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Transtejo 

 

Oportunidades de Melhoria da Eficiência Energética da Transtejo 

 

EMPRESA 

A Transtejo – Transportes Tejo, S.A. é uma empresa de Capitais Públicos, que detém 

desde 2001 a totalidade do capital social da Soflusa – Sociedade Fluvial de Transportes, 

SA. Cada uma das empresas tem respectivamente 372 e 172 trabalhadores. 

 

O Grupo Transtejo opera actualmente em 5 ligações fluviais de passageiros (Barreiro - 

Terreiro do Paço; Seixal – Cais do Sodré; Montijo – Cais do Sodré; Cacilhas – Cais do 

Sodré; Trafaria – Porto Brandão - Belém) e opera uma ligação fluvial mista de passageiros 

e viaturas (Cacilhas – Belém)*, transporta actualmente cerca de 29 milhões de 

passageiros por ano, tendo uma frota constituída por 20 Navios de Alta Velocidade 

(Catamarans), 12 Navios clássicos (entre os quais os conhecidos Cacilheiros) e 2 Ferry-

Boats. 

 

OBJECTIVO 

As Alterações Climáticas têm sido no actual mandato um tema recorrente. Em Junho de 

2006 foi contratada uma empresa de Consultadoria em engenharia e economia do 

Ambiente, para a elaboração de um estudo para o desenvolvimento de uma estratégia de 

redução de custos de energia e identificação de Oportunidades de Aumento da Eficiência 

Energética da Frota. Como resultado imediato desse estudo decorrem no momento 

trabalhos com vista à implementação de Contabilidade Energética e de acções de 

formação para Condução Ecológica dos navios da frota, nomeadamente os de maior 

consumo energético. 

                                                
*
 Trajecto provisório enquanto não estiver concluído o Terminal do Cais do Sodré 
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A caracterização da eficiência energética da Frota do Grupo efectuada pelo Consultor 

concordou com a avaliação feita internamente de um aumento crescente do consumo e de 

uma diminuição significativa da procura, com o consequente agravamento da 

intensidade energética – quantidade de energia consumida para realizar uma operação 

de transporte. Acrescentou, contudo, uma quantificação detalhada da evolução do 

consumo das embarcações da frota e definia os seguintes objectivos para o seu estudo: 

 
1. Conhecer o perfil de consumo energético da actividade do Grupo Transtejo, que 

inclui o conjunto das empresas Transtejo e Soflusa; 

2. Identificar oportunidades para obter ganhos de eficiência energética; 

3. Permitir o delinear de uma estratégia, a implementar pelo Grupo Transtejo, para a 

redução do consumo de energia na propulsão das embarcações em serviço 

comercial; 

4. Quantificar as poupanças energéticas associadas às oportunidades identificadas; 

5. Avaliar as emissões de CO2 associadas a diferentes alternativas modais nos 

trajectos assegurados pelo Grupo Transtejo. 

 

Os objectivos enunciados foram conseguidos no que diz respeito ao perfil de consumo 

energético e à avaliação das emissões de CO2. O estudo identificou oportunidades para 

obter ganhos de eficiência energética e apontou linhas de acção com a finalidade de se 

obter uma gestão energética mais eficiente. 

 

As maiores poupanças de combustível foram identificadas ao nível do factor de consumo 

em navegação, durante a travessia. Realizaram-se ensaios sobre o potencial de redução 

associado a linhas de actuação, como sejam: 

 

• Gestão da afectação do tempo de serviço de cada uma das embarcações da frota; 

• Gestão da velocidade de navegação e da rotação do motor em função da rota a 

praticar e das condições hidrodinâmicas dos cascos; 

• Redução das distâncias percorridas, nomeadamente através da triangulação entre o 

Barreiro e o Seixal ao fim-de-semana; 
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• Diminuição do deslocamento, através da redução do volume médio de combustível 

nos depósitos dos Catamarans. 

 

Estas linhas de acção focam-se nas carreiras efectuadas nas ligações ao Montijo, Barreiro 

e Seixal, uma vez que são servidas por embarcações de alta velocidade, que consomem 

cerca de 90% do total de energia e transportam 80% dos passageiros do Grupo. 

