenário 3: 

1 condutores 

2 destinos 

Cenário 2: 

2 condutores 

1 destino 

a) d) 

b) e) 

c) f) 
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Na Figura 19 está representado o tempo total da viagem para as Regiões Administrativas de Nível 

3 em duas situações distintas. À esquerda estão os dados base, ou seja, com partida segunda-feira às 

09:00 e à direita estão os dados com partida à quarta-feira às 20:00.  

Quando a hora de partida ocorre às 09:00 de segunda-feira, em todos os casos (os 3 cenários 

considerados) é possível notar um aumento gradual do tempo da viagem para as diferentes zonas 

administrativas. Quanto mais distantes estas se situam, mais tempo demora a viagem. Ainda dentro desde 

caso, pode verificar-se que o cenário 2, em que existem dois motoristas, o tempo de transporte é muito 

mais baixo, e uma vasta área pode ser atingida num tempo mais baixo que qualquer uma das zonas no 

cenário 1, ou seja, com apenas um motorista. Note-se até que para a maior parte das zonas o tempo de 

viagem está entre 40 e 48.2 horas enquanto o no canário 1 o mínimo de tempo de viagem (que é indicado 

apenas uma numa pequena zona) é entre as 56.4 e 64.6. Finalmente pode ainda verificar-se que o cenário 

3 aparenta ser mais próximo do cenário 1 em termos do tempo de viagem do que do cenário 2, o que é 

coerente uma vez que este caso envolve apenas um motorista e um pequeno desvio na viagem antes de 

chegar ao destino final, e daí o tempo de viagem mais elevado que é possível notar em todas as zonas. 

Comparando agora estes com a alteração na hora de partida para quarta-feira às 20:00 pode 

notar-se que existem apenas diferenças nos cenários 1 e 3. No cenário 2, a existência de 2 motoristas faz 

com que o tempo de viagem se mantenha igual, ou seja, com esta partida, por chegarem mais cedo ao 

destino final, não chegam a ser afetados pela paragem de fim-de-semana. Seria necessária uma partida 

mais tardia na semana para que este cenário fosse afetado. Já nos outros dois é possível verificar quais as 

zonas às quais não é possível chegar antes da paragem. É ainda possível ver que a parte com tons verdes 

na figura é idêntica em ambas as situações, com a diferença a fazer-se sentir apenas a partir de 

determinada zona, ou seja, o aumento não é gradual mas sim abrupto. Estas zonas são comparáveis com 

as mencionadas na Figura 19 onde foi representado o custo para as mesmas situações. 
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Partida quarta-feira 20:00 Partida segunda-feira 09:00 
Tempo total da viagem, Cenário 1 

  

Tempo total da viagem, Cenário 2  

  
Tempo total da viagem, Cenário 3  

 

 

  
 
 
 
 

 

Figura 19: Representação do tempo total da viagem para as Regiões Administrativas de Nível 3 com a) alteração no dia e 
hora de partida no cenário 1, b) alteração no dia e hora de partida no cenário 2, c) alteração no dia e hora de partida no cenário 3, 
d) os dados base no cenário 1, e) os dados base no cenário 2 e f) os dados base no cenário 3 (valores em horas) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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5.2.3. Alteração no consumo do veículo - Regiões Administrativas de Nível 3 

Como já verificado anteriormente, o combustível é o custo com mais impacto no transporte pesado 

de mercadorias. Ao mesmo tempo, o custo dos combustíveis sofre frequentes alterações que estão fora do 

controlo das empresas e que afetam bastante os custos finais do transporte. Existe, no entanto, algo que 

pode melhorar a situação e que é possível de controlar – a frota usada. A utilização de veículos com 

consumos mais baixos pode fazer toda a diferença no lucro da empresa. 

Para mostrar este ponto são agora apresentadas na Figura 20 três situações distintas com 

alterações no consumo dos veículos. Primeiro têm-se os resultados base apresentados no início deste 

capítulo. Nestes é usado o consumo de 35 Litros por 100 km, sendo esse o valor médio de consumo de 

veículos de transporte pesado na Europa segundo a Scania. A segunda situação é a mais favorável à 

empresa, um consumo mais baixo. Para representar esta possibilidade é considerado um consumo de 30 

Litros por 100 km. Por fim, a pior situação, em que a frota é composta por veículos mais antigos e com 

piores consumos, representada por consumos médios de 40 Litros por 100 km. 

 

Consumo: 35 Litros por 100 km 
 

 

 
  
Consumo: 30 Litros por 100 km 
 

Consumo: 40 Litros por 100 km 

 
 

Figura 20: Representação do custo para Regiões Administrativas de Nível 3 no cenário 1 com a) os dados base, b) com 
alteração no consumo do veículo para 30 L por 100 km e c) ) com alteração no consumo do veículo para 40 L por 100 km 

a) 

b) 
c) 
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Os resultados obtidos na Figura 20 mostram como o consumo do veículo pode fazer toda a 

diferença no preço final do transporte. Aliás, o caso do pior consumo é comparável ao cenário 2 dos 

resultados base, ou seja, tem custos semelhantes à afetação de dois motoristas à viagem – situação evitada 

pelas empresas pelos custos associados. No entanto, muitas utilizarão uma frota constituída por veículos 

com consumos elevados. Estes resultados alertam para a necessidade das empresas verificarem se a 

aquisição de novos veículos, apesar de ser uma despesa, possa ser vantajosa tendo em conta a poupança 

a mesma permita. 

5.2.4. Inclusão de descargas em Espanha - Regiões Administrativas de Nível 3 

A seguinte alteração pretende apenas mostrar a diferença que ocorre no tempo total da viagem 

no caso do cenário 3, quando existe uma paragem em Espanha e é considerado o tempo para cargas e 

descargas. Neste caso incluiu-se uma paragem de 2 horas. A Figura 21 mostra a diferença entre o tempo 

total na viagem no cenário 1 (sem desvio para Espanha), cenário 3 sem considerar um tempo de paragem 

(ou seja, é uma paragem menor do que 1 hora) e o cenário 3 com a inclusão de 2 horas de paragem. 

