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INTRODUÇÃO  
 

Introdução ao glossário 
O Glossário de Estatísticas de Transportes foi 
publicado pela primeira vez em 1994 com o intuito de 
ajudar os Estados-Membros na recolha de dados 
sobre transportes usando o Questionário Comum 
elaborado pela CEE/NU, o FIT e o EUROSTAT. 
A presente quarta edição é o resultado de uma valiosa 
e contínua cooperação entre as três organizações, que 
– através da actuação do Grupo de Trabalho 
Intersecretariado – têm desenvolvido esforços 
contínuos para responder à necessidade de 
harmonizar as estatísticas de transportes a nível 
internacional.  O Glossário engloba agora 735 
definições e representa um ponto de referência para 
todos os interessados em estatísticas sobre 
transportes. O seguimento das orientações contidas 
nestas definições permitirá dar um contributo 
considerável para a melhoria tanto da qualidade como 
da comparabilidade dos dados. 
Nesta quarta edição, os capítulos sobre os transportes 
ferroviários, rodoviários, por vias navegáveis interiores, 
oleodutos e intermodais foram substancialmente 
revistos. Foi também acrescentado um novo capítulo 
sobre os transportes aéreos. Nos transportes 
ferroviários, a revisão toma em consideração as 
mudanças conjunturais enfrentadas pelos operadores 
ferroviários, especialmente na Europa. Além disso foi 
acrescentada uma secção completamente nova sobre 
os acidentes ferroviários. Os capítulos sobre os 
transportes rodoviários e por vias navegáveis interiores 
beneficiaram também de uma pormenorizada revisão 
para reflectir as preocupações da actualidade. No 
capítulo dos transportes por vias navegáveis interiores, 
foi acrescentada uma secção sobre acidentes. O 
capítulo sobre oleodutos foi ampliado para abranger 
tanto os gasodutos como os oleodutos, dada a sua 
crescentes importância no aprovisionamento do 
mercado da energia. O novo capítulo sobre os 
transportes aéreos segue as orientações dadas pela 
OACI (Organização da Aviação Civil Internacional), 
embora com alguns contributos suplementares da 

IATA (International Air Transport Association - 
Associação do Transporte Aéreo Internacional) e do 
ACI (Airports Council International - Conselho 
Internacional dos Aeroportos). Os três organismos 
foram consultados durante a preparação do capítulo e 
transmitiram observações úteis. Nos outros domínios 
também se realizou um processo de consulta global 
aos organismos sectoriais relevantes a nível 
internacional. Todas estas revisões tomam plenamente 
em conta os recentes actos jurídicos europeus em 
cada domínio específico e vêm também dar algum 
apoio à recolha de dados neste contexto mais 
específico. 
Tomou-se a decisão não só de introduzir material 
novo, mas também de simplificar as secções sobre 
empresas, resultados económicos e emprego. Esta 
decisão não se ficou a dever ao facto de se considerar 
que tal material não era importante, longe disso, mas 
visou sim reflectir melhor o facto de as actividades de 
recolha de dados sobre transportes dos três 
organismos patrocinadores incidirem menos nestas 
áreas e mais na vertente do transporte puro. 
Nesta edição, só foi possível introduzir pequenas 
alterações no capítulo sobre os transportes marítimos. 
Serão todavia desenvolvidos mais trabalhos a esse 
nível no âmbito do grupo IWG.Trans.  Os trabalhos a 
desenvolver no futuro incidirão entre outras questões 
na inclusão de uma secção sobre os acidentes 
marítimos e na garantia de que a terminologia continua 
a reflectir a evolução nos outros sectores. O impacto 
ambiental dos transportes é outra área em que 
poderão ser obtidos progressos, embora tal não 
tivesse sido possível nesta ocasião.  
A terceira edição foi traduzida em todas as línguas 
oficiais da União Europeia e em língua russa. O 
mesmo acontecerá com esta quarta edição. Outra 
novidade reside na preparação de uma versão 
ilustrada. O objectivo consiste em permitir que os 
utilizadores obtenham uma melhor compreensão dos 
conceitos subjacentes às definições com base no facto 
de uma imagem valer por mil palavras. 

 
Para qualquer informação sobre esta publicação queira contactar: 
 
COMISSÃO ECONÓMICA PARA A EUROPA DAS NAÇÕES UNIDAS (UNECE) 
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Genebra 10 
Endereço electrónico: ould.khou.sid'ahmed@unece.org   
Internet: http://www.unece.org/trans/ 
 
FÓRUM INTERNACIONAL DE TRANSPORTES 
Mário Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
Endereço electrónico: Mario.Barreto@oecd.org  
Internet: http://www.oecd.org/cem e www.internationaltransportforum.org 
 
EUROSTAT 
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxemburgo 
Endereço electrónico: Hans.Strelow@ec.europa.eu  
Internet: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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ADVERTÊNCIA 
 
As notas explicativas em itálico, dadas em alguns casos a seguir às definições, são apresentadas para 
ajudar a sua compreensão e auxiliar os países no preenchimento dos questionários, não fazendo parte da 
definição propriamente dita. 
 



C. TRANSPORTES POR VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES 
 

 

A. TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 
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A.I INFRA-ESTRUTURAS 

A.I-01  Via 

Conjunto de dois carris sobre os quais podem circular veículos ferroviários. 
 
Bitola: distância entre dois carris, medida entre as faces interiores das cabeças dos carris de 
uma via. 
 
São utilizadas as seguintes bitolas: 
- via normal:  1,435 m; 
- via larga:  1,520 m (exemplo: Comunidade de Estados Independentes); 
   1,524 m (exemplo: Finlândia); 

   1,600 m (exemplo: Irlanda); 
   1,668 m (exemplo: Espanha e Portugal); 

- via estreita:  0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
 
A “via larga” é por vezes referida como “via grande”. 

 

A.I-02 Via electrificada 

Via equipada com uma catenária aérea ou um carril condutor, para permitir a tracção 
eléctrica. 
Os tipos de corrente eléctrica utilizados são os seguintes: 

 
- Corrente alterna: 25 000 Volts, 50 Hz; 
  15 000 Volts, 16 2/3 Hz; 
- Corrente contínua: 3 000 Volts; 
  1 500 Volts; 
     750 Volts; 
     660 Volts; 
     630 Volts. 

A.I-03 Via principal 

Via que assegura a continuidade de uma linha de uma ponta a outra, destinada à circulação 
de comboios entre estações ou locais indicados nas tarifas como pontos independentes de 
partida ou de chegada, no transporte de passageiros ou de mercadorias. 
 

A.I-04 Ramal 

Bifurcação de uma via principal. 
 
A extensão dos ramais deve incluir-se na extensão das vias, no caso de os ramais serem 
geridos pelo gestor das infra-estruturas, excluindo-se os ramais particulares. 
 

A.I-05 Ramal particular 

Via ou conjunto de vias que não são geridas pelo gestor das infra-estruturas, embora se 
encontrem ligadas à via de um gestor de infra-estruturas para que: 
 
a) As empresas de caminhos-de-ferro ou funções de apoio possam desempenhar as 

actividades necessárias; 
b) Um estabelecimento ou grupo de estabelecimentos industriais, comerciais ou portuários 

possam ser servidos por via-férrea sem necessidade de transbordo. 
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A.I-06 Linha 

Uma ou mais vias principais adjacentes que ligam dois pontos da rede. Sempre que uma 
secção da rede inclui duas ou mais linhas de circulação paralelas, contam-se tantas linhas 
quantos os itinerários aos quais as vias estão exclusivamente afectas. 

 

A.I-07 Linha electrificada 

Linha com uma ou mais vias principais electrificadas. 
 
Os tipos de corrente eléctrica utilizados são os seguintes: 
 
- Corrente alterna: 25 000 Volts, 50 Hz; 
  15 000 Volts, 16 2/3 Hz; 
- Corrente contínua:   3 000 Volts; 
    1 500 Volts; 
       750 Volts; 
       660 Volts; 
       630 Volts.   
 
As secções das linhas adjacentes às estações que sejam electrificadas apenas para permitir 
serviço de manobras e não electrificadas até às estações seguintes deverão ser consideradas 
como linhas não electrificadas. 
 

A.I-08 Metropolitano 

Caminho-de-ferro electrificado destinado sobretudo ao transporte urbano de passageiros com 
capacidade para um volume elevado de tráfego implicando movimentos muito frequentes de 
composições. Os metropolitanos também se caracterizam por estações frequentes, que 
representam normalmente uma distância de cerca de 1 000 m entre si. 
 
Também conhecido como ”metro”, “transporte ferroviário subterrâneo” ou "transporte 
subterrâneo de passageiros”. 
 

A.I-09 Metropolitano ligeiro de superfície 

Caminho-de-ferro destinado sobretudo ao transporte urbano de passageiros que 
frequentemente utiliza veículos com tracção eléctrica. As estações/paragens distam 
normalmente entre si menos de 1 200 m. 
 
Em comparação com o metropolitano, o metro ligeiro de superfície tem uma construção mais 
ligeira, está concebido para volumes de tráfego menores e normalmente desloca-se a 
velocidades inferiores. Normalmente é alimentado em electricidade por uma catenária aérea 
através de um trólei ou pantógrafo. Por vezes é difícil fazer uma distinção exacta entre 
metropolitano ligeiro de superfície e carros eléctricos; os carros eléctricos não estão 
normalmente separados do tráfego rodoviário, enquanto o metro ligeiro de superfície poderá 
estar separado dos outros sistemas. 

A.I-10 Eléctrico 

Caminho-de-ferro principalmente instalado e bem integrado no sistema rodoviário urbano. Os 
eléctricos são veículos especiais movidos por motores eléctricos ou a diesel que se deslocam 
sobre carris especiais assentes nas vias rodoviárias.  
 
Também conhecido como troleicarro. 
 



A. TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 
 

- 10 - 

A.I-11 Linha 

Via de comunicação por carril para utilização exclusiva de veículos ferroviários. 
 
A via de comunicação corresponde à parte do espaço equipada para a realização do 
transporte ferroviário. 
 

A.I-12 Linha principal 

As principais linhas ferroviárias são as linhas de alta velocidade e as linhas convencionais 
mais importantes definidas pelas autoridades nacionais ou internacionais. 
 
Na União Europeia, por exemplo, existem directrizes para definir uma rede ferroviária principal 
específica no âmbito da rede transeuropeia de transporte (TEN), considerada importante a 
nível comunitário  

 

A.I-13 Linha principal convencional 

Todas as linhas ferroviárias que não estejam classificadas como "linhas dedicadas de alta 
velocidade" ou "linhas de alta velocidade beneficiadas". 

 

A.I-14 Linha dedicada de alta velocidade 

Uma linha construída especialmente para permitir o tráfego a velocidades normalmente iguais 
ou superiores a 250 km/h para os troços principais. 
 
As linhas de alta velocidade poderão incluir linhas de ligação, nomeadamente ligações com 
estações no centro das cidades localizadas no seu percurso, nas quais as velocidades 
poderão ter em conta as condições locais. 
 

A.I-15 Linha de alta velocidade beneficiada 

Linha convencional especialmente beneficiada para permitir o tráfego a velocidades da ordem 
dos 200 km/h nos troços principais. 
 
Incluem linhas de alta velocidade especialmente beneficiadas que possuem características 
especiais como resultado de condicionalismos de índole topográfica, de relevo ou de 
planeamento urbano, nas quais a velocidade deverá ser adaptada consoante o caso. 

A.I-16 Extensão das linhas exploradas 

Extensão total da linha explorada no transporte de passageiros e/ou mercadorias. 
 
Quando uma linha é explorada simultaneamente por várias empresas ferroviárias deve 
considerar-se apenas uma vez. 
 

A.I-17 Rede ferroviária 

Conjunto de caminhos-de-ferro em determinada zona. 
 
Excluem-se os percursos por estrada ou via navegável, ainda que o material circulante possa 
ser transportado por tais vias, por exemplo em reboques rodoviários para o transporte de 
vagões ou em "ferry-boats". Devem excluir-se as vias de interesse exclusivamente turístico, 
bem como as vias ferroviárias construídas como infra-estruturas exclusivas para servir minas, 
florestas ou outras actividades industriais ou agrícolas, fechadas ao tráfego público. 
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A.I-18 Ramal 

Linha ferroviária específica ligando dois ou mais pontos de referência geográfica. Cada ramal 
possui um início e um termo, que pode ser um cruzamento de linhas, uma fronteira de um 
país ou uma estação ferroviária. 

 

A.I-19 Velocidade máxima de exploração 

Velocidade máxima autorizada em serviço comercial, tendo em conta as características 
técnicas da infra-estrutura. 
 

A.I-20 Gabari de carga 

Contorno através do qual um veículo ferroviário e a sua carga deverão passar, tendo em 
conta os túneis e obstáculos ao lado da via. 
 
Existem três gabaris internacionais aprovados pela UIC: 
 
- CATEGORIA A: Altura total de 3,85 m acima do carril e 1,28 m para cada lado do eixo da 

via; 
- CATEGORIA B: Altura total de 4,08 m acima do carril e 1,28 m para cada lado do eixo da 

via; 
- CATEGORIA C: Altura total de 4,65 m acima do carril e 1,45 m para cada lado do eixo da 

via. 
 
Outra categoria de especial importância é a CATEGORIA B+, cuja altura total acima do carril 
é de 4,18 m e de 1,36 m para cada lado do eixo da via. 
De um modo mais geral, há muitas mais categorias reconhecidas pelas redes ferroviárias. 

A.I-21 Estação ferroviária 

Uma instalação ferroviária aberta ou não ao público, geralmente com pessoal e que é 
concebida para executar uma ou mais das seguintes operações: 
 
- Formação, expedição, recepção e depósito temporário de composições; 
- Depósito e triagem de material circulante; 
- Embarque e desembarque de passageiros; 
- Em caso de abertura ao público, dotada geralmente de instalações para aquisição de 

bilhetes;  
- Carga e descarga de mercadorias. 
 

A.I-22 Estação ferroviária conjunta 

Estação de interligação entre empresas ferroviárias cujo funcionamento se rege por um 
acordo estabelecido entre os países ou empresas em questão. 
 

A.I-23 Apeadeiro 

Ponto de paragem geralmente aberto apenas ao tráfego de passageiros e normalmente 
desprovido de pessoal. 
 

A.I-24 Gare de triagem 

Estação ou parte de uma estação especialmente equipada com um número de vias ou outro 
equipamento para operações de triagem de veículos ferroviários (manobras). 
 
Algumas vezes referida como gare de classificação. 
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A.I-25 Terminal ferroviário intermodal de transporte  

Local equipado para a transferência e armazenagem de unidades de transporte intermodal 
(UTI) entre modos, um dos quais é o caminho-de-ferro. 
 
O conceito “Hub and Spoke” está relacionado com a concentração num ponto central (o 
"hub") e a distribuição em várias direcções (os "spokes" ou raios). O "hub" é um ponto central 
de concentração, selecção, transbordo e distribuição de mercadorias numa região específica. 
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A.II EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 

A.II.A VEÍCULOS 

A.II.A-01 Veículo ferroviário 

Veículo que circula exclusivamente sobre carris, podendo ser autopropulsionado (veículos 
motores) ou rebocado por outro veículo (carruagens, reboques de automotoras, furgões e 
vagões). 
 
Incluem-se nas estatísticas de uma empresa de caminho-de-ferro os seguintes veículos: 
 
- Todos os veículos ferroviários pertencentes à empresa de caminho-de-ferro, alugados por 

ela e que se encontrem de facto à sua disposição, incluindo os veículos em reparação ou 
que aguardam reparação, os veículos estacionados em estado de funcionamento ou não, 
os veículos estrangeiros colocados à disposição da empresa e os veículos da empresa 
temporariamente a circular no estrangeiro no âmbito de um funcionamento normal; 

 
- Vagões particulares, isto é, que não pertençam à empresa de caminho-de-ferro, embora 

autorizados a circular ao seu serviço em determinadas condições, bem como os vagões 
alugados pela empresa de caminho-de-ferro a terceiros, sendo explorados em regime de 
vagões particulares; 

 
- As estatísticas relativas a uma empresa de caminho-de-ferro excluem os veículos que 

não se encontrem à sua disposição, por exemplo: 
 

 Veículos estrangeiros ou veículos que não pertençam à empresa de caminho-de-ferro 
que circula na rede ferroviária; 

 
 Veículos alugados ou colocados à disposição de outras empresas de caminho-de-

ferro; 
 
 Veículos reservados exclusivamente aos serviços de transporte ou destinados a 

serem vendidos ou abatidos. 
 

A.II.A-02 Veículo ferroviário de alta velocidade 

Veículo ferroviário concebido para se deslocar a uma velocidade de cruzeiro de, pelo menos, 
250 km/h em linhas dedicadas de alta velocidade. 

 

A.II.A-03 Veículo ferroviário pendular de alta velocidade 

Veículo ferroviário com um sistema pendular concebido para se deslocar a uma velocidade de 
cruzeiro da ordem dos 200 km/h ou superior em linhas de alta velocidade beneficiadas. 

 

A.II.A-04 Veículo ferroviário convencional de alta velocidade 

Qualquer veículo ferroviário que não tenha sido especificamente concebido para circular em 
linhas de alta velocidade dedicadas ou beneficiadas, mas mesmo assim capaz de atingir uma 
velocidade de cruzeiro máxima de aproximadamente 200 km/h. 

A.II.A-05 Composição 

Conjunto indeformável de automotora(s) e reboque(s) de automotora ou locomotiva(s) e 
veículo(s) ferroviário(s) de passageiros. 

 
Incluem-se as composições que são tecnicamente divisíveis mas que mantêm normalmente a 
mesma configuração. É possível acoplar uma composição a outra. Por vezes a tracção 
poderá ser distribuída por mais de um veículo motor. 
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A.II.A-06 Veículo motor 

Veículo equipado com força motriz e motor, ou apenas com motor, destinado unicamente a 
rebocar outros veículos (“locomotiva”) ou a rebocar outros veículos e a transportar 
passageiros e/ou mercadorias (“automotora”).  

 

A.II.A-07 Locomotiva 

Veículo ferroviário equipado com força motriz com potência igual ou superior a 110 kW no 
dispositivo de engate, com força motriz e motor ou apenas com motor, destinado apenas a 
rebocar veículos ferroviários.  
 
Excluem-se os locotractores. 
 
Tipos de locomotivas: 
 
- Locomotiva eléctrica 
 

Locomotiva com um ou mais motores eléctricos, accionados principalmente por energia 
eléctrica transmitida por fios de contacto aéreos ou carris condutores, ou proveniente de 
acumuladores incorporados na locomotiva.  
 
As locomotivas assim equipadas e providas de um gerador (diesel ou outro) para fornecer 
energia ao motor eléctrico quando este não pode ser alimentado através de um fio aéreo 
ou de um carril condutor são classificadas como locomotivas eléctricas. 

 
- Locomotiva diesel 
 

Locomotiva accionada principalmente por um motor diesel, independentemente do tipo de 
transmissão instalada. 
 
Contudo, as locomotivas diesel que estejam equipadas para serem accionadas por 
electricidade transmitida por fio aéreo ou por carril condutor são classificadas como 
locomotivas eléctricas. 

 
- Locomotiva a vapor 
 

Locomotiva, de cilindros ou turbina, utilizando como força motriz o vapor, 
independentemente do tipo de combustível utilizado. 

 

A.II.A-08 Veículo motor de um metropolitano ligeiro de superfície 

Veículo ferroviário equipado com força motriz com potência inferior a 110 kW no dispositivo de 
engate (coupler). 
 
Normalmente usado para manobras ou para composições de trabalho e serviços de curta 
distância ou pequena tonelagem em terminais. A definição das várias categorias de 
locomotivas (eléctrica, diesel) aplica-se, mutatis mutandis, aos veículos motores de um 
metropolitano ligeiro de superfície. 

A.II.A-09 Automotora 

Veículo ferroviário com motor, destinado ao transporte de passageiros ou de mercadorias por 
caminho-de-ferro.  
 
A definição das várias categorias de locomotivas (eléctrica, diesel) aplica-se, mutatis 
mutandis, às automotoras. 
 
Um bloco constituído por automotoras e reboques de automotora pode ser referido como: 
 
- "unidade múltipla" se for modular; 
- "composição" se for indeformável. 
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Nas estatísticas de veículos motores, cada automotora de um conjunto indeformável é 
contada separadamente; nas estatísticas de veículos de transporte de passageiros ou de 
mercadorias, cada elemento destinado ao transporte de passageiros ou de mercadorias (com 
motor e sem motor) conta-se como uma unidade. Independentemente de possuir 
compartimentos instalados ou não para os maquinistas, qualquer unidade equipada com força 
motriz deve ser considerada um veículo motor. Quando duas unidades automotoras possuem 
uma bogie comum de tracção são ambas consideradas um veículo motor.  

 

A.II.A-10 Veículo ferroviário de passageiros 

 
Veículo ferroviário para transporte de passageiros, mesmo quando inclui um ou mais 
compartimentos ou espaços especialmente reservados para bagagem, encomendas, correio, 
etc. 
 
Nesta classe de veículos incluem-se veículos especiais, tais como carruagens-cama, 
carruagens-salão, carruagens-restaurante, carruagens-ambulância e furgões que transportem 
veículos rodoviários de passageiros acompanhados. Cada veículo de um conjunto 
indeformável destinado ao transporte de passageiros deve-se considerar como um veículo 
ferroviário de passageiros. Incluem-se nesta categoria as automotoras no caso de se 
destinarem ao transporte de passageiros. 

 

A.II.A-11 Veículo do metropolitano  

 
Veículo ferroviário eléctrico destinado ao uso numa linha de metropolitano. 
 
Recebe normalmente a electricidade de um terceiro carril. 

 

A.II.A-12 Eléctrico (tramway) 

Veículo rodoviário de transporte de passageiros ou carga concebido para ser usado numa 
linha de eléctrico. 

 

A.II.A-13 Metropolitano ligeiro de superfície 

Veículo ferroviário concebido para ser usado numa linha de metropolitano ligeiro de 
superfície. 

 

A.II.A-14 Reboque de automotora 

Veículo ferroviário de passageiros não equipado com força motriz, acoplado a uma ou mais 
automotoras. 
 
Os veículos destinados ao transporte de mercadorias, mesmo no caso de serem puxados por 
uma automotora, são designados como vagões. 
 

A.II.A-15 Carruagem 

Veículo ferroviário para transporte de passageiros sem ser automotora ou reboque de 
automotora. 
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A.II.A-16 Número de lugares sentados e deitados 

Número total de lugares sentados e/ou deitados disponíveis num veículo de passageiros 
quando este assegura o serviço a que se destina. 
 
Estão excluídos os lugares sentados nas carruagens-restaurante e nas carruagens-bar. 
 

A.II.A-17 Número de lugares em pé 

Número de lugares em pé autorizados num veículo de passageiros quando este assegura o 
serviço a que se destina. 
 

A.II.A-18 Furgão 

Veículo ferroviário sem motor que entra na composição dos comboios de passageiros ou de 
mercadorias e utilizado pelo pessoal do comboio, bem como, se necessário, para o transporte 
de bagagens, encomendas, bicicletas, furgões que transportem veículos rodoviários de 
passageiros acompanhados, etc. 
 
Os veículos com um ou mais compartimentos para passageiros não são considerados como 
furgões, mas como veículos ferroviários de passageiros. As carruagens-postais incluem-se na 
categoria dos furgões caso não disponham de um compartimento para passageiros. 
 

A.II.A-19 Vagão 

Veículo ferroviário destinado normalmente ao transporte de mercadorias. 
 

A.II.A-20 Vagão pertencente a empresa de caminho-de-ferro  

Qualquer vagão pertencente a uma empresa de caminho-de-ferro. 
 
Excluem-se os vagões particulares. 
 

A.II.A-21 Vagão particular 

Vagão que não pertence a uma empresa de caminho-de-ferro principal, embora esteja ao seu 
serviço e autorizado a circular em determinadas condições, ou vagão alugado por uma 
empresa de caminho-de-ferro principal a terceiros. 
 

A.II.A-22 Vagão fechado 

Vagão caracterizado pela sua construção fechada com tejadilho e bordos altos, que pode ser 
fechado a cadeado e/ou selado.  
 
Incluem-se os vagões com tecto de abrir, bem como os vagões isotérmicos, caloríficos e 
refrigerados. 
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A.II.A-23 Vagão isotérmico 

Vagão fechado cuja caixa é construída com paredes, portas, chão e tejadilho isoladores, 
limitando as trocas de calor entre o interior e o exterior da caixa, de modo a que o coeficiente 
global de transmissão térmica (coeficiente K) permita incluir o vagão numa das duas 
categorias seguintes:  
- IN = Equipamento isotérmico normal: caracterizado por um coeficiente K igual ou inferior a 

0,7 W/m
2
 oC; 

- IR = Equipamento isotérmico reforçado: caracterizado por um coeficiente K igual ou inferior 

a 0,4 W/m
2
 oC. 

 

A.II.A-24 Vagão refrigerado (Reefer) 

Vagão isotérmico que utiliza uma fonte de frio. Estas fontes podem ser: 
 
- Gelo hídrico, com ou sem adição de sal; 
- Placas eutécticas; gelo carbónico, com ou sem regulação de sublimação; 
- Gases liquefeitos, com ou sem regulador de evaporação, etc. que não seja uma unidade 

mecânica ou de "absorção". 
 
Um vagão deste tipo pode, com uma temperatura média exterior de + 30 ºC, baixar a 
temperatura interior da caixa vazia e, subsequentemente, mantê-la, utilizando agentes 
frigorigéneos e dispositivos adequados: 
  
- a +7º C, no máximo, para a classe A; 
- a -10º C, no máximo, para a classe B; 
- a -20º C, no máximo, para a classe C; e 
- a 0º C, no máximo, para a classe D. 
 

A.II.A-25 Vagão frigorífico 

Vagão isotérmico, provido de um dispositivo individual de produção de frio, ou colectivo 
através de um dispositivo de produção de frio externo para várias unidades do mesmo tipo. 
Entre estes dispositivos de produção de frio figuram: 
 
- as unidades de compressão mecânica; 
- as unidades de "absorção". 
 
Um vagão deste tipo deverá, com uma temperatura média exterior de +30 ºC, baixar a 
temperatura interior da caixa vazia e, subsequentemente, mantê-la de forma permanente a 
níveis que estejam de acordo com as seguintes normas: 
 
Classe A. A temperatura interna do vagão deve ser mantida entre +12 ºC e 0 ºC inclusive. 
 
Classe B. A temperatura interna do vagão deve ser mantida entre +12 ºC e -10 ºC inclusive. 
 
Classe C. A temperatura interna do vagão deve ser mantida entre +12 ºC e -20 ºC inclusive. 
 

A.II.A-26 Vagão calorífico  

Vagão isotérmico provido de um dispositivo de produção de calor. 
 
Classe A. Equipamento calorífico, para utilização quando a temperatura média exterior é -
10 ºC; e,  
Classe B. Equipamento calorífico, para utilização quando a temperatura média exterior é -
20 ºC. 
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A.II.A-27 Vagão aberto de bordos altos 

Vagão sem tejadilho e com bordos fixos superiores a 60 cm de altura. 
 

A.II.A-28 Vagão plataforma 

Vagão sem tejadilho e sem bordos, ou sem tejadilho e com bordos não superiores a 60 cm de 
altura, ou vagão com balanceiro transversal, do tipo corrente ou especial. 
 

A.II.A-29 Vagão-cisterna 

Vagão destinado ao transporte a granel de líquidos ou gases. 
 

A.II.A-30 Vagão-silo 

Vagão destinado ao transporte a granel de produtos pulverulentos, como cimento, farinha, 
gesso, etc.  
 

A.II.A-31 Vagão para transporte intermodal (cf. G.II-10) 

Vagão construído ou equipado especificamente para o transporte de unidades de transporte 
intermodal (UTI) ou outros veículos rodoviários para transporte de mercadorias.  
 
Existem os seguintes tipos de vagões: 
 
- Vagão de bolsa fixa: vagão ferroviário com uma bolsa interior para colocação do conjunto 

eixo/rodas de um semi-reboque; 
- Vagão cesto: vagão ferroviário com uma subestrutura desmontável, equipada com 

dispositivos para a movimentação vertical de forma a permitir a carga e descarga de 
semi-reboques ou veículos rodoviários motorizados; 

- Vagão esqueleto: vagão ferroviário com um chassis central concebido para transportar 
um semi-reboque; 

- Vagão de plataforma rebaixada: vagão ferroviário com uma plataforma rebaixada de 
carga para transportar inter alia UTI; 

- Vagão estrada: vagão ferroviário com uma plataforma rebaixada a todo o comprimento 
que, quando ligado a outros vagões deste tipo, forma uma estrada; 

- Vagão de duplo empilhamento: vagão ferroviário concebido para o transporte de 
contentores empilhados em cima de outros; 

- Semi-reboque bimodal: um semi-reboque rodoviário que pode ser convertido em vagão 
ferroviário através da instalação de bogies para vagões ferroviários. 

 

A.II.A-32 Capacidade de carga de um vagão 

Peso máximo autorizado de carga que pode transportar. 
 

A.II.A-33 Idade de um veículo ferroviário 

Número de anos desde o primeiro registo de um veículo ferroviário, independentemente do 
país de registo. 
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A.II.B CONTENTORES, ETC. 
 

A.II.B-01 Unidade de carga 

Contentor, caixa móvel. 
 
Os “contentores plataforma” (cf. A.II.B-09 infra) utilizados nos transportes marítimos deverão 
ser considerados como um tipo especial de contentor. 
 

A.II.B-02 Unidade de transporte intermodal (UTI) 

Contentor, caixa móvel ou semi-reboque/veículo motorizado de transporte rodoviário de 
mercadorias adequado ao transporte intermodal.  
 

A.II.B-03 Contentor 

Caixa especial para o transporte de carga, reforçada e empilhável, que permite 
movimentações horizontais ou verticais. 
A definição mais técnica de contentor é: 
 
"Elemento de equipamento de transporte: 
 
a) de carácter duradouro e, por conseguinte, suficientemente sólido para suportar múltiplas 

utilizações; 
b) especialmente concebido de forma a facilitar o transporte de mercadorias por um ou mais 

meios de transporte, sem ruptura de carga; 
c) equipado com acessórios que permitem uma movimentação rápida e, especialmente, a 

transferência de um modo de transporte para outro; 
d) concebido de forma a ser fácil de encher e de esvaziar; 
e) empilhável; e 
f) com um volume interno de, pelo menos, 1 m3." 
 
Excluem-se as caixas móveis. 
 
Apesar de não disporem de volume interno e de, consequentemente, não preencherem o 
critério (f) supra, os contentores plataforma (cf. A.II.B-09 infra) utilizados nos transportes 
marítimos deverão ser considerados como um tipo especial de contentor, sendo portanto 
incluídos nesta categoria. 
 

A.II.B-04 Dimensões dos contentores  

As principais dimensões dos contentores são as seguintes: 
 
a) Contentores ISO de 20 pés (20 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
b) Contentores ISO de 40 pés (40 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
c) Contentores de muito grande volume (contentores "oversize"); 
d) Contentores aéreos (contentores em conformidade com as normas do transporte aéreo). 
 
Os contentores apresentam normalmente uma altura de 8 pés, embora estejam também 
disponíveis outras alturas. Os ”contentores de grande volume” são contentores com uma 
altura de 9,5 pés. Os ”contentores de muito grande volume” são contentores que excedem as 
dimensões ISO, incluindo contentores com 45 pés, 48 pés e 53 pés de comprimento. Os 
contentores com as dimensões descritas nas alíneas a) a c) são designados grandes 
contentores. 
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A.II.B-05 Tara do contentor  

A tara de um contentor está incluída no peso total das cargas contentorizadas a transportar, e 
é também designada por peso bruto-bruto das mercadorias. O peso bruto das cargas 
contentorizadas a transportar pode ser calculado a partir do peso bruto-bruto deduzindo a tara 
do contentor e vice-versa. Se faltar a informação sobre a tara, o peso desta poderá ser 
calculado usando os valores médios infra. 
 
A tara de um contentor pode ser calculada como: 
 
Contentor ISO com 20 pés  2,3 toneladas 
Contentor ISO com 40 pés  3,7 toneladas 
Contentor ISO com mais de 20 pés e menos de 40 pés de comprimento  3,0 toneladas 
Contentor ISO com mais de 40 pés de comprimento 4,7 toneladas 

A.II.B-06 Tipos de contentores  

Os principais tipos de contentores, definidos pelo Manual de Normas ISO sobre Contentores 
de Carga, são os seguintes: 
 

a) Contentores de uso geral; 
 

b) Contentores de uso específico: 
a. Contentores ventilados fechados; 
b. Contentores abertos (open top); 
c. Contentores plataforma de lados abertos (open sided); 
d. Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura completa; 
e. Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos 

fixos; 
f. Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos 

rebatíveis; 
g. Contentores (plataforma); 
 

c) Contentores para cargas específicas: 
a. Contentores térmicos; 
b. Contentores isotérmicos; 
c. Contentores refrigerados (fluido frigorigéneo perdido); 
d. Contentores refrigerados mecanicamente; 
e. Contentores aquecidos; 
f. Contentores refrigerados e aquecidos; 
g. Contentores-cisterna; 
h. Contentores para granéis secos; 
i. Contentores para carga designada (como automóveis, gado e outros); e 
j. Contentores para transporte aéreo. 