  

O estudo assumiu não constituírem graus de inteira liberdade de actuação, no curto 

prazo, factores como sejam: 

• A renovação da frota 

• A alteração e/ou supressão de carreiras 

• Alteração de frequência e de horários 

• Afectação da frota às carreiras 

• Sinergias entre a Transtejo e a Soflusa 

 

 

PROJECTO 

Não obstante o exposto, foi feita uma análise, ainda que genérica, de oportunidades de 

intervenção que tenham incidência nestes factores. A análise desenvolvida no estudo teve 

por objectivo, entre outros, a identificação de oportunidades de intervenção que, pela sua 

racionalidade, permitam, posteriormente, a selecção e o desenvolvimento de medidas 

com vista à redução do consumo energético.  

 

O estudo não pretendeu desenvolver um plano de implementação das medidas 

enunciadas com vista à redução dos custos com energia, mas tão só identificá-las. 

Assumiu, também, a necessidade da implementação das propostas enunciadas ser vista à 

luz da complexidade subjacente à vida marítima nas travessias do Tejo, considerando, 

nomeadamente, o regime de condução à vista e as condições externas de navegação 

muito dinâmicas no tempo.  

 

Fundamental nas suas conclusões foi a necessidade de implementar, previamente, uma 

caracterização constante e actualizada dos indicadores de eficiência energética; uma 
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medida que se sobrepõe a qualquer outra ao permitir uma avaliação mais sólida das 

medidas a serem implementadas e quantificar, posteriormente, o efeito dessas medidas: 

 

“…é essencial implementar, previamente, uma caracterização sistemática, regular, 

continuada e detalhada do desempenho energético da actividade do Grupo Transtejo. Só 

assim será possível recolher, registar e analisar uma base de dados fiável para, 

posteriormente, se proceder a uma gestão comercial e na exploração/operação que tenha 

em consideração critérios de eficiência energética.” 

 

Neste ponto o estudo indicou alguns caminhos para a implementação desta 

caracterização; como seja  a definição da estrutura de informação pretendida, e só depois 

a identificação das ferramentas de recolha e tratamento da informação.  

 

Outra medida enunciada que nos pareceu ter alguma pertinência foi a da criação de 

incentivos para as tripulações indutoras de maior eficiência energética após a formação e 

motivação das tripulações para uma navegação mais económica que, a ter sucesso, 

permitiria, para além da redução dos consumos, uma melhor condução dos equipamentos 

e, consequentemente, menor desgaste e solicitação das máquinas.  

 

Como resultado do relatório do Consultor, foi aprovado pelo Concelho de Administração 

da Transtejo a concretização de duas acções propostas pelo referido Estudo: 

 

• A implementação de Contabilidade Energética que permitirá uma caracterização 

constante e actualizada dos indicadores de eficiência energética, fundamental para que 

possa ser quantificado e monitorizado o retorno de medidas a implementar, o que 

implicará nomeadamente a necessidade de investimentos em: 

 

o Sistemas de medição de consumo de combustível nos Catamarans da 

Transtejo. 

o Eventual apoio externo para a definição da estrutura de informação necessária 

e correspondente construção de base de dados 
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Serão, assim, abordados os mecanismos de recolha, registo e análise fiável dos dados que 

permitam a elaboração dos indicadores de eficiência/intensidade para que, 

posteriormente, se possa proceder a uma gestão em consonância com critérios de 

eficiência energética. 

 

A estrutura da base de dados a desenvolver deverá envolver diversos parâmetros de 

actividade, procura e de desempenho energético, desagregados por embarcação, carreira, 

tripulação e período a que respeita.  