Cenário 1 
 

Cenário 3, 2 horas para cargas e descargas 
 

  
  
Cenário 3, sem tempo de cargas e descargas 
 

 

 

 

  
Figura 21: Representação do tempo de viagem nas Regiões Administrativas de Nível 3 com a) os dados base no canário 1, 

b) os dados base no cenário 3 e c) alteração tempo de cargas e descargas no cenário 3  

 

a) c) 

b) Legenda (em horas) 
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5.2.5. Alteração percentagem de carga no cenário 3 - Regiões Administrativas de Nível 

3 

Nos resultados base foi considerado que no cenário 3 (onde se têm dois destinos) 40% da carga 

seria para o destino em Espanha e 60% para o destino final na Alemanha. Estas percentagens são usadas 

para calcular a parcela do custo respeitante a cada uma das entregas como já foi explicado acima. 

Na Figura 22 mostram-se os resultados base e a situação em que as percentagens são trocadas 

para mostrar a possibilidade de existir uma menor percentagem de carga para o destino final para mostrar 

como essa alteração afeta o custo. 

A diferença entre as duas situações é facilmente explicada por ser atribuída ao transporte para 

Espanha uma maior percentagem do custo referente à primeira parte da viagem. 

 

 

40% Espanha, 60% Alemanha 60% Espanha, 40% Alemanha 
 

 
 

Figura 22: Representação do custo nas Regiões Administrativas de Nível 3 para o cenário 3 com a) os dados base e b) 
alteração nas percentagens da carga 

 

5.2.6.  Resultados para Regiões Administrativas de Nível 1 e 2 

Os resultados apresentados acima foram todos baseados nas Regiões Administrativas de Nível 3, 

aquelas que têm menor área e, como tal, permitem uma maior divisão do mapa para obter resultados mais 

aproximados para cada zona em particular. 

Na Figura 23 estão representados todos os níveis das regiões administrativas: o nível 1 que conta 

com 16 regiões, o nível 2 com 40 regiões e o nível 3 com 434 regiões. Estas figuras representam o cenário 

1 onde a viagem é realizada apenas com um condutor e tem apenas um destino. 

É possível verificar que o nível 1 é o que distorce mais os valores por ser constituído por regiões 

muito abrangentes. Mas, entre o nível 2 e o nível 3 as diferenças são mais ténues havendo grupos de 

regiões no nível 3 pertencentes ao mesmo valor de custo (com a mesma tonalidade) que aparecem no 

nível 2 pertencentes à mesma região e, no entanto, mantendo o valor que tinham em separado. No entanto, 

também existem algumas situações em que dentro de um mesmo grupo uma ou duas regiões ao serem 

colocadas numa região maior no nível 2 mudam a tonalidade do custo. 

 

a) b) 
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Nível 2, Cenário 1 Nível 3, Cenário 1 

  
Nível 2, Cenário 1  

 

 

Figura 23: Representação do custo no cenário 1 para as a) Regiões Administrativas de Nível 1, b) Regiões Administrativas 
de Nível 2 e c) Regiões Administrativas de Nível 3 

Apesar de nos resultados anteriores ter sido usada a região de nível 3, pode notar-se que o nível 

2 não está muito distante em termos da divisão entre classes e não provoca grandes diferenças no custo 

da maioria das regiões consideradas (cf. Figura 24). 

 

Figura 24: Sobreposição da representação do custo para as regiões administrativas de nível 2 e 3 

a) 

b) 

c) 
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 Tendo isto em conta, será usado o mapa com as regiões administrativas de nível 2 para mostrar 

alguns dados que não seriam possíveis de mostrar no caso do nível 3, nomeadamente, valor do custo exato 

para cada região e a data e hora de chegada com diferentes partidas. 

 Utilização no contexto prático 

 A utilização apenas de cores para identificar o intervalo de custo a que uma determinada zona 

pertence é útil para criar uma visão geral de como o custo evolui com a distância. No entanto, não é a forma 

mais fácil de identificar o custo de uma determinada zona num contexto prático. Ao ser realizado um 

orçamento pretende-se saber exatamente o valor do custo do transporte para aquela zona e não o intervalo 

correspondente. 

 Com a mudança para o nível 2 é possível, devido à maior área disponível, colocar o custo 

diretamente sobre o mapa e assim obter uma ferramenta prática. Pode ainda ser útil combinar a utilização 

desde mapa com um onde estejam disponíveis os nomes das zonas correspondentes para facilitar a 

identificação do custo do transporte tal como foi feito na Figura 25. 

 

Figura 25: Representação do custo e indicação do nome e do valor do custo para cada uma das Regiões Administrativas de 
Nível 2 

O tempo é uma das informações mais importantes para um bom planeamento. Até agora foi 

apenas mostrado como aumentava o tempo com recurso a um gradiente de cor, mas usando as regiões 

administrativas maiores pode indicar-se também a hora de chegada da mesma forma que foi indicado o 

custo e o nome da região. 
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Essa indicação pode ver-se na Figura 26 para as partidas à segunda-feira às 09:00 e na Figura 

27 para as partidas à quarta-feira às 20:00. Ambas representam também o custo com recurso a um 

gradiente de cor para as Regiões Administrativas de Nível 2 e também em ambas é possível verificar o 

aumento gradual da hora de chegada. 

Na Figura 26, com a partida segunda-feira às 09:00, a chegada ocorre entre quarta e quinta-feira. 

Não ocorre nenhuma paragem pois não é abrangido o fim-de-semana. Já na Figura 27, com partida às 

20:00 de quarta-feira, ocorre uma paragem, na Alemanha, durante 23 horas. Ao comparar as duas figuras 

é possível verificar a partir de que regiões a hora de chegada começa a ser diferente e pode ainda nota-se 

ao mesmo tempo o aumento no custo total. 