 

A.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – Unidade Equivalente a Vinte Pés)  

A unidade estatística baseada num contentor ISO com 20 pés de comprimento (6,10 m) que 
serve de medida normalizada para contentores com diversas capacidades e para descrever a 
capacidade de navios porta-contentores ou de terminais. Um contentor ISO com 20 pés é 
igual a 1,00 TEU. 
 
Um contentor ISO de 40 pés é igual a 2,00 TEU. 
Um contentor com um comprimento situado entre 20 e 40 pés é igual a 1,50 TEU. 
Um contentor com comprimento superior a 40 pés é igual a 2,25 TEU. 
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A.II.B-08 Caixa móvel  

Uma unidade para o transporte de carga optimizada para as dimensões dos veículos 
rodoviários e equipada com dispositivos de manipulação para a transferência entre modos, 
habitualmente rodovia/ferrovia.  
 
Estas unidades não foram inicialmente concebidas para serem empilhadas quando cheias ou 
com a abertura superior em posição aberta. Muitas unidades podem agora sê-lo, embora não 
na mesma medida que os contentores. A principal característica que as distingue dos 
contentores reside no facto de estarem optimizadas para as dimensões dos veículos 
rodoviários. Esta unidade requer a aprovação da UIC para ser usada em ferrovias. Algumas 
caixas móveis estão equipadas com pilares retrácteis sobre os quais a unidade assenta 
quando não se encontra no veículo. 
 

A.II.B-09 Plataforma  

Plataforma carregável que não dispõe de qualquer super-estrutura mas que tem o mesmo 
comprimento e largura da base de um contentor e está dotada de peças de canto nos ângulos 
superiores e inferiores. 
 
Este é um termo alternativo utilizado para determinados tipos de contentores para fins 
específicos, nomeadamente contentores plataforma e contentores de tipo plataforma com 
estruturas incompletas. 

 

A.II.B-10 Palete  

Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e o empilhamento de mercadorias.  
 
As paletes são normalmente feitas de madeira, com dimensões normalizadas: 
1000mm X 1200mm (ISO) e 800mm X 1200mm (CEN). 
 

A.II.B-11 Gaiola com rodas, contentor com rodas, palete com rodas 

Unidade pequena, não empilhável, apresentando normalmente a forma de um paralelepípedo 
com rodas que tem como objectivo facilitar as operações de carga e descarga de mercadorias.  
 
 

A.II.B-12 Unidade móvel (Ro-Ro)  

Equipamento dotado de rodas para o transporte de mercadorias, como um camião, reboque 
ou semi-reboque, que possa ser conduzido ou rebocado para bordo de uma embarcação ou 
comboio. 
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A.III EMPRESAS, RESULTADOS ECONÓMICOS E EMPREGO 

A.III-01 Empresa ferroviária 

Qualquer entidade privada ou pública cuja actividade principal seja a de operador ferroviário, 
gestor de infra-estruturas ou empresa integrada. 
 
Uma empresa cuja actividade principal não esteja relacionada com os caminhos-de-ferro 
deverá ser incluída se detiver uma quota não negligenciável no mercado dos caminhos-de-
ferro. Só deverão ser comunicadas as actividades relacionadas com os caminhos-de-ferro. 
 

A.III-02 Operador de transportes ferroviários 

Qualquer empresa pública ou privada que preste serviços de transporte ferroviário de 
mercadorias e/ou de passageiros. 
 
Incluem-se todos os operadores de transportes que disponham/disponibilizem tracção. 
Excluem-se operadores de transportes ferroviárias que desenvolvam a sua actividade inteira 
ou principalmente no âmbito de instalações industriais e similares, incluindo portos, e 
operadores de transportes ferroviários que forneçam principalmente serviços ao turismo local, 
como linhas de comboios históricos a vapor. Por vezes é utilizado o termo "empresa 
ferroviária". 
 

A.III-03 Gestor de infra-estruturas 

Qualquer empresa ou operador de transportes responsável especificamente pelo 
estabelecimento e manutenção de infra-estruturas ferroviárias, assim como pela operação dos 
sistemas de acompanhamento e segurança dos comboios. 
 
Um gestor de infra-estruturas poderá delegar noutra empresa ferroviária as seguintes tarefas: 
manutenção de infra-estruturas ferroviárias, assim como operação do sistema de 
acompanhamento e segurança. 
 

A.III-04 Empresa integrada 

Operador de transportes ferroviários que também é gestor de infra-estruturas. 
 

A.III-05 Emprego 

Número médio de pessoas ao serviço, durante um determinado período, numa empresa 
ferroviária, bem como as pessoas que trabalham no exterior da empresa, mas a ela estão 
vinculados por um contrato de trabalho, sendo aí directamente remuneradas. 
 
As estatísticas devem incluir o pessoal empregado a tempo inteiro ou período equivalente 
para efectuar todas as actividades principais e auxiliares da empresa (exploração dos 
caminhos-de-ferro, renovações, novas construções, serviços rodoviários e marítimos, 
produção de electricidade, hotéis e restaurantes, etc.). 
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A.III-06 Tipos de emprego 

Os principais tipos de emprego considerados são os seguintes: 
 
- Administração geral, incluindo o pessoal dos serviços administrativos da Direcção-Geral e 

das Direcções Regionais (por exemplo: financeiro, jurídico, de pessoal etc.), bem como o 
conjunto de directores. 

 
Exclui o pessoal administrativo dos serviços especializados (movimento e tráfego, material 
de tracção e circulante, vias e obras) que é considerado nas estatísticas relativas a cada 
um desses serviços. 

 
- Movimento e tráfego 

 
Pessoal das estações (excluindo pessoal dos sistemas de acompanhamento e segurança), 
pessoal de condução (excluindo pessoal das unidades de tracção) e dos serviços centrais 
e regionais associados. Inclui turismo e publicidade. 
 

- Material circulante e de tracção 
 

Condutores dos veículos motores, oficinas, pessoal de inspecção e pessoal administrativo 
correspondente aos serviços centrais e regionais. 

 
-  Desenvolvimento e conservação das instalações fixas 
 
- Pessoal de conservação e vigilância das instalações fixas (incluindo pessoal que opera os 

sistemas de acompanhamento e segurança) 
 
- Outras actividades 

 
Pessoal afecto aos serviços rodoviários de passageiros e de mercadorias, serviços 
marítimos, centrais eléctricas, serviços de hotelaria, etc. 

 

A.III-07 Volume de negócios  

Montante total facturado por uma empresa ferroviária durante o período de referência. 
Corresponde às vendas no mercado de bens ou serviços fornecidos a terceiros. O volume de 
negócios inclui todos os impostos e taxas sobre os bens ou serviços facturados pela empresa, 
com excepção do IVA facturado pela empresa aos seus clientes. Inclui, ainda, todos os outros 
encargos imputados aos clientes. Devem-se deduzir as reduções de preços, abatimentos e 
descontos acordados com os clientes, bem como o valor das embalagens devolvidas, 
exceptuando os descontos por pronto pagamento. 

 
O volume de negócios não inclui as vendas dos activos imobilizados. Excluem-se igualmente 
os subsídios de exploração concedidos por autoridades públicas. 

 

A.III-08 Despesas de investimento em infra-estruturas  

Verbas consagradas a novas construções e ampliação das infra-estruturas existentes, 
incluindo reconstruções, renovações e grandes obras de conservação. 
 
As infra-estruturas incluem terrenos, construções de vias e instalações fixas, edifícios, pontes 
e túneis, bem como equipamentos, aparelhos e instalações fixas conexas (sinalização, 
telecomunicações, catenárias, subestações eléctricas, etc.) por oposição ao material 
circulante. 
 

A.III-09 Despesas de investimento em material circulante 

 
Verbas consagradas à aquisição de novos veículos ferroviários. 
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A.III-10 Despesas de conservação das infra-estruturas  

Verbas consagradas à manutenção das infra-estruturas em estado de utilização. 
 

A.III-11 Despesas de manutenção do material circulante 

Verbas consagradas à manutenção dos veículos ferroviários em estado de utilização. 
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A.IV TRÁFEGO  

A.IV-01 Tráfego ferroviário  

Qualquer movimento de um veículo ferroviário nas linhas em exploração. 
 
Quando um veículo ferroviário é transportado por outro veículo, só é considerado o 
movimento do veículo transportador (modo activo). 
 

A.IV-02 Tráfego ferroviário em território nacional 

Qualquer movimento de um veículo ferroviário no interior de um território nacional, 
independentemente do país em que o veículo se encontra registado. 
 

A.IV-03 Serviço de manobras 

Movimento de um veículo ferroviário ou de um conjunto de veículos ferroviários dentro de uma 
estação ou de outra instalação ferroviária (depósito, oficina, centro de triagem, etc.). 
 

A.IV-04 Percurso ferroviário 

Movimento de um veículo ferroviário de um determinado ponto de partida para um 
determinado ponto de destino.  
 
Um percurso pode dividir-se numa série de etapas ou de secções. 
 

A.IV-05 Comboio 

Um ou vários veículos ferroviários rebocados por uma ou várias locomotivas ou automotoras, 
ou apenas uma automotora, circulando com um número ou designação determinada, de um 
ponto inicial fixo a um determinado ponto de destino fixo. 
 
Uma locomotiva isolada, isto é, que circula sozinha, não é considerada um comboio. 
 

A.IV-06 Tipos de comboio 

Os principais tipos considerados são os seguintes: 
 
- Comboio de mercadorias: comboio constituído por um ou vários vagões e, eventualmente, 

por furgões circulando em vazio ou em carga; 
- Comboio de passageiros: comboio afecto ao transporte de passageiros, constituído por 

um ou mais veículos ferroviários de passageiros e, eventualmente, por furgões circulando 
em vazio ou em carga; 

- Comboio misto: comboio constituído por veículos ferroviários de transporte de 
passageiros e por vagões; 

- Outros comboios: comboios que circulam exclusivamente para as necessidades da 
empresa ferroviária, não assegurando qualquer tráfego comercial. 
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A.IV-07 Comboio-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de um comboio, na distância de um 
quilómetro.  
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. 
 

A.IV-08 Veículo motor-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de um veículo motor activo, na distância 
de um quilómetro.  
 
Incluem-se os veículos motores isolados (sem rebocarem uma carga). Excluem-se as 
operações de manobras. 
 

A.IV-09 Veículo rebocado-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de um veículo rebocado, na distância de 
um quilómetro. 
 
Incluem-se os movimentos de automotoras. Excluem-se as operações de manobras. 
 

A.IV-10 Tonelada-quilómetro oferecida    

Unidade de medida correspondente à deslocação, na distância de um quilómetro, de uma 
tonelada oferecida num vagão, quando este assegura o serviço a que se destina 
essencialmente. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. Excluem-se as operações de 
manobras e outros movimentos semelhantes. 
 

A.IV-11 Vagão-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de um vagão, em carga ou vazio, na 
distância de um quilómetro. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida (cada país regista os 
quilómetros percorridos no seu território). Excluem-se as operações de manobras e outros 
movimentos semelhantes. Incluem-se os percursos de todos os vagões, independentemente 
do proprietário do vagão. 
 

A.IV-12 Lugar-quilómetro oferecido 

Unidade de medida correspondente à deslocação, na distância de um quilómetro, de um lugar 
oferecido num veículo ferroviário de transporte de passageiros, quando esse veículo assegura 
o serviço a que se destina essencialmente. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. Excluem-se as operações de 
manobras e outros movimentos semelhantes. 
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A.IV-13 Tonelada-quilómetro bruta completa (bruta-bruta) rebocada  

Unidade de medida correspondente à deslocação, na distância de um quilómetro, de uma 
tonelada do veículo ferroviário, incluindo o peso do veículo motor. 
 
Inclui-se o peso do veículo motor, do veículo ferroviário rebocado e da sua carga. Excluem-se 
os passageiros e a sua bagagem. Excluem-se as operações de manobras e outros 
movimentos semelhantes. 
 

A.IV-14 Tonelada-quilómetro bruta rebocada 

Unidade de medida correspondente à deslocação, na distância de um quilómetro, de uma 
tonelada de veículos rebocados (e automotoras) e da sua carga. 
 
Inclui-se o peso das automotoras, excluindo-se contudo o peso das locomotivas. Excluem-se 
os passageiros e a sua bagagem. Excluem-se as operações de manobras e outros 
movimentos semelhantes. 
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A.V MEDIÇÃO DO TRANSPORTE 

A.V-01 Transporte ferroviário 

Qualquer movimento de mercadorias e/ou passageiros num veículo ferroviário, numa 
determinada rede ferroviária. 
 
Quando um veículo ferroviário é transportado por outro veículo ferroviário, só é considerado o 
movimento do veículo transportador (modo activo). 
 

A.V-02 Tipos de transporte ferroviário 

Os principais tipos são os seguintes: 
 
- Transporte ferroviário comercial: Transporte efectuado para terceiros mediante 

remuneração. 
 
- Transporte ferroviário de serviço: Transporte efectuado por uma empresa ferroviária para 

satisfazer as necessidades internas, quer esse transporte produza ou não receitas 
contabilísticas. 

 

A.V-03 Transporte ferroviário nacional 

Transporte ferroviário entre dois locais (um local de carga/embarque e um local de 
descarga/desembarque) situados no mesmo país. 
 
Pode envolver um trânsito por um segundo país. 
 

A.V-04 Transporte ferroviário internacional 

Transporte ferroviário entre dois locais (um local de carga/embarque e um local de 
descarga/desembarque) situados em dois países diferentes. 
 
Pode envolver um trânsito por um ou mais países. Para evitar uma dupla contabilização cada 
país deve apenas contar os passageiros por quilómetro (pkm) ou toneladas por quilómetro 
(tkm) transportados no seu território. O número de passageiros ou o peso da carga 
transportada será contado em cada país. 
 

A.V-05 Transporte ferroviário em trânsito 

Transporte ferroviário através de um país entre dois locais (um local de carga/embarque e um 
local de descarga/desembarque) fora desse país. 
 
As operações que envolvam uma "mudança de gabari" entre linhas férreas com gabaris 
diferentes dentro de um país são consideradas como transportes em trânsito e não como 
descarga e carga.  
 
As operações de transporte que impliquem a carga/embarque ou descarga/desembarque de 
um veículo ferroviário na fronteira desse país a partir de/para outro modo de transporte, como 
por exemplo o transbordo entre o transporte ferroviário e marítimo nos portos, não são 
consideradas como transportes em trânsito. 
 

A.V-06 Passageiro ferroviário 

Qualquer pessoa, excluindo o pessoal afecto ao serviço do comboio, que efectue um percurso 
por via-férrea. 
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Excluem-se os passageiros que efectuam um percurso num “ferry-boat” ou autocarro 
explorado pela empresa ferroviária. 
 

A.V-07 Passageiro ferroviário com bilhete 

Passageiro com título de transporte adquirido contra pagamento. 
 

A.V-08 Passageiro–quilómetro ferroviário (pkm) 

Unidade de medida correspondente ao transporte de um passageiro ferroviário por caminho-
de-ferro, na distância de um quilómetro. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida pelo passageiro na rede em 
questão. Para evitar uma dupla contabilização cada país deve apenas contar os passageiros 
por quilómetro (pkm) transportados no seu território. Se tal não for possível, deve 
considerar-se a distância cobrada ou estimada correspondente à tarifa. 
 

A.V-09 Passageiro ferroviário embarcado 

Passageiro que toma lugar a bordo de um veículo ferroviário a fim de ser por ele transportado. 
 
O transbordo de um veículo ferroviário directamente para outro, independentemente do 
operador de transporte ferroviário, não é considerado como desembarque / embarque. 
Sempre que, durante o transbordo, for utilizado outro meio de transporte, tal deverá ser 
considerado como desembarque de um veículo ferroviário seguido de um embarque 
subsequente num veículo ferroviário. 
 

A.V-10 Passageiro ferroviário desembarcado 

Passageiro que desce de um veículo ferroviário depois de por ele ter sido transportado. 
 
O transbordo de um veículo ferroviário directamente para outro, independentemente do 
operador de transporte ferroviário, não é considerado como desembarque / embarque. 
Sempre que, durante o transbordo, for utilizado outro meio de transporte, tal deverá ser 
considerado como desembarque de um veículo ferroviário seguido de um embarque 
subsequente num veículo ferroviário. 

 

A.V-11 Viagem de passageiro ferroviário 

Combinação do local de embarque com o local de desembarque dos passageiros 
transportados por caminho-de-ferro, independentemente do itinerário percorrido na rede 
ferroviária. 
 

A.V-12 Local de embarque 

Local em que o passageiro toma lugar a bordo de um veículo ferroviário a fim de ser por ele 
transportado. 
 
O transbordo de um veículo ferroviário directamente para outro, independentemente do 
operador de transporte ferroviário, não é considerado como desembarque / embarque. 
Sempre que, durante o transbordo, for utilizado outro meio de transporte, tal deverá ser 
considerado como desembarque de um veículo ferroviário seguido de um embarque 
subsequente num veículo ferroviário. 
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A.V-13 Local de desembarque 

Local em que o passageiro saiu de um veículo ferroviário, depois de por ele ter sido 
transportado. 
 
O transbordo de um veículo ferroviário directamente para outro, independentemente do 
operador de transporte ferroviário, não é considerado como desembarque / embarque. 
Sempre que, durante o transbordo, for utilizado outro meio de transporte, tal deverá ser 
considerado como desembarque de um veículo ferroviário seguido de um embarque 
subsequente num veículo ferroviário. 
 

A.V-14 Remessa  

Conjunto de mercadorias transportadas ao abrigo de um mesmo documento de transporte, de 
acordo com os regulamentos e as tarifas em vigor, sempre que existam. 
 

A.V-15 Tipos de remessa 

Os principais tipos são os seguintes: 
 
- Comboio completo: Qualquer remessa, composta por um ou vários vagões carregados, 

entregue a transporte ao mesmo tempo, pelo mesmo expedidor, na mesma estação, e 
enviada sem alteração na composição do comboio para a mesma estação de destino; 

- Vagão completo: Qualquer remessa de mercadorias para a qual é necessária a utilização 
exclusiva de um vagão ao longo de toda a viagem, quer a sua capacidade de carga seja 
totalmente utilizada ou não; exclui os vagões completos num comboio completo;  

- Detalhe: Qualquer remessa para a qual não é necessária a utilização de um comboio 
completo ou de um vagão ou vagões completos. 

 

A.V-16 Mercadorias transportadas por caminho-de-ferro 

Qualquer mercadoria transportada por um veículo ferroviário. 
 
Inclui todas as embalagens e equipamentos, como contentores, caixas móveis e paletes, 
assim como os veículos rodoviários de transporte de mercadorias transportados por caminho-
de-ferro. 
 

A.V-17 Peso bruto-bruto das mercadorias 

Inclui o peso total das mercadorias transportadas, de todas as embalagens, bem como a tara 
da unidade de transporte (isto é, contentores, caixas móveis e paletes para embalagem das 
mercadorias, bem como veículos rodoviários de transporte de mercadorias com carga 
transportados por caminho-de-ferro). 
 
É este o peso a usar na compilação de estatísticas sobre os transportes ferroviários. 
 

A.V-18 Peso bruto das mercadorias 

Inclui a tonelagem das mercadorias transportadas, incluindo as embalagens, mas excluindo a 
tara das unidades de transporte (isto é, contentores, caixas móveis e paletes para embalagem 
das mercadorias, bem como veículos rodoviários de transporte de mercadorias com carga 
transportados por caminho-de-ferro). 

 

A.V-19 Tara  

O peso de uma unidade de transporte (isto é, contentores, caixas móveis e paletes para 
embalagem das mercadorias, bem como veículos rodoviários de transporte de mercadorias 
com carga transportados por caminho-de-ferro) antes de ser carregada qualquer carga. 
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A.V-20 Tonelada-quilómetro (tkm) 

Unidade de medida correspondente à deslocação, na distância de um quilómetro, de uma 
tonelada de mercadorias.  
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida pelo passageiro na rede em 
questão. Para evitar uma dupla contabilização cada país deve apenas contar os passageiros 
por quilómetro (pkm) transportados no seu território. Se tal não for possível, deve 
considerar-se a distância cobrada ou estimada correspondente à tarifa. 
 

A.V-21 Tipos de mercadorias transportadas por caminho-de-ferro 

As mercadorias transportadas podem ser classificadas segundo o seu tipo. 
 
São exemplos de sistemas de classificação as nomenclaturas NST 2007, que substitui a 
nomenclatura CSTE, e NST/R (edição revista - Eurostat). 
 

A.V-22 Tipos de carga transportada  

As mercadorias transportadas podem ser classificadas segundo a nomenclatura CEE/NU 
(Códigos dos tipos de carga, das embalagens e dos materiais de embalagem, Recomendação 
CEE/NU nº 21 das Nações Unidas, Genebra, Março de 1986). Os tipos de carga são os 
seguintes: 
 
- Granel líquido; 
- Granel sólido; 
- Grande contentor de carga; 
- Outro contentor de carga; 
- Mercadorias em palete; 
- Mercadorias pré-arrumadas; 
- Unidades móveis motorizadas; 
- Outras unidades móveis; 
- Outros tipos de carga. 
 

A.V-23 TEU-quilómetro  

Unidade de medida correspondente ao movimento de uma TEU, na distância de um 
quilómetro. 
 

A.V-24 Mercadorias perigosas  

Os tipos de mercadorias perigosas transportadas por caminho-de-ferro são os que se 
encontram definidos na 15ª edição revista das Recomendações para o Transporte de 
Mercadorias Perigosas das Nações Unidas, Genebra, 2007. 
 
- Classe 1:  Explosivos; 
- Classe 2:  Gases; 
- Classe 3:  Líquidos inflamáveis; 
- Classe 4:  Sólidos inflamáveis; substâncias susceptíveis de combustão 

espontânea; substâncias que, em contacto com a água, emitem 
gases inflamáveis;  

- Classe 5:  Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos; 
- Classe 6:  Substâncias tóxicas e infecciosas; 
- Classe 7:  Material radioactivo; 
- Classe 8:  Substâncias corrosivas; 
- Classe 9:  Diversas substâncias e artigos perigosos. 
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A.V-25 Mercadorias carregadas 

Mercadorias colocadas num veículo ferroviário e expedidas por caminho-de-ferro. 
 
Contrariamente ao que acontece nos transportes rodoviários e por vias navegáveis interiores, 
os transbordos de um veículo ferroviário directamente para outro e as mudanças de veículo 
motor não são considerados descarga/carga. Contudo, se as mercadorias forem 
descarregadas de um veículo ferroviário, carregadas noutro modo de transporte e novamente 
carregadas noutro veículo ferroviário, tal é considerado como descarga do primeiro veículo 
ferroviário seguida de carga no segundo veículo ferroviário. 
 

A.V-26 Mercadorias descarregadas 

Mercadorias desembarcadas de um veículo ferroviário, após terem sido transportadas por 
caminho-de-ferro. 
 
Contrariamente ao que acontece nos transportes rodoviários e por vias navegáveis interiores, 
os transbordos de um veículo ferroviário directamente para outro e as mudanças de veículo 
motor não são considerados descarga/carga. Contudo, se as mercadorias forem 
descarregadas de um veículo ferroviário, carregadas noutro modo de transporte e novamente 
carregadas noutro veículo ferroviário, tal é considerado como descarga do primeiro veículo 
ferroviário seguida de carga no segundo veículo ferroviário. 
 

A.V-27 Transporte internacional de mercadorias por caminho-de-ferro – carregadas (saídas) 

Mercadorias transportadas por caminho-de-ferro entre um local de carga localizado no país 
declarante e um local de descarga noutro país. 
 
Excluem-se as mercadorias em trânsito. Incluem-se os vagões carregados numa rede 
ferroviária e saindo por "ferry-boat" até uma rede estrangeira. 
 

A.V-28 Transporte internacional de mercadorias por caminho-de-ferro – descarregadas 
(entradas) 

Mercadorias transportadas por caminho-de-ferro entre um local de carga localizado num país 
estrangeiro e um local de descarga no país declarante. 
 
Excluem-se as mercadorias em trânsito. Incluem-se os vagões carregados numa rede 
ferroviária estrangeira e entrados por “ferry-boat” para a rede declarante. 
 

A.V-29 Mercadorias em trânsito por caminho-de-ferro 

 
Mercadorias transportadas por caminho-de-ferro através do país declarante entre dois locais 
(local de carga/descarga) fora do país declarante. 
 
Incluem-se os vagões que entram ou saem da rede do país declarante por “ferry-boat”. 
 

A.V-30 Origem/destino do transporte de mercadorias por caminho-de-ferro 

Combinação do local de carga com o local de descarga das mercadorias transportadas por 
caminho-de-ferro, independentemente do itinerário percorrido.  

 
Os locais são definidos de acordo com sistemas internacionais de classificação como a 
Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) do EUROSTAT. 
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A.V-31 Local de carga 

 
Considera-se o local onde as mercadorias foram carregadas num veículo ferroviário de 
transporte de mercadorias. 

 
Contrariamente ao que acontece nos transportes rodoviários e por vias navegáveis interiores, 
os transbordos de um veículo ferroviário directamente para outro e as mudanças de veículo 
motor não são considerados descarga/carga. Contudo, se as mercadorias forem 
descarregadas de um veículo ferroviário, carregadas noutro modo de transporte e novamente 
carregadas noutro veículo ferroviário, tal é considerado como descarga do primeiro veículo 
ferroviário seguida de carga no segundo veículo ferroviário. 
 
 

A.V-32 Local de descarga 

 
Considera-se o local onde as mercadorias foram descarregadas de um veículo ferroviário de 
transporte de mercadorias. 
 
Contrariamente ao que acontece nos transportes rodoviários e por vias navegáveis interiores, 
os transbordos de um veículo ferroviário directamente para outro e as mudanças de veículo 
motor não são considerados descarga/carga. Contudo, se as mercadorias forem 
descarregadas de um veículo ferroviário, carregadas noutro modo de transporte e novamente 
carregadas noutro veículo ferroviário, tal é considerado como descarga do primeiro veículo 
ferroviário seguida de carga no segundo veículo ferroviário. 
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A.VI CONSUMO DE ENERGIA  

A.VI-01 Consumo de energia pelo transporte ferroviário 

Consumo final de energia dos veículos motores, quer na tracção, quer nos serviços e 
comodidades disponibilizados no comboio (aquecimento, ar condicionado, iluminação...). 

 

A.VI-02 Tonelada equivalente de petróleo (TEP) 

Unidade de medida de consumo de energia: 1 TEP = 0,041868 TJ. 
 
Os factores de conversão adoptados pela Agência Internacional de Energia (AIE) em 1991 
são os seguintes: 

 
 - Gasolina para motor   1,070 
 - Gasóleo/diesel    1,035 
 - Fuelóleo pesado    0,960 
 - Gás de petróleo liquefeito 1,130 
 - Gás natural    0,917 

 
O factor de conversão utilizado pela AIE para a electricidade é: 1 TWh = 0,086 Mtep. 
 

A.VI-03 Joule 

Unidade de medida de consumo de energia: 
 
- 1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh; 
- 1 terajoule = 23,88459 TEP. 
 

A.VI-04 Gasolina para motor 

Óleo leve de hidrocarboneto para utilização nos motores de combustão interna, excluindo os 
motores de aeronaves. 
 
A gasolina para motor é destilada entre 35 graus C e 215 graus C, sendo utilizada como 
combustível para motores de ignição comandada de veículos terrestres. A gasolina para 
motores pode incluir aditivos, oxigenatos e incrementadores de octanas, incluindo compostos 
de chumbo, como TEL (tetraetilo de chumbo) e TML (tetrametil de chumbo). 
 
Valor calorífico: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

A.VI-05 Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado) 

Óleo obtido a partir da última fracção produzida pela destilação atmosférica do petróleo bruto.  
 
No gasóleo/diesel incluem-se gasóleos pesados obtidos por redestilação no vácuo do resíduo 
da destilação atmosférica. O gasóleo/diesel destila entre 200 ºC e 380 ºC, com menos de 65% 
em volume (incluindo perdas), destilando a 250 ºC, e 80% ou mais a 350 ºC. O seu ponto de 
inflamação é sempre superior a 50 ºC e a sua densidade é superior a 0,81. Os óleos pesados 
obtidos por mistura agrupam-se com os gasóleos, desde que a sua viscosidade cinemática 
não exceda 25 cST a 40 ºC. 
 
Valor calorífico: 43,3 TJ/1 000 t. 
 



A. TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 
 

- 35 - 

A.VI-06 Fuelóleo pesado (residual) 

Óleo pesado que constitui o resíduo de destilação. 
 
Inclui todos os fuelóleos residuais (incluindo os obtidos por mistura). A viscosidade do fuelóleo 
pesado é superior a 25 cST a 40 ºC. O ponto de inflamação é sempre superior a 50 ºC e a 
sua densidade é superior a 0,90. 
 

A.VI-07 Gases de petróleo liquefeitos (GPL) 

Hidrocarbonetos leves da série das parafinas, derivados apenas da destilação do petróleo 
bruto. 
 
Os GPL incluem o propano e o butano ou uma mistura destes dois hidrocarbonetos. Podem 
ser liquefeitos a baixa pressão (5-10 atmosferas). No estado líquido e a uma temperatura de 
38ºC, a sua pressão de vapor relativa é inferior ou igual a 24,5 bars. A sua densidade 
específica oscila entre os 0,50 e os 0,58. 

 

A.VI-08 Hulha 

Sedimento orgânico fóssil natural, preto, com poder calorífico bruto superior a 23 860 kJ/kg 
(5 700 kcal/kg) quando livre de cinzas e com um teor em água correspondente a uma 
temperatura de 30 ºC e um teor de humidade do ar de 96%, cujo índice médio de reflectância 
da vitrinite é de, pelo menos, 0,6. 
 

A.VI-09 Linhite 

Carvão não aglomerante cujo poder calorífico bruto é inferior a 23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) 
quando livre de cinzas, e contendo mais de 31% de matérias voláteis, em produto seco isento 
de matérias minerais. 
 

A.VI-10 Electricidade 

Energia produzida por centrais hidroeléctricas, geotérmicas, nucleares e térmicas 
convencionais, bem como fontes renováveis, etc., excluindo-se a energia produzida por 
estações de bombagem, medida pelo poder calorífico de 3,6 TJ/GWh da electricidade. 
 



A. TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 
 

- 36 - 

A.VII ACIDENTES  

A.VII-01 Acidente 

Acontecimento súbito não desejado ou não previsto, ou sucessão específica de 
acontecimentos deste tipo, com consequências nocivas.  
 
Os acidentes ferroviários são acidentes em que pelo menos esteja envolvido um veículo 
ferroviário em movimento. 
Dividem-se nas seguintes categorias: 
 
- Colisões; 
- Descarrilamentos; 
- Acidentes em passagens de nível; 
- Acidentes pessoais causados pelo movimento do material circulante; 
- Incêndios no material circulante; 
- Outros. 
 
Por definição os suicídios são excluídos, pois constituem um acto deliberado. 
Por esta razão nem a UIC, nas suas estatísticas sobre acidentes ferroviários, nem as 
estatísticas internacionais sobre acidentes rodoviários os tomam em consideração. Dada a 
sua importância para a segurança e as operações ferroviárias, as estatísticas de suicídios 
devem ser compiladas separadamente. Exclui os actos de terrorismo. 
 

A.VII-02 Suicídio 

Acto deliberado para provocar ferimentos fatais à própria pessoa, registado e classificado pela 
autoridade nacional competente. 
 

A.VII-03 Tentativa de suicídio 

Acto deliberado para provocar ferimentos à própria pessoa que originou ferimentos graves 
mas não a morte, registado e classificado pela autoridade nacional competente. 
 

A.VII-04 Acidente relevante 

Acidente que envolva pelo menos um veículo ferroviário em circulação, e do qual resulte pelo 
menos um morto ou ferido grave, ou danos significativos no material circulante, vias, outras 
instalações ou o ambiente, ou uma perturbação significativa do tráfego. Exclui os acidentes 
em oficinas, armazéns e depósitos. 
 
Esta definição é usada pela UIC. 
 

A.VII-05 Danos significativos no material circulante, vias, outras instalações ou o ambiente 

Danos que excedam um limite estabelecido internacionalmente. 
 
O limite para danos significativos, aprovado pela UIC (Union Internationale des Chemins de 
Fer – União Internacional dos Caminhos-de-Ferro), foi fixado em €150 000 em 2007. 
 

A.VII-06 Amplas perturbações do tráfego 

Uma ampla perturbação do tráfego ocorre quando os serviços ferroviários em pelo menos 
uma linha principal são suspensos por mais de seis horas. 
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A.VII-07 Acidente com ferimentos 

Acidente que envolva pelo menos um veículo ferroviário em circulação, e do qual resulte pelo 
menos um morto ou um ferido. Exclui os acidentes em oficinas, armazéns e depósitos. 
 