 

Exemplo dos indicadores que será pertinente recolher e tratar:  

 
a) Factor de consumo:  litro de combustível/hora; litros/viagem; outros 
 
b) Custo energético da oferta:  € em combustível/lkm; 
 
c) Eficiência da oferta: distância que um navio percorre com 1 litro de gasóleo 

(vkm/l); 
 
d) Eficiência da procura:  passageiros/km por volume de gasóleo consumido pkm/l; 
 
e) Tempo de viagem: minutos/viagem; 
 
f) Tempo de funcionamento dos motores v/s tempo em carreira; 
 
g) Tempo (e consumo) de funcionamento em manutenção 
 
h) Tempo (e consumo) de funcionamento em formação; 
 
i) Tempo (e consumo) de funcionamento em aquecimento das máquinas; 
 
j) Tempo (e consumo) de funcionamento em deslocações a estaleiros; 
 
l) Tempo (e consumo) de funcionamento em deslocações para abastecimento; 
 
m) Tempo (e consumo) ao cais; 
 
n) Tempo (e consumo) em manobras; 
 
o) Tempo (e consumo) em viagem de substituição de unidades avariadas; 
 
p) Discriminação dos veículos transportados; 
 
q) Distância (real) percorrida por navio por viagem v/s tempo de viagem; 
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r) Distância real v/s distância padrão em cada carreira; 
 
s) Deslocamento em função do volume de combustível e n.º passageiros. 
 

Para além dos indicadores mencionados o Sistema pode disponibilizar outra informação 

que, podendo não se enquadrar directamente na avaliação do desempenho energético, 

pode auxiliar a tomada de decisões e a avaliação da qualidade do serviço oferecido como 

seja: 

• Tempo efectivo de serviço em carreira das tripulações; 

• Frequência de utilização dos navios; 

• Horário praticado v/s horário publicado; 

• Dados sobre “performance” dos navios; 

• Diferenciação dos títulos de transporte. 

 

A empresa possui sistemas individuais de recolha de dados que funcionam isoladamente 

sem comunicação entre si: sistema de contagem de passageiros (torniquetes), sistema de 

manutenção (MAC) e sistema de informação do posicionamento e velocidade dos navios 

(VTS). Cada um destes sistemas possui informação valiosa que ao ser agregada num 

sistema de base de dados comum possibilita um auxílio significativo como instrumento de 

contabilidade energética. Há, contudo, que completar estes dados com informação (de 

preferência em tempo real) do consumo e quantidade de combustível a bordo bem como 

do estado de engrenagem ou não das máquinas propulsoras; outro aspecto importante é 

o desenvolvimento de um mecanismo que permita o reconhecimento dos navios em cada 

pontão para que possa ser efectuado um registo, não deturpado, da hora de início e 

termo de viagem. 
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• A formação sobre Técnicas de navegação/condução energeticamente eficiente 

dos equipamentos de propulsão e motivação das tripulações como condição 

indispensável para que se possam obter resultados relevantes, acrescentando que essa 

será, porventura, a tarefa mais difícil e de maior premência dada a urgência de 

implementação de medidas que minimizem os custos em energia. 

 

A existência de Caudalímetros a bordo dos navios da SL, e a sua eventual instalação nos 

Catamarans da TT, permitem a leitura do total de litros de gasóleo consumidos pelo barco 

em qualquer momento de um trajecto. Com base nestas leituras, o Mestre pode aferir “in 

loco” do resultado das suas acções e adequá-las às solicitações de menor consumo versus 

cumprimento do horário da carreira. 
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O instrutor deverá, de acordo com um plano devidamente preparado, acompanhar cada 

Mestre durante algumas viagens e, para os barcos que consomem mais, tornar esse 

acompanhamento mais frequente. 

 

Devem ser promovidas reuniões com os Mestres com o objectivo de comentar a evolução 

dos resultados, dar a conhecer outros aspectos do plano de eficiência energética (como 

por exemplo a implementação da Contabilidade Energética) e garantir a sua motivação. É 

importante que se aproveite este tipo de reuniões para ouvir propostas que os Mestres 

tenham a fazer e, uma vez analisadas, ser-lhes dado conhecimento da aceitação ou da 

rejeição das suas propostas.  