 

Partidas Seg. 09:00 

 

Figura 26: Representação do custo e indicação da hora de chegada para cada uma das Regiões Administrativas de Nível 2 
em partidas segunda-feira às 09:00 
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Partidas Qua. 20:00 

 

Figura 27: Representação do custo e indicação da hora de chegada para cada uma das Regiões Administrativas de Nível 2 
em partidas quarta-feira às 20:00 

 Comparação de custos com trajeto marítimo 

Outro dos objetivos deste projeto, além da criação de superfícies de custo, é a comparação com 

a alternativa marítima, em termos de custo. Esta comparação é feita do ponto de vista do cliente, ou seja, 

ao contrário dos pontos anteriores, onde estavam a ser analisados os custos de uma empresa de transporte 

rodoviário, aqui são comparados os custos finais. 

Para tal é usado um valor hipotético fixo para o transporte marítimo e no caso do transporte 

rodoviário é somado 10% ao valor final para representar o lucro da empresa e ser obtido o valor do custo 

ao consumidor. 

No caso do transporte marítimo é necessário considerar, além do custo deste, o custo do custo do 

transporte terrestre desde o porto até ao destino final. Uma vez que já foi desenvolvido um método para o 

cálculo dos custos do transporte rodoviário esse é usado para calcular o transporte terrestre, considerado 

as coordenadas do porto escolhido. Existem diversos portos no norte da Alemanha, tendo-se optado pelo 

porto de Hamburgo para a demonstração destes resultados. As coordenadas do porto de Hamburgo são 

9.970954 graus Norte e 52.992288 graus Este (cf. Figura 28). Considera-se que a viagem marítima de 

Portugal para o porto de Hamburgo tem um custo de 2000,00€. 
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Figura 28: Representação Regiões Administrativas de Nível 2 sobre o mapa da Alemanha e indicação do Porto de Hamburgo 

A Figura 29 representa duas situações. A escuro estão as zonas onde é mais vantajoso optar pela 

opção marítimo e terrestre, ou seja, quando o custo da viagem marítima mais o trajeto desde o porto até 

ao destino final é mais baixo do que o custo da opção exclusivamente rodoviária. As zonas mais claras são 

aquelas para as quais ocorre o oposto, ou seja, para onde é mais vantajoso fazer o transporte apenas por 

rodovia. 

Porto de Hamburgo 
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Figura 29: Indicação das áreas adequadas a cada transporte - na zona escura é mais vantajosa a opção marítima e na clara 
a opção rodoviária 

 Na Figura 30 está representada a diferença entre o custo da opção marítimo com terrestre e da 

opção exclusivamente terrestre. As regiões com cor vermelha indicam que a primeira opção tem um custo 

mais baixo e as zonas a verde indicam que a opção rodoviária é a mais económica.  

 

Figura 30: Diferença entre o custo da opção marítimo com terrestre e da opção exclusivamente terrestre 

 Estes resultados podem ajudar as empresas de transporte rodoviáriario a identificar as zonas onde 

o seu serviço pode ser mais vantajoso em termos monetários para o cliente final e talvez ajustar também 

os custos praticados.
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6. Conclusão 

Este projeto surgiu da necessidade de criar uma ferramenta que pudesse ajudar as empresas que 

atuam no setor rodoviário a obter estimativas dos custos de um dado transporte. Como foi referido no início 

deste trabalho, existem diversos desafios que forçam estas empresas a manter-se competitivas, tais como 

os crescentes custos da atividade (e as flutuações de preços, nomeadamente, dos combustíveis), as 

restrições legais aplicadas ao negócio, bem como a crescente competição de outros modos de transporte 

como é o caso do transporte marítimo discutido neste trabalho. Foi usado o caso do transporte de 

mercadorias entre Portugal e a Alemanha por ser um bom exemplo para ambos os modos de transporte. 

Foi inicialmente realizado um levantamento de dados e informação relativa aos quatro países no 

percurso que permitiu ter uma visão geral de como funcionam as estradas e quais as restrições a que os 

condutores estariam sujeitos. Esse levantamento auxiliou a escolha dos custos que foram detalhados no 

capítulo seguinte. Estes custos bem como as variáveis escolhidas foram a base para a criação de um 

modelo de estimação dos custos que foi explicado em pormenor no capítulo dedicado à metodologia. Por 

fim, esse modelo foi aplicado ao caso particular em estudo para estimar o custo e outras variáveis 

estratégicas, como o tempo de viagem para vários casos diferentes. A apresentação dos resultados foi feita 

com recurso a mapas para três cenários distintos e considerando os valores base dos custos. 

Posteriormente foram feitas alterações em algumas das variáveis para analisar o efeito no custo final. Este 

projeto terminou com a apresentação de algumas ferramentas que pudessem ser usadas num contexto 

prático. As primeiras foram criadas para facilitar a criação de orçamentos para novos transportes, 

representadas pelas figuras com indicação do custo e do nome de cada zona. As segundas visam 

estratégia interna e são aquelas que indicam a zona de alcance do transporte rodoviário comparativamente 

com a opção marítima (e rodoviária até ao destino final). Estas permitem ter uma noção, do ponto de vista 

do cliente, de qual a opção mais económica entre as duas possibilidades. Com esta informação as 

empresas de transporte rodoviário podem tomar decisões relativas, por exemplo, ao seu raio de ação. 