Esta definição inclui acidentes com feridos ligeiros e é idêntica à que é usada nas estatísticas 
sobre acidentes rodoviários. 

 

A.VII-08 Acidente com ferimentos graves  

Acidente que envolva pelo menos um veículo ferroviário em circulação, e do qual resulte pelo 
menos um morto ou um ferido grave. Exclui os acidentes em oficinas, armazéns e depósitos. 
 
Esta definição é normalmente usada pela UIC para os acidentes ferroviários e exclui os 
acidentes com feridos ligeiros. Os dados compilados no âmbito desta definição não podem 
ser comparados directamente com o número de acidentes rodoviários, que incluem acidentes 
com feridos ligeiros. 
 

A.VII-09 Morto 

Pessoa morta imediatamente ou no prazo de 30 dias como resultado de um acidente.  
 
Inclui os passageiros, os funcionários e outras pessoas especificadas ou não envolvidas num 
acidente ferroviário com ferimentos. 
 

A.VII-10 Ferido 

Ferido grave 
 
Ferido que tenha sido hospitalizado por um período superior a 24 horas em resultado de um 
acidente. 
 
Ferido ligeiro 
 
Qualquer ferido, excluindo pessoas mortas ou feridos graves. 
 
As pessoas com ferimentos menos graves, tais como pequenos cortes e contusões, não são 
normalmente registadas como feridos. 
 

A.VII-11 Colisões (colisão entre comboios), incluindo colisões com obstáculos dentro do gabari 
de obstáculos 

Impactos frente com frente ou frente com cauda entre dois comboios ou um impacto (lateral) 
entre um comboio e parte de outro comboio que exceda o gabari de carga, ou impacto de um 
comboio: 
 
a) Durante manobras; 
b) Com objectos fixos como pára-choques; ou 
c) Com objectos temporariamente presentes na via ou perto da via (excepto em passagens 

de nível), como pedras, derrocadas, árvores, peças perdidas de veículos ferroviários, 
veículos rodoviários e máquinas ou equipamento para manutenção das linhas. 

 

A.VII-12 Descarrilamento 

Acidente em que pelo menos uma roda de um comboio sai dos carris. 
 
Exclui os descarrilamentos em resultado de colisões. Estes são classificados como colisões. 
 



A. TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 
 

- 38 - 

A.VII-13  Acidentes em passagens de nível 

Qualquer acidente em passagens de nível envolvendo pelo menos um veículo ferroviário e um 
ou mais veículos a efectuarem a travessia, outros utilizadores da estrada, como peões, ou 
outros objectos temporariamente presentes na via ou perto da mesma. 
 
- Passagem de nível: qualquer passagem de nível onde uma estrada cruze uma linha de 

caminho-de-ferro, com a autorização do gestor da infra-estrutura e que esteja aberta a 
utilizadores de uma estrada pública ou privada. Exclui as passagens entre plataformas 
dentro das estações. 

 
- Estrada: para fins de estatísticas sobre acidentes ferroviários, qualquer estrada pública 

ou privada, rua ou auto-estrada, incluindo caminhos pedonais e ciclovias. 
 

A.VII-14 Acidentes envolvendo pessoas causados por material circulante em movimento 

Acidentes envolvendo uma ou mais pessoas, quer estas sejam atingidas por um veículo 
ferroviário ou parte dele, ou por um objecto fixo neste ou que se tenha separado do veículo. 
Inclui as pessoas que caíam de veículos ferroviários, bem como as pessoas que caíam ou 
sejam atingidas por objectos soltos quando viajam a bordo dos veículos. 
 

A.VII-15  Incêndios no material circulante 

 
Incêndios e explosões verificados em veículos ferroviários (incluindo a respectiva carga) 
quando circulem entre a estações de partida e de destino, incluindo quando estiverem 
parados na estação de partida, de destino ou nas paragens intermédias, bem como durante 
operações de triagem. 
 
  

A.VII-16 Categorias de pessoas em estatísticas sobre acidentes ferroviários 

- Passageiro ferroviário: qualquer pessoa, excluindo o pessoal afecto ao serviço do 
comboio, que efectue um percurso por via-férrea. 

 
Nas estatísticas de acidentes incluem-se os passageiros que tentarem embarcar 
em/desembarcar de um comboio em movimento. 

 
- Funcionários (inclui pessoal das entidades contratantes e trabalhadores 

independentes): qualquer pessoa cuja actividade profissional esteja ligada ao 
caminho-de-ferro e que esteja de serviço no momento do acidente. Inclui o pessoal do 
comboio e as pessoas encarregadas do material circulante e das infra-estruturas e 
instalações. 

 
- Utilizadores de passagens de nível: pessoas que usam uma passagem de nível para 

atravessar a via-férrea em qualquer modo de transporte ou a pé. 
 
- Pessoas não autorizadas nas instalações ferroviárias: quaisquer pessoas que se 

encontrem em instalações ferroviárias onde essa presença seja proibida, à excepção dos 
utilizadores de passagens de nível. 

 

A.VII-17  Acidente envolvendo o transporte de mercadorias perigosas 

Qualquer acidente ou incidente que deva ser comunicado nos termos da secção 1.8.5. do RID 
ou do ADR. 
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B.I INFRA-ESTRUTURAS  

B.I-01 Estrada 

Via de comunicação (faixa de rodagem) aberta à circulação pública, destinada principalmente 
a ser utilizada por veículos motorizados rodoviários, utilizando uma base estabilizada, 
diferente de carris ou pistas de aeronaves. 
 
Incluem-se estradas pavimentadas e outras estradas com uma base estabilizada, como por 
exemplo estradas de gravilha. Incluem-se ainda ruas cobertas, pontes, túneis, estruturas 
acessórias, cruzamentos, travessias e nós de ligação. Incluem-se igualmente estradas com 
portagem. Excluem-se as pistas para ciclistas. 
 
 

B.I-02 Estrada pavimentada 

 
Estrada revestida com brita (macadame) e um ligante hidrocarbonizado ou com agentes 
betuminosos, cimento ou sob a forma de calçada. 

 

B.I-03 Estrada não pavimentada 

 
Estrada com uma base estabilizada não revestida com brita, um ligante hidrocarbonizado ou 
com agentes betuminosos, cimento ou sob a forma de calçada. 

 

B.I-04 Rede de estradas 

 
Conjunto de estradas numa zona determinada. 

 
A rede de estradas pode ser classificada de acordo com a respectiva superfície em:  

 
a) Estradas pavimentadas; 
b) Estradas não pavimentadas. 

 
 

B.I-05 Categoria de estrada 

 
As estradas são classificadas de acordo com três tipologias internacionalmente comparáveis:  

 
a) Auto-estrada; 
b) Estrada dentro de uma aglomeração; 
c) Outro tipo de estrada (fora de uma aglomeração). 
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B.I-06 Auto-estrada 

Estrada especialmente projectada e construída para o tráfego motorizado, que não serve as 
propriedades limítrofes e que: 
 
a) excepto em pontos singulares ou a título temporário, dispõe de faixas de rodagem 

separadas para cada sentido de circulação, separado um do outro por uma faixa divisória 
não destinada à circulação ou, excepcionalmente, por outros dispositivos; 

 
b) não se cruza ao mesmo nível com qualquer outra estrada, via de caminhos-de-ferro, de 

eléctrico ou caminho pedonal; 
 
c) está especialmente sinalizada como auto-estrada e é reservada a categorias específicas 

de veículos rodoviários motorizados. 
  
Incluem-se os ramos de entrada e de saída dos nós de ligação das auto-estradas, 
independentemente da localização da sinalização. Incluem-se igualmente as auto-estradas 
urbanas. 
 

B.I-07 Via rápida 

Estrada especialmente construída para o tráfego motorizado, que não serve as propriedades 
limítrofes e: 

  
− que normalmente não dispõe de faixa divisória entre as faixas de rodagem para cada 

sentido de circulação; 
 

− que é acessível apenas nos nós de ligação ou em cruzamentos de acesso controlado; 
 
− que está especialmente sinalizada como via rápida e é reservada a categorias 

específicas de veículos rodoviários motorizados; 
 
− na qual é proibido parar ou estacionar na faixa de rodagem. 

 
Incluem-se os ramos de entrada e saída dos nós de ligação, independentemente da 
localização da sinalização. Incluem-se igualmente as vias rápidas urbanas. 

 

B.I-08 Estrada dentro de um aglomerado populacional: estrada urbana 

Estrada no interior dos limites de um aglomerado populacional, com entradas e saídas 
sinalizadas. 

 
As estradas dentro de um aglomerado populacional têm frequentemente um limite máximo de 
velocidade de cerca de 50 km/h. 
Excluem-se as auto-estradas, vias rápidas e outras estradas com velocidade superior que 
atravessem um aglomerado populacional, se não estiverem sinalizadas como estradas 
urbanas. Incluem-se as ruas. 

 

B.I-09 Estrada fora de um aglomerado populacional 

Estrada fora dos limites de um aglomerado populacional, constituindo uma zona cujas 
entradas e saídas são objecto de sinalização. 

 



B. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
 

- 42 - 

B.I-10 Estrada E 

A rede internacional “E” é constituída por um sistema de estradas de referência, definidas no 
Acordo Europeu sobre as Grandes Estradas de Tráfego Internacional, concluído em Genebra, 
em 15 de Novembro de 1975 e suas revisões. 
 
As estradas de referência e as estradas intermédias (estradas de classe A) possuem uma 
numeração com dois dígitos; as estradas que sejam ramais, ligações e conexões (estradas de 
classe B) possuem uma numeração com três dígitos. 

 

B.I-11 Faixa de rodagem 

Elemento da estrada destinado ao trânsito de veículos rodoviários motorizados; não se 
incluem na faixa de rodagem os elementos da estrada que constituem suporte às camadas de 
base ou de superfície, nem as bermas ou outros elementos da estrada destinados à circulação 
de veículos rodoviários não motorizados ou ao estacionamento de veículos, mesmo que, em 
caso de perigo, possam ocasionalmente ser utilizados para a passagem de veículos 
motorizados. A largura da faixa de rodagem mede-se perpendicularmente ao eixo da estrada 

 

B.I-12 Via 

Uma das bandas longitudinais em que se subdivide a faixa de rodagem, quer se encontre 
demarcada ou não por marcas rodoviárias longitudinais específicas, cuja largura é suficiente 
para permitir a circulação numa única fila de veículos rodoviários motorizados, com excepção 
dos motociclos. 

 

B.I-13 Via para autocarros  

Parte de uma faixa de rodagem concebida para autocarros e separada do resto da faixa de 
rodagem por marcas longitudinais no pavimento. 

 
Os táxis, e em alguns casos os automóveis ocupados por vários passageiros, podem também 
ser autorizados a usar uma via para autocarros. 

 

B.I-14 Linha de eléctrico 

Via de comunicação constituída por um par de carris, exclusivamente utilizada por eléctricos. 
 

Inclui tanto as linhas de eléctrico estabelecidas em estradas utilizadas por outros veículos 
rodoviários motorizados como as linhas de eléctrico separadas da estrada.  

 

B.I-15 Faixa para velocípedes  

Parte de uma faixa de rodagem concebida para velocípedes e separada do resto da faixa de 
rodagem por marcas longitudinais no pavimento. 

 
Os ciclomotores podem também ser autorizados a usarem uma faixa para velocípedes. 

 

B.I-16 Ciclovia 

Estrada independente ou parte de uma estrada concebida para velocípedes e com sinalização 
específica. A ciclovia está separada estruturalmente das outras estradas ou partes da mesma 
estrada. 

 
Os ciclomotores podem também ser autorizados a usarem uma ciclovia. 
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B.I-17 Comprimento da estrada  

O comprimento da estrada é a distância entre o seu início e o seu fim. 
 

Se um dos sentidos da faixa de rodagem for mais extenso do que o outro, o comprimento 
será calculado somando a metade das distâncias em cada sentido da faixa de rodagem entre 
o primeiro ponto de entrada e o último ponto de saída. 

B.I-18 Zona urbana 

Zona delimitada administrativamente ou conjunto de zonas delimitadas administrativamente 
dentro de um núcleo urbano (aglomeração). 

 
As zonas urbanas podem ser classificadas segundo a sua dimensão em função do número de 
habitantes: 

 
10 000 a 49 999 – pequena 
50 000 a 249 999 – média 
250 000 ou mais – grande. 
 
As zonas urbanas incluem unidades territoriais com um maior número de habitantes, vivendo 
a maioria destes, mas não necessariamente todos, em aglomerações. As aglomerações 
definidas em B.I-05 podem incluir aldeias e vilas ou cidades em áreas rurais. 
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B.II EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 

B.II.A VEÍCULOS 

B.II.A-01 Veículo rodoviário 

Veículo com rodas destinado a ser utilizado em estradas. 
 

B.II.A-02 Parque de veículos rodoviários 

Número de veículos matriculados em determinada data, num dado país, e autorizados a 
utilizar as estradas abertas à circulação pública. 

 
Inclui os veículos rodoviários isentos de impostos ou taxas anuais ou taxas de circulação; 
inclui também os veículos usados importados e outros veículos rodoviários, de acordo com as 
práticas nacionais. As estatísticas devem excluir os veículos militares. 

 

B.II.A-03 Veículo rodoviário nacional 

Veículo rodoviário matriculado no país em questão e portador de uma matrícula desse país, ou 
que tenha sido objecto de registo específico (eléctricos e troleicarros, etc.). 

 
Caso determinado país não proceda à matrícula de um veículo rodoviário, considera-se 
veículo rodoviário nacional o veículo que pertença ou tenha sido alugado por uma pessoa ou 
empresa com estatuto de residente fiscal nesse país. 

 

B.II.A-04 Veículo rodoviário estrangeiro 

Veículo rodoviário matriculado num país diferente do país em questão e portador de uma 
matrícula desse país estrangeiro.  

 

B.II.A-05 Velocípede 

Veículo rodoviário com, pelo menos, duas ou mais rodas e de um modo geral movido 
unicamente pela energia muscular das pessoas nele transportadas, nomeadamente através 
de um sistema de pedais, alavanca ou manivelas (por exemplo, bicicletas, triciclos, 
quadriciclos e cadeiras de rodas). 

 
Inclui os velocípedes com motor auxiliar. 
 

B.II.A-06 Veículo rodoviário motorizado 

Veículo rodoviário a motor, sendo esta a sua única fonte de propulsão, que é normalmente 
utilizado para transportar pessoas ou mercadorias ou para rebocar, na estrada, veículos 
utilizados para transporte de pessoas ou de mercadorias. 

 
As estatísticas excluem os veículos motorizados que circulam sobre carris. 

 

B.II.A-07 Veículo rodoviário de passageiros 

Veículo rodoviário concebido, exclusiva ou principalmente, para o transporte de uma ou várias 
pessoas. 
 
Os veículos concebidos para o transporte simultâneo de passageiros e de mercadorias 
podem ser classificados quer como veículos rodoviários de transporte de passageiros, quer 
como veículos rodoviários de transporte de mercadorias, consoante a sua utilização principal, 
definida pelas suas características técnicas ou categoria fiscal em que se incluem. 
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B.II.A-08 Veículo rodoviário motorizado de transporte de passageiros 

Veículo rodoviário motorizado concebido, exclusiva ou principalmente, para o transporte de 
uma ou várias pessoas. 

 
Inclui: 

 
− Motociclos; 
− Ciclomotores;  
− Automóveis ligeiros de passageiros; 
− Carrinhas concebidas e usadas principalmente para o transporte de passageiros; 
− Táxis; 
− Automóveis de passageiros de aluguer;  
− Ambulâncias; 
− Autocarros, autocarros de longo curso e miniautocarros; 
− Eléctricos; 
− Autocaravanas.  

 
Excluem-se os veículos ligeiros de transporte de mercadorias, cf. definição BII.A-22. 
 

B.II.A-09 Ciclomotor 

Veículo rodoviário de duas, três ou quatro rodas com um motor de cilindrada inferior a 50 cm3 
(3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima é limitada por fabrico, de acordo com as 
regulamentações nacionais em vigor. 

 
Incluem-se os ciclomotores matriculados e não matriculados em utilização, quer possuam ou 
não uma placa de matrícula. Alguns países não registam todos os ciclomotores. 

 

B.II.A-10 Motociclo 

Veículo rodoviário motorizado de duas, três ou quatro rodas cuja tara não ultrapasse 400 kg 
(900 lb). Incluem-se todos os veículos com cilindrada igual ou superior a 50 cm3, bem como 
os veículos de cilindrada inferior a 50 cm3 que não sejam considerados ciclomotores. 

 

B.II.A-11 Automóvel ligeiro de passageiros 

Veículo rodoviário motorizado, que não seja considerado ciclomotor ou motociclo, destinado 
ao transporte de passageiros e concebido com uma lotação não excedendo nove lugares 
sentados (incluindo o condutor). 

 
Inclui:  
 
a) Automóveis ligeiros de passageiros; 
b) Carrinhas concebidas e usadas principalmente para o transporte de passageiros; 
c) Táxis; 
d) Automóveis de passageiros de aluguer;  
e) Ambulâncias; 
f)    Autocaravanas. 
 
Excluem-se os veículos rodoviários ligeiros de transporte de mercadorias, cf. definição 
B.II.A-22, bem como autocarros e autocarros de longo curso, cf. definições B.II.A-15, e 
miniautocarros e miniautocarros de longo curso, cf. definições B.II.A-17.  
 
O termo "automóvel ligeiro de passageiros" abrange assim os miniautomóveis (podem ser 
conduzidos sem carta de condução), os táxis e os automóveis de passageiros de aluguer, 
desde que tenham menos de dez lugares sentados. 

 
 
 



B. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
 

- 46 - 

B.II.A-12 Táxi 

Automóvel ligeiro de passageiros autorizado a exercer a actividade de aluguer com condutor 
sem trajectos pré-determinados. 

 

Os métodos de aluguer são normalmente os seguintes:  
 
a) Sinal de mão na rua;  
b) Tomada do táxi numa paragem de táxis determinada; 
c) Pedido telefónico para uma central. 

 

B.II.A-13 Caravana 

Veículo rodoviário concebido como alojamento para ser rebocado por um automóvel ligeiro de 
passageiros. 
 
Uma caravana destina-se principalmente a fins de lazer. Não é utilizada para o transporte de 
mercadorias ou passageiros. Excluem-se os atrelados com uma tenda incorporada. Estes 
atrelados são considerados como um atrelado para o transporte de mercadorias. 

 

B.II.A-14 Autocarro, miniautocarro e autocarro ou miniautocarro de longo curso 

Veículo rodoviário motorizado de transporte de passageiros, com lotação superior a nove 
lugares sentados (incluindo o condutor). 
 
Incluem os miniautocarros e miniautocarros de longo curso, concebidos com mais de 9 
lugares sentados (incluindo o condutor). 

 

B.II.A-15 Autocarro 

Veículo rodoviário motorizado de transporte de passageiros com mais de 24 lugares 
(incluindo o condutor) e concebido para transportar passageiros sentados e de pé. 
 
Os veículos podem ser construídos com zonas para passageiros em pé, para permitir o 
movimento frequente de passageiros, ou concebidos para permitir o transporte de 
passageiros em pé no corredor. 

 

B.II.A-16 Autocarro de longo curso 

Veículo rodoviário de transporte de passageiros com mais de 24 lugares sentados (incluindo o 
do condutor) e concebido exclusivamente para o transporte de passageiros sentados. 

 

B.II.A-17 Miniautocarro/miniautocarro de longo curso 

Veículo rodoviário motorizado de transporte de passageiros com 10 a 23 lugares sentados ou 
de pé (incluindo o condutor). 
 
Os veículos podem ser construídos exclusivamente para transportar passageiros sentados ou 
passageiros sentados e de pé em simultâneo. 

 

B.II.A-18 Troleicarro 

Veículo rodoviário de transporte de passageiros com mais de nove lugares sentados 
(incluindo o do condutor), ligado a fios condutores eléctricos e que não se desloca sobre 
carris. 
 
Este termo abrange os veículos que podem ser utilizados como troleicarros ou autocarros se 
estiverem equipados com um motor independente da rede eléctrica principal. 
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B.II.A-19 Eléctrico (tramway) 

Veículo rodoviário de transporte de passageiros ou mercadorias, concebido para transportar 
mais de nove passageiros sentados (incluindo o condutor) ou mercadorias, que se desloca 
sobre carris e está ligado a fios condutores eléctricos ou é movido por um motor a diesel. O 
eléctrico está geralmente integrado no sistema rodoviário urbano. 

 

B.II.A-20 Número de lugares em autocarros, autocarros de longo curso e troleicarros 

Número de lugares sentados/camas e lugares em pé, incluindo o lugar do condutor, 
disponíveis no veículo, quando este está a efectuar o serviço para o qual foi concebido. 
 
Em caso de dúvida, deve considerar-se o número mais elevado de lugares sentados/camas 
disponíveis. 

 

B.II.A-21 Veículo rodoviário de transporte de mercadorias 

Veículo rodoviário concebido, exclusiva ou principalmente, para o transporte de mercadorias. 
 
Inclui: 
 
1. Veículos rodoviários ligeiros de transporte de mercadorias com um peso máximo 

autorizado não superior a 3 500 kg, concebidos exclusiva ou principalmente para o 
transporte de mercadorias, como por exemplo carrinhas e veículos de caixa aberta 
("pick-ups"); 

2. Veículos rodoviários pesados de transporte de mercadorias com um peso máximo 
autorizado superior a 3 500 kg, concebidos exclusiva ou principalmente para o 
transporte de mercadorias; 

3. Tractores rodoviários; 
4. Tractores agrícolas autorizados a utilizar as estradas abertas à circulação pública. 

 

B.II.A-22 Veículo rodoviário ligeiro de transporte de mercadorias 

Veículo rodoviário de transporte de mercadorias com um peso máximo autorizado não 
superior a 3 500 kg, concebido, exclusiva ou principalmente, para o transporte de 
mercadorias. 
 
Inclui carrinhas concebidas, exclusiva ou principalmente, para o transporte de mercadorias, 
veículos de caixa aberta ("pick-ups") e pequenos camiões com um peso máximo autorizado 
não superior a 3 500 kg. 

 

B.II.A-23 Veículo rodoviário pesado de transporte de mercadorias 

Veículo rodoviário de transporte de mercadorias com um peso máximo autorizado superior a 
3 500 kg, concebido exclusiva ou principalmente para o transporte de mercadorias. 

 

B.II.A-24 Tipos de carroçaria dos veículos rodoviários de transporte de mercadorias 

A classificação dos veículos rodoviários de transporte de mercadorias é feita segundo o tipo 
das suas super-estruturas. 
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É considerada a seguinte classificação de tipos de carroçarias dos veículos rodoviários de 
transporte de mercadorias:  
 
a) Caixa aberta vulgar 
 

− com cobertura 
− de estrado 

 
b) Caixa basculante 
 
c) Cisterna 

 
 

− granel sólido 
− granel líquido 

 
d) Caixa fechada para transporte sob temperatura dirigida 
 
e) Outra caixa fechada 

 
f) Esqueleto de contentor e transportador com caixa móvel 
 
g) Transportador de gado 

 
h) Outras. 

 

B.II.A-25 Veículo rodoviário motorizado de transporte de mercadorias 

Qualquer veículo rodoviário motorizado concebido para o transporte de mercadorias (por 
exemplo um camião), ou qualquer combinação acoplada de veículos rodoviários de transporte 
de mercadorias [camião com reboque(s), tractor rodoviário com semi-reboque e com ou sem 
reboque]. 

 

B.II.A-26 Veículo pesado de mercadorias/Camião 

Veículo rodoviário motorizado rígido concebido, exclusiva ou principalmente, para o transporte 
de mercadorias. 

 

B.II.A-27 Tractor rodoviário 

Veículo rodoviário motorizado concebido, exclusiva ou principalmente, para rebocar outros 
veículos rodoviários não motorizados (sobretudo semi-reboques). 
 
Excluem-se os tractores agrícolas. 

 

B.II.A-28 Tractor agrícola 

Veículo motorizado concebido, exclusiva ou principalmente, para fins agrícolas, esteja ou não 
autorizado a utilizar as estradas abertas à circulação pública. 

 

B.II.A-29 Reboque 

Veículo rodoviário de transporte de mercadorias concebido para ser rebocado por um veículo 
rodoviário motorizado. 

 
Esta categoria exclui os reboques agrícolas e as caravanas. 
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B.II.A-30 Reboque agrícola 

Reboque concebido, exclusiva ou principalmente, para fins agrícolas, e para ser rebocado por 
um tractor agrícola, esteja ou não autorizado a utilizar as estradas abertas à circulação 
pública. 

 

B.II.A-31 Semi-reboque 

Veículo rodoviário para transporte de mercadorias, sem eixo à frente, concebido de forma a 
que parte do veículo e uma parte importante da sua carga se apoiem sobre um tractor 
rodoviário. 

 

B.II.A-32 Veículo articulado 

Tractor rodoviário acoplado a um semi-reboque. 
 

B.II.A-33 Comboio rodoviário 

Veículo rodoviário motorizado de transporte de mercadorias acoplado a um reboque. 
 

Incluem-se nesta categoria os veículos articulados com um reboque suplementar. 
 

B.II.A-34 Veículo rodoviário motorizado especial 

Veículo rodoviário motorizado concebido para outros fins que não o transporte de passageiros 
ou de mercadorias. 
 
Incluem-se nesta categoria: 
− Veículos de bombeiros; 
− Gruas automóveis; 
− Cilindros motorizados; 
− Bulldozers de lagartas ou rodas metálicas; 
− Veículos de gravação de programas cinematográficos, radiofónicos e televisivos; 
− Veículos de bibliotecas ambulantes; 
− Veículos de reboque de veículos avariados; 
− Outros veículos rodoviários motorizados para fins especiais. 

 

B.II.A-35 Carga útil 

Peso máximo de mercadorias autorizado pelas entidades competentes do país em que se 
encontra matriculado o veículo. 

 

B.II.A-36 Volume de carga 

Volume máximo disponível no veículo (por exemplo medido em metros cúbicos) para o 
transporte de mercadorias. 

 

B.II.A-37 Superfície de arrumação na carroçaria do veículo 

Superfície máxima de arrumação na carroçaria do veículo (por exemplo medida em metros 
quadrados) disponível para o transporte de mercadorias. 
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B.II.A-38 Peso bruto do veículo (peso máximo autorizado) 

Peso total do veículo (ou do conjunto de veículos), incluindo a carga, quer parado, quer em 
ordem de marcha, que é autorizado pelas entidades competentes do país em que se encontra 
matriculado. 

 
Inclui o peso do condutor e o número máximo de pessoas autorizadas a serem transportadas. 

 

B.II.A-39 Idade do veículo rodoviário 

Período de tempo decorrido desde a primeira matrícula do veículo rodoviário, 
independentemente do país onde essa matrícula tenha sido feita. 

 

B.II.A-40 Cilindrada 

Capacidade do cilindro do motor conforme atestada pela autoridade competente do país de 
matrícula. 

 

B.II.A-41 Tara 

Peso do veículo (ou combinação de veículos) em vazio, excluindo a carga, quando estiver 
parado e em ordem de marcha, que é autorizado pelas entidades competentes do país em 
que se encontra matriculado. 

 
A tara pode incluir o condutor e o combustível dependendo da prática nacional. 

 

B.II.A-42 Energia motriz 

Tipo principal de energia motriz utilizada pelo veículo conforme atestado pela autoridade 
competente do país de matrícula. 

 
Para veículos híbridos ou compatíveis com dois tipos de combustível adaptados para utilizar 
mais do que um tipo de energia motriz (por ex., GPL e gasolina, ou electricidade e diesel, 
etc.), o principal tipo de energia motriz deverá ser, sempre que possível, um combustível 
alternativo. 

 

B.II.A-43 Combustível alternativo 

Tipo de energia motriz que não os combustíveis convencionais, gasolina e diesel. 
 

Os combustíveis alternativos incluem a electricidade, GPL, gás natural (LGN ou GNC), 
álcoois, misturas de álcoois com outros combustíveis, hidrogénio, biocombustíveis (como 
biodiesel), etc. (Esta lista não é exaustiva). Os combustíveis alternativos não incluem a 
gasolina sem chumbo, a gasolina aditivada ou o gasóleo de cidade (de baixo teor de enxofre). 

 

B.II.A-44 Data de primeira matrícula de um veículo motorizado 

A data de primeira matrícula de um veículo motorizado corresponde ao primeiro registo do 
veículo novo num Registo de Veículos Motorizados, independentemente da nacionalidade 
desse registo. 

 
A data de matrícula é a data de registo no Serviço de Registo de Veículos Motorizados. A 
matrícula de um veículo usado importado não constitui uma primeira matrícula e deve ser 
encarada como uma nova matrícula. 
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B.II.B CONTENTORES, ETC. 

B.II.B-01 Unidade de carga 

Contentor, caixa móvel. 
 

Os “contentores plataforma” (cf. B.II.B-09 infra) utilizados nos transportes marítimos deverão 
ser considerados como um tipo especial de contentor. 

 

B.II.B-02 Unidade de transporte intermodal (UTI) 

 
Contentor, caixa móvel ou semi-reboque/veículo motorizado de transporte rodoviário de 
mercadorias adequado ao transporte intermodal.  

 

B.II.B-03 Contentor 

 
Caixa especial para o transporte de carga, reforçada e empilhável, que permite 
movimentações horizontais ou verticais. A definição mais técnica de contentor é:  
 
Elemento de equipamento de transporte: 
 
a) de carácter duradouro e, por conseguinte, suficientemente sólido para suportar múltiplas 

utilizações; 
b) especialmente concebido de forma a facilitar o transporte de mercadorias por um ou mais 

meios de transporte, sem ruptura de carga; 
c) equipado com acessórios que permitem uma movimentação rápida e, especialmente, a 

transferência de um modo de transporte para outro; 
d) concebido de forma a ser fácil de encher e de esvaziar; 
e) empilhável; e 
f) com um volume interno de, pelo menos, 1 m3. 
 
Excluem-se as caixas móveis.  
 
Apesar de não disporem de volume interno e de, consequentemente, não preencherem o 
critério (f) supra, os contentores plataforma (cf. B.II.B-09 infra) utilizados nos transportes 
marítimos deverão ser considerados como um tipo especial de contentor, sendo portanto 
incluídos nesta categoria. 

 

B.II.B-04 Dimensões dos contentores 

 
As principais dimensões dos contentores são as seguintes: 

 
a) Contentores ISO de 20 pés (20 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
b) Contentores ISO de 40 pés (40 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
c)Contentores com mais de 20 pés e menos de 40 pés de comprimento; 
d) Contentores com mais de 40 pés de comprimento; 
e) Contentores de muito grande volume (contentores "oversize");  
f) Contentores aéreo (contentores em conformidade com as normas do transporte  aéreo). 
 
Os contentores apresentam normalmente uma altura de 8 pés, embora estejam também 
disponíveis outras alturas. Os ”contentores de grande volume” são contentores com uma 
altura de 9,5 pés. Os ”contentores de muito grande volume” são contentores que excedem as 
dimensões ISO, incluindo contentores com 45 pés, 48 pés e 53 pés de comprimento.  
 
Os contentores com as dimensões descritas nas alíneas a) a e) são designados grandes 
contentores. 
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B.II.B-05 Tara do contentor  

A tara de um contentor está incluída no peso total das cargas contentorizadas a transportar, e 
é também designada por peso bruto-bruto das mercadorias. O peso bruto das cargas 
contentorizadas a transportar pode ser calculado a partir do peso bruto-bruto deduzindo a tara 
do contentor e vice-versa. Se faltar a informação sobre a tara, o peso desta poderá ser 
calculado usando os valores médios infra. 

 
A tara de um contentor pode ser calculada como: 
 
a) Contentor ISO com 20 pés  2,3 toneladas 
b) Contentor ISO com 40 pés  3,7 toneladas 
c) Contentor ISO com mais de 20 pés e menos de 40 pés de comprimento  3,0 toneladas 
d) Contentor ISO com mais de 40 pés de comprimento 4,7 toneladas 
 

B.II.B-06 Tipos de contentores 

Os principais tipos de contentores, definidos pelo Manual de Normas ISO sobre Contentores 
de Carga, são os seguintes: 
 
1.  Contentores de uso geral; 
 
2.  Contentores de uso específico: 

– Contentores ventilados fechados; 
– Contentores abertos (open top); 
– Contentores plataforma de lados abertos (open sided); 
– Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura completa; 
– Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos fixos; 
– Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos 

rebatíveis; 
– Contentores (plataforma); 

 
3.  Contentores para cargas específicas: 

– Contentores térmicos; 
– Contentores isotérmicos; 
– Contentores refrigerados - (fluido frigorigéneo perdido); 
– Contentores refrigerados mecanicamente; 
– Contentores aquecidos; 
– Contentores refrigerados e aquecidos; 
– Contentores-cisterna; 
– Contentores para granéis secos; 
– Contentores para carga designada (como automóveis, gado e outros); e 
– Contentores para transporte aéreo. 

