Eixo 3 – Transportes, Mobilidade e Logística
Visão

Portugal com cidades e territórios mais competitivos (smart cities), com base em modelos de cooperação,
conectividade e facilitação da logística e dos transportes numa escala europeia e global.

Características

Portugal tem ativos únicos em termos de portos (representam 80% do tráfego internacional de mercadorias).
Preferência do transporte por meio rodoviário em detrimento do ferroviário, e fraca conectividade com o resto da
Europa.
Rede logística pouco integrada nos canais de distribuição e nas cadeias de distribuição internas e internacionais.

Vantagens
competitivas

Posição geoestratégica em termos de transporte marítimo com potencial de criação de um Hub Atlântico nos Açores e
de Hubs especializado no Continente com potencial de maior integração nas cadeias europeias e mundiais de
transporte.
Rede logística eficiente no consumo.
Competências científicas em tecnologias e infraestruturas (e.g. Telecomunicações, gestão e modelos de redes viárias,
portuárias e aeroportuárias).
Empresas tecnológicas e de serviços avançados com potencial de clusterização.

Inserção nas
Políticas
Públicas

Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT); Plano Nacional dos Transportes

Potencial de
Inovação

Interligação e conectividade dos meios de transportes e ganhos de eficiência energética, ao nível da organização e
gestão e de logística, nomeadamente na logística associada à produção.
Exploração das capacidades de I&D existentes em TIC, aplicadas a, redes de gestão de interoperabilidade e
multimodalidade no âmbito dos Transportes e da Logística, incluindo a dimensão de eficiência energética.

Tópicos

Gestão de Infraestruturas Portuárias (Gestão de Infraestruturas Aeronáuticas; Armazenamento; Software;
Infraestruturas; Fluxos de pessoas; Exploração de novos negócios)
Desenvolvimento de Novos Meios de Transporte Sustentáveis de Mercadorias (Via Ferrovia; Via Marítima;
Sustentabilidade do Transporte Rodoviário)
Transportes Seguros e Sustentáveis (Multi-modal e Mobilidade; Segurança; Construção de Veículos Limpos e
Silenciosos; Mobilidade e Espaço Urbano)
Sistemas de Transportes Inteligentes e Logística (Comunicações; Sistemas de Informação e Controle; Interfaces
Inteligentes; Gestão de fluxos; Sistema de Pagamentos; Investigação Operacional)
Estandardização e Certificação
Novas Politicas Públicas de Transportes (Segurança; Modelização; Transportes Públicos e Áreas Urbanas)