A ferramenta criada neste projeto foi desenvolvida para obter resultados para um caso específico: 

o transporte entre Portugal e a Alemanha. Essa opção é, à partida, uma limitação da ferramenta, podendo 

apenas ser usada para origens e destinos dentro de cada um destes países. Mas existem outras pequenas 

limitações que poderiam ser melhoradas. Uma delas são os pontos de passagem obrigatórios nas fronteiras 

de cada país. Estes foram introduzidos por existirem cálculos que obrigavam ao conhecimento da distância 

por país e não apenas da distância total. A desvantagem deste método prende-se com a escolha do melhor 

percurso. No caso dos exemplos apresentados, o percurso apresentado é o melhor com as passagens 

obrigatórias, pois foram escolhidas para estes casos, mas para outros casos estes pontos de passagem 

podem ser um inconveniente e obrigar a um maior custo por uma escolha de percurso errada. Existem duas 

alternativas para este problema: considerar outros percursos (com diferentes pontos de passagem nas 

fronteiras para posteriormente selecionar o melhor percurso) ou considerar outra forma de calcular o custo 

das portagens (pois é devido a esta parcela do custo que foi necessário saber os quilómetros por país). A 

primeira hipótese envolve escolher a melhor opção de uma combinação de percursos diferentes, o que 

pode ser computacionalmente exigente. Mas existe uma alternativa que poderá, não só tornar a primeira 

desnecessária, como pode ainda melhorar outro aspeto do trabalho. O aspeto que pode ser melhorado é a 

estimativa do custo das portagens baseada no custo por quilómetro em vez do custo real, tendo em conta 

as estradas usadas. Se o percurso que está a ser usado for detalhado, obtendo-se assim o custo exato 

gasto em portagens, não será necessário saber os quilómetros por país, obtendo-se assim um valor mais 

correto para o custo das portagens e também a possibilidade de ser sempre escolhido o melhor percurso. 

Desta forma deixa de ser necessário considerar os quilómetros por país e, por causa disso, a primeira 

alterativa é dispensável. O ideal seria uma ferramenta que considerasse mais países, por exemplo, uma 

ferramenta a nível europeu, e que permitisse indicar qualquer país, quer como origem quer como destino, 

e que funcionasse de forma totalmente automatizada. Seria ainda útil numa ferramenta deste tipo que fosse 
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possível considerar vários destinos seguidos, algo semelhante ao que foi feito neste trabalho no caso do 

destino intermédio em Espanha. Seria especialmente útil existir a liberdade para a escolha do número de 

destinos (e não apenas a possibilidade de considerar 1 ou 2).  

Apesar das melhorias sugeridas, o trabalho realizado produziu desde já ferramentas que podem 

ajudar uma empresa de transporte rodoviário que atue nas zonas consideradas. Estas poderão, em primeiro 

lugar, criar orçamentos com uma maior informação disponível relativa aos custos que dado transporte terá 

para a empresa. E, em segundo lugar, podem também alterar a sua estratégia com base nas informações 

fornecidas pela comparação dos custos para o cliente na vertente marítima. Durante muito tempo não foi 

necessário este tipo de preocupações, mas na situação atual, com mais competição de diferentes modos 

de transporte, é cada vez mais necessário que o transporte rodoviário tome medidas para otimizar a 

utilização dos seus recursos. 
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Anexos 

A. Decreto-Lei n.o 237/2007 de 19 de Junho 

O presente decreto-lei procede à transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.o 2002/15/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Março, relativa à organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem actividades móveis 
de transporte rodoviário, regulando determinados aspectos da duração e organização do tempo de trabalho de trabalhadores 
móveis que participem em actividades de transporte rodoviário efectuadas em território nacional e abrangidas pelo Regulamento 
(CEE) n.o 3820/85, do Conselho, de 20de Dezembro, ou pelo Acordo Europeu Relativo ao Trabalho das Tripulações dos Veículos 
Que Efectuam Transportes Internacionais Rodoviários (AETR), aprovado, para ratificação, pelo Decreto n.o 324/73, de 30 de 
Junho. 
Após a entrada em vigor da Directiva n.o 2002/15/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março, foi publicado o 
Regulamento (CE) n.o 561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativo à harmonização de determinadas 
disposições em matéria social no domínio dos transportes rodoviários, que altera os Regulamentos (CEE) n.o 3821/85 e (CE) n.o 
2135/98, do Conselho, e revoga o Regulamento(CEE) n.o 3820/85, do Conselho. O Regulamento (CE) n.o 561/2006, com excepção 
de três artigos que alteram Regulamento (CEE) n.o 3821/85 e que entraram em vigor em 1 de Maio de 2006,entra em vigor em 11 
de Abril de 2007, mantendo-se o Regulamento (CEE)n.o 3820/85 em vigor até essa data. O projecto correspondente ao presente 
diploma foi publicado para apreciação pública na separata do Boletimdo Trabalho e Emprego, n.o 6, de 28 de Junho de2006. Os 
pareceres emitidos por organizações representativas de trabalhadores e de empregadores foram devidamente ponderados, tendo 
sido alteradas algumas disposições do presente decreto-lei. Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas. 
Assim: Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

Artigo 1.o 
Âmbito e objecto 

1 — O presente decreto-lei regula determinados aspectos da organização do tempo de trabalho dos trabalhadores móveis em 
actividades de transporte rodoviário efectuadas em território nacional e abrangidas pelo Regulamento (CE) n.o 561/2006, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativo à harmonização de determinadas disposições em matéria social no 
domínio dos transportes rodoviários, adiante referido como regulamento, ou pelo Acordo Europeu Relativo ao Trabalho das 
Tripulações dos Veículos Que Efectuam Transportes Internacionais Rodoviários 
(AETR), aprovado, para ratificação, pelo Decreto n.o 324/73, de 30 de Junho. 
2—O presente decreto-lei transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.o 2002/15/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de Março, relativa à organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem actividades móveis de transporte 
rodoviário. 
3—O disposto nos artigos 3.o a 9.o prevalece sobre as disposições correspondentes do Código do Trabalho. 