 

B.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – Unidade Equivalente a Vinte Pés) 

Uma unidade estatística baseada num contentor ISO com 20 pés de comprimento (6,10 m) 
que serve de medida normalizada para contentores com diversas capacidades e para 
descrever a capacidade de navio porta-contentores ou de terminais. Um contentor ISO com 
20 pés é igual a 1 TEU.  

 
Um contentor ISO de 40 pés é igual a 2,00 TEU. 
Um contentor com comprimento situado entre 20 e 40 pés é igual a 1,50 TEU. 
Um contentor com comprimento superior a 40 pés é igual a 2,25 TEU. 
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B.II.B-08 Caixa móvel 

Uma unidade para o transporte de carga optimizada para as dimensões dos veículos 
rodoviários e equipada com dispositivos de manipulação para a transferência entre modos, 
habitualmente rodovia/ferrovia. 

 
Estas unidades não foram inicialmente concebidas para serem empilhadas quando totalmente 
abertas ou com a abertura superior em posição aberta. Muitas unidades podem agora sê-lo, 
embora não na mesma medida que os contentores. A principal característica que as distingue 
dos contentores reside no facto de estarem optimizadas para as dimensões dos veículos 
rodoviários. Esta unidade requer a aprovação da UIC para ser usada em ferrovias. Algumas 
caixas móveis estão equipadas com pilares retrácteis sobre os quais a unidade assenta 
quando não se encontra no veículo. 

 

B.II.B-09 Plataforma 

Plataforma carregável que não dispõe de qualquer super-estrutura mas que tem o mesmo 
comprimento e largura da base de um contentor e está dotada de peças de canto nos ângulos 
superiores e inferiores. 

 
Este é um termo alternativo utilizado para determinados tipos de contentores para fins 
específicos, nomeadamente contentores plataforma e contentores de tipo plataforma com 
estruturas incompletas. 

 

B.II.B-10 Palete 

Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e o empilhamento de mercadorias.  
 
As paletes são normalmente feitas de madeira, com dimensões normalizadas: 
1000mm X 1200mm (ISO) e 800mm X 1200mm (CEN). 

 

B.II.B-11 Gaiola com rodas, contentor com rodas, palete com rodas 

Unidade pequena, não empilhável, apresentando normalmente a forma de um paralelepípedo 
com rodas que tem como objectivo facilitar as operações de carga e descarga de mercadorias.  
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B.III EMPRESAS, RESULTADOS ECONÓMICOS E EMPREGO 
 

B.III-01 Transporte remunerado por conta de outrem 

Transporte remunerado de pessoas ou mercadorias. 
 

B.III-02 Transporte por conta própria 

 
Transporte que não seja efectuado por conta de outrem. 

 
Este transporte consiste na movimentação por uma empresa do seu próprio pessoal ou carga 
sem qualquer transacção financeira associada. Embora as pessoas singulares possam usar 
esse transporte, essa possibilidade não está aqui prevista. 

 

B.III-03 Empresa 

Unidade institucional, ou mais pequeno agrupamento de unidades institucionais, que controla, 
directa ou indirectamente, todas as funções necessárias à realização das suas actividades de 
produção. 

 
Para que uma empresa seja considerada como tal, é necessário que se encontre sob regime 
de propriedade ou controlo único. Todavia, pode ser heterogénea no que diz respeito à sua 
actividade económica e situação geográfica. 

 

B.III-04 Empresa de transporte rodoviário 

Empresa constituída para exercer, num ou vários locais, actividades de prestação de serviços 
de transporte rodoviário utilizando veículos rodoviários e cuja actividade principal, em termos 
de valor acrescentado, é o transporte rodoviário. 
 
Em termos de nomenclaturas de actividades, são abrangidas as classes seguintes: 
 
a) CITA/Rev.41: Divisão 49, Classe 492 - Outros transportes terrestres; 

− Classe 4921 – Transportes terrestres, urbanos e suburbanos, de passageiros;  
− Classe 4922 – Outros transportes terrestres de passageiros; 
− Classe 4923 – Transportes rodoviários de mercadorias. 

 
b) NACE/Rev.22: Divisão 49, Classe 49.3 – Outros transportes terrestres de passageiros; 

− Classe 49.31 – Transportes terrestres, urbanos e suburbanos, de passageiros; 
− Classe 49.32 – Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros;  
− Classe 49.39 – Outros transportes terrestres de passageiros, n.e. 

 
c) NACE/Rev.2: Divisão 49, Classe 49.4 – Transportes rodoviários de mercadorias e serviços 
de mudanças; 

− Classe 49.41 – Transportes rodoviários de mercadorias; 
− Classe 49.42 – Serviços de mudanças. 

 
Mesmo as empresas sem pessoal remunerado são incluídas nas estatísticas. Apenas devem 
ser consideradas as unidades efectivamente em actividade durante o período de referência. 
Excluem-se as unidades com actividade suspensa ou que aguardam início de actividade. 

 

                                                
1 CITA Rev. 4 – Classificação Internacional Tipo por Actividades para Todas as Actividades Económicas, Divisão de Estudos Estatísticos das Nações 
Unidas. 
2 NACE Rev. 2 – Nomenclatura Estatística das Actividades Económicas nas Comunidades Europeias, Jornal Oficial L 393/1 de 30 de Dezembro de 
2006. 
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B.III-05 Empresa de transporte rodoviário de passageiros 

Empresa de transporte rodoviário que oferece e explora serviços de transporte para uma ou 
várias pessoas (passageiros), não incluindo o condutor, e cuja actividade principal no domínio 
do transporte rodoviário, em termos de valor acrescentado, é o transporte rodoviário de 
passageiros. 

 

B.III-06 Empresa de transporte rodoviário de mercadorias 

Empresa de transporte rodoviário que oferece e explora serviços de transporte de 
mercadorias, cuja actividade principal no domínio do transporte rodoviário, em termos de valor 
acrescentado, é o transporte rodoviário de mercadorias. 

 

B.III-07 Empresa de transporte rodoviário urbano de passageiros 

Empresa de transporte rodoviário de passageiros que explora serviços de transportes 
urbanos, metropolitanos ou de natureza semelhante, regulares ou ocasionais, no interior de 
uma ou várias zonas urbanas e cuja actividade principal no domínio do transporte rodoviário 
de passageiros, em termos de valor acrescentado, é o transporte rodoviário urbano de 
passageiros. 

 

B.III-08 Empresa pública de transporte rodoviário 

Empresa de transporte rodoviário em que o Estado, entidades públicas ou empresas públicas 
detêm a maior parte do capital (mais de 50% do capital). 

 

B.III-09 Emprego 

Número médio de pessoas ao serviço, durante um período de referência, numa empresa de 
transporte rodoviário (incluindo os proprietários e sócios que aí exerçam uma actividade 
permanente e os trabalhadores familiares não remunerados), bem como as pessoas que 
trabalham no exterior da empresa, mas a ela vinculadas por um contrato de trabalho e por ela 
directamente remuneradas. 
 
O emprego pode ser classificado de acordo com as seguintes categorias: 

 
− Condutores; 
− Mecânicos de motores; 
− Fiéis de armazéns; 
− Gestores de frotas; 
− Outros empregados de escritório. 
 

B.III-10 Volume de negócios 

Montante total facturado por uma empresa de transporte rodoviário durante o período de 
referência. Corresponde às vendas no mercado de bens ou serviços fornecidos a terceiros. O 
volume de negócios inclui "outras receitas de funcionamento", por exemplo as receitas de 
concessões, acordos de franchising, patentes, marcas registadas e valores similares. O 
volume de negócios inclui todos os impostos e taxas sobre os bens ou serviços facturados 
pela empresa, com excepção do IVA facturado pela empresa aos seus clientes. Inclui, ainda, 
todos os outros encargos imputados aos clientes. Devem deduzir-se as reduções de preços, 
abatimentos e descontos acordados com os clientes, exceptuando os descontos por pronto 
pagamento. 

 

O volume de negócios inclui apenas as actividades correntes e, por conseguinte, não abrange 
as vendas dos activos imobilizados. Excluem-se igualmente os subsídios de exploração 
concedidos por autoridades públicas. 
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B.III-11 Despesas de investimento em estradas 

Verbas consagradas a novas construções e ampliação de estradas existentes, incluindo 
reconstruções, renovações e importantes obras de conservação. 

 

B.III-12 Despesas de investimento em veículos rodoviários 

Despesas com a aquisição de veículos rodoviários. 
 

B.III-13 Despesas de conservação das estradas 

Despesas com a conservação das estradas em boas condições de circulação. 
 

Inclui a conservação da faixa de rodagem, reparações e conservações de rotina (trabalhos 
relativos à rugosidade da camada de desgaste, barreiras de protecção rodoviária, etc.). 

 

B.III-14 Despesas de manutenção dos veículos rodoviários 

Despesas com a manutenção dos veículos rodoviários em estado de utilização. 
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B.IV TRÁFEGO  

B.IV-01 Tráfego rodoviário 

Qualquer movimento de um veículo rodoviário numa determinada rede rodoviária. 
 

Quando um veículo rodoviário é transportado por outro veículo, só é considerado o 
movimento do veículo transportador (modo activo). 

 

B.IV-02 Tráfego rodoviário em território nacional 

Qualquer movimento de veículos rodoviários no interior de um território nacional, 
independentemente do país em que os veículos se encontram matriculados. 

 

B.IV-03 Tráfego rodoviário em vazio 

Qualquer movimento de um veículo rodoviário, no qual o peso bruto-bruto das mercadorias 
transportadas, incluindo a tara dos equipamentos de acondicionamento de carga, como 
contentores, caixas móveis e paletes, é nulo, bem como qualquer movimento de autocarros 
ou autocarros de longo curso, troleicarros e eléctricos sem passageiros. 

 
O movimento de um veículo rodoviário que transporte equipamentos de acondicionamento de 
carga vazios, como contentores, caixas móveis e paletes, não é considerado um percurso em 
vazio. 

 

B.IV-04 Tráfego rodoviário urbano 

Tráfego efectuado numa zona urbana por veículos rodoviários. 
 

Não se consideram como tráfego urbano os percursos directos, em que apenas uma pequena 
parte é efectuada em estradas urbanas. 

 

B.IV-05 Tráfego rodoviário em aglomerações 

Tráfego efectuado em estradas dentro de aglomerações. 
 

B.IV-06 Percurso rodoviário 

Movimento de um veículo rodoviário de um determinado ponto de partida para um 
determinado ponto de destino. 

 
Um percurso pode dividir-se numa série de etapas ou de secções. 

 

B.IV-07 Veículo-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de um veículo rodoviário, na distância de 
um quilómetro. 

 
Apenas de deve considerar a distância efectivamente percorrida. Incluem-se os movimentos 
dos veículos rodoviários motorizados em vazio. Os conjuntos compostos de tractor e 
semi-reboque ou de camião e reboque são contados como um só veículo. 
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B.IV-08 Veículo rodoviário entrado num país 

Veículo rodoviário motorizado que entra num país por estrada, em carga ou em vazio. 
 

Se um veículo rodoviário motorizado entra no país por outro modo de transporte, só o modo 
activo é considerado como tendo entrado no país. 

 

B.IV-09 Veículo rodoviário saído de um país 

Veículo rodoviário motorizado que sai de um país por estrada, em carga ou em vazio. 
 
Se um veículo rodoviário motorizado sai do país por outro modo de transporte, só o modo 
activo é considerado como tendo saído do país. 

 

B.IV-10 Veículo rodoviário em trânsito 

Veículo rodoviário motorizado, em carga ou em vazio que, tendo entrado no país, dele sai por 
um sítio diferente, independentemente do modo de transporte, na condição de a totalidade do 
percurso no interior do país ter sido efectuado por estrada e de não se ter verificado qualquer 
carga ou descarga nesse país. 

 
Os veículos rodoviários motorizados que, na fronteira do país em questão, sejam carregados 
para ou descarregados de outro modo de transporte, são também incluídos. 

 

B.IV-11 Média anual do fluxo de tráfego diário 

O fluxo médio de veículos num determinado ponto de registo específico da rede rodoviária.  
 
A contagem pode ser feita de forma manual ou automática, e de modo contínuo ou em 
períodos seleccionados. 
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B.V MEDIÇÃO DO TRANSPORTE 

B.V-01 Transporte rodoviário 

Qualquer movimento de mercadorias e/ou passageiros num veículo rodoviário, numa 
determinada rede rodoviária. 
 
Quando um veículo rodoviário é transportado por outro veículo, só é considerado o 
movimento do veículo transportador (modo activo). 

 

B.V-02 Transporte rodoviário nacional 

Transporte rodoviário entre dois locais (um local de carga/embarque e um local de 
descarga/desembarque) situados no mesmo país, independentemente do país em que o 
veículo rodoviário motorizado se encontra matriculado. Pode envolver um trânsito por um 
segundo país. 

 
A desatrelagem de um reboque/semi-reboque de um veículo rodoviário motorizado e a 
atrelagem de um reboque/semi-reboque a outro veículo rodoviário motorizado são 
consideradas como carga e descarga de mercadorias do reboque/semi-reboque. 

 

B.V-03 Transporte rodoviário de cabotagem 

Transporte rodoviário efectuado num país que não o país de matrícula, efectuado por um 
veículo rodoviário motorizado matriculado no país responsável pela comunicação. 

 

B.V-04 Transporte rodoviário internacional 

Transporte rodoviário entre um local de carga/embarque ou descarga/desembarque no país 
responsável pela comunicação e um local de carga/embarque ou descarga/desembarque 
noutro país.  

 
Tal transporte pode envolver trânsito por um ou mais países adicionais. 

 

B.V-05 Transporte rodoviário internacional efectuado por terceiros 

Transporte rodoviário efectuado por um veículo rodoviário motorizado matriculado num país 
entre um local de carga/embarque num segundo país e um local de descarga/desembarque 
num terceiro país. 

 
Tal transporte pode envolver trânsito por um ou mais países adicionais. 

 

B.V-06 Transporte rodoviário em trânsito 

Transporte rodoviário através de um dado país, entre dois locais (um local de carga e um local 
de descarga), situados noutro ou noutros países, desde que a totalidade do percurso no 
interior do país tenha sido efectuada por estrada e que aí não tenha havido qualquer carga ou 
descarga. 

 
Os veículos rodoviários motorizados que, na fronteira do país em questão, sejam carregados 
para ou descarregados de outro modo de transporte, são também incluídos. 

 

B.V-07 Transporte rodoviário urbano 

Transporte efectuado em vias urbanas ou em linhas de eléctrico urbanas. 
 

Apenas se considera como transporte urbano o transporte efectuado, principal ou 
exclusivamente, em vias urbanas. 
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B.V-08 Passageiro rodoviário 

Qualquer pessoa que efectue um percurso num veículo rodoviário. Os condutores de 
automóveis ligeiros de passageiros, com excepção dos motoristas de táxi, são considerados 
passageiros. O pessoal afecto ao serviço de autocarros, autocarros de longo curso, 
troleicarros, eléctricos e veículos rodoviários de transporte de mercadorias não é considerado 
como fazendo parte dos passageiros. 

 

B.V-09 Passageiro-quilómetro rodoviário  
Unidade de medida correspondente ao transporte de um passageiro por estrada, na distância 
de um quilómetro. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida pelo passageiro. 
 

B.V-10 Percurso do passageiro rodoviário 

A combinação entre o local de embarque e o local de desembarque de passageiros 
transportados por um veículo rodoviário. 

 
A transferência de passageiros de um veículo directamente para outro do mesmo tipo, 
independentemente da empresa a que pertence, não será considerada como 
desembarque/embarque. Sempre que durante a transferência for usado outro modo de 
transporte, tal deverá ser considerado como desembarque de um veículo seguido do 
subsequente embarque noutro veículo. 

 

B.V-11 Transporte rodoviário público 

O transporte rodoviário público inclui o transporte de passageiros em autocarro ou eléctrico 
com serviço regular, quer seja operado por uma empresa pública ou privada. 

 

B.V-12 Percurso do passageiro rodoviário no transporte rodoviário público 

A combinação entre o local de embarque e o local de desembarque de passageiros 
transportados de autocarro ou eléctrico. 

 
A transferência de passageiros de um veículo directamente para outro do mesmo tipo, 
independentemente da empresa a que pertence, não será considerada como 
desembarque/embarque. Sempre que durante a transferência for usado outro modo de 
transporte, tal deverá ser considerado como desembarque de um veículo seguido do 
subsequente embarque noutro veículo. 

B.V-13 Passageiro rodoviário embarcado num veículo de transporte rodoviário público 

 
Passageiro que toma lugar a bordo de um veículo rodoviário a fim de ser por ele transportado. 

 
A transferência de passageiros de um veículo directamente para outro do mesmo tipo, 
independentemente da empresa a que pertence, não será se possível considerada como 
desembarque/embarque. Sempre que durante a transferência for usado outro modo de 
transporte, tal deverá ser considerado como desembarque de um veículo seguido do 
subsequente embarque noutro veículo. 

B.V-14 Passageiro rodoviário desembarcado de um veículo de transporte rodoviário público 

Passageiro que desce de um veículo rodoviário depois de por ele ter sido transportado. 
 

A transferência de passageiros de um veículo directamente para outro do mesmo tipo, 
independentemente da empresa a que pertence, não será se possível considerada como 
desembarque/embarque. Sempre que durante a transferência for usado outro modo de 
transporte, tal deverá ser considerado como desembarque de um veículo seguido do 
subsequente embarque noutro veículo. 
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B.V-15 Origem/destino do transporte rodoviário de passageiros 

Combinação do local de embarque com o local de desembarque dos passageiros 
transportados por estrada, independentemente do itinerário percorrido. 

 
Os locais são definidos de acordo com sistemas internacionais de classificação como a NUTS 
(Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas) do EUROSTAT. 

 

B.V-16 Local de embarque  
Considera-se como tal o local em que o passageiro tomou o lugar a bordo de um veículo 
rodoviário, a fim de por ele ser transportado. 

 
A transferência de passageiros de um veículo directamente para outro do mesmo tipo, 
independentemente da empresa a que pertence, não será se possível considerada como 
desembarque/embarque. Sempre que durante a transferência for usado outro modo de 
transporte, tal deverá ser considerado como desembarque de um veículo seguido do 
subsequente embarque noutro veículo. 

 

B.V-17 Local de desembarque  
Considera-se como tal o local em que o passageiro saiu de um veículo rodoviário, depois de 
por ele ter sido transportado. 

 
A transferência de passageiros de um veículo directamente para outro do mesmo tipo, 
independentemente da empresa a que pertence, não será se possível considerada como 
desembarque/embarque. Sempre que durante a transferência for usado outro modo de 
transporte, tal deverá ser considerado como desembarque de um veículo seguido do 
subsequente embarque noutro veículo. 

 

B.V-18 Mercadoria transportada por estrada  
Qualquer mercadoria transportada por um veículo rodoviário de transporte de mercadorias. 

 
Inclui todas as embalagens e equipamentos de acondicionamento de carga, como 
contentores, caixas móveis e paletes. 

 

B.V-19 Peso bruto-bruto das mercadorias 

Inclui o peso total das mercadorias transportadas, todas as embalagens e a tara dos 
equipamentos da unidade de transporte (tais como contentores, caixas móveis e paletes de 
acondicionamento de carga). 

 

B.V-20 Peso bruto das mercadorias 

Inclui o peso total das mercadorias transportadas e embalagens mas exclui a tara da unidade 
de transporte (tais como contentores, caixas móveis e paletes de acondicionamento de carga). 

 

B.V-21 Tara  

O peso de uma unidade de transporte (tais como contentores, caixas móveis e paletes de 
acondicionamento de carga) antes de ser carregada qualquer carga. 
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B.V-22 Tonelada-quilómetro por estrada 

Unidade de medida correspondente à deslocação, por estrada, de uma tonelada de 
mercadorias, na distância de um quilómetro. 

 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. 

 

B.V-23 TEU-quilómetro por estrada 

Unidade de medida do transporte por contentor correspondente à deslocação, por estrada, de 
uma TEU, na distância de um quilómetro. 

 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. 

 

B.V-24 Tipos de mercadorias transportadas 

As mercadorias transportadas podem ser classificadas segundo o seu tipo. 
 
São exemplos de sistemas de classificação as nomenclaturas NST 2007 (Nomenclatura 
Uniforme de Mercadorias para as Estatísticas dos Transportes) que substitui a nomenclatura 
CSTE (Classificação de Mercadorias para as Estatísticas dos Transportes na Europa – 
CEE/NU) e a nomenclatura NST/R (Nomenclatura Uniforme de Mercadorias para as 
Estatísticas dos Transportes/edição revista - Eurostat). 
 

B.V-25 Tipos de carga transportada 

As mercadorias transportadas podem ser classificadas segundo a nomenclatura CEE/NU 
(Códigos dos tipos de carga, das embalagens e dos materiais de embalagem, Recomendação 
CEE/NU nº 21 das Nações Unidas, Genebra, Março de 1986). Os tipos de carga são os 
seguintes: 
 
– Granel líquido;  
– Granel sólido; 
– Grande contentor de carga; 
– Outro contentor de carga; 
– Mercadorias em palete; 
– Mercadorias pré-arrumadas; 
– Unidades móveis motorizadas; 
– Outras unidades móveis; 
– Outros tipos de carga. 
 

B.V-26 Mercadorias perigosas  
Os tipos de mercadorias perigosas transportadas por estrada são os que se encontram 
definidos na 15ª edição revista das Recomendações para o Transporte de Mercadorias 
Perigosas das Nações Unidas, Genebra, 2007. 

 
– Classe 1:Explosivos; 
– Classe 2:Gases; 
– Classe 3: Líquidos inflamáveis; 
– Classe 4: Sólidos inflamáveis; substâncias susceptíveis de combustão espontânea; 
substâncias que, em contacto com a água, emitem gases inflamáveis;  
– Classe 5: Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos; 
– Classe 6: Substâncias tóxicas e infecciosas; 
– Classe 7: Material radioactivo; 
– Classe 8: Substâncias corrosivas; 
– Classe 9: Diversas substâncias e artigos perigosos. 
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B.V-27 Mercadorias carregadas  

Mercadorias colocadas num veículo rodoviário e expedidas por estrada. 
 
O transbordo de um veículo rodoviário de transporte de mercadorias para outro, bem como as 
mudanças de tractores rodoviários, são considerados como cargas após descargas. 

 

B.V-28 Mercadorias descarregadas 

Mercadorias desembarcadas de um veículo rodoviário, após terem sido transportadas por 
estrada. 
 
O transbordo de um veículo rodoviário de transporte de mercadorias para outro, bem como as 
mudanças de tractores rodoviários, são considerados como descargas antes de novas 
cargas. 

 

B.V-29 Mercadorias saídas do país por estrada (excepto mercadorias em trânsito por estrada) 

 
Mercadorias que, após terem sido carregadas num veículo rodoviário em determinado país, 
dele saem por estrada, sendo descarregadas num outro país. 

B.V-30 Mercadorias entradas no país por estrada (excepto mercadorias em trânsito por 
estrada)  

Mercadorias que, após terem sido carregadas num veículo rodoviário num outro país, 
entraram no país por estrada e aí foram descarregadas. 

 

B.V-31 Mercadorias em trânsito por estrada  

Mercadorias que entraram e saíram do país por estrada, em locais diferentes, depois de 
terem sido transportadas no mesmo veículo rodoviário motorizado de transporte de 
mercadorias. 

 
O transbordo de um veículo rodoviário de transporte de mercadorias para outro, bem como as 
mudanças de tractores rodoviários, são considerados como cargas/descargas.  

B.V-32 Origem/destino do transporte de mercadorias por estrada 

Combinação do local de carga com o local de descarga das mercadorias transportadas por 
estrada, independentemente do itinerário percorrido. 

 
Os locais são definidos de acordo com sistemas internacionais de classificação como a 
Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) do EUROSTAT.  

 

B.V-33 Local de carga 

Considera-se o local onde as mercadorias foram carregadas num veículo rodoviário 
motorizado de transporte de mercadorias ou o local em que se verificou uma mudança do 
tractor rodoviário. 

 

B.V-34 Local de descarga 

Considera-se o local onde as mercadorias foram descarregadas de um veículo rodoviário 
motorizado de transporte de mercadorias ou o local em que se verificou uma mudança do 
tractor rodoviário.  
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B.V-35 Uso da capacidade de transporte 

Indicador do uso da capacidade de transporte. 
 

Os indicadores podem ser calculados como a quantidade real de mercadorias ou passageiros 
transportados em percentagem da capacidade do veículo, medida em termos de peso, 
volume, área da carroçaria ou número autorizado de lugares sentados ou de pé para os 
passageiros (como definido em B.II.A-20, B.II.A-35 e B.II.A-36).  
 
Tomando em conta a distância do transporte e a descarga gradual durante uma viagem, pode 
calcular-se um indicador alternativo para o desempenho real em termos de transporte, 
expresso como percentagem do desempenho máximo possível quanto ao transporte nos 
percursos em análise. 
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B.VI CONSUMO DE ENERGIA  

B.VI-01 Consumo de energia pelo transporte rodoviário 

Consumo final de energia dos veículos rodoviários motorizados. 
 
Inclui a energia usada para a propulsão de modos de transporte e para o içamento de cargas 
pela grua que os equipa, a iluminação, o aquecimento e outros tipos de equipamentos em 
modos de transporte. Inclui também a energia final consumida por veículos rodoviários em 
vazio. 

 

B.VI-02 Tonelada equivalente de petróleo (TEP)  

Unidade de medida de consumo de energia: 1 TEP = 0,041868 TJ. 
 
Os factores de conversão adoptados pela Agência Internacional de Energia (AIE) em 1991 
são os seguintes: 
– Gasolina para motor  1,070 
– Gasóleo/diesel  1,035 
– Fuelóleo pesado  0,960 
– Gás de petróleo liquefeito 1,130 
– Gás natural  0,917 
  
O factor de conversão utilizado pela AIE para a electricidade é: 1 TWh = 0,086 Mtep. 

 

B.VI-03 Joule 

Unidade de medida de consumo de energia: 
1 terajoule = 1012 Joule = 2,78 x 105 kWh; 
1 terajoule = 23,88459 TEP. 

 

B.VI-04 Gasolina para motor 

Óleo leve de hidrocarboneto para utilização nos motores de combustão interna, excluindo os 
motores de aeronaves. 
 
A gasolina para motor é destilada entre 35 graus C e 215 graus C, sendo utilizada como 
combustível para motores de ignição comandada de veículos terrestres. A gasolina para 
motores pode incluir aditivos, oxigenatos e incrementadores de octanas, incluindo compostos 
de chumbo, como TEL (tetraetilo de chumbo) e TML (tetrametil de chumbo). 
Valor calorífico: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

B.VI-05 Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado)  

Óleo obtido a partir da última fracção produzida pela destilação atmosférica do petróleo bruto. 
 

No gasóleo/diesel incluem-se gasóleos pesados obtidos por redestilação no vácuo do resíduo 
da destilação atmosférica. O gasóleo/diesel destila entre 200ºC e 380ºC, com menos de 65% 
em volume (incluindo perdas), destilando a 250ºC, e 80% ou mais a 350ºC. O seu ponto de 
inflamação é sempre superior a 50ºC e a sua densidade é superior a 0,81. Os óleos pesados 
obtidos por mistura agrupam-se com os gasóleos, desde que a sua viscosidade cinemática 
não exceda 25 cST a 40ºC.  
 
Valor calorífico: 43,3 TJ/1 000 t. 
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B.VI-06 Gases de petróleo liquefeitos (GPL) 

Hidrocarbonetos leves da série das parafinas, derivados apenas da destilação do petróleo 
bruto.  

 
Os GPL incluem o propano e o butano ou uma mistura destes dois hidrocarbonetos. Podem 
ser liquefeitos a baixa pressão (5-10 atmosferas). No estado líquido e a uma temperatura de 
38 ºC, a sua pressão de vapor relativa é inferior ou igual a 24,5 bars. A sua densidade 
específica oscila entre os 0,50 e os 0,58. 

 

B.VI-07 Líquidos de gás natural (LGN)  

Hidrocarbonetos líquidos ou liquefeitos produzidos durante o tratamento, purificação e 
estabilização do gás natural. Os diferentes tipos de LGN vão do etano, butano e propano até 
aos óleos pesados. Os LGN são destilados com o petróleo bruto nas refinarias, misturados 
com os produtos petrolíferos refinados, como utilizados directamente, consoantes as suas 
características. 

 

B.VI-08 Electricidade 

Energia produzida por centrais hidroeléctricas, geotérmicas, nucleares e térmicas 
convencionais, excluindo-se a energia produzida por estações de bombagem, medida pelo 
poder calorífico de 3,6 TJ/GWh da electricidade.  

 
Estação de bombagem é uma central eléctrica equipada com um reservatório, cujo 
enchimento é efectuado mediante utilização de bombas. 
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B.VII ACIDENTES 

B.VII-01 Acidente com ferimentos  
Acidente que envolva pelo menos um veículo rodoviário em circulação numa via pública ou 
numa via privada à qual o público tem direito de acesso, e do qual resulte pelo menos um 
ferido ou morto.  
 
Um suicídio ou tentativa de suicídio não constitui um acidente mas sim um incidente causado 
por um acto deliberado para provocar ferimentos fatais à própria pessoa. Contudo, se um 
suicídio ou tentativa de suicídio causar um ferimento a outro utilizador rodoviário, o incidente 
deve ser considerado um acidente com ferimentos. 
 
Inclui: colisões entre veículos rodoviários; entre veículos rodoviários e peões; entre veículos 
rodoviários e animais ou obstáculos fixos e com um só veículo rodoviário. Inclui colisões entre 
veículos rodoviários e ferroviários. Colisões entre diversos veículos são contabilizadas como 
um só acidente desde que ocorram colisões sucessivas num período muito curto. O acidente 
com ferimentos não abrange qualquer acidente do qual resultem apenas danos materiais. 
 
Exclui os actos de terrorismo. 

 

B.VII-02 Acidente mortal  

Acidente com ferimentos do qual resulte um morto.  
 

B.VII-03 Acidente não mortal  
Acidente que não seja um acidente mortal e do qual resultem ferimentos. 

 

B.VII-04 Vítima 

Pessoa morta ou ferida como resultado de um acidente com ferimentos. 
 

B.VII-05 Morto 

Pessoa morta imediatamente ou no prazo de 30 dias como resultado de um acidente com 
ferimentos, excluindo suicídios. 

 
Uma pessoa morta não é incluída nesta definição se a autoridade competente declarar que a 
causa de morte foi suicídio, isto é, um acto deliberado para provocar ferimentos à própria 
pessoa resultando na morte. Para os países que não apliquem o limite dos 30 dias, os 
coeficientes de conversão são calculados de forma a que possam ser feitas comparações 
com base na definição dos 30 dias. 

 

B.VII-06 Ferido 

Pessoa que não tenha morrido imediatamente, nem venha a morrer num período de 30 dias 
após um acidente, mas que tenha sofrido ferimentos como resultado de um acidente com 
ferimentos, necessitando normalmente de tratamento médico, excluindo as tentativas de 
suicídio. 

 
As pessoas com ferimentos menos graves, tais como pequenos cortes e contusões, não são 
normalmente registadas como feridos. 
 
Um ferido não é incluído nesta definição se a autoridade competente declarar que a causa do 
ferimento foi uma tentativa de suicídio dessa pessoa, isto é, um acto deliberado para provocar 
ferimentos à própria pessoa que originou ferimentos mas não a morte. 
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B.VII-07 Ferido grave 

Ferido que tenha sido hospitalizado por um período superior a 24 horas. 
 

B.VII-08 Ferido ligeiro 

Qualquer ferido, excluindo pessoas mortas ou feridos graves. 
 

As pessoas com ferimentos menos graves, tais como pequenos cortes e contusões, não são 
normalmente registadas como feridos. 

 

B.VII-09 Condutor envolvido num acidente do qual resultem ferimentos 

Pessoa envolvida num acidente do qual resultem ferimentos e que estava a conduzir um 
veículo rodoviário no momento do acidente.  

 

B.VII-10 Passageiro envolvido num acidente do qual resultem ferimentos 

Pessoa envolvida num acidente do qual resultem ferimentos, que não o condutor, e que se 
encontrava no interior ou sobre um veículo rodoviário, ou que estava a entrar ou a sair de um 
veículo rodoviário. 

 

B.VII-11 Peão envolvido num acidente do qual resultem ferimentos 

Pessoa envolvida num acidente do qual resultem ferimentos, que não um passageiro ou 
condutor conforme acima definido. 

 
Incluem-se os ocupantes ou pessoas que estivessem a empurrar ou a puxar um carrinho de 
bebé, uma cadeira de rodas ou qualquer outro pequeno veículo sem motor. Incluem-se 
igualmente pessoas que estivessem a empurrar um velocípede, um motociclo, a patinar, a 
andar de skate, a esquiar ou a utilizar dispositivos semelhantes. 

 

B.VII-12 Acidente entre veículo rodoviário e peão 

Acidente do qual resultem ferimentos e que envolva um ou mais veículos rodoviários e um ou 
mais peões.  

 
Incluem-se acidentes, independentemente do facto de ter estado envolvido um peão numa 
primeira fase ou numa fase posterior do acidente e de o peão ter sofrido ferimentos ou sido 
morto na estrada ou fora dela.  