Temas a tratar na acção de formação: 

� Condições de Navegação dos Catamarans, no que respeita aos limites de velocidade 

de navegação (situações de visibilidade reduzida, proximidade de outras 

embarcações ou dos cais de atracação), normas da Administração do Porto de 

Lisboa e normas internas. 

� Factores que contribuem para a definição dos objectivos da Acção de Formação, 

nomeadamente a Legislação Ambiental e a condução mais eficiente dos 

Catamarans. 

� Períodos de navegação sobre os quais deverão incidirem os resultados da formação, 

tendo em conta o consumo de combustível: 

o A atracação  

o A desatracação 

o A aproximação ao cais 

o A aceleração 

o A viagem 

� Equipamento sobre o qual deve incidir a acção de formação: 

o Equipamento de propulsão 

o Equipamento auxiliar 

o Outros Equipamentos 

� Iluminação dos diversos espaços do navio 

� Electrodomésticos de cozinha 

� Equipamento de aquecimento/arrefecimento 

� Etc.. 
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� A Coordenação dos tempos de navegação dos navios em atracação com os navios 

em desatracação – Eliminação ou redução dos tempos de espera de um navio na 

atracação provocados pela desatracação de outro. 

 

ACTIVIDADES 

Estão a ser ultimados os conteúdos programáticos e calendarização (ainda no corrente 

ano de 2007) das acções de formação a ministrar aos Mestres dos Catamarans no sentido 

de se obter uma condução mais económica das embarcações. 

Decorre no momento a consulta ao mercado para apresentação de proposta para a 

criação e implementação de um sistema (“software”/”hardware”) que permita a recolha e 

tratamento dos dados de caracterização da intensidade energética. 

É opção do Grupo Transtejo/Soflusa implementar o sistema de Contabilidade Energética 

em duas fases: 

 

1ªFASE 

Desenvolvimento de um sistema “piloto” na frota, terminais e pontões da ligação Barreiro 

– Terreiro do Paço sob a exploração da Soflusa; esta é a ligação que permite uma 

avaliação menos complexa do sistema pois as embarcações envolvidas não efectuam 

outro tipo de ligações. 

 

Em seguida, pretende, implementar o sistema nas ligações efectuadas pelos catamarans 

da Transtejo: Seixal – Lisboa e Montijo – Lisboa. Nestas ligações serão monitorizadas 

unicamente duas embarcações após instalação de medidores de consumo de combustível 

(caudalímetro) nas mesmas.  

 

Os Catamarans da Transtejo que se pretende monitorizar efectuam alternadamente, por 

conveniência de serviço, qualquer uma das ligações referidas (Seixal e Montijo) e o 

sistema deve permitir identificar a ligação em que a embarcação se encontra; pretende-se 

com isto que qualquer alteração de ligação de uma embarcação ou posterior entrada ao 

serviço de novas embarcações na empresa seja facilmente introduzida no sistema, bem 

como a mobilização ou desmobilização de pontões de atracação para efeitos de docagens. 
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2ªFASE 

Em função dos resultados da 1ª fase a Empresa opta, ou não, por instalar equipamentos 

medidores do consumo instantâneo na restante frota de Catamarans e decide se avança 

para a monitorização completa das embarcações que originam os maiores valores de 

consumo. 

 

Refere-se que a frota convencional não será incluída no sistema que se pretende 

implementar, contudo, pretende permitir que os dados de consumo e das lotações das 

referidas embarcações possam ser introduzidos no sistema nesta 2º Fase por processo 

semi-automático (dados dos torniquetes e médias de consumo através dos 

abastecimentos e dos valores das existências nos tanques de combustível). 

 

 

RESULTADOS 

A empresa espera ter o sistema implementado, na sua primeira fase, na ligação Barreiro 

Terreiro do Paço, ou seja em 9 navios e 2 Terminais, já em meados de 2008 e, após a 

avaliação dos resultados desta fase, decidir da oportunidade de investimento em 

equipamentos que permitam ter os restantes 11 navios da frota de Catamarans 

completamente inseridos no sistema no final de 2008. 

 

 

Mais informações em: www.transtejo.pt 