Artigo 2.o 
Definições 

Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se por: 
a) «Local de trabalho» uma instalação da empresa, bem como outro local, nomeadamente o veículo utilizado, onde seja exercida 
qualquer tarefa ligada à realização do transporte; 
b) «Semana» o período compreendido entre as 0 horas de segunda-feira e as 24 horas de domingo; 
c) «Tempo de disponibilidade» qualquer período, que não seja intervalo de descanso, descanso diário ou descanso semanal, cuja 
duração previsível seja previamente conhecida pelo trabalhador, nos termos previstos em convenção colectiva ou, na sua falta, 
antes da partida ou imediatamente antes do início efectivo do período em questão, em que este não esteja obrigado a permanecer 
no local de trabalho, embora se mantenha adstrito à realização da actividade em caso de necessidade, bem como, no caso de 
trabalhador que conduza em equipa, qualquer período que passe ao lado do condutor ou num beliche durante a marcha do veículo; 
d) «Trabalhador móvel» o trabalhador, incluindo o formando e o aprendiz, que faz parte do pessoal viajante ao serviço de 
empregador que exerça a actividade de transportes rodoviários abrangida pelo regulamento ou pelo AETR. 

Artigo 3.o 
Informação 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 97.o a 101.o do Código do Trabalho, o dever de informação do empregador inclui ainda os 
limites à duração do trabalho, os intervalos de descanso e os descansos diário e semanal. 

Artigo 4.o 
Registo 

1—No caso de trabalhador móvel não sujeito ao aparelho de controlo previsto no Regulamento (CEE)n.o 3821/85, de 20 de 
Dezembro, alterado pelo Regulamento 
(CE) n.o 561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março, ou previsto no AETR, o registo do número de horas 
de trabalho prestadas a que se refere o artigo 162.o do Código do Trabalho indica também os intervalos de descanso e descansos 
diários e semanais e, se houver prestação de trabalho a vários empregadores, de modo a permitir apurar o número de horas de 
trabalho prestadas a todos eles. 
2—A forma do registo referido no número anterior é estabelecida em portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pela área laboral e pela área dos transportes. 
3—O empregador deve: 
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a) Manter os suportes do registo referido nos números anteriores em condições que permitam a sua leitura, durante cinco anos, à 
disposição das entidades com competência fiscalizadora; 
b) Entregar ao trabalhador, a pedido deste e no prazo de oito dias úteis, cópia dos registos. 
Artigo 5.o 
Tempo de disponibilidade 
O tempo de disponibilidade previsto na alínea c) do artigo 2.o não é considerado tempo de trabalho. 

CAPÍTULO II 
Duração e organização do tempo de trabalho 

Artigo 6.o 
Limites da duração do trabalho 

1—A duração do trabalho semanal dos trabalhadores móveis, incluindo trabalho suplementar, não pode exceder sessenta horas, 
nem quarenta e oito horas em média num período de quatro meses. 
2—Por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, o período de referência previsto no número anterior pode ser 
aumentado até seis meses. 
3—Se o trabalhador móvel trabalhar para vários empregadores, a duração do trabalho semanal para efeitos do n.o 1 corresponde 
à soma dos períodos de trabalho efectuados. 
4—Para efeitos do disposto no número anterior: 
a) O empregador que exerça a actividade de transportes rodoviários abrangida pelo regulamento ou pelo AETR solicita ao 
trabalhador aquando da admissão, por escrito, a indicação dos períodos de trabalho prestados a qualquer outro empregador; 
b) O trabalhador informa, por escrito, o empregador referido na alínea anterior do seu período normal de trabalho ao serviço de 
qualquer outro empregador e das horas de trabalho prestadas para além deste, aquando da admissão, bem como sempre que 
haja alteração do seu período normal de trabalho, preste horas de trabalho para além deste ou passe a trabalhar para vários 
empregadores. 
5—A duração do trabalho, incluindo trabalho suplementar, no caso de abranger, no todo ou em parte, o intervalo entre as 0 e as 5 
horas, não pode exceder dez horas por dia. 

Artigo 7.o 
Excepções aos limites da duração do trabalho 

Por motivos objectivos, nomeadamente razões técnicas ou de organização do trabalho, o disposto no artigo anterior pode ser 
afastado por convenção colectiva, incluindo quando aplicável à situação prevista no n.o 3do mesmo artigo. 

Artigo 8.o 
Intervalo de descanso 

1—O período de trabalho diário dos trabalhadores móveis é interrompido por um intervalo de descanso de duração não inferior a 
trinta minutos, se o número de horas de trabalho estiver compreendido entre sei se nove, ou a quarenta e cinco minutos, se o 
número de horas for superior a nove. 
2—Os trabalhadores móveis não podem prestar mais de seis horas de trabalho consecutivo. 
3—O intervalo de descanso referido no n.o 1 pode ser dividido em períodos com a duração mínima de quinze minutos. 
4—O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação aos condutores do regime de interrupções de condução previsto 
no artigo 7.o do regulamento ou do AETR. 

Artigo 9.o 
Descanso diário e descanso semanal 

Os regimes de descanso diário e descanso semanal previstos no regulamento ou no AETR são extensivos aos demais 
trabalhadores móveis. 
 

B. Acordo Europeu Relativo ao Trabalho das Tripulações dos Veículos Que Efectuam Transportes 

Internacionais Rodoviários (AETR) 