 

B.VII-13 Acidente com um só veículo rodoviário 

Acidente do qual resultem ferimentos, e em que está envolvido apenas um veículo rodoviário. 
 

Incluem-se acidentes com veículos que tenham tentado evitar a colisão e se desviaram para 
fora da estrada, ou acidentes provocados por uma colisão com um obstáculo ou animais na 
estrada. Excluem-se as colisões com peões e veículos estacionados. 

 

B.VII-14 Acidente rodoviário com vários veículos 

Acidente do qual resultem ferimentos, envolvendo dois ou mais veículos rodoviários. 
 

Os tipos de acidentes dos quais resultem ferimentos e em que estão envolvidos dois ou mais 
veículos rodoviários são os seguintes: 
 
a) Colisão traseira: colisão com outro veículo que circula na mesma faixa de rodagem e no 

mesmo sentido numa via de circulação, e que abranda ou pára temporariamente. 
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Excluem-se as colisões com veículos estacionados. 
 
b) Colisão frontal: colisão com outro veículo que circula na mesma faixa de rodagem e em 

sentido contrário, e que abranda ou pára temporariamente. 
 

Excluem-se as colisões com veículos estacionados. 
 
c) Colisão devido a atravessamento ou mudança de direcção: colisão com outro veículo que 

se desloque numa direcção lateral devido a atravessamento, saída ou entrada numa via de 
circulação. 

 
Excluem-se as colisões com veículos parados e que estão à espera de virar, que deverão ser 

classificadas como (a) ou (b). 
 
d) Outras colisões, incluindo colisões com veículos estacionados: colisão que ocorre ao 

conduzir lado a lado, ao ultrapassar ou ao mudar de faixa de rodagem, ou colisão com um 
veículo que estacionou ou parou na borda de uma via de circulação, na berma, espaços de 
estacionamento assinalados, caminhos pedonais ou locais de estacionamento, etc.  

 
Incluem-se em B-VII-14, alínea d), todas as colisões que não estão abrangidas pela alínea a), 
b) e c). O elemento que determina a classificação dos acidentes entre veículos é a primeira 
colisão ocorrida na via de circulação, ou o primeiro impacto mecânico no veículo.  

 

B.VII-15 Acidente com condutores considerados como estando sob os efeitos do álcool, drogas 
ou medicamentos 

Qualquer acidente do qual resultaram ferimentos, em que pelo menos um dos condutores é 
considerado como estando sob os efeitos do álcool, drogas ou medicamentos que 
prejudiquem a capacidade de conduzir, de acordo com a legislação nacional. 

 

B.VII-16 Luz do dia 

Conforme consta do relatório da polícia ou de outras autoridades. 
 

B.VII-17 Escuridão 

Conforme consta do relatório da polícia ou de outras autoridades. 
 

B.VII-18 Crepúsculo (ou desconhecido) 

Conforme consta do relatório da polícia ou de outras autoridades.  
 

Categoria residual que abrange os casos em que as condições de luminosidade eram muito 
fracas ou que não existia qualquer informação sobre as condições de luz. 

 

B.VII-19 Piso seco 

Piso de estrada não coberto por água, neve, gelo ou outras substâncias. 
 

B.VII-20 Outros tipos de piso 

Qualquer outro tipo de piso de estrada que não o piso seco. 
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C.I INFRA-ESTRUTURAS 

C.I-01 Via navegável 

Rio, ribeira, canal, lago ou outra extensão de água que, devido às suas características naturais 
ou artificiais, seja navegável. 

 
Incluem-se as vias navegáveis de carácter marítimo (vias navegáveis designadas pelo país 
declarante como principalmente navegáveis por navios de navegação interior). Incluem-se 
igualmente os estuários, sendo o limite o ponto mais próximo do mar, onde a largura do rio é 
inferior a 3 km, na baixa-mar, e a 5 km na preia-mar. 

 

C.I-02 Via navegável interior 

Extensão de água que não faz parte do mar e na qual podem navegar principalmente 
embarcações destinadas a vias navegáveis interiores graças a condições naturais ou criadas 
artificialmente. Esta designação abrange rios, lagos, canais e estuários navegáveis. 
 

O comprimento dos rios, ribeiras e canais é medido a meio do curso. O comprimento dos lagos 
e lagoas corresponde à menor distância navegável que separa os pontos mais afastados entre 
os quais se realizam transportes. As vias navegáveis que constituem uma fronteira comum de 
dois países são incluídas nas estatísticas de ambos os países. 

 

C.I-03 Rio/ribeira navegável 

Curso natural de água aberto à navegação, independentemente do facto de poder ter sido 
melhorado com esse propósito. 
 

C.I-04 Lago navegável 

Superfície natural de água aberta à navegação. 
 

Incluem-se também as lagoas (superfície de água salobra separada do mar por um banco 
costeiro). 
 

C.I-05 Canal navegável 

Curso de água navegável construído principalmente para a navegação. 
 

C.I-06 Rede de vias navegáveis interiores 

Conjunto das vias navegáveis interiores abertas à navegação pública numa zona determinada. 
 

C.I-07 Categorias de vias navegáveis interiores 

Tendo em conta a classificação de vias navegáveis interiores, canais, rios e lagos da Europa 
da CEE-NU e do CEMT de 1992, as diferentes categorias definidas são as seguintes:  
 
Pelas dimensões horizontais dos navios e comboios de embarcações empurrados: 
 
Classe (comprimento/calado) 
I a III Até 80/9 m. 
IV  80-85/9,50 m. 
V a  95-110/11,40 m. 
V b  172-175/11,40 m. 
VI a  95-110/22,80 m. 
VI b  185-195/22,80 m. 
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VI c  270-280/22,80 ou 195-200/33-34,20 m. 
VII  285/33-34,20 m ou mais. 
 
Em alguns casos a "capacidade de carga dos navios" pode ser usada para classificar as vias 
navegáveis interiores. 
 

C.I-08 Porto 

Local com instalações para fundear navios e para a carga ou descarga de mercadorias ou para 
o embarque e desembarque de passageiros em embarcações, de modo geral, directamente 
para um cais. 
 

C.I-09 Porto estatístico 

Um porto estatístico consiste em um ou mais portos, normalmente controlados por uma única 
autoridade portuária, apta a registar movimentos de embarcações e de carga. 

  

C.I-10 Código NU/LOCODE 

Código de 5 caracteres em que os dois primeiros caracteres correspondem aos códigos de país 
ISO 3166, enquanto os restantes três são retirados da Recomendação nº 16 da CEE/NU de 
Genebra, juntamente com os códigos fornecidos pelo EUROSTAT para os portos que ainda 
não estão incluídos no sistema das NU. 
 

C.I-11 Comprimentos do cais do porto 

Comprimento total do cais em metros. 
 

C.I-12 Posto de atracagem Ro-Ro  

Local onde um navio Ro-Ro pode atracar e carregar ou descarregar veículos motorizados e 
outras unidades móveis Ro-Ro através de rampas, do navio para terra e vice-versa. 
 

C.I-13 Gruas portuárias por capacidade de elevação  

Número de gruas disponíveis nos portos por capacidade de elevação. 
 
As categorias possíveis de capacidade de elevação são as seguintes: 
 
a) 10 toneladas ou menos; 
b) Mais de 10 toneladas e até 20 toneladas; 
c) Mais de 20 toneladas e até 40 toneladas; 
d) Mais de 40 toneladas. 

 

C.I-14 Gruas portuárias por tipo 

Número de gruas disponíveis nos portos por tipo: 
 
a) Gruas móveis para contentores; 
b) Outras gruas para contentores; 
c) Outras gruas. 
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C.I-15 Ligações a outros modos de transporte 

Disponibilidade e distância dos portos com ligações a outros modos de transporte em 
quilómetros: 
 
a)  Transportes marítimos; 
b)  Ligação ferroviária para passageiros; 
c)  Ligação ferroviária para mercadorias; 
d)  Acesso por auto-estrada; 
e) Aeroporto. 
 

C.I-16 Embarcadouros  

Um local exclusivamente destinado ao embarque e desembarque de navios de passageiros e 
que não faça parte de um porto interior. 
 

C.I-17 Comporta 

Um recinto numa via navegável interior com portões em cada extremidade para permitir que o 
nível de água seja aumentado ou reduzido, de forma a permitir a passagem de navios. Inclui 
elevadores de navios. 
 
O elevador de navios é um sistema mecânico que transporta navios entre dois cursos de água 
situados a diferentes níveis. 
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C.II EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 

C.II.A EMBARCAÇÕES 

C.II.A-01 Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores  

Embarcação flutuante destinada ao transporte de mercadorias, ao transporte público de 
passageiros ou especialmente equipada para uma actividade comercial específica 
predominantemente em águas navegáveis interiores, ou águas abrigadas, ou adjacentes a 
águas abrigadas, ou zonas onde se apliquem os regulamentos portuários. 
 
Incluem-se as embarcações em reparação. Incluem-se as embarcações aptas para a 
navegação fluvial mas autorizadas a navegar no alto mar (embarcações de cabotagem 
mista). Desta categoria excluem-se: embarcações portuárias, batelões, rebocadores, “ferry-
boats”, embarcações de pesca, dragas, embarcações que executam trabalhos hidráulicos e 
embarcações utilizadas exclusivamente para armazenagem, barcos-oficina, barcos-
habitação e embarcações de recreio. 
 

C.II.A-02 Embarcação nacional de transporte por vias navegáveis interiores  

Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores, registada em determinada data no 
país declarante. 
 
Caso determinado país não proceda ao registo das embarcações de transporte por vias 
navegáveis interiores, considera-se embarcação nacional a que pertença a uma empresa 
com residência fiscal nesse país. 
 

C.II.A-03 Embarcação estrangeira de transporte por vias navegáveis interiores  

Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores, registada numa determinada data 
num país diferente do país declarante. 
 

C.II.A-04 Embarcação marítimo-fluvial 

Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores concebida para e autorizada a 
operar também como um navio de alto-mar. 
 

C.II.A-05 C.II.A-05 Embarcação de transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores  

 
Embarcação com porte bruto não inferior a 20 toneladas, destinada ao transporte de 
mercadorias por vias navegáveis interiores. 
 

C.II.A-06 Embarcação de transporte de passageiros por vias navegáveis interiores  

Embarcação destinada especificamente ao transporte de mais de 12 passageiros com título 
de transporte pago por vias navegáveis interiores. 
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C.II.A-07 Navio porta-contentores para vias navegáveis interiores 

Navio equipado em toda a sua extensão com guias celulares fixas ou móveis e destinado, 
essencialmente, ao transporte de contentores.  
 

C.II.A-08 Frota de navegação interior  

Número de embarcações de transporte por vias navegáveis interiores, registadas em 
determinada data, num dado país, e autorizadas a utilizar as vias navegáveis interiores. 
 
As alterações da frota referem-se a modificações, no conjunto ou em determinado tipo de 
embarcação, da frota de navegação interior do país declarante, resultantes de novas 
construções, modificações do tipo ou da capacidade, compras ou vendas ao estrangeiro, 
desmantelamento, acidentes ou transferências de / para o registo marítimo. 
 

C.II.A-09 Batelão motorizado  

Embarcação destinada ao transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores, provida 
de um meio de propulsão próprio, excluindo os batelões-cisterna motorizados. 
 
Os batelões rebocados, empurrados e empurrados-rebocados, equipados apenas com um 
motor auxiliar, devem ser considerados batelões rebocados, batelões empurrados ou 
batelões empurrados-rebocados, segundo os casos. O facto de um batelão motorizado 
poder ser utilizado para rebocar não altera a sua natureza. 
 

C.II.A-10 Batelão motorizado empurrador 

Batelão motorizado concebido ou equipado para empurrar batelões-empurrados ou batelões 
empurrados-rebocados. 
 

C.II.A-11 Batelão 

Embarcação de transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores, destinada a ser 
rebocada, não dispondo de meios próprios de propulsão mecânica. 
 
O facto de um batelão ser equipado com um motor auxiliar não altera a sua natureza. 
 

C.II.A-12 Batelão empurrado  

Embarcação de transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores, destinada a ser 
empurrada, não dispondo de meios próprios de propulsão mecânica. 
 
O facto de um batelão empurrado ser equipado com um motor auxiliar não altera a sua 
natureza. 
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C.II.A-13 Batelão empurrado-rebocado  

Embarcação de transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores, destinada a ser 
empurrada ou rebocada, não dispondo de meios próprios de propulsão mecânica. 
 
O facto de um batelão empurrado-rebocado ser equipado com um motor auxiliar não altera a 
sua natureza.  

C.II.A-14 Batelão-cisterna motorizado 

Batelão motorizado destinado ao transporte a granel de líquidos ou gases em tanques fixos. 
 
Excluem-se os navios-cisterna de transporte a granel de produtos pulverulentos, como 
cimento, farinha, gesso, etc., que devem ser considerados como batelões motorizados. 
 

C.II.A-15 Batelão-cisterna empurrador 

Batelão motorizado empurrador destinado ao transporte a granel de líquidos ou gases.   
 
Excluem-se os batelões-cisterna de transporte a granel de produtos pulverulentos, como 
cimento, farinha, gesso, etc., que devem ser considerados como batelões motorizados 
empurradores. 
 

C.II.A-16 Batelão-cisterna  

Batelão sem motor, destinado ao transporte a granel de líquidos ou gases. 
 
Excluem-se os batelões-cisterna de transporte a granel de produtos pulverulentos, como 
cimento, farinha, gesso, etc., que devem ser considerados como batelões. 

 

C.II.A-17 Batelão-cisterna empurrado  

 
Batelão empurrado de transporte a granel de líquidos ou gases. 
 
Excluem-se os navios-cisterna de transporte a granel de produtos pulverulentos, como 
cimento, farinha, gesso, etc., que devem ser considerados como batelões empurrados. 
 

C.II.A-18 Batelão-cisterna empurrado-rebocado 

Batelão empurrado-rebocado de transporte a granel de líquidos ou gases. 
 
Excluem-se os navios-cisterna de transporte a granel de produtos pulverulentos, como 
cimento, farinha, gesso, etc., que devem ser considerados como batelões empurrados-
rebocados. 

C.II.A-19 Outros navios de transporte de carga não especializados 

Outros navios de transporte de mercadorias em vias navegáveis interiores não abrangidos 
pelas anteriores categorias. 
 

C.II.A-20 Rebocador 

Embarcação provida de uma força motriz de potência não inferior a 37 kW, destinada a 
rebocar batelões sem motor, batelões empurrados-rebocados e jangadas, não destinada ao 
transporte de mercadorias. 
 
Excluem-se os rebocadores portuários e marítimos. 
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C.II.A-21 Empurrador 

Embarcação provida de uma força motriz de potência não inferior a 37 kW e destinada ou 
equipada para empurrar batelões sem motor, ou batelões empurrados-rebocados, mas não 
destinada ao transporte de mercadorias. 
 
Excluem-se os empurradores portuários. 
 

C.II.A-22 Rebocador-empurrador 

Embarcação provida de uma força motriz de potência não inferior a 37 kW e destinada ou 
equipada para rebocar batelões sem motor, batelões empurrados-rebocados ou jangadas, e 
para empurrar batelões empurrados e batelões empurrados-rebocados, não destinada ao 
transporte de mercadorias. 
 

C.II.A-23 Capacidade de carga de uma embarcação de transporte de mercadorias por vias 
navegáveis interiores 

 
Peso máximo autorizado de carga, expresso em toneladas, que um navio pode transportar. 
 

C.II.A-24 Capacidade de uma embarcação de transporte de passageiros por vias navegáveis 
interiores 

Número máximo de passageiros autorizado que uma embarcação pode transportar. 
 

C.II.A-25 Potência (kW) 

Potência mecânica desenvolvida pela instalação propulsora com a qual a embarcação está 
equipada. 

 
 

Esta potência deve ser medida em Kilowatts efectivos (potência transmitida à hélice):  
1 kW=1,36 CV; 1 CV= 0,735 kW. 
 
 

C.II.A-26 Ano de construção da embarcação 

Ano de construção do casco original.  
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C.II.B CONTENTORES, ETC. 
 

C.II.B-01 Unidade de carga 

Contentor, caixa móvel. 
 
Os “contentores plataforma” (cf. C.II.B-09 infra) utilizados nos transportes marítimos deverão ser 
considerados como um tipo especial de contentor.  

 

C.II.B-02 Unidade de transporte intermodal (UTI) 

Contentor, caixa móvel ou semi-reboque/veículo motorizado de transporte rodoviário de 
mercadorias adequado ao transporte intermodal.  
 

C.II.B-03 Contentor 

Caixa especial para o transporte de carga, reforçada e empilhável, que permite movimentações 
horizontais ou verticais. A definição formal mais técnica de contentor é:  
 
Elemento de equipamento de transporte: 
 
a) de carácter duradouro e, por conseguinte, suficientemente sólido para suportar múltiplas 

utilizações; 
b) especialmente concebido de forma a facilitar o transporte de mercadorias por um ou mais 

meios de transporte, sem ruptura de carga; 
c) equipado com acessórios que permitem uma movimentação rápida e, especialmente, a 

transferência de um modo de transporte para outro; 
d) concebido de forma a ser fácil de encher e de esvaziar; 
e) empilhável; e 
f) com um volume interno de, pelo menos, 1 m3. 
 
Excluem-se as caixas móveis.  
 
Apesar de não disporem de volume interno e de, consequentemente, não preencherem o critério 
(f) supra, os contentores plataforma (cf. C.II.B-09 infra) utilizados nos transportes marítimos 
deverão ser considerados como um tipo especial de contentor, sendo portanto incluídos nesta 
categoria. 
 

C.II.B-04 Dimensões dos contentores 

As principais dimensões dos contentores são as seguintes: 
 
a) Contentores ISO de 20 pés (20 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
b) Contentores ISO de 40 pés (40 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
c) Contentores ISO com mais de 20 pés e menos de 40 pés de comprimento); 
d) Contentores ISO com mais de 40 pés de comprimento; 
e) Contentores de muito grande volume (contentores "oversize"); 
f) Contentores aéreos (contentores em conformidade com as normas do transporte aéreo). 
 

Os contentores apresentam normalmente uma altura de 8 pés, embora estejam também 
disponíveis outras alturas. Os ”contentores de grande volume” são contentores com uma altura 
de 9,5 pés. Os ”contentores de muito grande volume” são contentores que excedem as 
dimensões ISO, incluindo contentores com 45 pés, 48 pés e 53 pés de comprimento.  
Os contentores com as dimensões descritas nas alíneas a) a e) são designados grandes 
contentores. 
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C.II.B-05 Tara do contentor 

A tara de um contentor está incluída no peso total das cargas contentorizadas a transportar, e é 
também designada por peso bruto-bruto das mercadorias. O peso bruto das cargas 
contentorizadas a transportar pode ser calculado a partir do peso bruto-bruto deduzindo a tara do 
contentor e vice-versa. Se faltar a informação sobre a tara, o peso desta poderá ser calculado 
usando os valores médios infra. 
 
A tara de um contentor pode ser calculada como: 
 
a) Contentor ISO com 20 pés  2,3 toneladas 
b) Contentor ISO com 40 pés  3,7 toneladas 
c) Contentor ISO com mais de 20 pése menos de 40 pés de comprimento  3,0 toneladas 
d) Contentor ISO com mais de 40 pés de comprimento 4,7 toneladas 
 

C.II.B-06 C.II.B-06  Tipos de contentores 

Os principais tipos de contentores, definidos pelo Manual de Normas ISO sobre Contentores de 
Carga, são os seguintes: 
 
1. Contentores de uso geral; 
 
2.  Contentores de uso específico: 

− Contentores ventilados fechados; 
− Contentores abertos (open top); 
− Contentores plataforma de lados abertos (open sided); 
− Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura completa; 
− Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos fixos; 
− Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos 

rebatíveis; 
− Contentores (plataforma). 

 
3 Contentores para cargas específicas: 

− Contentores térmicos; 
− Contentores isotérmicos; 
− Contentores refrigerados - (fluido frigorigéneo perdido); 
− Contentores refrigerados mecanicamente; 
− Contentores aquecidos; 
− Contentores refrigerados e aquecidos; 
− Contentores-cisterna; 
− Contentores para granéis secos; 
− Contentores para carga designada (como automóveis, gado e outros); e 
− Contentores para transporte aéreo. 
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C.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – Unidade Equivalente a Vinte Pés) 

Uma unidade estatística baseada num contentor ISO com 20 pés de comprimento (6,10 m) que 
serve de medida normalizada para contentores com diversas capacidades e para descrever a 
capacidade de navio porta-contentores ou de terminais. Um contentor ISO com 20 pés é igual a 
1 TEU.  
 
Um contentor ISO de 40 pés é igual a 2,00 TEU. 
Um contentor com comprimento situado entre 20 e 40 pés é igual a 1,50 TEU. 
Um contentor com comprimento superior a 40 pés é igual a 2,25 TEU. 
 

C.II.B-08 Caixa móvel 

Uma unidade para o transporte de carga optimizada para as dimensões dos veículos rodoviários 
e equipada com dispositivos de manipulação para a transferência entre modos, habitualmente 
rodovia/ferrovia. 
 
Estas unidades não foram inicialmente concebidas para serem empilhadas quando totalmente 
abertas ou com a abertura superior em posição aberta. Muitas unidades podem agora sê-lo, 
embora não na mesma medida que os contentores. A principal característica que as distingue 
dos contentores reside no facto de estarem optimizadas para as dimensões dos veículos 
rodoviários. Esta unidade requer a aprovação da UIC para ser usada em ferrovias. Algumas 
caixas móveis estão equipadas com pilares retrácteis sobre os quais a unidade assenta quando 
não se encontra no veículo. 
 

C.II.B-09 Plataforma 

Plataforma carregável que não dispõe de qualquer super-estrutura mas que tem o mesmo 
comprimento e largura da base de um contentor e está dotada de peças de canto nos ângulos 
superiores e inferiores. 
 
Este é um termo alternativo utilizado para determinados tipos de contentores para fins 
específicos, nomeadamente contentores plataforma e contentores de tipo plataforma com 
estruturas incompletas. 
 

C.II.B-10 Palete 

Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e o empilhamento de mercadorias.  
 
As paletes são normalmente feitas de madeira, com dimensões normalizadas: 
1000mm X 1200mm (ISO) e 800mm X 1200mm (CEN). 
 

C.II.B-11 Unidade móvel (Ro-Ro) 

Equipamento dotado de rodas para o transporte de mercadorias, como um camião, reboque ou 
semi-reboque, que possa ser conduzido ou rebocado para bordo de uma embarcação ou 
comboio. 
 
Incluem-se nesta definição os reboques portuários ou de navios. 
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C.II.B-12 Grua de pórtico fixo  

Ponte-grua que inclui um pórtico horizontal montado em pilares, que podem ser fixos ou 
deslocar-se sobre carris fixos ou através de rodas com pneus, e que têm uma manobrabilidade 
relativamente limitada. A carga pode ser movimentada na horizontal e na vertical, assim como de 
forma lateral. 
 
Estas gruas deslocam-se normalmente numa interface estrada/carris e/ou navio/cais.
  
 

C.II.B-13 Empilhador-pórtico  

Um veículo-pórtico dotado de pneus que funciona como grua para içar, movimentar ou empilhar 
contentores numa superfície lisa reforçada. 
 

C.II.B-14  Autogrua empilhadora  

Veículo motorizado com equipamento frontal para içar, empilhar ou movimentar UTI. 
 

C.II.B-14 Empilhador  

Veículo equipado com garfos horizontais e eléctricos que lhe permitem içar, movimentar ou 
empilhar paletes, contentores ou caixas móveis, encontrando-se estes dois últimos geralmente 
vazios. 
 

C.II.B-15 Distribuidor de carga 

Peças ajustáveis ao equipamento de elevação concebido para ser usado com os topos 
superiores de uma UTI. 
 
Muitos distribuidores têm ainda braços com pinças que seguram as calhas situadas na base de 
uma UTI. 
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C.III EMPRESAS, RESULTADOS ECONÓMICOS E EMPREGO 

C.III-01 Empresa 

Unidade institucional, ou mais pequeno agrupamento de unidades institucionais, que 
controla, directa ou indirectamente, todas as funções necessárias à realização das suas 
actividades de produção. 
 
Para que uma empresa seja considerada como tal, é necessário que se encontre sob regime 
de propriedade ou controlo único Todavia, pode ser heterogénea no que diz respeito à sua 
actividade económica e situação geográfica. Mesmo as empresas sem pessoal remunerado 
são incluídas nas estatísticas. Apenas devem ser consideradas as unidades efectivamente 
em actividade durante o período de referência. Excluem-se as unidades com actividade 
suspensa ou que aguardam início de actividade. 
 

C.III-02 Empresa de transporte por vias navegáveis interiores 

Empresa constituída para exercer, num ou vários locais, actividades de prestação de 
serviços de transporte por vias navegáveis interiores e utilizando embarcações de transporte 
por vias navegáveis interiores cuja actividade principal, em termos de valor acrescentado, é 
o transporte por vias navegáveis interiores e os serviços associados ao transporte por vias 
navegáveis interiores. 
 
Em termos de nomenclaturas de actividades, são abrangidas as classes seguintes: 
 
- CITA/Rev.43: Classe 5022 - Transportes de mercadorias por vias  navegáveis interiores. 
- NACE/Rev.24: Classe 5040 - Transportes de mercadorias por vias  navegáveis interiores. 
 

C.III-03 Empresa pública de transporte por vias navegáveis interiores 

Empresa de transporte por vias navegáveis interiores em que o Estado, entidades públicas 
ou empresas públicas detêm a maior parte do capital (mais de 50% do capital). 
 

C.III-04 Empresa portuária de vias navegáveis interiores 

Empresa que exerce, num ou vários locais, actividades de prestação de serviços portuários 
ao transporte por vias navegáveis interiores e cuja actividade principal, em termos de valor 
acrescentado, é a prestação de serviços portuários em vias navegáveis interiores. Excluem-
se as empresas de portos de recreio. 

 
Em termos de nomenclaturas de actividades são abrangidas as classes seguintes: 
 
-     CITA/Rev.4    5022 – Actividades de serviços relacionadas com os transportes por 

água  
  5224 – Manuseamento de cargas 
-     NACE/Rev.2 50.22 – Actividades de serviços relacionadas com os transportes por 

água 
  52.24 – Manuseamento de cargas 
Nota: a CITA 9329 e a NACE 93.29 incluem as empresas de portos de recreio. 
 

                                                
3 CITA/Rev. 4 – Classificação Internacional Tipo por Actividade de todas as actividades económicas, Comissão de Estatística das Nações Unidas 
(projecto). 
4 NACE Rev. 2 – Nomenclatura Estatística Comum das Actividades Económicas na Comunidade Europeia. Jornal Oficial L 393/1 de 30 de 
Dezembro de 2006. 
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C.III-05 Empresa portuária pública de vias navegáveis interiores 

Empresa portuária em que o Estado, entidades públicas ou empresas públicas detêm a 
maior parte do capital (mais de 50% do capital). 

 

C.III-06 Emprego 

Número médio de pessoas ao serviço, durante um determinado período, numa empresa de 
transporte por vias navegáveis interiores (incluindo os proprietários e sócios que aí exerçam 
uma actividade permanente e os trabalhadores familiares não remunerados), bem como as 
pessoas que trabalham no exterior da empresa, mas a ela estão vinculadas por um contrato 
de trabalho, sendo aí directamente remuneradas. 
 

C.III-07 Volume de negócios 

Montante total facturado por uma empresa de transporte por vias navegáveis interiores 
durante o período de referência. Corresponde às vendas no mercado de bens ou serviços 
fornecidos a terceiros. O volume de negócios inclui todos os impostos e taxas sobre os bens 
ou serviços facturados pela empresa, com excepção do IVA facturado pela empresa aos 
seus clientes. Inclui, ainda, todos os outros encargos imputados aos clientes. Devem 
deduzir-se as reduções de preços, abatimentos e descontos acordados com os clientes, bem 
como o valor das embalagens devolvidas, exceptuando os descontos por pronto pagamento. 
 
O volume de negócios apenas inclui as actividades ordinárias, não incluindo assim as 
vendas dos activos imobilizados. Excluem-se igualmente os subsídios de exploração 
concedidos pelas autoridades públicas. 
 

C.III-08 Despesas de investimento em infra-estruturas 

Verbas consagradas a novas construções e ampliação das infra-estruturas existentes, 
incluindo reconstruções, renovações e importantes obras de conservação. 
 
Incluem-se as despesas com eclusas. 
 

C.III-09 Despesas de investimento em embarcações 

Despesas com a aquisição de embarcações. 

 

C.III-10 Despesas de conservação das infra-estruturas 

Verbas consagradas à manutenção das infra-estruturas em estado de utilização. 
 
Incluem-se as despesas com eclusas. 

C.III-11 Despesas de manutenção das embarcações 

Despesas para manter as embarcações em estado de utilização. 
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C.IV TRÁFEGO 
 

C.IV-01 Tráfego por vias navegáveis interiores 

Qualquer movimento de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores, numa 
determinada rede. 
 
Quando uma embarcação é transportada por outro veículo, só é considerado o movimento do 
veículo transportador (modo activo). 

 

C.IV-02 Tráfego por vias navegáveis interiores em território nacional 

Qualquer movimento de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores dentro 
de um território nacional, independentemente do país em que a embarcação se encontra 
registada.  
 

C.IV-03 Tráfego por vias navegáveis interiores em vazio 

Qualquer movimento de uma embarcação de transporte de mercadorias por vias navegáveis 
interiores, em que o peso bruto-bruto das mercadorias transportadas, incluindo a tara de 
equipamentos como contentores, caixas móveis e paletes, é nulo, bem como qualquer 
movimento de uma embarcação de transporte de passageiros por vias navegáveis interiores 
sem passageiros. 
 
O movimento de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores que transporte 
equipamentos de acondicionamento de carga vazios, como contentores, caixas móveis e 
paletes, não é considerado um percurso em vazio. 
 

C.IV-04 Percurso por vias navegáveis interiores 

Movimento de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores de um 
determinado ponto de partida para um determinado ponto de destino. 
 
O percurso pode dividir-se numa série de etapas ou de secções. 
 

C.IV-05 Embarcação-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de uma embarcação de transporte por vias 
navegáveis interiores, na distância de um quilómetro. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. Incluem-se os movimentos 
de embarcações em vazio. Num comboio de embarcações, cada unidade é contada 
individualmente. 
 

C.IV-06 Comboio de embarcações de transporte por vias navegáveis interiores 

Conjunto de uma ou mais embarcações, não motorizadas, de transporte por vias navegáveis 
interiores, que são rebocadas ou empurradas por uma ou mais embarcações motorizadas de 
transporte por vias navegáveis interiores. 
 

C.IV-07 Comboio-quilómetro 

Unidade de medida de tráfego correspondente ao movimento de um comboio de 
embarcações de transporte por vias navegáveis interiores, na distância de um quilómetro. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. Incluem-se os movimentos 
de embarcações ou comboios de embarcações em vazio. 
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C.IV-08 Tonelada-quilómetro oferecida 

Unidade de medida correspondente à deslocação de uma tonelada oferecida, numa 
embarcação de transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores, na distância de um 
quilómetro, quando a embarcação assegura o serviço a que se destina essencialmente.  
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. 

 

C.IV-09 Lugar-quilómetro oferecido 

Unidade de medida correspondente à deslocação de um lugar oferecido, numa embarcação 
de transporte de passageiros por vias navegáveis interiores, na distância de um quilómetro, 
quando a embarcação assegura o serviço a que se destina essencialmente. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. 
 

C.IV-10 Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores entrada 

Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores, que entra no país por uma via 
navegável interior, em carga ou em vazio. 
 
Se uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores entra no país por outro 
modo de transporte, só o modo activo é considerado como tendo entrado no país. 
 

C.IV-11 Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores saída 

Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores, que sai do país por uma via 
navegável interior, em carga ou em vazio. 
 
Se uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores sai do país por outro modo 
de transporte, só o modo activo é considerado como tendo saído no país. 
 

C.IV-12 Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores em trânsito 

Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores, em carga ou em vazio que, tendo 
entrado no país, dele sai por um sítio diferente, independentemente do modo de transporte, 
na condição de o percurso no interior do país ter sido efectuado na sua totalidade por vias 
navegáveis interiores e de não se ter verificado qualquer carga ou descarga nesse país. 
  
As embarcações de transporte por vias navegáveis interiores que, na fronteira do país em 
questão, sejam carregadas para ou descarregadas de outro modo de transporte, são também 
incluídas.  
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C.V MEDIÇÃO DO TRANSPORTE  

C.V-01 Transporte por vias navegáveis interiores  

Qualquer movimento de mercadorias e/ou passageiros numa embarcação de transporte por 
vias navegáveis interiores que decorra total ou parcialmente em vias navegáveis interiores.  
 
Excluem-se os combustíveis e aprovisionamentos fornecidos a embarcações no porto. 
Quando uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores é transportada por 
outro veículo, só é considerado o movimento do veículo transportador (modo activo).  
 

C.V-02 Transporte nacional por vias navegáveis interiores 

Qualquer movimento de mercadorias e/ou passageiros numa embarcação de transporte por 
vias navegáveis interiores entre dois locais (um local de carga/embarque e um local de 
descarga/desembarque) situados num território nacional, independentemente do país em que 
a embarcação de transporte por vias navegáveis interiores se encontra registada. Pode 
envolver um trânsito por um segundo país, embora neste país o transporte tenha que ser 
declarado como trânsito. 

 

C.V-03 Movimento interior 

Qualquer movimento de mercadorias e/ou passageiros numa embarcação de transporte de e 
para portos interiores ligados por vias de água que podem ser tornadas navegáveis por uma 
ou mais estruturas com comportas. 

 

C.V-04 Transporte de cabotagem por vias navegáveis interiores  

Transporte nacional por vias navegáveis interiores efectuado por uma embarcação de 
transporte por vias navegáveis interiores registada noutro país. 
 

C.V-05 Trnsporte internacional por vias navegáveis interiores  

Transporte internacional por vias navegáveis interiores entre dois locais (um local de 
carga/embarque e um local de descarga/desembarque) situados em dois países diferentes. 
Pode envolver um trânsito por um ou vários países diferentes e um local de descarga. Nestes 
últimos países este transporte deve ser declarado como trânsito.  
 

C.V-06 Transporte por vias navegáveis interiores efectuado por terceiros 

 
Transporte por vias navegáveis interiores efectuado por uma empresa de um país entre um 
local de carga/embarque num segundo país e um local de descarga/desembarque num país 
terceiro. 
 
Pode envolver um trânsito por um ou vários países diferentes. 
 

C.V-07 Transporte marítimo-fluvial 

 
Uma operação de transporte parcialmente realizada em vias navegáveis interiores e 
parcialmente no mar sem transferência da carga. Pode ser realizada por uma embarcação de 
transporte por vias navegáveis interiores ou navios de mar. 
 
Qualquer embarcação de vias navegáveis interiores que realize tal transporte terá de possuir 
a devida autorização que lhe permita operar no mar. 
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C.V-08 Transporte por vias navegáveis interiores em trânsito 

Transporte por vias navegáveis interiores através de um dado país, entre dois locais (um local 
de carga/embarque e um local de descarga/desembarque), situados noutro ou noutros países, 
desde que a totalidade do percurso no interior do país tenha sido efectuada por uma 
embarcação de transporte por vias navegáveis interiores e que aí não tenha havido qualquer 
operação de carga/embarque ou descarga/desembarque 
 
As embarcações de transporte por vias navegáveis interiores que, na fronteira do país em 
questão, sejam carregadas para ou descarregadas de outro modo de transporte, são também 
incluídas. 

 

C.V-09 Transporte urbano por vias navegáveis interiores 

Transporte efectuado em vias navegáveis interiores situadas dentro de um aglomerado 
urbano. 
 
Apenas os transportes efectuados, principal ou exclusivamente, em vias navegáveis interiores 
situadas dentro de um aglomerado urbano são considerados transportes urbanos. 
 

C.V-10 Passageiro por vias navegáveis interiores 

Qualquer pessoa que efectue um percurso a bordo de uma embarcação de transporte por 
vias navegáveis interiores. O pessoal afecto ao serviço dessas embarcações não é 
considerado passageiro. 
 

C.V-11 Passageiro-quilómetro por vias navegáveis interiores 

Unidade de medida correspondente ao transporte de um passageiro por vias navegáveis 
interiores, na distância de um quilómetro. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida pelo passageiro. 
 

C.V-12 Passageiro por vias navegáveis interiores embarcado 

Passageiro que toma lugar a bordo de uma embarcação de transporte por vias navegáveis 
interiores a fim de ser por ela transportado. 
O transbordo de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores para outra é 
considerado como embarque após desembarque. 
 

C.V-13 Passageiro por vias navegáveis interiores desembarcado 

Passageiro que deixa uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores, depois 
de por ela ter sido transportado. 
 
O transbordo de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores para outra é 
considerado como desembarque antes de novo embarque. 
 

C.V-14 Origem/destino do transporte de passageiros por vias navegáveis interiores 

Combinação do local de embarque com o local de desembarque dos passageiros 
transportados por vias navegáveis interiores, independentemente do itinerário percorrido. 
 
Os locais são definidos de acordo com sistemas internacionais de classificação como a 
Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) do EUROSTAT. 
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C.V-15 Local de embarque 

Considera-se como tal o local em que o passageiro tomou o lugar a bordo de uma 
embarcação de transporte por vias navegáveis interiores, a fim de por ela ser transportado. 
 
O transbordo de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores para outra é 
considerado como embarque após desembarque. 
 

C.V-16 Local de desembarque 

Considera-se como tal o local em que o passageiro saiu de uma embarcação de transporte 
por vias navegáveis interiores, depois de por ela ter sido transportado. 
 
O transbordo de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores para outra é 
considerado como desembarque antes de novo embarque. 
 

C.V-17 Mercadoria transportada por vias navegáveis interiores 

Qualquer mercadoria transportada por uma embarcação de transporte de mercadorias por 
vias navegáveis interiores. 

 
Inclui todas as embalagens e equipamentos de acondicionamento de carga, como 
contentores, caixas móveis ou paletes.  

 

C.V-18 Peso bruto-bruto das mercadorias 

Inclui o peso total das mercadorias, de todas as embalagens, bem como a tara da unidade de 
transporte (como contentores, caixas móveis e paletes para acondicionamento de 
mercadorias, assim como veículos de transporte rodoviário de mercadorias transportados por 
via marítima). 
 

C.V-19 Peso bruto das mercadorias 

Inclui o peso total das mercadorias transportadas, incluindo as embalagens, mas excluindo a 
tara das unidades de transporte (como contentores, caixas móveis e paletes para 
acondicionamento de mercadorias, assim como veículos de transporte rodoviário de 
mercadorias transportados por via marítima). 
 

C.V-20 Tara  

O peso de uma unidade de transporte (como contentores, caixas móveis e paletes para 
acondicionamento de mercadorias, assim como veículos de transporte rodoviário de 
mercadorias transportados por via marítima) antes de ser carregada qualquer carga. 
 

C.V-21 Tonelada-quilómetro por vias navegáveis interiores 

Unidade de medida correspondente à deslocação, por via navegável interior, de uma tonelada 
de mercadorias, na distância de um quilómetro. 
 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida no país declarante. 
 

C.V-22 TEU-quilómetro por vias navegáveis interiores  

Unidade de medida do transporte de mercadorias por contentor correspondente à deslocação, 
por vias navegáveis interiores, de uma TEU, na distância de um quilómetro. 
 
Para fins de declaração do desempenho TEU-quilómetro só deverá ser considerada a 
distância percorrida em vias navegáveis interiores no país declarante. 
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C.V-23 Tipos de mercadorias transportadas por vias navegáveis interiores  

As mercadorias transportadas podem ser classificadas segundo o seu tipo. 
 
São exemplos de sistemas de classificação as nomenclaturas NST 2007 (Nomenclatura 
Uniforme de Mercadorias para as Estatísticas dos Transportes) que substitui a nomenclatura 
CSTE (Classificação de Mercadorias para as Estatísticas dos Transportes na Europa – 
CEE/NU) e a nomenclatura NST/R (Nomenclatura Uniforme de Mercadorias para as 
Estatísticas dos Transportes/edição revista - Eurostat). 

C.V-24 Mercadorias perigosas 

Os tipos de mercadorias perigosas transportadas por vias navegáveis interiores são os que se 
encontram definidos na 15ª edição revista das Recomendações para o Transporte de 
Mercadorias Perigosas das Nações Unidas, Genebra, 2007. 
 
- Classe 1: Explosivos; 
- Classe 2: Gases; 
- Classe 3:  Líquidos inflamáveis; 
- Classe 4:  Sólidos inflamáveis; substâncias susceptíveis de combustão espontânea; 

substâncias que, em contacto com a água, emitem gases inflamáveis; 
- Classe 5:  Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos; 
- Classe 6:  Substâncias tóxicas e infecciosas; 
- Classe 7:  Material radioactivo; 
- Classe 8:  Substâncias corrosivas; 
- Classe 9:  Diversas substâncias e artigos perigosos. 

 

C.V-25 Mercadorias carregadas 

Mercadorias colocadas numa embarcação de transporte por vias navegáveis interiores e 
expedidas por vias navegáveis interiores. 
 
O transbordo de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores para outra é 
considerado como descarga antes de nova carga. O mesmo se aplica a uma mudança do 
empurrador ou rebocador.   
 

C.V-26 Mercadorias descarregadas 

Mercadorias desembarcadas de uma embarcação de transporte por vias navegáveis 
interiores. 
 
O transbordo de uma embarcação de transporte por vias navegáveis interiores para outra é 
considerado como descarga antes de nova carga. O mesmo se aplica a uma mudança do 
empurrador ou rebocador.  
 

C.V-27 Origem/destino do transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores 

Combinação entre o local de carga e de descarga das mercadorias transportadas por vias 
navegáveis interiores, independentemente do itinerário percorrido. 
 
Os locais são definidos de acordo com sistemas internacionais de classificação como a NUTS 
(Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas) do EUROSTAT.  
 

C.V-28 Local de embarque 

Considera-se o local onde as mercadorias foram carregadas numa embarcação de transporte 
por vias navegáveis interiores ou o local em que se verificou uma mudança do empurrador ou 
rebocador. 
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C.V-29  Local de descarga 

Considera-se o local onde as mercadorias foram descarregadas de uma embarcação de 
transporte por vias navegáveis interiores ou o local em que se verificou uma mudança do 
empurrador ou rebocador. 
 

C.V-30 País/região de carga/embarque  

O país ou região dos portos onde as mercadorias transportadas são carregadas ou os 
passageiros embarcados num navio. 

 

C.V-31 País/região de descarga/desembarque 

O país ou região dos portos onde as mercadorias transportadas são descarregadas ou os 
passageiros desembarcados de um navio. 
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C.VI CONSUMO DE ENERGIA  

C.VI-01 Consumo de energia do transporte por vias navegáveis interiores 

 
Consumo final de energia das embarcações de transporte por vias navegáveis interiores. 
 
Inclui o consumo final de energia das embarcações de transporte por vias navegáveis 
interiores, em vazio. 
 

C.VI-02 Tonelada equivalente de petróleo (TEP) 

 
Unidade de medida de consumo de energia: 1 TEP = 0,041868 TJ. 

 
Os factores de conversão adoptados pela Agência Internacional de Energia (AIE) em 1991 
são os seguintes: 
 
- Gasolina para motor  1,070 
- Gasóleo/diesel  1,035 
- Fuelóleo pesado  0,960 
- Gás de petróleo liquefeito 1,130 
- Gás natural  0,917 

 
O factor de conversão utilizado pela AIE para a electricidade é: 1 TWh = 0,086 Mtep. 
 

C.VI-03 Joule 

 
Unidade de medida de consumo de energia: 
1 terajoule = 10

12
J = 2,78 x 10

5
 kWh; 

1 terajoule = 23,88459 TOE. 
 

C.VI-04 Gasolina para motor  

 
Óleo leve de hidrocarboneto para utilização nos motores de combustão interna, excluindo os 
motores de aeronaves. 
 
A gasolina para motor é destilada entre 35 ºC e 215 ºC, sendo utilizada como combustível 
para motores de ignição comandada de veículos terrestres. A gasolina para motores pode 
incluir aditivos, oxigenatos e incrementadores de octanas, incluindo compostos de chumbo, 
como TEL (tetraetilo de chumbo) e TML (tetrametil de chumbo). 
Valor calorífico: 44,8 TJ/1 000 t. 

 

C.VI-05 Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado) 

 
Óleo obtido a partir da última fracção produzida pela destilação atmosférica do petróleo bruto. 
 
No gasóleo/diesel incluem-se gasóleos pesados obtidos por redestilação no vácuo do resíduo 
da destilação atmosférica. O gasóleo/diesel destila entre 200 ºC e 380 ºC, com menos de 
65% em volume (incluindo perdas), destilando a 250 ºC, e 80% ou mais a 350 ºC. O ponto de 
inflamação é sempre superior a 50 ºC e a sua densidade é superior a 0,81. Os óleos pesados 
obtidos por mistura agrupam-se com os gasóleos, desde que a sua viscosidade cinemática 
não exceda 25 cST a 40 ºC. 
Valor calorífico: 43,3 TJ/1 000 t. 
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C.VII ACIDENTES EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES 
 

C.VII-01 Acidente 

Acontecimento súbito não desejado ou não previsto, ou sucessão específica de 
acontecimentos deste tipo, com consequências nocivas. 
 

C.VII-02 Acidente em vias navegáveis interiores 

Um acidente numa via navegável interior é um evento específico, identificável, inesperado, 
não usual, imprevisto e externo, causado por, ou relacionado com, a operação de um navio 
em vias navegáveis interiores que tenha como resultado danos ou um incidente numa via 
navegável interior, num determinado momento e local, sem causa aparente mas com um 
efeito assinalável. 
 
Por definição os suicídios são excluídos, pois constituem um acto deliberado. Por esta razão 
nem a UIC, nas suas estatísticas sobre acidentes ferroviários, nem as estatísticas 
internacionais sobre acidentes rodoviários os tomam em consideração. 
Dada a sua importância, as estatísticas de suicídios devem ser compiladas separadamente. 
Exclui os actos de terrorismo e actos criminosos. 
 

C.VII-03 Acidente com ferimentos 

Acidente que envolva pelo menos uma embarcação de transporte por vias navegáveis 
interiores a circular numa via navegável interior e do qual resulte pelo menos um ferido ou 
morto.  
 
Um suicídio ou tentativa de suicídio não constitui um acidente, mas sim um incidente causado 
por um acto deliberado para provocar ferimentos fatais à própria pessoa. Contudo, se um 
suicídio ou tentativa de suicídio causar um ferimento a outro utilizador de uma embarcação 
numa via navegável interior, o incidente deve ser considerado um acidente com ferimentos. 
 
O acidente com ferimentos exclui qualquer acidente do qual resultem apenas danos materiais. 

 

C.VII-04 Acidente mortal 

Acidente com ferimentos do qual resulte um morto.  
 

C.VII-05 Acidente não mortal 

Acidente que não seja um acidente mortal. 
 

C.VII-06 Morto 

Pessoa morta imediatamente ou no prazo de 30 dias como resultado de um acidente com 
ferimentos, excluindo o suicídio. 

 
Uma morte será excluída se a autoridade competente declarar que a causa de morte foi um 
suicídio, isto é, um acto deliberado para provocar ferimentos à própria pessoa que originou a 
morte. 

 
Para os países que não apliquem este prazo limite de 30 dias, os coeficientes de conversão 
são calculados de forma a que possam ser feitas comparações com base na definição do 
prazo de 30 dias. 
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C.VII-07 Ferido 

Pessoa que não tenha morrido imediatamente, nem venha a morrer num período de 30 dias 
após um acidente, mas que tenha sofrido ferimentos como resultado de um acidente com 
ferimentos, necessitando normalmente de tratamento médico, excluindo as tentativas de 
suicídio. 

 
As pessoas com ferimentos menos graves, tais como pequenos cortes e contusões, não são 
normalmente registadas como feridos. 

 
Um ferido não é incluído nesta definição se a autoridade competente declarar que a causa do 
ferimento foi uma tentativa de suicídio dessa pessoa, isto é, um acto deliberado para provocar 
ferimentos à própria pessoa que originou ferimentos mas não a morte. 
 

C.VII-08 Ferimentos graves  

Ferimentos sofridos por uma pessoa envolvida num acidente, que provoquem incapacidade 
por um período superior a 72 horas com início no prazo de sete dias a partir da data dos 
ferimentos. 
 

C.VII-09 Ferido grave 

Ferido que tenha sido hospitalizado por um período superior a 24 horas. 
 

C.VII-10 Ferido ligeiro 

Ferido, excluindo feridos graves. 
 

As pessoas com ferimentos menos graves, tais como pequenos cortes e contusões, não são 
normalmente registadas como feridos. 
 

C.VII-11 Prejuízo numa via navegável interior  

Um evento que seja resultado de qualquer das seguintes ocorrências: 
 

a) a morte ou ferimentos graves de uma pessoa que sejam causados por, ou relacionados 
com a operação de um navio de transporte por vias navegáveis interiores; ou 
b) a perda de uma pessoa transportada num navio de transporte em vias navegáveis 
interiores que seja causada por, ou esteja relacionada com a operação de um navio de 
transporte por vias navegáveis interiores; ou 
c) a perda, perda presumível ou abandono de um navio de transporte por vias navegáveis 
interiores; ou 
d) a ocorrência de danos materiais num navio de transporte por vias navegáveis interiores; ou 
e) o encalhe ou a incapacitação de um navio de transporte por vias navegáveis interiores ou o 
envolvimento de um navio de transporte por vias navegáveis interiores numa colisão; ou 
f) a ocorrência de danos materiais provocados por, ou relacionados com a operação de um 
navio de transporte por vias navegáveis interiores; ou 
g) a ocorrência de danos ambientais provocados por danos num navio ou navios de 
transporte por vias navegáveis interiores causados, ou relacionados com a operação de um 
navio ou navios por vias navegáveis interiores. 

 

C.VII-12 Prejuízo muito grave 

Um prejuízo num navio de transporte por vias navegáveis interiores que envolva a perda total 
de um navio de transporte por vias navegáveis interiores, a perda de vida(s) ou uma poluição 
grave. 
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C.VII-13 Prejuízo grave 

Um prejuízo que não seja classificado como um prejuízo muito grave e que implique: 
 

− um incêndio, explosão, encalhe, contacto, danos causados por intempéries ou por gelo, 
fissura ou suspeita de defeito no casco, etc., e que resulte num: 

 
- dano estrutural que torne o navio de transporte por vias navegáveis interiores 

incapaz de navegar, como a penetração do casco debaixo de água, a imobilização 
dos motores principais, danos extensos nos alojamentos, etc.; ou  

-  poluição (independentemente da quantidade); e/ou 
- uma ruptura que exija a intervenção de um reboque ou assistência a partir da 

margem. 

C.VII-14 Incidente numa via navegável interior 

Uma ocorrência ou evento causado por, ou relacionado com a operação de um navio de 
transporte por vias navegáveis interiores em que a própria embarcação ou qualquer pessoa 
sejam postos em perigo, ou em resultado do qual possam ser causados graves danos ao 
navio de transporte por vias navegáveis interiores, à sua estrutura ou ao ambiente. 
 

C.VII-15 Causas de um acidente numa via navegável interior 

Actos, omissões, eventos, condições existentes ou prévias ou uma combinação das mesmas 
que tenham ocasionado um prejuízo ou incidente numa via navegável interior. 

C.VII-16 Luz do dia  

Conforme consta do relatório da polícia ou de outras autoridades. 
 

C.VII-17 Escuridão 

Conforme consta do relatório da polícia ou de outras autoridades. 
 

C.VII-18 Crepúsculo (ou desconhecido) 

Conforme consta do relatório da polícia ou de outras autoridades.  
 

Categoria residual que abrange os casos em que as condições de luminosidade eram muito 
fracas ou em que não existia qualquer informação sobre as condições de luminosidade . 
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D.I INFRA-ESTRUTURAS/  

D.I-01 Oleodutos e gasodutos 

 
Uma conduta fechada e dotada de bombas, válvulas e equipamentos de controlo que 
permitem o movimento, por bombagem ou compressão, de fluidos, gases ou sólidos finamente 
refinados. 
 
Apenas devem ser consideradas as unidades efectivamente em actividade durante o período 
de referência. Excluem-se as unidades com actividade suspensa ou que aguardam início de 
actividade   

 

D.I-02 Instalações para oleodutos e gasodutos 

 
Oleodutos e gasodutos novos e já existentes, direitos de passagem e qualquer equipamento, 
instalação ou edifício usado para o transporte de gás, líquidos perigosos ou dióxido de 
carbono, ou no tratamento de gás durante o transporte.  

 

D.I-03 Rede de oleodutos e gasodutos 

 
Conjunto de oleodutos ou gasodutos numa zona determinada. 

 
Os oleodutos ou gasodutos no território nacional da zona em questão incluem a parte do fundo 
do mar concessionada pelo Estado em questão. 

 

D.I-04 Oleoduto 

 
Todas as partes das instalações de um oleoduto através do qual são transportados petróleo e 
produtos petrolíferos, incluindo, mas não se limitando, à conduta do oleoduto, válvulas e 
outros acessórios ligados à conduta, unidades de bombagem, conjuntos de peças associadas 
às unidades de bombagem, estações de medição e distribuição e conjuntos de peças 
fabricadas nesses locais, assim como tanques de contenção. 

 

D.I-05 Gasoduto 

 
Todas as partes de uma conduta de um gasoduto, incluindo equipamento como válvulas, 
estações de compressão, sistemas de comunicações e contadores para o transporte de gás 
natural e/ou modificado de um ponto para outro, normalmente de um ponto no ou a montante 
do campo ou das instalações de produção para outro gasoduto ou pontos de utilização. 

 

D.I-06 Tipos de oleodutos e gasodutos 

 
De um modo geral, os oleodutos/gasodutos podem classificar-se em três categorias principais, 
consoante a sua principal finalidade. As categorias são as seguintes: 

 
1. Oleodutos/gasodutos de recolha (Gathering pipelines)  
 
Grupo de oleodutos/gasodutos mais pequenos e interligados que formam redes complexas 
com a finalidade principal de levar o petróleo bruto ou o gás natural de diversos poços 
próximos até uma instalação de tratamento ou transformação. 
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Neste grupo os oleodutos/gasodutos são normalmente curtos, com algumas centenas de 
metros e de pequeno diâmetro. Os oleodutos/gasodutos colocados no fundo do mar para 
recolha do produto produzido em plataformas de produção off-shore são também 
considerados sistemas de recolha. 

 
2. Oleodutos/gasodutos de transporte (Trunk pipelines) 
São sobretudo oleodutos/gasodutos extensos e de grande diâmetro, para transportar os 
produtos (petróleo, gás, produtos refinados) entre cidades, países e até continentes. Estas 
redes de transporte incluem diversas estações de compressão nas condutas de gás ou 
estações de bombagem para o petróleo bruto, assim como oleodutos/gasodutos multi-
produtos. 

 
Incluem-se os ramais, quando satisfaçam as necessidades dos oleodutos de transporte, bem 
como os oleodutos entre a terra firme e as plataformas de perfuração no mar. Excluem-se os 
oleodutos cuja extensão total seja inferior a 50 quilómetros ou cujo diâmetro interno seja 
inferior a 15 centímetros, os oleodutos utilizados apenas para fins militares ou localizados 
inteiramente dentro de locais de exploração industrial e os oleodutos integralmente off-shore 
(ou seja, localizados integralmente no mar alto). Incluem-se os oleodutos internacionais cuja 
extensão total seja de 50 quilómetros ou mais, mesmo que a secção instalada no país em 
questão seja inferior a 50 quilómetros. Os oleodutos constituídos por duas (ou mais) condutas 
paralelas são contabilizados duas vezes (ou mais, se for esse o caso). 

 
3. Oleodutos/gasodutos de distribuição (Distribution pipelines) 
Compostos por diversas condutas interligadas com pequeno diâmetro, usadas para levar os 
produtos ao consumidor final. 

 
Basicamente, fazem parte deste grupo as condutas de alimentação que distribuem o gás a 
consumidores privados e empresas a jusante, ou oleodutos/gasodutos situados em terminais 
que distribuem os produtos finais por tanques e instalações de armazenagem. 
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D.II EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (VER D.I) 
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D.III EMPRESAS, RESULTADOS ECONÓMICOS E EMPREGO  

D.III-01 Empresa 

 
Unidade institucional, ou mais pequeno agrupamento de unidades institucionais, que assume 
e controla, directa ou indirectamente, todas as funções necessárias à realização das suas 
actividades de produção. 

 
Para que uma empresa seja considerada como tal, é necessário que se encontre sob regime 
de propriedade ou controlo único. Todavia, pode ser heterogénea no que diz respeito à sua 
actividade económica e situação geográfica. 

 

D.III-02  Empresa de transporte por oleodutos/gasodutos 

 
Empresa constituída para exercer, num ou vários locais, actividades de prestação de serviços 
de transporte por oleodutos ou gasodutos e cuja actividade principal, em termos de valor 
acrescentado, é o transporte de produtos por oleodutos ou gasodutos. 

 
Em termos de nomenclaturas de actividades, são abrangidas as classes seguintes: 

- CITA/Rev.45:  4930 - Transportes por oleodutos ou gasodutos 
- NACE/Rev.26:  49.50 - Transportes por oleodutos ou gasodutos. 

 

D.III-03 Empresa pública de transporte por oleodutos/gasodutos 

 
Empresa de transporte por oleoduto/gasoduto em que o Estado, entidades públicas ou 
empresas públicas detêm a maior parte do capital (mais de 50% do capital). 

 

D.III-04 Emprego 

 
Número médio de pessoas ao serviço, durante um determinado período, numa empresa de 
transporte por oleoduto, bem como as pessoas que trabalham no exterior da empresa, mas a 
ela estão vinculadas por um contrato de trabalho, sendo por ela directamente remuneradas. 

 

D.III-05 Volume de negócios 

 
Montante total facturado por uma empresa de transporte por oleoduto durante o período de 
referência. Corresponde às vendas no mercado de bens ou serviços fornecidos a terceiros. O 
volume de negócios inclui todos os impostos e taxas sobre os bens ou serviços facturados 
pela empresa, com excepção do IVA facturado pela empresa aos seus clientes. Inclui, ainda, 
todos os outros encargos imputados aos clientes. Devem deduzir-se as reduções de preços, 
abatimentos e descontos acordados com os clientes, exceptuando os descontos de pronto 
pagamento. 

 
O volume de negócios não inclui as vendas dos activos imobilizados. Excluem-se igualmente 
os subsídios de exploração concedidos pelas autoridades públicas. 

 
  

                                                
5 CITA Rev.4 – Classificação Internacional Tipo, por Actividades, Estudos Estatísticos, Nações Unidas, 200X. 
6 NACE/Rev. 2 – Nomenclatura Estatística das Actividades Económicas na União Europeia. Jornal Oficial da União Europeia L 393/1, 30 de 
Dezembro de 2006. 
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D.III-06 Despesas de investimento em infra-estruturas 

 
Verbas consagradas à construção de novas infra-estruturas  e à ampliação de infra-estruturas 
existentes, incluindo reconstruções, renovações e importantes obras de conservação. 

 
Incluem-se as despesas relativas às instalações de bombagem e compressão. 
 

D.III-07 Despesas de conservação das infra-estruturas 

 
Verbas consagradas à manutenção das infra-estruturas em estado de utilização. 

 
Incluem-se as despesas relativas às instalações de bombagem e compressão. 
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D.IV TRÁFEGO  (VER D.V) 
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D.V MEDIÇÃO DO TRANSPORTE 
 

D.V-01 Transporte por oleoduto/gasoduto 

Qualquer movimento de petróleo bruto ou de produtos petrolíferos líquidos refinados ou gases 
numa determinada rede de oleodutos. 
 

D.V-02 Transporte nacional por oleoduto 

Transporte por oleoduto entre dois locais (um local de carga e um local de descarga) situados 
no mesmo país ou sector do fundo do mar concessionado. Pode envolver trânsito por um 
segundo país. 
 

D.V-03 Transporte nacional por gasoduto 

Transporte por gasoduto entre dois locais (uma instalação de compressão inicial e uma 
instalação de descompressão) situados no mesmo país ou sector do fundo do mar 
concessionado. Pode envolver trânsito por um segundo país. 
 

D.V-04 Transporte internacional por oleoduto 

Transporte por oleoduto entre dois locais (um local de carga e um local de descarga) situados 
em dois países diferentes ou sectores do fundo do mar concessionados. Pode envolver 
trânsito por um ou vários países diferentes. 

 

D.V-05 Transporte internacional por gasoduto 

Transporte por gasoduto entre dois locais (uma instalação de compressão inicial e uma 
instalação de descompressão) situados em dois países diferentes ou sectores do fundo do 
mar concessionados. Pode envolver trânsito por um ou vários países diferentes. 
 

D.V-06 Capacidade de transporte de um oleoduto/gasoduto 

Tonelagem máxima de produto que um oleoduto/gasoduto pode transportar durante o período 
de referência. 

 
No caso dos oleodutos multiprodutos, significa que a densidade média dos produtos ou a 
densidade do produto que é predominantemente movimentado através do oleoduto será 
usada para converter a capacidade – que é normalmente medidas em barris ou metros 
cúbicos no período de referência – em toneladas 

 

D.V-07 Produtos transportados por oleoduto/gasoduto 

 
Qualquer gás, natural ou fabricado, liquefeito ou no estado gasoso, ou produto petrolífero 
líquido, bruto ou refinado, transportado por oleoduto/gasoduto. 
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D.V-08 Petróleo bruto 

Uma mistura de hidrocarbonetos que existem no estado líquido em reservas naturais 
subterrâneos e que permanecem no estado líquido à pressão atmosférica depois de passarem 
por instalações de separação na superfície. 

 

D.V-09 Produtos petrolíferos refinados 

Os produtos petrolíferos refinados incluem mas não se limitam à gasolina, querosene, 
destilados (incluindo o fuelóleo n.º 2), gases de petróleo liquefeitos, asfalto, óleos lubrificantes, 
fuelóleos e fuelóleos residuais. 
 

D.V-10 Gás natural liquefeito (GNL) 

O gás natural consiste sobretudo em metano existente naturalmente em depósitos 
subterrâneos, misturado com petróleo bruto ou gás retirado de minas de carvão (resíduos 
minerais). Para facilitar o seu transporte, o gás natural pode ser convertido num líquido 
reduzindo a sua temperatura para -160º C com uma pressão atmosférica. Transforma-se 
então em gás natural liquefeito (GNL). 

 
A densidade do GNL situa-se entre 0,44 e 0,47 toneladas por metro cúbico, consoante a sua 
composição. 

 

D.V-11 Gases de petróleo liquefeitos (GPL) 

Consistem em propano e butano e derivam habitualmente do gás natural. 
 

Nos locais onde não existe gás natural e o consumo de gasolina é baixo, a nafta é convertida 
em GPL através de um processo designado por "reforming" catalítico. 

 

D.V-12 Tonelada-quilómetro por oleoduto/gasoduto 

Unidade de medida correspondente à deslocação, por oleoduto/gasoduto, de uma tonelada de 
produto, na distância de um quilómetro. 

 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. 

 

D.V-13 Produtos saídos do país por oleoduto/gasoduto (excepto produtos em trânsito por 
oleoduto/gasoduto) 

Produtos que, após terem sido carregados num oleoduto/gasoduto por bombagem ou 
compressão em determinado país, ou sector do fundo do mar concessionado, saem desse 
país por oleoduto/gasoduto, sendo descarregados num outro país. 

 

D.V-14 Produtos entrados no país por oleoduto/gasoduto (excepto produtos em trânsito por 
oleoduto/gasoduto) 

 
Produtos que, após terem sido carregados num oleoduto/gasoduto por bombagem ou 
compressão num outro país ou sector do fundo do mar concessionado, entraram no país em 
questão por oleoduto/gasoduto e aí foram descarregados. 

  

D.V-15 Produtos em trânsito por oleoduto/gasoduto 

Produtos que entram e saem do país por oleoduto, em locais diferentes, depois de aí terem 
sido transportados exclusivamente por oleoduto/gasoduto. 
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Incluem-se os produtos entrados e/ou saídos do país em questão, por navio, antes da carga 
por bombagem ou compressão, ou após carga/descarga, para/de um oleoduto/gasoduto na 
fronteira.  

 

D.V-16 Origem/destino do transporte de mercadorias por oleodutos/gasodutos 

Combinação do local de carga por bombagem ou compressão com o local de descarga dos 
produtos transportados por oleoduto/gasoduto, independentemente do itinerário percorrido. 

 
Os locais são definidos de acordo com sistemas internacionais de classificação como a 
Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) do EUROSTAT.  

 

D.V-17 Local da estação de entrada inicial por bombagem ou compressão  

Considera-se o local em que os produtos entraram inicialmente por bombagem ou 
compressão num oleoduto/gasoduto. 

 

D.V-18 Saída por bombagem ou local de fornecimento do gás  

Considera-se o local em que os produtos foram bombeados para o exterior ou fornecidos 
através de um oleoduto/gasoduto. 
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D.VI ENERGY CONSUMPTION 

D.VI-01 Consumo de energia do transporte por oleoduto 

Consumo final de energia no transporte por oleoduto. 
 

D.VI-02 Tonelada equivalente de petróleo (TEP) 

Unidade de medida de consumo de energia: 1 TEP = 0,041868 TJ. 
 
Os factores de conversão para converter uma tonelada métrica de um produto petrolífero 
numa TEP adoptados pela Agência Internacional de Energia (AIE) são os seguintes: 
 
- Gasolina para motor  1,070 
- Gasóleo/diesel  1,035  
- Fuelóleo pesado  0,960 
- Gases de petróleo liquefeitos 1,130 
- Gás natural   0,917 
 
O factor de conversão utilizado pela AIE para a electricidade é: 1 TWh = 0,086 Mtep. 