ARTIGO 1.º 
Definições 

Para efeitos do presente Acordo, entende-se: 
a) Por «veículo», todo e qualquer veículo automóvel ou reboque; o termo abrange qualquer conjunto de veículos; 
b) Por «automóvel», todo e qualquer veículo com motor de propulsão que circule na estrada pelos seus próprios meios e sirva 
normalmente para o transporte rodoviário de pessoas ou mercadorias ou para atracção, por estrada, de veículos utilizados no 
transporte de pessoas ou de mercadorias; este termo não inclui os tractores agrícolas; 
c) Por «reboque», todo o veículo destinado a ser atrelado a um automóvel; este termo engloba os semi-reboques; 
d) Por «semi-reboque», todo o reboque destinado a ser atrelado a um automóvel de maneira a assentar parcialmente sobre este, 
ficando uma parte apreciável do seu peso e do da sua carga a ser suportado pelo mesmo automóvel; 
e) Por «conjunto de veículos», veículos atrelados que estejam integrados na circulação rodoviária como uma só unidade; 
f) Por «peso máximo autorizado», o peso máximo do veículo em, carga declarado admissível pela autoridade competente do Estado 
de matrícula do veículo; 
g) Por «transporte rodoviário»; 
i) Toda a deslocação por estrada, em vazio ou em carga, de um veículo afecto ao transporte de passageiros que comporte mais 
deoito lugares sentados, além do lugar do condutor; 
ii) Toda a deslocação por estrada, em vazio ou em carga, de um veículo afecto ao transporte de mercadorias; 
iii) Toda a deslocação que implique uma das deslocações visadas em 
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i) ou ii) da presente definição e, imediatamente antes ou depois da dita deslocação, o transporte do veículo por mar, caminho de 
ferro, ar ou via navegável; 
h) Por «transporte internacional rodoviário», qualquer transporte rodoviário que implique o atravessamento de, pelo menos, uma 
fronteira; 
i) Por «serviços regulares de passageiros», os serviços que assegurem o transporte de pessoas com uma frequência e numa 
relação determinadas, podendo tomar e largar passageiros em paragens previamente fixadas. 
As condições de transporte, nomeadamente a frequência, os horários, as tarifas e a obrigação de transportar, serão definidas num 
regulamento de exploração ou em documentos correspondentes, aprovados pelas autoridades competentes das Partes 
contratantes e publicados pelo transportador antes da sua aplicação, na medida em que essas condições não se encontrem 
estabelecidas num texto legal ou regulamentar. 
Independentemente do organizador do transporte, serão igualmente considerados como serviços regulares os que assegurem o 
transporte de determinadas categorias de pessoas, com exclusão de outros passageiros, na medida em que estes serviços se 
efectuem em conformidade com as condições indicadas na primeira alínea da presente definição; estão nestas condições, por 
exemplo, os serviços que asseguram o transporte de trabalhadores ao local de trabalho e deste para casa, ou então o transporte 
de estudantes até aos estabelecimentos de ensino e destes até às suas casas; 
j) Por «condutor», toda e qualquer pessoa, assalariada ou não, que conduza o veículo, mesmo durante um período curto, ou que 
se encontre a bordo do veículo para o poder eventualmente conduzir; 
k) Por «membro da tripulação» ou «membro de tripulação», o condutor ou uma das pessoas seguintes, quer sejam assalariados 
ou não; 
i) O ajudante do condutor, isto é, todo aquele que acompanhe o motorista para o auxiliar em determinadas manobras, tendo 
habitualmente um papel activo nas operações de transporte, sem ser propriamente o condutor, no sentido da alínea j) do presente 
artigo; 
ii) O «cobrador», isto é, todo aquele que acompanhe o condutor de 
um veículo de transporte de passageiros com o encargo de vender e fiscalizar a aquisição de bilhetes ou outros documentos que 
dêem aos utentes o direito de utilizar o veículo; 
l) Por «semana», todo o período de sete dias consecutivos; 
m) Por «repouso diário», todo o período ininterrupto, nos termos do artigo 6.º do presente Acordo, durante o qual os membros da 
tripulação podem dispor do seu tempo livremente; 
n) Por «período fora de serviço», qualquer período ininterrupto de, pelo menos, quinze minutos, que não seja o período de repouso 
diário, durante o qual qualquer membro da tripulação possa dispor livremente do seu tempo; 
o) Por «actividades profissionais», quaisquer das actividades representadas pelos símbolos das rubricas 6, 7 e 7a da folha diária 
do livrete individual de controlo, que figura em anexo ao presente Acordo. 

ARTIGO 2.º 
Campo de aplicação 

1 - O presente Acordo aplica-se no território de cada Parte contratante a todo o transporte rodoviário internacional, efectuado por 
qualquer veículo matriculado no território dessa Parte contratante, ou no território de qualquer outra Parte contratante. 

2 - No entanto, 
a) Se, no decurso de um transporte rodoviário internacional, um ou mais membros da tripulação não saírem do território nacional 
em que exercem normalmente as suas actividades profissionais, a Parte contratante a que pertença esse território pode não aplicar 
as disposições do presente Acordo a esses membros da tripulação; 
b) Sem prejuízo de qualquer convenção em contrário entre as Partes contratantes cujo território seja utilizado, o presente Acordo 
não se aplica aos transportes rodoviários internacionais de mercadorias efectuados em veículos cujo peso máximo autorizado não 
ultrapasse as 3,5 t; 
c) Duas Partes contratantes, cujos territórios sejam limítrofes, podem acordar em que as disposições da legislação nacional do 
Estado de matrícula do veículo, assim como as decisões arbitrais e convenções colectivas em vigor nesse país, sejam as únicas 
aplicáveis aos transportes internacionais rodoviários limitados aos seus dois territórios, quando o veículo em questão: 
Não saia, num desses territórios, de uma zona contígua da fronteira, definida como zona fronteiriça, de comum acordo entre as 
duas 
Partes contratantes, ou 
Só utilize em trânsito um desses territórios; 
d) As Partes contratantes podem acordar em que as disposições da legislação nacional do Estado de matrícula do veículo, bem 
como as decisões arbitrais e convenções colectivas em vigor nesse país, seja mas únicas aplicáveis a certos transportes 
internacionais rodoviários limitados aos seus territórios e cujo percurso, desde o ponto de partida até ao ponto de destino do veículo, 
seja inferior a 100 km, assim como aos serviços regulares de passageiros. 

ARTIGO 3.º 
Aplicação de determinadas disposições do Acordo aos transportes rodoviários efectuados por veículos provenientes de 

países que não sejam Partes contratantes. 
1 - Cada uma das Partes contratantes aplicará no seu território, aos transportes internacionais rodoviários efectuados por qualquer 
veículo matriculado no território de um Estado que não seja Parte contratante do presente Acordo, disposições pelo menos tão 
exigentes como as previstas nos artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 
11.º do presente Acordo e nos n.os 1, 2, 6 e 7 do artigo 12.º do presente Acordo. 
2 - Todavia, cada Parte contratante poderá não aplicar as disposições do n.º 1 do presente artigo: 
a) Aos transportes internacionais rodoviários de mercadorias que sejam efectuados por meio de veículos cujo peso máximo 
autorizado não exceda 3,5 t; 
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b) Aos transportes internacionais rodoviários que se limitem ao seu território e ao de um Estado limítrofe que não seja Parte 
contratante do presente Acordo, sempre que o veículo em questão não saia, no seu território, de uma zona contígua à fronteira, 
definida como zona fronteiriça, ou utilize o seu território em trânsito. 

ARTIGO 4.º 
Princípios gerais 

1 - No decurso de qualquer transporte rodoviário internacional a que se aplique o presente Acordo, a empresa e os membros da 
tripulação deverão observar, no que se refere aos períodos de repouso e de condução e à composição da tripulação, as disposições 
estabelecidas pela legislação nacional para a região do Estado onde o membro da tripulação exerce habitualmente as suas 
actividades profissionais, assim como as decisões arbitrais e convenções colectivas em vigor nessa região, fazendo-se o desconto 
dos períodos de repouso e de condução em conformidade com a legislação, decisões arbitrais ou convenções colectivas referidas. 
Na medida em que as disposições assim aplicáveis não sejam pelo menos tão exigentes como as dos artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º 
e 11.º do presente Acordo, deverão respeitar-se estas últimas. 
2 - Salvo qualquer acordo particular entre as Partes contratantes em causa ou quando certas disposições do presente Acordo não 
seriam aplicáveis, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Acordo, nenhuma 
Parte contratante aplicará as disposições da sua legislação nacional, nas matérias abrangidas por este Acordo, às empresas de 
uma outra 
Parte contratante ou aos membros da tripulação de veículos matriculados numa outra Parte contratante, sempre que essas 
disposições forem mais exigentes do que as resultantes do presente Acordo. 

ARTIGO 5.º 
Condições a que devem obedecer os condutores 

1 - A idade mínima dos condutores que efectuem transportes internacionais rodoviários de mercadorias deve ser: 
a) Para os veículos com peso máximo autorizado inferior ou igual a 
7,5 t, 18 anos completos; 
b) Para os outros veículos: 
i) 21 anos completos; ou 
ii) 18 anos completos, se o interessado possuir certificado de habilitação profissional, reconhecido pela Parte contratante em cujo 
território o veículo estiver matriculado, atestando que o condutor completou a sua formação de condutor de veículos destinados ao 
transporte rodoviário de mercadorias. No entanto, no que se refere aos condutores de menos de 21 anos completos, qualquer 
Parte contratante poderá: 
Proibir-lhes a condução de veículos no seu território, mesmo que sejam portadores do certificado acima referido; ou 
Permitir essa condução apenas aos portadores de certificados que correspondam a uma formação de condutor de veículos de 
transporte rodoviário de mercadorias que seja por ela reconhecida como equivalente à formação prevista pela sua legislação 
nacional. 
2 - Quando, em virtude do disposto no artigo 10.º do presente 
Acordo, se devam encontrar dois condutores a bordo do veículo, pelo menos um deles deverá ter 21 anos completos. 
3 - A idade mínima dos condutores afectos ao transporte internacional rodoviário de passageiros é de 21 anos completos. 
4 - Os condutores dos veículos devem ser pessoas sérias e dignas de confiança. Devem possuir experiência suficiente e as 
qualificações indispensáveis para a execução dos serviços pedidos. 
“Artigo 6.º - Repouso Diário: 

1 - a) Com exceção dos casos previstos nos n.ºs 3 e 4 do presente artigo, todo e qualquer membro de uma tripulação afeta a um 

transporte rodoviário internacional de mercadorias deve beneficiar de um período de repouso diário de pelo menos onze horas 

consecutivas, no decurso do período de vinte e quatro horas que precede o momento de início de uma das suas atividades 

profissionais; 

b) O período de repouso diário a que se refere a alínea a) do presente número poderá ser reduzido até nove horas consecutivas, 

no máximo de duas vezes por semana, desde que seja possível o repouso no local de residência habitual do membro da tripulação, 

ou até oito horas consecutivas, no máximo de duas vezes por semana, sempre que, por motivos de exploração, o repouso não 

possa decorrer no local de residência habitual do membro da tripulação. 

2 - a) Com exceção dos casos referidos nos n.ºs 3 e 4 do presente artigo, todo e qualquer membro de uma tripulação afeta a um 

transporte internacional rodoviário de passageiros deve beneficiar, no decurso do período de vinte e quatro horas que precede o 

momento de início de uma das suas atividades profissionais: 

i) Ou de um repouso diário de pelo menos dez horas consecutivas, sem possibilidade de redução no decurso da semana; 

ii) Ou de um repouso diário de pelo menos onze horas consecutivas, podendo esse repouso ser reduzido, duas vezes por semana, 

até dez horas consecutivas e, duas vezes por semana, até nove horas consecutivas; em qualquer dos dois casos, o serviço deve 

comportar uma interrupção, prevista no horário, de pelo menos quatro horas consecutivas ou, antes, duas interrupções, previstas 

no horário, de pelo menos duas horas consecutivas, não exercendo o membro da tripulação, durante estas interrupções, nenhuma 

das suas atividades profissionais ou qualquer outro trabalho a título profissional; 

b) O livrete individual de controlo a que se refere o artigo 12.º deve conter indicações que permitam identificar o regime de repouso 

diário de que beneficia, na semana em curso, qualquer membro de uma tripulação afeta ao transporte internacional rodoviário de 

passageiros. 
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3 - Se houver dois condutores a bordo e o veículo não tiver cama que permita aos membros da tripulação estenderem-se 

confortavelmente, cada um dos membros da tripulação deverá ter beneficiado de um repouso diário de pelo menos dez horas 

consecutivas, no período de vinte e sete horas que precede o momento de início de uma das suas atividades profissionais. 