 

D.VI-03 Joule 

Unidade de medida de consumo de energia: 
1 terajoule = 1012J = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 TEP. 

 

D.VI-04 Gasolina para motor  

Óleo leve de hidrocarboneto para utilização nos motores de combustão interna, excluindo os 
motores de aeronaves. 

 
A gasolina para motor é destilada entre 35ºC e 215ºC, sendo utilizada como combustível para 
motores de ignição comandada de veículos terrestres. A gasolina para motores pode incluir 
aditivos, oxigenatos e incrementadores de octanas, incluindo compostos de chumbo, como 
TEL (tetraetilo de chumbo) e TML (tetrametil de chumbo). 

 
Valor calorífico: 44,8 TJ/1 000 t. 

 

D.VI-05 Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado) 

Óleo obtido a partir da última fracção produzida pela destilação atmosférica do petróleo bruto. 
 
No gasóleo/diesel incluem-se gasóleos pesados obtidos por redestilação no vácuo do resíduo 
da destilação atmosférica. O gasóleo/diesel destila entre 200ºC e 380ºC, com menos de 65% 
em volume (incluindo perdas), destilando a 250ºC, e 80% ou mais a 350ºC. O ponto de 
inflamação é sempre superior a 50ºC e a sua densidade é superior a 0,81. Os óleos pesados 
obtidos por mistura agrupam-se com os gasóleos, desde que a sua viscosidade cinemática 
não exceda 25 cST a 40ºC. 
 
Valor calorífico: 43,3 TJ/1 000 t. 
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D.VI-06 Gases de petróleo liquefeitos (GPL) 

Hidrocarbonetos leves da série das parafinas, derivados apenas da destilação do petróleo 
bruto. 
 
Os GPL incluem o propano e o butano ou uma mistura destes dois hidrocarbonetos. Podem 
ser liquefeitos a baixa pressão (5-10 atmosferas). No estado líquido e a uma temperatura de 
38ºC, a sua pressão de vapor relativa é inferior ou igual a 24,5 bar. A sua densidade 
específica oscila entre os 0,50 e os 0,58. 

 

D.VI-07 Gás natural liquefeito (GNL) 

O gás natural consiste sobretudo em metano existente naturalmente em depósitos 
subterrâneos, misturado com petróleo bruto ou gás retirado de minas de carvão (resíduos 
minerais). Para facilitar o seu transporte o gás natural pode ser convertido num líquido 
reduzindo a sua temperatura para -160º C com uma pressão atmosférica. Transforma-se 
então em gás natural liquefeito (GNL). 
 
A densidade do GNL situa-se entre 0,44 e 0,47 toneladas por metro cúbico, consoante a sua 
composição. 

 

D.VI-08 Líquidos de gás natural (LGN): 

Os LGN são hidrocarbonetos líquidos ou liquefeitos recuperados do gás natural em 
instalações de separação ou centrais de transformação do gás. Os líquidos de gás natural 
incluem o etano, o propano, o butano (normal e isobutano), o (iso) pentano e os pentanos plus 
(algumas vezes referidos como gasolina natural ou condensado de gás natural). 

 

D.VI-09 Electricidade 

Energia produzida por centrais hidroeléctricas, geotérmicas, nucleares e térmicas 
convencionais ou outras fontes renováveis, excluindo-se a energia produzida por estações de 
bombagem hidroeléctricas, medida pelo poder calorífico de 3,6TJ/GWh da electricidade. 
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E.I INFRA-ESTRUTURAS 
 

E.I-01 Zona costeira marítima 

Uma zona costeira marítima é normalmente definida como uma extensão contígua de litoral, 
juntamente com as ilhas existentes ao largo. É definida quer em termos de uma ou mais séries de 
portos ao longo do litoral, quer em termos da latitude e longitude de um ou mais conjuntos de 
extremidades da zona costeira. 
 
Podem incluir-se as margens dos rios. Para alguns países, duas extensões separadas de litoral 
poderão contar como uma zona costeira marítima como, por exemplo, os litorais do Atlântico e do 
Pacífico do México. 
 

E.I-02  Porto 

Local com instalações para fundear navios mercantes e para a carga ou descarga de mercadorias 
ou para o embarque e desembarque de passageiros em embarcações, de modo geral, 
directamente para um cais. 
 

E.I-03 Porto estatístico 

Um porto estatístico consiste em um ou mais portos, normalmente controlados por uma única 
autoridade portuária, apta a registar movimentos de embarcações e de carga. 
 

E.I-04  Porto principal 

Porto servido por serviços de transportes marítimos regulares de longo curso e por serviços de 
transportes marítimos de curta distância regulares. 
 

E.I-05  Código NU/LO 

Código de 5 caracteres em que os dois primeiros caracteres correspondem aos códigos de país 
ISO 3166, enquanto os restantes três são retirados da Recomendação nº 16 da CEE/NU em 
Genebra, juntamente com os códigos fornecidos pelo EUROSTAT para os portos que ainda não 
estão incluídos no sistema NU. 
 

E.I-06  Acessibilidade do porto - marítimo 

A acessibilidade do porto é definida pelas seguintes características: 
 
a) Comprimento máximo da embarcação que o porto pode acolher - metros; 
b) Calado máximo da embarcação que o porto pode acolher - metros; 
c) Largura e profundidade da aproximação ao porto acima da baixa-mar - metros; 
d) Largura e profundidade do canal de entrada acima da baixa-mar - metros; 
e) Número de horas entre marés durante as quais as embarcações de calado máximo 
podem entrar e sair do porto; 
f) Restrições de altura acima da preia-mar – metros (tomando em consideração eventuais 
pontes); 
g) Amplitude da maré – metros. 
 

E.I-07  Instalações portuárias em terra 

a) Área terrestre total do porto - m2; 
b) Zonas de armazenagem de petróleo bruto e de produtos petrolíferos - m2; 
c) Outras zonas para armazenagem e empilhamento em bruto - m2; 
d) Zonas de empilhamento de contentores - em m2 e TEU; 
e) Outras zonas - m2; 
f) Estradas - m; 
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g) Via-férrea - m; 
h) Terminais para passageiros - número de terminais e número de embarcações acolhidas 
por terminal. 
 
A zona de armazenagem e empilhamento em bruto inclui instalações para granéis secos, madeira, 
papel, carga fraccionada, etc. A via-férrea inclui ainda as faixas laterais. 
 

E.I-08  Zonas de armazenagem portuárias 

Área nos portos em m2 para armazenagem por tipo de instalação. Altura em metros para as áreas 
cobertas. 
 
a) Aberta, não vedada; 
b) Aberta e vedada; 
c) Coberta mas não vedada; 
d) Coberta e vedada. 
 
Uma zona vedada dispõe de vedações, paredes e/ou sistemas de vigilância. 
 

E.I-09  Comprimentos do cais do porto segundo utilização 

a) Comprimento total do cais em metros; 
 

b) Comprimento do cais em metros atribuídos segundo utilização; 
- Cais multi-serviços; 
- Cais dedicados; 
 

1 Ro-Ro; 
2 Contentores; 
3 Outra carga geral; 
4 Granéis secos; 
5 Granéis líquidos; 
6 Passageiros; 
7 Pesca; 
 

- Outros. 
 

E.I-10  Comprimentos do cais do porto segundo profundidade da água 

Comprimento do cais em metros disponíveis por profundidade da água para embarcações 
atracadas ao longo do cais na baixa-mar. 
 
São as seguintes as gamas de profundidades possíveis para a recolha de dados: 
 
a) Até 4 metros; 
b) Mais de 4 e até 6 metros; 
c) Mais de 6 e até 8 metros; 
d) Mais de 8 e até 10 metros; 
e) Mais de 10 e até 12 metros; 
f) Mais de 12 e até 14 metros; 
g) Mais de 14 metros. 

E.I-11  Posto de atracação Ro-Ro  

Local onde um navio Ro-Ro pode atracar e carregar ou descarregar veículos motorizados e outras 
unidades móveis Ro-Ro através de rampas, do navio para terra e vice-versa. 
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E.I-12 Gruas portuários por capacidade de elevação  

Número de gruas disponíveis nos portos por capacidade de elevação. 
 
São as seguintes as categorias possíveis de capacidade de elevação: 
 
a) 10 toneladas ou menos; 
b) Mais de 10 toneladas e até 20 toneladas; 
c) Mais de 20 toneladas e até 40 toneladas; 
d) Mais de 40 toneladas. 
 

E.I-13  Gruas portuárias por tipo 

Número de gruas disponíveis nos portos por tipo. 
 
a) Gruas móveis para contentores; 
b) Outras gruas para contentores; 
c) Outras gruas. 
 

E.I-14  Instalações portuárias para reparação naval 

Instalações para reparação naval em portos por número e dimensão máxima dos navios acolhidos. 
 
a) Docas secas; 
b) Docas flutuantes; 
c) Planos inclinados; 
d) Cais dedicados à reparação de navios. 
 

E.I-15  Ajudas à navegação e serviços portuários 

Disponibilidade ou não de ajudas à navegação e serviços a) nos portos e b) nos canais de 
aproximação.  
 
a) Serviços de pilotagem; 
b) Luzes e faróis; 
c) Radar e radiofaróis; 
d) Serviço de Gestão de Tráfego de Navios (GTN) no porto e serviços de  
 navegação costeira na zona envolvente do porto. 
e) Rebocadores para manobras no porto - número; 
f) Rebocadores de escolta para petroleiros - número; 
g) Instalações de abastecimento de combustível; 
h) Serviços de amarração. 

E.I-16  Ligações portuárias ao interior e ao transporte marítimo de curta distância 

Disponibilidade de transportes marítimos de curta distância e disponibilidade e distância às 
ligações a regiões no interior a partir da entrada do porto que estiver mais próxima, em 
quilómetros. 
 
a) Transportes marítimos de curta distância; 
b)  Terminal ferroviário de passageiros; 
c) Terminal rodoviário de mercadorias; 
d) Acesso por auto-estrada; 
e) Ligações a vias navegáveis interiores; 
f) Aeroporto. 
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E.II EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 

E.II.A EMBARCAÇÕES 

E.II.A-01 Navios de mar 

Estrutura marítima flutuante com um ou mais cascos de deslocamento à superfície. 
 
Incluem-se "hydrofoils", veículos sobre almofada de ar ("hovercraft"), catamarans (embarcação de 
alta velocidade), plataformas petrolíferas, embarcações ligeiras e batelões oceânicos. Incluem-se 
as embarcações em reparação. Excluem-se os navios que navegam exclusivamente em vias 
navegáveis interiores, ou nas águas situadas no interior ou nas proximidades de águas abrigadas, 
ou em zonas nas quais se apliquem regulamentos portuários.  

 

E.II.A-02 Ano de construção da embarcação 

Ano de conclusão da construção de uma embarcação. 
 

E.II.A-03 Ano da última grande reparação ou modificação 

Ano em que uma embarcação foi submetida à mais recente grande modificação ou reparação 
afectando a sua estrutura. 
 

E.II.A-04 Batelão oceânico de carga seca 

Incluem-se nesta categoria batelões de convés fixo, batelões tremonha, batelões lash-seabee, 
batelões abertos para cargas sólidas, batelões cobertos para cargas sólidas e outros batelões 
para cargas sólidas. 

 

E.II.A-05 Navio (barco) 

Navio de mar de deslocamento à superfície com meios de propulsão próprios. 
 

Incluem-se os catamarans (embarcações de alta velocidade). Excluem-se os "hydrofoils", os 
veículos com almofada de ar ("hovercraft"), os submersíveis e os submarinos. Um navio oceânico 
navega efectivamente no mar, ou seja, fora dos limites dentro dos quais se aplicam os 
regulamentos técnicos de segurança relativos à navegação nas vias navegáveis interiores e fora 
dos quais os operadores do navio devem cumprir os regulamentos para navegação oceânica.  

 

E.II.A-06 Navio mercante 

Navio destinado ao transporte de mercadorias, passageiros ou especialmente equipado para um 
fim comercial específico. 

 
Excluem-se os navios de guerra e os navios utilizados pela administração pública e pelos serviços 
públicos. Os navios mercantes dividem-se em navios de transporte de carga e de passageiros e 
navios destinados a actividades diversas, especialmente equipados para um fim específico. Os 
navios destinados a actividades diversas incluem navios de captura e transformação de pescado, 
rebocadores, dragas, navios de pesquisa e investigação, e navios utilizados na produção e apoio 
a actividades offshore. 
 
Apesar de os seguintes tipos específicos estarem identificados com base na classificação 
EUROSTAT (ICST-COM) que está harmonizada com a Classificação Internacional dos Tipos de 
Navios da CNUCED, os batelões são tratados em separado e não são incluídos na definição de 
um navio mercante: 
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1. Navio graneleiro líquido 
Esta categoria inclui petroleiros, navios-cisterna para transporte de produtos químicos, 
navios-cisterna para gás liquefeito, batelões-cisterna e outros navios-cisterna. Os navios 
graneleiros líquidos deverão ainda ser divididos nas seguintes categorias: 
a. Navios graneleiros líquidos de casco simples; 
b. Navios graneleiros líquidos de casco duplo. 

 
2. Navio graneleiro sólido 
 Esta categoria inclui navios graneleiros/petroleiros e navios graneleiros. 
 
3. Navio porta-contentores 

Navio equipado em toda a sua extensão com guias celulares fixas ou móveis para o 
transporte exclusivo de contentores.  

 
4. Cargueiro especializado 

Navio concebido especialmente para o transporte de cargas específicas. 
Esta categoria inclui cargueiros para o transporte de veículos, gado, combustível irradiado, 
assim como porta-barcaças e navios para o transporte de produtos químicos. 

 
5. Cargueiro não especializado 

Navios destinados ao transporte de uma vasta gama de mercadorias . 
Esta categoria inclui navios frigoríficos, navios ro-ro de passageiros, navios ro-ro porta-
contentores, outros navios de carga ro-ro, navios de transporte combinado de 
carga/passageiros e navios de transporte combinado de carga/contentores. 
Esta categoria deverá ser subdividida em: 
a. Navio de transporte de carga geral não especializada de alta velocidade que cumpre os 

requisitos estabelecidos no parágrafo 1.4.30 do Código HSC da OMI; 
b. Outros navios de transporte de carga não especializados. 

 
6. Batelão de transporte de cargas sólidas 

Incluem-se nesta categoria batelões de convés fixo, batelões tremonha, batelões lash-
seabee, batelões abertos para cargas sólidas, batelões cobertos para cargas sólidas e 
outros batelões para cargas sólidas. 

 
7. Navio de passageiros 

Navio destinado especificamente ao transporte de mais de 12 passageiros com título de 
transporte pago, com ou sem camarotes. 

 Esta categoria deverá ser subdividida em: 
a. Navio de transporte de passageiros de alta velocidade que cumpre os requisitos 

estabelecidos no parágrafo 1.4.30 do Código HSS da OMI; 
b. Outros navios de passageiros. 

Um navio com um ou mais convés destinado especificamente ao transporte de 
passageiros, e que ou não dispõe de camarotes para os passageiros (sem camarotes) 
ou em que nem todos os passageiros ficam alojados em camarotes no caso de os 
haver, sendo por vezes designado por “ferry”. 
Excluem-se os navios ro-ro de passageiros.  

 
8. Pesca 

 Esta categoria inclui embarcações destinadas à captura e à transformação de pescado. 
 
9. Actividades offshore 
  Esta categoria inclui embarcações destinadas à perfuração e à exploração, assim como 

embarcações de apoio a actividades offshore. 
 
10. Rebocadores 

Navio destinado a rebocar e/ou empurrar navios ou outras estruturas flutuantes. Incluem-se 
os rebocadores portuários. 
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11. Diversos 
Esta categoria inclui dragas, embarcações destinadas à investigação/estudos e outras 
embarcações. 
Para efeitos de notificação relativamente à Directiva 95/64/CE relativa ao levantamento 
estatístico dos transportes marítimos de mercadorias e de passageiros, os tipos de navios 
incluídos são os graneleiros líquidos, os graneleiros sólidos, os cargueiros especializados, 
os navios de transporte de carga não especializada e os navios de passageiros. 

E.II.A-07 Número IMO do navio 

Um número permanente atribuído a cada navio para identificação. O número permanecerá 
inalterado em caso de transferência do navio para outro(s) pavilhão(ões) e será inserido nos 
certificados do navio. O número IMO de identificação do navio é composto pelas três letras IMO 
seguidas de um número de sete dígitos atribuído a todos os navios pelo registo Lloyd's Register 
Fairplay quando construídos. Trata-se de um número único de sete dígitos que é atribuído a 
navios comerciais autopropulsionados de mar de 100 ou mais toneladas de arqueação bruta (GT) 
acima da quilha, excepto nos seguintes casos:  
 
- Navios exclusivamente dedicados à pesca;  
- Navios sem meios mecânicos de propulsão;  
- Iates de recreio;  
- Navios para serviços especiais (por exemplo barcos-faróis, navios de busca e salvamento);  
- Batelões tremonha;  
- "Hydrofoils", veículos sobre almofada de ar;  
- Docas flutuantes e estruturas classificadas de uma forma similar;  
- Navios de guerra e de transporte de tropas;  
- Navios de madeira. 

 

E.II.A-08 Navio de cruzeiros 

Navio de passageiros destinado a proporcionar aos passageiros uma experiência turística 
completa. Todos os passageiros têm camarotes. Existem diversões a bordo. 

 
Excluem-se os navios que efectuam serviços normais do tipo “ferry”, ainda que alguns 
passageiros considerem o serviço prestado como sendo um cruzeiro. Excluem-se igualmente as 
embarcações de transporte de carga aptas a transportar um número limitado de passageiros 
também com camarotes próprios. Excluem-se também os navios destinados exclusivamente a 
excursões diárias. 

 

E.II.A-09 Nacionalidade de registo do navio de mar (Estado de bandeira) 

País e/ou território em que foi autorizado o registo do navio de mar.  
 
Um navio de mar está sujeito aos regulamentos marítimos no que diz respeito às escalas de 
serviço, normas de segurança e representação consular fora do seu país e/ou território de registo. 
Alguns países como, por exemplo, a Noruega e a Dinamarca, concedem registos "internacionais" 
ou "abertos" em que os requisitos são diferentes dos do registo "nacional". 

 

E.II.A-10 Navio de mar sob pavilhão nacional 

Navio de mar registado no país declarante. 
 

E.II.A-11 Navio de mar sob pavilhão estrangeiro 

Navio de mar registado num país que não o país declarante. 
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E.II.A-12 Frota mercante  

Número de navios mercantes com mais de 100 toneladas registados numa determinada data num 
país. 

 
As alterações da frota referem-se a modificações, no conjunto ou em determinado tipo de navio, 
da frota de navios de mar do país declarante, resultantes de novas construções, modificações do 
tipo ou da capacidade, transferências de / para um estado de bandeira diferente, 
desmantelamento, acidentes ou transferências de / para o registo fluvial. Incluem-se as 
embarcações em reparação. 
 

E.II.A-13 Tonelagem de porte bruto (TPB) 

A diferença, expressa em toneladas, entre o deslocamento de um navio em linha de carga de 
Verão em água com peso específico de 1,025 e a tara da embarcação, ou seja, o deslocamento, 
expresso em toneladas, de um navio sem carga, combustível, lubrificante, água de lastro, água 
fresca, água potável nos tanques, provisões para consumo, nem passageiros, tripulação e seus 
haveres. 

 

E.II.A-14 Arqueação bruta (GT) 

A medida do tamanho total de um navio nos termos da Convenção Internacional sobre a 
Arqueação dos Navios, de 1969. 

 
Antes da adopção da Convenção Internacional vigorava a Convenção de Oslo (1947), que 
apresentava valores substancialmente diferentes na arqueação bruta de algumas embarcações. 
Em alguns casos, a medição da arqueação bruta de uma embarcação está disponível apenas com 
base nesta convenção anterior. 

 

E.II.A-15 Sistema de identificação automática 

Um sistema de identificação automática é um sistema que se destina a: 
 
- Fornecer automaticamente informações – incluindo a identidade do navio, tipo, posição, 
rota, velocidade, estatuto de navegação e outras informações relacionadas com a segurança a 
estações em terra, devidamente equipadas, assim como a outros navios e aeronaves; 
- Receber automaticamente tais informações a partir de navios dotados de capacidades 
semelhantes; 
- Fazer o acompanhamento e o seguimento de navios; 
- Trocar dados com instalações localizadas em terra. 
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E.II.B CONTENTORES 

E.II.B-01 Unidade de carga 

Contentor, caixa móvel. 
 
Os “contentores plataforma” (cf. E.II.B-09 infra) utilizados nos transportes marítimos deverão ser 
considerados como um tipo especial de contentor. 

 

E.II.B-02 Unidade de transporte intermodal (UTI) 

Contentor, caixa móvel ou semi-reboque/veículo motorizado de transporte rodoviário de 
mercadorias adequado ao transporte intermodal.  

 

E.II.B-03 Contentor 

Caixa especial para o transporte de carga, reforçada e empilhável, que permite movimentações 
horizontais ou verticais. A definição mais técnica de contentor é:  

 
Elemento de equipamento de transporte: 
 
a) de carácter duradouro e, por conseguinte, suficientemente sólido para suportar múltiplas 

utilizações; 
b) especialmente concebido de forma a facilitar o transporte de mercadorias por um ou mais 

meios de transporte, sem ruptura de carga; 
c) equipado com acessórios que permitem uma movimentação rápida e, especialmente, a 

transferência de um modo de transporte para outro; 
d) concebido de forma a ser fácil de encher e de esvaziar; 
e) empilhável; e 
f) com um volume interno de, pelo menos, 1 m3. 
 
Excluem-se as caixas móveis.  
 
Apesar de não disporem de volume interno e de, consequentemente, não preencherem o critério 
(f) supra, os contentores plataforma (cf, E.II.B-09 infra) utilizados nos transportes marítimos 
deverão ser considerados como um tipo especial de contentor, sendo portanto incluídos nesta 
categoria. 

 

E.II.B-04 Dimensões dos contentores 

As principais dimensões dos contentores são as seguintes: 
 

a) Contentores ISO de 20 pés (20 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
b) Contentores ISO de 40 pés (40 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
c) Contentores com mais de 20 pés e menos de 40 pés de comprimento; 
d) Contentores com mais de 40 pés de comprimento; 
e) Contentores de muito grande volume (contentores "oversize"); 
f) Contentores aéreos (contentores em conformidade com as normas do transporte aéreo). 

 
Os contentores apresentam normalmente uma altura de 8 pés, embora estejam também 
disponíveis outras alturas. Os ”contentores de grande volume” são contentores com uma altura de 
9,5 pés. Os ”contentores de muito grande volume” são contentores que excedem as dimensões 
ISO, incluindo contentores com 45 pés, 48 pés e 53 pés de comprimento.  
Os contentores com as dimensões descritas nas alíneas a) a e) são designados grandes 
contentores. 
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E.II.B-05 Tara do contentor 

A tara de um contentor está incluída no peso total das cargas contentorizadas a transportar, e é 
também designada por peso bruto-bruto das mercadorias. O peso bruto das cargas 
contentorizadas a transportar pode ser calculado a partir do peso bruto-bruto deduzindo a tara do 
contentor e vice-versa. Se faltar a informação sobre a tara, o peso desta poderá ser calculado 
usando os valores médios infra. 
 
A tara de um contentor pode ser calculada como: 
 
a) Contentor ISO com 20 pés  2,3 toneladas 
b) Contentor ISO com 40 pés  3,7 toneladas 
c) Contentor ISO com mais de 20 pés e menosde 40 pés de comprimento 3,0 toneladas 
d) Contentor ISO com mais de 40 pés de comprimento 4,7 toneladas 

 

E.II.B-06 Tipos de contentores 

 
Os principais tipos de contentores, definidos pelo Manual de Normas ISO sobre Contentores de 
Carga, são os seguintes: 

 
1. Contentores de uso geral; 
 
2. Contentores de uso específico: 

- Contentores ventilados fechados; 
- Contentores abertos (open top); 
- Contentores plataforma de lados abertos (open sided); 
- Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura completa; 
- Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos fixos; 
- Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos 

rebatíveis; 
- Contentores (plataforma). 

 
3. Contentores para cargas específicas: 
- Contentores térmicos; 
- Contentores isotérmicos; 
- Contentores refrigerados - (fluido refrigerador perdido); 
- Contentores refrigerados mecanicamente; 
- Contentores aquecidos; 
- Contentores refrigerados e aquecidos; 
- Contentores-cisterna; 
- Contentores para granéis secos; 
- Contentores para carga designada (como automóveis, gado e outros); e 
- Contentores para transporte aéreo. 

 

E.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – Unidade Equivalente a Vinte Pés) 

Uma unidade estatística baseada num contentor ISO com 20 pés de comprimento (6,10 m) que 
serve de medida normalizada para contentores com diversas capacidades e para descrever a 
capacidade de navio porta-contentores ou de terminais. Um contentor ISO com 20 pés é igual a 1 
TEU.  
 
Um contentor ISO de 40 pés é igual a 2,00 TEU. 
Um contentor com comprimento situado entre 20 e 40 pés é igual a 1,50 TEU. 
Um contentor com comprimento superior a 40 pés é igual a 2,25 TEU. 
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E.II.B-08 Caixa móvel 

Uma unidade para o transporte de carga optimizada para as dimensões dos veículos rodoviários e 
equipada com dispositivos de manipulação para a transferência entre modos, habitualmente 
rodovia/ferrovia. 
 
Estas unidades não foram inicialmente concebidas para serem empilhadas quando totalmente 
abertas ou com a abertura superior em posição aberta. Muitas unidades podem agora sê-lo, 
embora não na mesma medida que os contentores. A principal característica que as distingue dos 
contentores reside no facto de estarem optimizadas para as dimensões dos veículos rodoviários. 
Esta unidade requer a aprovação da UIC para ser usada em ferrovias. Algumas caixas móveis 
estão equipadas com pilares retrácteis sobre os quais a unidade assenta quando não se encontra 
no veículo. 

E.II.B-09 Plataforma 

Plataforma carregável que não dispõe de qualquer super-estrutura mas que tem o mesmo 
comprimento e largura da base de um contentor e está dotada de peças de canto nos ângulos 
superiores e inferiores. 
 
Este é um termo alternativo utilizado para determinados tipos de contentores para fins específicos, 
nomeadamente contentores plataforma e contentores de tipo plataforma com estruturas 
incompletas. 

E.II.B-10 Palete 

Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e o empilhamento de mercadorias.  
 
As paletes são normalmente feitas de madeira, com dimensões normalizadas: 
1000mm X 1200mm (ISO) e 800mm X 1200mm (CEN). 
 

E.II.B-11 Unidade Ro-Ro 

Equipamento dotado de rodas para o transporte de mercadorias, como um camião, reboque ou 
semi-reboque, que possa ser conduzido ou rebocado para bordo de uma embarcação ou comboio. 
 
Incluem-se nesta definição os reboques portuários ou de navios. 
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E.III EMPRESAS, RESULTADOS ECONÓMICOS E EMPREGO 
 

E.III-01 Transporte remunerado por conta de outrem 

Transporte remunerado de pessoas ou mercadorias por conta de terceiros. 
 

E.III-02 Transporte por conta própria 

Transporte que não seja efectuado por conta de outrem. 
 

Este transporte consiste na movimentação por uma empresa da sua própria carga sem qualquer 
transacção financeira associada. 

 

E.III-03 Empresa 

Unidade institucional, ou mais pequeno agrupamento de unidades institucionais, que controla, 
directa ou indirectamente, todas as funções necessárias à realização das suas actividades de 
produção. 
 
Para que uma empresa seja considerada como tal, é necessário que se encontre sob regime de 
propriedade ou controlo único. Todavia, pode ser heterogénea no que diz respeito à sua 
actividade económica e situação geográfica. Mesmo as empresas sem pessoal remunerado são 
incluídas nas estatísticas. Apenas devem ser consideradas as unidades efectivamente em 
actividade durante o período de referência. Excluem-se as unidades com actividade suspensa ou 
que aguardam início de actividade. 

 

E.III-04 Empresa de transportes marítimos (empresa de navegação) 

Empresa constituída para exercer, num ou vários locais, actividades de prestação de serviços de 
transporte marítimo e cuja actividade principal, em termos de valor acrescentado, é o transporte 
marítimo. 

 
Em termos de nomenclaturas de actividades, são abrangidas as classes seguintes: 
 
CITA/Rev.4:  Classe: 501 - Transporte marítimo e em águas costeiras; 
NACE/Rev.2:  Classe: 50.1 - Transportes marítimos de passageiros; 

Classe: 50.2 - Transportes marítimos costeiras de mercadorias. 
 
Incluem-se empresas de gestão de navios que exploram navios mercantes por conta dos seus 
proprietários ou arrendatários. Excluem-se portos e outras unidades que prestem serviços de 
transportes de apoio e auxiliares. Estes são abrangidos pela rubrica E.III-06 infra. 

 

E.III-05 Empresa pública de transportes marítimos 

Empresa de transporte marítimo em que o Estado, entidades públicas ou empresas públicas 
detêm a maior parte do capital (mais de 50% do capital). 
 

E.III-06 Empresa portuária 

Empresa constituída para exercer, num ou vários locais, actividades de prestação de serviços 
portuários e cuja actividade principal, em termos de valor acrescentado, são os serviços 
portuários. Excluem-se as empresas de portos de recreio. 

 
Incluem-se as empresas portuárias propriamente ditas que não sejam empresas de portos de 
recreio. Em termos de nomenclaturas de actividades, são abrangidas as classes seguintes: 
 
CITA Rev.4 projecto:  Classe: 5222 - Actividades auxiliares dos transportes por água; 
NACE Rev 2:  Classe: 52.22- Actividades auxiliares dos transportes por água. 
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E.III-07 Empresa portuária pública 

Empresa portuária em que o Estado, entidades públicas ou empresas públicas detêm a maior 
parte do capital (mais de 50% do capital). 

 

E.III-08 Sociedade de classificação 

Empresa que estabelece padrões de concepção e construção de embarcações de mar e de 
manutenção desses padrões ao longo da vida da embarcação através de inspecções para 
garantir, para benefício da comunidade, elevados padrões técnicos de concepção, fabrico, 
construção, manutenção, funcionamento e desempenho, com o objectivo de melhorar a 
segurança da vida e dos bens no mar. 
 
Em termos de nomenclaturas de actividades, são abrangidas as classes seguintes: 
 
CITA Rev.4 projecto:  Classe: 5229 - Outras actividades auxiliares dos transportes; 
NACE Rev. 2:  Classe: 52.29 - Outras actividades auxiliares dos transportes. 

 

E.III-09 Volume de negócios 

Montante total facturado por uma empresa durante o período de referência. Corresponde às 
vendas no mercado de bens ou serviços fornecidos a terceiros. Incluem-se no volume de negócios 
“outras receitas de exploração”, por exemplo, receitas de concessões, patentes, marcas 
registadas e valores similares. O volume de negócios inclui todos os impostos e taxas sobre os 
bens ou serviços facturados pela empresa, com excepção do IVA facturado pela empresa aos 
seus clientes. Inclui, ainda, todos os outros encargos imputados aos clientes. Devem deduzir-se 
as reduções de preços, abatimentos e descontos acordados com os clientes, bem como o valor 
das embalagens devolvidas, exceptuando os descontos por pronto pagamento. 
 
O volume de negócios apenas inclui as actividades ordinárias, não incluindo assim as vendas dos 
activos imobilizados. Excluem-se igualmente os subsídios de exploração concedidos pelas 
autoridades públicas, incluindo as instituições da União Europeia. 

 

E.III-10 Emprego 

Número de pessoas ao serviço, isto é, o número total de pessoas que trabalham na empresa 
(incluindo os proprietários e sócios que aí exerçam uma actividade permanente e os trabalhadores 
familiares não remunerados), bem como as pessoas que trabalham no exterior da empresa, mas a 
ela estão vinculadas por um contrato de trabalho, sendo aí directamente remuneradas (por 
exemplo, vendedores, pessoal de distribuição, equipas de reparação e de manutenção). Inclui 
pessoas ausentes por um curto período de tempo (por exemplo, com baixa por doença, licença 
com vencimento ou licença especial), assim como o pessoal em greve, mas não inclui as pessoas 
ausentes por tempo indeterminado. Inclui igualmente trabalhadores a tempo parcial que são 
considerados como tal pelas leis do país em questão e que fazem parte da folha de pagamentos, 
assim como trabalhadores sazonais, aprendizes e trabalhadores ao domicílio que fazem parte da 
folha de pagamentos. 
 
O número de pessoas empregadas exclui a mão-de-obra fornecida à empresa por outras 
empresas, pessoas que levam a cabo trabalhos de reparação e de manutenção na empresa em 
questão por conta de outras empresas, assim como os trabalhadores que estiverem a prestar 
serviço militar obrigatório. Por outro lado, as pessoas que estiverem ao dispor de uma empresa 
por razões comerciais com base num contrato a longo prazo (por exemplo, pessoal de promoção 
de vendas em ‘ferries’ de passageiros) deverão ser incluídas como trabalhadores da empresa 
onde trabalham e não da empresa com quem têm uma relação contratual de trabalho. 