4 - Se houver dois condutores a bordo do veículo e este dispuser de uma cama que permita aos membros da tripulação estenderem-

se confortavelmente, cada um dos membros da tripulação deverá ter beneficiado de um repouso diário de pelo menos oito horas 

consecutivas durante o período de trinta horas que precede o momento de início de uma das suas atividades profissionais. 

5 - Os períodos de repouso a que se refere o presente artigo decorrerão fora do veículo; no entanto, se o veículo dispuser de cama 

que permita aos membros da equipagem estenderem-se confortavelmente, essa cama poderá ser utilizada para o efeito, desde 

que o veículo permaneça parado. 

ARTIGO 7.º - Tempo diário de condução e tempo máximo de condução semanal e quinzenal 

1 - A duração total do tempo de condução entre dois períodos consecutivos de repouso diário, nos termos do disposto no artigo 

6.ºdo presente Acordo, designada, daqui em diante, «tempo diário de condução», não poderá ultrapassar oito horas. 

2 - Para os condutores afetos a veículos que não sejam os referidos no artigo 10.º do presente Acordo, o tempo diário de condução 

poderá, em derrogação ao disposto no n.º 1 do presente artigo, ser elevado para nove horas, até duas vezes por semana. 

3 - O tempo de condução não pode ultrapassar nem quarenta e oito horas por semana nem noventa e duas horas no decurso de 

duas semanas consecutivas. 

ARTIGO 8.º - Tempo máximo de condução contínua 

1 - a) Nenhum período de condução contínua deve ultrapassar quatro horas, salvo nos casos em que o condutor não possa atingir 

um ponto de paragem adequado ou o local de destino; o tempo de condução poderá então ser prolongado, no máximo, trinta 

minutos, desde que a utilização de uma tal faculdade não implique infração ao disposto no artigo 7.º do presente Acordo; 

b) Considera-se contínuo todo o tempo de condução que for interrompido por períodos que não correspondam, pelo menos, às 

condições previstas nos n.ºs 2 ou 3 do presente artigo. 

2 - a) Para os condutores afetos aos veículos referidos no artigo 10.º do presente Acordo, a condução deve ser interrompida durante 

pelo menos uma hora ao expirar o tempo de condução previsto no n.º 1 do presente artigo; 

b) Essa interrupção poderá ser substituída por duas interrupções, com a duração de pelo menos trinta minutos consecutivos cada 

uma, intercaladas no tempo diário de condução, de modo a assegurar a observância do disposto no n.º 1 do presente artigo. 

3 - a) Para os condutores afetos a veículos que não sejam os referidos no artigo 10.º do presente Acordo, e quando o tempo diário 

de condução não ultrapasse oito horas, a condução deverá ser interrompida durante um período de pelo menos trinta minutos 

consecutivos ao expirar o tempo previsto no n.º 1 do presente artigo; 

b) Essa interrupção pode ser substituída por duas interrupções de pelo menos vinte minutos consecutivos cada uma ou por três 

de pelo menos quinze minutos consecutivos cada uma, as quais poderão intercalar-se todas no tempo de condução mencionado 

no n.º 1 do presente artigo ou situar-se em parte dentro desse tempo e em parte imediatamente depois; 

c) Sempre que o tempo de condução ultrapasse as oito horas, o condutor deverá fazer, pelo menos, duas interrupções da condução 

durante trinta minutos consecutivos. 

4 - No decurso das interrupções referidas nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo, o condutor não deve exercer qualquer atividade 

profissional além da vigilância do veículo e do respetivo carregamento. No entanto, se a bordo do veículo houver dois condutores, 

para cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo, será suficiente que o condutor que está a beneficiar da interrupção 

não exerça nenhuma das atividades representadas na rubrica 7a da folha diária do livrete individual de controlo referido no artigo 

12.º do presente Acordo. 

ARTIGO 9.º - Repouso semanal 

1 - Todo e qualquer membro da tripulação, além dos repousos diários a que se refere o artigo 6.º do presente Acordo, deve ainda 

beneficiar de um repouso semanal de pelo menos vinte e quatro horas consecutivas, que será precedido ou seguido imediatamente 

por um período de repouso diário, conforme ao disposto no citado artigo 6.º 

2 - a) No entanto, no período de 1 de Abril a 30 de Setembro, inclusive, o repouso semanal referido no n.º 1 do presente artigo 

poderá, para os membros da tripulação de veículos afetos ao transporte internacional rodoviário de passageiros, ser substituído 

por um período de repouso de pelo menos sessenta horas consecutivas, que decorrerá integralmente antes da expiração de todo 

e qualquer período máximo de catorze dias consecutivos. Esse período de repouso deverá ser imediatamente seguido ou precedido 

por um período de repouso diário em conformidade com o disposto no artigo6.º do presente Acordo; 
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b) O disposto no presente número não se aplica aos membros da equipagem de veículos afetos aos serviços regulares de 

transporte de passageiros. 

ARTIGO 10.º - Composição da equipagem 

Sempre que se trate: 

a) Quer de um conjunto de veículos com mais de um reboque ou semi-reboque; 

b) Quer de um conjunto de veículos afecto ao transporte de passageiros, quando o peso máximo autorizado do reboque ou 

semirreboque ultrapasse 5 t; 

c) Quer de um conjunto de veículos afecto ao transporte de mercadorias, quando o peso máximo autorizado do conjunto ultrapasse 

20 t; o condutor deverá fazer-se acompanhar de outro condutor desde o início da viagem ou ser substituído por outro condutor ao 

fim de 450 km de percurso, se a distância a percorrer entre dois períodos consecutivos de repouso diário for superior a 450 km.” 

Fontes: Ver pasta: Restrições do transporte rodoviário, AETR - Acordo Europeu Relativo ao Trabalho das Tripulações dos Veículos 

Que Efetuam Transportes Internacionais Rodoviárias.pdf 