 
Os trabalhadores familiares não remunerados são pessoas que coabitam com o proprietário da 
empresa e trabalham regularmente para a empresa, mas não dispõem de um contrato de serviços 
e não auferem um montante fixo pelo trabalho que desempenham. Esta designação aplica-se às 
pessoas que não fazem parte da folha de pagamentos de outra empresa como sua ocupação 
principal. 
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O número de pessoas empregadas corresponde ao número de postos de trabalho, conforme 
definido no Sistema Europeu de Contas 1995 (SEC), e é medido como uma média anual. 

 

E.III-11 Categoria de emprego - pessoal de empresa de transportes marítimos 

Os empregos numa empresa de transportes marítimos estão classificados da seguinte forma:  
 

- Oficiais; 
- Marítimos; 
- Cadetes e outros estagiários; 
- Outro pessoal de bordo, incluindo pessoal de restaurante e entretenimento; 
- Pessoal de terra envolvido na gestão, vendas, tráfego de passageiros e de carga, etc. 

E.III-12 Categoria de emprego – pessoal de empresa portuária  

Os empregos numa empresa portuária estão classificados da seguinte forma:  
- Pessoal de gestão portuária e pessoal administrativo; 
- Pilotos e outro pessoal de bordo; 
- Trabalhadores da doca; 
- Pessoal técnico e de manutenção; 
- Outros. 
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E.IV TRÁFEGO  

E.IV-01 Transporte marítimo 

Qualquer movimento de um navio de mar no mar. 
 
Inclui-se o tráfego envolvendo um único porto (movimentos de navios de mar até instalações 
offshore, ou para descargas no mar alto, ou tráfego desde o fundo do mar até aos portos). 
Incluem-se os movimentos marítimo-fluviais de navios de mar. Excluem-se os movimentos em 
vias navegáveis interiores entre portos marítimos e portos em vias navegáveis interiores, que são 
incluídos no tráfego em vias navegáveis interiores. Excluem-se os movimentos de navios de mar 
realizados no interior, entre diferentes bacias ou docas do mesmo porto. 

 

E.IV-02 Serviço marítimo regular (tráfego de linhas regulares) 

Serviço prestado por navios de mar e realizado de acordo com um horário publicado, ou que é de 
tal forma regular ou frequente que constitua uma série reconhecidamente sistemática. 

 

E.IV-03 Serviço marítimo ocasional 

Serviço marítimo que não um serviço marítimo regular. 
 

E.IV-04 Percurso marítimo 

Tráfego marítimo entre um determinado ponto de partida e um determinado ponto de destino. 
 
Um percurso pode dividir-se numa série de etapas ou de secções. Incluem-se percursos 
envolvendo um único porto, entre um porto marítimo e uma instalação offshore ou até um local no 
mar. No contexto marítimo, os percursos marítimos também são designados por viagens ou 
viagens marítimas. 

 

E.IV-05 Etapa marítima 

Uma etapa marítima é o movimento de uma embarcação directamente de um porto para outro 
sem escala num porto intermediário. 
 

E.IV-06 Percurso de carga 

Percurso marítimo que envolve o movimento de carga, entre um local de carga ou embarque e um 
porto de descarga ou desembarque. 

 
Um percurso marítimo poderá implicar escalas numa série de portos entre o ponto de origem 
determinado e o ponto de destino determinado e abranger uma série de percursos de carga com 
carga e descarga de mercadoria numa série de portos. 
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E.IV-07 Distância porto a porto 

Para efeitos de estatística, a distância porto a porto é a distância efectivamente navegada. 
 
É possível fornecer uma estimativa da distância efectiva. 

 

E.IV-08 Embarcação-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de uma embarcação, na distância de um 
quilómetro. 

 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. Incluem-se os movimentos de 
embarcações em vazio. 
 

E.IV-09 Escala de um porto por um navio mercante 

Um navio mercante escala um porto quando fundeia ou atraca para carregar e/ou descarregar 
mercadorias, para embarcar e/ou desembarcar passageiros ou para facilitar excursões de 
passageiros. 
 
Excluem-se a ancoragem sem qualquer movimento de carga ou passageiros, assim como a 
travessia do porto. 

 

E.IV-10 Escala para abastecimento 

Um navio de carga ou de passageiros faz uma escala para abastecimento quando fundeia ou 
atraca num porto para se abastecer de combustível ou de aprovisionamentos. 

 

E.IV-11 Outras escalas 

Escalas num porto por parte de um navio de carga ou de passageiros que não sejam escalas de 
porto ou escalas para abastecimento. 
 

E.IV-12 Chegada de um navio mercante 

Chegada de qualquer navio mercante que escale um porto no território do país declarante. 
 

E.IV-13 Partida de um navio mercante 

Partida de qualquer navio mercante depois de escalar um porto no território do país declarante. 

E.IV-14 Navio mercante desarmado 

Um navio mercante está desarmado quando está fundeado no porto devido a falta de trabalho. 
 

E.IV-15 Inspecção pelo Estado do porto 

Inspecção de navios mercantes no porto por parte do Estado em que o porto está localizado para 
verificar o estado de navegabilidade dos mesmos. 

 

E.IV-16 Detenção sob controlo do Estado do porto 

Retenção de um navio mercante num porto por parte do Estado em que o porto está localizado 
devido a inavegabilidade. 
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E.V MEDIÇÃO DO TRANSPORTE 

E.V-01 Transporte marítimo 

Qualquer movimento de mercadorias e/ou passageiros utilizando navios mercantes em percursos 
que seja realizado total ou parcialmente no mar. 

 
Inclui-se o tráfego envolvendo um único porto (movimentos de mercadorias expedidas para 
instalações offshore, ou para serem descarregadas no mar alto, ou retiradas do fundo do mar e 
descarregadas nos portos). Apesar de se excluírem os combustíveis e aprovisionamentos 
fornecidos a embarcações no porto, inclui-se o combustível expedido para embarcações offshore. 

 
Incluem-se os movimentos marítimo-fluviais de mercadorias através de navios mercantes. 
Excluem-se movimentos de mercadorias em embarcações de vias navegáveis interiores entre 
portos marítimos e portos em vias navegáveis interiores, que são incluídos no tráfego em vias 
navegáveis interiores. Excluem-se os movimentos de mercadorias realizados no interior, entre 
diferentes bacias ou docas do mesmo porto. 

 

E.V-02 Transporte marítimo comercial 

Transporte marítimo realizado para fins comerciais, quer mediante pagamento (isto é, por conta 
de outrem), quer por conta da própria empresa no âmbito de uma actividade económica mais 
alargada. 

 

E.V-03 Transporte marítimo nacional 

Transporte marítimo entre dois portos de um território nacional ou o transporte marítimo 
envolvendo um único porto dentro do território nacional. 

 
No contexto marítimo, o transporte marítimo nacional também é conhecido como cabotagem. O 
transporte marítimo nacional pode ser efectuado por um navio mercante registado no país 
declarante ou noutro país. 

 

E.V-04 Transporte marítimo internacional 

Transporte marítimo que não o transporte marítimo nacional. 
 

Inclui-se o transporte internacional envolvendo um só porto. 
 

E.V-05 Transporte marítimo sob pavilhão de país terceiro 

Transporte marítimo internacional efectuado entre dois países por um navio mercante registado 
num país terceiro. 

 
Entende-se como país terceiro um país diferente daquele em que se realizaram as operações de 
carga/embarque ou descarga/desembarque. 

 

E.V-06 Transporte marítimo de curta distância 

Movimento de carga por via marítima entre portos situados numa área geográfica relativamente 
pequena. 

 
Inclui-se em tais movimentos o tráfego de "ferry-boats" e o tráfego complementar. Na Europa, o 
transporte marítimo de curta distância consiste no movimento de carga por via marítima entre 
portos situados na Europa, assim como entre portos na Europa e portos situados em países não 
europeus com uma linha costeira nos mares interiores que fazem fronteira com a Europa. 
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E.V-07 Transportes marítimos de longo curso 

Transporte de carga por via marítima que não através de transporte marítimo europeu de curta 
distância. 

E.V-08 Transporte unitizado 

Designa-se por unitizado o transporte de carga em unidades de transporte intermodal, como 
contentores ou unidades móveis (Ro-Ro). 

 
Inclui-se o transporte em caixas móveis (swap body). 

 

E.V-09 Transporte não unitizado 

Transporte que não o transporte unitizado. 
 

Este tipo de transporte inclui o transporte de granéis líquidos e sólidos, produtos florestais e carga 
geral. 

 

E.V-10 Tonelada-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de uma tonelada de carga num navio 
mercante, na distância de um quilómetro 

 

E.V-11 Tonelada-quilómetro oferecida 

Uma tonelada-quilómetro é oferecida quando uma tonelada de capacidade de transporte num 
navio mercante é deslocada na distância de um quilómetro. As toneladas-quilómetro oferecidas 
equivalem à capacidade de transporte de carga da embarcação multiplicada pela distância porto-
a-porto de todos os percursos. Inclui-se o transporte em barcaças. 

 

E.V-12 Tonelada-quilómetro percorrida 

O número de toneladas-quilómetro percorridas é calculado através da soma, ao longo de todos os 
percursos, do produto do número total de toneladas de carga transportadas pela distância porto-a-
porto de cada percurso. 

 
 

E.V-13 Utilização da capacidade de carga  

Toneladas-quilómetro percorridas expressas como percentagem das toneladas-quilómetro 
oferecidas. 

 

E.V-14 Toneladas a bordo 

Toneladas de carga a bordo de um navio mercante à chegada ou à partida de um porto. 
 

E.V-15 TEU-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de uma TEU, na distância de um quilómetro. 
 

E.V-16 TEU-quilómetro oferecida 

Uma TEU-quilómetro oferecida é o movimento de uma TEU de capacidade de um navio porta-
contentores, na distância de um quilómetro. As TEU-quilómetro oferecidas equivalem à 
multiplicação da capacidade de transporte de TEU da embarcação pela distância porto-a-porto de 
todos os percursos. 
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A capacidade de transporte de TEU será a capacidade declarada registada no registo da 
sociedade classificadora. 

 

E.V-17 TEU-quilómetro percorridas 

As TEU-quilómetro percorridas são calculadas através da soma, ao longo de todos os percursos, 
do produto do número total de TEU transportadas pela distância porto-a-porto relativamente a cada 
etapa. 

 

E.V-18 Utilização da capacidade TEU 

TEU-quilómetro percorridas expressas como percentagem das TEU quilómetros oferecidas. 
 

E.V-19 TEU a bordo 

TEU a bordo de um navio mercante à chegada ou à partida de um porto. 
 

E.V-20 Passageiro por via marítima 

Qualquer pessoa que efectue uma viagem por mar num navio mercante. 
 

Excluem-se os membros da tripulação não portadores de título de transporte válido que viajem, 
mas que não estejam em serviço, assim como as crianças transportadas ao colo. 

 

E.V-21 Passageiro de navio de cruzeiros 

Qualquer pessoa que efectue uma viagem por mar num navio de cruzeiro. 
 
Excluem-se os passageiros em excursões diárias. 

 

E.V-22 Viagem de passageiro por via marítima 

O movimento de um passageiro desde o porto em que a viagem começa até ao porto em que a 
mesma acaba. Para alguns passageiros, nomeadamente passageiros de navios de cruzeiro, 
poderá ser o mesmo porto. 

 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida pelo passageiro. 

 

E.V-23 Passageiro-quilómetro 

Unidade de medida correspondente ao movimento de um passageiro num navio mercante, na 
distância de um quilómetro. 

 

E.V-24 Passageiro-quilómetro oferecido 

Um passageiro-quilómetro é oferecido quando uma unidade de capacidade de passageiro é 
deslocada na distância de um quilómetro. 

 
Os passageiros-quilómetro oferecidos equivalem à soma dos produtos obtidos pela multiplicação 
da capacidade de transporte de passageiros autorizada para a embarcação pela distância porto-a-
porto relativamente a todas as etapas. 

A capacidade de transporte de passageiros será a capacidade declarada registada no registo da 
sociedade classificadora.  

 

E.V-25 Passageiros a bordo 

Número de passageiros a bordo de um navio mercante à chegada ou à partida de um porto. 
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E.V-26 Passageiros-quilómetro percorridos 

Soma dos produtos obtidos pela multiplicação do número de passageiros marítimos transportados 
em cada percurso pela distância porto-a-porto. 

 

E.V-27 Utilização da capacidade de transporte de passageiros 

Passageiros-quilómetro percorridos expressos como percentagem dos passageiros-quilómetros 
oferecidos. 

 

E.V-28 Motivos das viagens efectuadas por um passageiro por via marítima 

São os seguintes os motivos das viagens: 
 
- Trabalho e educação (trajectos pendulares); 
- Negócios; 
- Férias; 
- Outros (compras, lazer, família). 
 

E.V-29 Passageiro por via marítima embarcado 

Passageiro que embarca num navio mercante para realizar uma viagem como passageiro por via 
marítima. 

 
O transbordo de um navio mercante para outro é considerado como embarque após 
desembarque. Excluem-se os passageiros de navios de cruzeiro numa excursão de passageiros 
de navios de cruzeiro. 

 

E.V-30 Passageiro por via marítima desembarcado 

Passageiro desembarcado de um navio mercante no final de uma viagem de passageiro por via 
marítima. 

 
O transbordo de um navio mercante para outro é considerado como desembarque antes de novo 
embarque. Excluem-se os passageiros de cruzeiro numa excursão de passageiros de cruzeiro. 

 

E.V-31 Excursão de passageiros de navio de cruzeiro 

Visita de curta duração por parte de um passageiro de um navio de cruzeiro a uma atracção 
turística associada a um porto ao mesmo tempo que mantém um camarote a bordo. 

 

E.V-32 Origem/destino do transporte de passageiros por via marítima 

 
Combinação do local de embarque com o local de desembarque dos passageiros transportados 
por via marítima, independentemente do itinerário percorrido. 
 

Esses portos são portos marítimos (excepto no que diz respeito a transportes marítimo-fluviais 
para os quais poderá haver portos em vias navegáveis interiores) definidos de acordo com os 
sistemas internacionais de classificação como o NU-LOCODE (codificação de portos e outros 
locais). 
Esses portos podem ser agrupados de acordo com a sua localização geográfica através da 
utilização de sistemas internacionais de classificação como a Nomenclatura das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) do EUROSTAT. 
No caso de o porto de embarque e de desembarque ser o mesmo, não se considera existir uma 
origem/destino de transporte por via marítima. 
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E.V-33 Porto de embarque 

Porto no qual um passageiro iniciou uma viagem. 
 

O transbordo de um navio mercante para outro é considerado como embarque após 
desembarque. Excluem-se os passageiros de navios de cruzeiro numa excursão de passageiros 
de cruzeiro. 
 

E.V-34 Porto de desembarque 

Porto no qual um passageiro termina uma viagem. 
 
O transbordo de um navio mercante para outro é considerado como desembarque antes de novo 
embarque. Excluem-se os passageiros de cruzeiro numa excursão de passageiros de navios de 
cruzeiro. 
 

E.V-35 Mercadoria transportada por via marítima  

Qualquer mercadoria transportada por navios mercantes. 
 

Inclui todas as embalagens e equipamentos de acondicionamento de carga, como contentores, 
caixas móveis e paletes ou veículos rodoviários de transporte de mercadorias. Inclui-se o correio; 
incluem-se também mercadorias transportadas sobre ou no interior de vagões, camiões, 
reboques, semi-reboques ou batelões. Em contrapartida, excluem-se os seguintes artigos: 
veículos rodoviários de passageiros com condutor, veículos comerciais e reboques vazios na 
viagem de regresso, e reboques, combustíveis e provisões de bordo, pescado transportado em 
barcos de pesca e em barcos de transformação de pescado, mercadorias transportadas 
internamente entre diferentes bacias ou docas do mesmo porto. 
 

E.V-36 Peso bruto-bruto das mercadorias 

Peso total das mercadorias, de todas as embalagens, bem como a tara da unidade de transporte 
(como contentores, caixas móveis e paletes para acondicionamento de mercadorias, assim como 
veículos de transporte rodoviário de mercadorias, vagões ou batelões transportados por via 
marítima). 

 

E.V-37 Peso bruto das mercadorias 

Inclui a tonelagem das mercadorias transportadas, incluindo as embalagens, mas excluindo a tara 
das unidades de transporte (como contentores, caixas móveis e paletes para acondicionamento de 
mercadorias, assim como veículos de transporte rodoviário de mercadorias, vagões ou batelões 
transportados por via marítima). 

 

E.V-38 Tara  

O peso de uma unidade de transporte (por exemplo, contentores, caixas móveis e paletes para 
acondicionamento de mercadorias, assim como veículos de transporte rodoviário de mercadorias, 
vagões ou batelões transportados por via marítima) antes de ser carregada qualquer carga. 
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E.V-39 Tipos de carga 

A carga pode ser classificada quer em termos de concepção da embarcação propriamente dita, 
quer do equipamento de movimentação de carga que é necessário nos portos e na embarcação. 
Os principais tipos são os seguintes 
 

- Granel líquido; 
- Granel sólido; 
- Contentores; 
- Roll-on/Roll-off (com propulsão própria); 
- Roll-on/Roll-off (sem propulsão própria); 
- Outra carga geral. 
 

E.V-40 Lo-Lo (Lift-on Lift-off) 

Carga/descarga através dos paus de carga/gruas da própria embarcação ou por gruas 
estacionadas em terra. 

E.V-41 Carga contentorizada 

A carga contentorizada é constituída por contentores com ou sem carga, que são içados para o 
interior ou o exterior das embarcações que os transportam por via marítima. 

 

E.V-42 Ro-Ro (Roll-on Roll-off) 

Carregamento/descarregamento de carga através das portas/rampas da embarcação, através de 
um meio de transporte sobre rodas. 

 
Inclui-se o carregamento/descarregamento de animais vivos em pé. 

 

E.V-43 Carga Ro-Ro 

A carga Ro-Ro é constituída por mercadorias acondicionadas ou não em contentores, em unidades 
ro-ro, e unidades ro-ro que são movimentadas sobre rodas para dentro e fora das embarcações, 
que as transportam por via marítima. 

 

E.V-44 Categorias das mercadorias transportadas por via marítima 

Os tipos de mercadorias transportadas por via marítima são os definidos nas nomenclaturas NST 
(Nomenclatura Uniforme de Mercadorias para as Estatísticas dos Transportes – EUROSTAT) ou 
CSTE (Classificação de Mercadorias para as Estatísticas dos Transportes na Europa – CEE/NU). 

 

E.V-45 Mercadorias perigosas 

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

 

E.V-46 Transbordo de navio para navio 

Descarregamento da carga de um navio mercante e seu carregamento noutro para completar uma 
viagem, mesmo se a carga tiver passado algum tempo em terra antes de prosseguir viagem. 

 
Exclui-se o transbordo para outros modos de transporte. 
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E.V-47 Mercadorias carregadas 

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

O transbordo de um navio mercante para outro é considerado como carga após descarga. As 
mercadorias carregadas incluem mercadorias nacionais, mercadorias objecto de transbordo 
(mercadorias nacionais ou estrangeiras chegadas ao porto por via marítima) e mercadorias 
chegadas por trânsito terrestre (mercadorias estrangeiras chegadas ao porto por estrada, 
caminho-de-ferro, por via aérea ou por via navegável interior). 

 

E.V-48 Mercadorias descarregadas 

Mercadorias descarregadas de um navio mercante. 
 

O transbordo de um navio mercante para outro é considerado como descarga antes de nova 
carga. As mercadorias descarregadas incluem mercadorias nacionais, mercadorias objecto de 
transbordo (mercadorias nacionais ou estrangeiras que saiam de um porto por via marítima) e 
mercadorias chegadas por trânsito terrestre (mercadorias estrangeiras que saiam de um porto por 
estrada, caminho-de-ferro, por via aérea ou por via navegável interior). 

 

E.V-49 Origem/destino do transporte de carga por via marítima 

Combinação do porto de carga com o porto de descarga das mercadorias transportadas por via 
marítima, independentemente do itinerário percorrido. 
 
Esses portos são portos marítimos (excepto no que diz respeito a transportes marítimo-fluviais 
para os quais poderá haver portos em vias navegáveis interiores) definidos de acordo com os 
sistemas internacionais de classificação como o NU-LOCODE (codificação de portos e outros 
locais). 
Esses portos podem ser agrupados de acordo com a sua localização geográfica através da 
utilização de sistemas internacionais de classificação como a Nomenclatura das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) do EUROSTAT. 
 

E.V-50 Porto de carga 

Porto no qual uma remessa de mercadorias foi carregada num navio do qual foi descarregada no 
porto declarante. 

 
O transbordo de um navio mercante para outro é considerado como carga após descarga. 

 

E.V-51 Porto de descarga 

Porto no qual uma remessa de mercadorias, carregada num navio no porto declarante, deverá ser 
descarregada do mesmo navio. 

 
O transbordo de um navio mercante para outro é considerado como descarga antes de nova 
carga. 
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E.VI CONSUMO DE ENERGIA 

E.VI-01 Consumo de energia por navios mercantes 

Consumo final de energia por parte dos navios. 
 
Inclui o consumo final de energia dos navios, em vazio. 

 

E.VI-02 Tonelada equivalente de petróleo (TEP)  

Unidade de medida de consumo de energia: 1 TEP = 0,041868 terajoule (TJ). 
 
Os factores de conversão adoptados pela Agência Internacional de Energia (AIE) são os 
seguintes: 
 
- Gasóleo/diesel 1,035 
- Fuelóleo pesado 0,960. 

 

E.VI-03 Joule 

Unidade de medida de consumo de energia. 
 
1 terajoule = 1012 Joule = 2,78 x 105 kWh; 
1 terajoule = 23,88459 TEP. 

 
 

E.VI-04 Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado) 

Óleo obtido a partir da última fracção produzida pela destilação atmosférica do petróleo bruto. 
 
No gasóleo/diesel incluem-se gasóleos pesados obtidos por redestilação no vácuo do resíduo da 
destilação atmosférica. O gasóleo/diesel destila entre 200ºC e 380ºC, com menos de 65% em 
volume (incluindo perdas), destilando a 250ºC, e 80% ou mais a 350ºC. O gasóleo/diesel destila 
entre 200ºC e 380ºC, com menos de 65% em volume (incluindo perdas), destilando a 250ºC, e 
80% ou mais a 350ºC. Os óleos pesados obtidos por mistura agrupam-se com os gasóleos, desde 
que a sua viscosidade cinemática não exceda 25 cST a 40ºC. 
 
Valor calorífico: 43,3 TJ/1 000 t. 

 

E.VI-05 Fuelóleo pesado (residual) 

Óleo pesado que constitui o resíduo de destilação. 
 
Inclui todos os fuelóleos residuais (incluindo os obtidos por mistura). A viscosidade do fuelóleo 
pesado é superior a 25 cST a 40ºC. O ponto de inflamação é sempre superior a 50ºC e a sua 
densidade é superior a 0,90. 
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F.I INFRA-ESTRUTURAS 

F.I-01 Aeroporto 

Uma área definida de terra ou água (abrangendo quaisquer edifícios, instalações e 
equipamento) destinada a ser usada, na totalidade ou em parte, para as operações de 
chegada, partida e circulação em terra de aeronaves, assim como para operações de 
transporte aéreo comercial. 

 

A maioria dos aeroportos possui um código de quatro dígitos constante do documento 7910 
da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). A maioria, mas não todos, possui 
também códigos atribuídos pela IATA. 
 

F.I-02 Aeroporto internacional 

Qualquer aeroporto designado pelo Estado do território onde está localizado como aeroporto 
de chegada e partida de tráfego aéreo internacional, e onde são realizadas as formalidades 
alfandegárias relacionadas com imigração, saúde pública, quarentena de produtos agrícolas e 
outros processos idênticos, quer esses serviços funcionem a tempo inteiro ou a tempo parcial. 

 

F.I-03 Aeroporto de voos domésticos 

Qualquer aeroporto não designado para ser usado pelo tráfego internacional. 
 

F.I-04 Terminal de aeroporto 

Uma instalação vedada, destinada ao tratamento de passageiros e/ou carga. 
 

- Terminal de passageiros 
 

Um terminal de aeroporto com instalações destinado ao tratamento de passageiros, incluindo 
o check-in de passageiros, o tratamento das bagagens, a segurança, a imigração e o 
embarque e desembarque de passageiros. 

 
- Terminal de carga 

 

Um terminal de aeroporto concebido exclusivamente para assegurar o tratamento de cargas, 
incluindo a respectiva aceitação e entrega, armazenagem, segurança e documentação. 

 

F.I-05 Pistas de aeroporto 

Uma zona definida e rectangular de um aeroporto preparada para a aterragem e descolagem 
de aeronaves com as seguintes características: 
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- Pista disponível para descolagens 
 

Pista declarada disponível e com um comprimento adequado para uma aeronave ganhar 
velocidade para a descolagem. 

 
- Distância disponível para aterragens 

 

Pista declarada disponível e com um comprimento adequado para uma aeronave aterrar e 
diminuir a sua velocidade. 

F.I-06 Pistas de rolagem de aeronaves 

Um percurso definido num aeroporto destinado à rolagem de aeronaves e que estabelece uma 
ligação entre duas zonas de um aeroporto. 

F.I-07 Instalações de check-in 

- Convencionais 
 

Uma instalação convencional de check-in onde o pessoal da transportadora aérea se 
encarrega dos bilhetes, etiquetas de bagagem, incluindo o check-in rápido e a emissão directa 
dos cartões de embarque. 

 
- Máquinas de check-in automático 

 
Uma máquina que disponibiliza o serviço de check-in e emite automaticamente bilhetes, 
cartões de embarque e, em alguns casos, etiquetas de bagagem. 
 

F.I-08 Portas de embarque dos passageiros 

Uma zona de um terminal de passageiros onde os passageiros são reunidos antes de 
embarcarem nas respectivas aeronaves. 

 
a) Com mangas de embarque (de tipo "jetbridge" ou "jetway") 

 
Uma porta com uma manga de embarque que serve de ligação ao avião e permite o 
embarque sem descer ao nível do solo ou usar escadas. 

 
b) Outros sistemas 

 
Portas de embarque sem mangas de embarque. 

 

F.I-09 Estacionamento do aeroporto 

Parques de estacionamento disponíveis no aeroporto. 
 

- Curta permanência 
 

Parque onde o período máximo de estacionamento permitido é inferior a 24 horas. 

 
- Média e longa permanência (longa duração) 
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Parque onde o período máximo de estacionamento permitido é igual ou superior a 24 horas. 
 

No caso dos parques de estacionamento mais afastados, só devem ser incluídos os que 
forem servidos por autocarros ao serviço do aeroporto. 

 

F.I-10 Instalações de carga intermodais 

Um terminal de carga dentro do aeroporto com ligações a outros modos de transporte para 
além da estrada contígua a este. 
 

F.I-11 Ligações a outros modos de transporte 

Instalações existentes no aeroporto para ligação aos seguintes modos de transporte de 
superfície: 

 
a) Comboio de alta velocidade 

 
Acesso a serviços de caminho-de-ferro de alta velocidade. 

 
b) Linha principal de caminho-de-ferro  

 
Acesso a serviços de uma linha principal de caminho-de-ferro. 

 
c) Metropolitano  

 
Acesso a serviços ferroviários suburbanos e ao metropolitano. 

 

d) Serviços de autocarros interurbanos  
 

Acesso a serviços de autocarros expressos e interurbanos. 
 

e) Serviços de autocarros urbanos  
 

Acesso a serviços de autocarros locais. 
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F.II EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE (AERONAVES) 

F.II-01  Aeronave 

Qualquer máquina capaz de obter sustentação na atmosfera a partir da reacção do ar, à 
excepção das reacções do ar contra a superfície da Terra. 

 
Excluem-se os balões dirigíveis e os veículos que aproveitam o efeito da superfície, como os 
"hovercrafts". A OACI define no seu documento 8643 os diferentes tipos de aeronaves. Além 
disso, a OACI e o Commercial Aviation Safety team (CAST) desenvolveram conjuntamente 
uma nova taxonomia para identificar correctamente as aeronaves. Podem ser obtidas 
informações mais detalhadas no seguinte website: http://www.intlaviationstandards.org/. 

 

F.II-02 Frota de aeronaves 

Aeronaves registadas numa determinada data num país. 
 

F.II-03 Frota operacional 

A frota operacional abrange todas as aeronaves em serviço com fins comerciais (incluindo 
todas as aeronaves temporariamente fora de serviço em virtude de acidentes graves, 
transformações ou intervenções governamentais, como a interdição de voar aplicada por 
entidades públicas responsáveis pela regulação do sector). 

 
Excluem-se da frota operacional as aeronaves exclusivamente usadas para treino e 
comunicações, assim como as aeronaves privadas.  

 

F.II-04 Configuração da aeronave 

a) Aeronave de transporte de passageiros 
 

Aeronave configurada para o transporte de passageiros e respectivas bagagens. Toda a 
carga, incluindo o correio, é geralmente transportada nos porões de carga da aeronave. 
 
b) Aeronave de transporte de carga 
 
Aeronave configurada exclusivamente para o transporte de carga e/ou correio. 

 

As pessoas que acompanham determinados tipos de carga, como por exemplo gado, podem 
também ser transportadas. 

 

c) Aeronave combi 
 
Aeronave para o transporte de passageiros com capacidade de carga aumentada ao nível da 
cabina dos passageiros. 
 
d) Aeronave rapidamente configurável 
 
Aeronave concebida para permitir uma rápida mudança de configuração de aeronave de 
transporte de passageiros para aeronave de transporte de carga e vice-versa. 
 
e) Outros 
 
Aeronave não usada para o transporte aéreo comercial. 
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F.II-05 Características de ruído da aeronave 

a) Aeronave não homologada em termos de ruído 
 
Aeronave não homologada de acordo com os requisitos internacionais relativos ao ruído. 
 
b) Aeronave conforme com o Capítulo II 
 
Aeronave que cumpre as especificações do Capítulo II do Anexo 16 da Convenção de 
Chicago da OACI. 
 
c) Aeronave conforme com o Capítulo III 
 
Aeronave que cumpre as especificações do Capítulo III do Anexo 16 da Convenção de 
Chicago da OACI. 
 
d) Aeronave conforme com o Capítulo IV 
 
Aeronave que cumpre as especificações do Capítulo IV do Anexo 16 da Convenção de 
Chicago da OACI. 
 

F.II-06 Idade da aeronave 

Número de anos decorridos desde o primeiro registo de uma aeronave. 
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F.III EMPRESAS, RESULTADOS ECONÓMICOS E EMPREGO 

F.III-01  Empresa 

Unidade institucional, ou mais pequeno agrupamento de unidades institucionais, que controla, 
directa ou indirectamente, todas as funções necessárias à realização das suas actividades de 
produção. 

 
Para que uma empresa seja considerada como tal, é necessário que se encontre sob regime 
de propriedade ou controlo único. Todavia, pode ser heterogénea no que diz respeito à sua 
actividade económica e situação geográfica. 

 

F.III-02 Transportadora aérea (operador comercial de transportes aéreos) 

Empresa de aviação que opera aeronaves com fins comerciais e (i) realiza serviços de 
transportes aéreos regulares ou não regulares, ou ambos, que estão abertos ao público e 
envolvem o transporte de passageiros, correio, e/ou carga, e (ii) está homologada para essa 
finalidade pela autoridade da aviação civil do Estado onde se encontra estabelecida. 

 
A OACI atribui um código de 3 letras ao operador de transportes aéreos constante do seu 
documento 8585 e que é obrigatório para todas as transportadoras aéreas que operam em 
rotas internacionais. Uma designação da transportadora aérea com dois caracteres é 
atribuída pela IATA de acordo com o disposto na sua Resolução 762. As designações de dois 
caracteres das transportadoras aéreas são usadas em reservas, planos de voo, horários, 
telecomunicações, emissão de bilhetes, guias de carga, assuntos legais, tarifas e/ou para 
outros fins comerciais ou de tráfego. Em termos de nomenclaturas de actividades, são 
abrangidas as classes seguintes: 

 
CITA, Rev. 4, projecto Divisão 51 Transportes aéreos 
NACE, Rev. 2 Divisão 51 Transportes aéreos 

 
 

F.III-03 Operador aeroportuário 

Empresa de transporte aéreo que explora um aeroporto comercial. 
 

Em termos de nomenclaturas de actividades, são abrangidas as classes seguintes: 
 
CITA, Rev. 4, projecto  Classe 5223 Actividades auxiliares dos transportes aéreos 
NACE, Rev. 2 Classe 52.23 Actividades auxiliares dos transportes aéreos. 

 

F.III-04 Prestador de serviços de controlo do tráfego aéreo 

Uma empresa de serviços de transporte aéreo que presta serviços de controlo do tráfego 
aéreo. 

 
Em termos de nomenclaturas de actividades, são abrangidas as classes seguintes: 
 
CITA, Rev. 4, projecto  Classe 5223 Actividades auxiliares dos transportes aéreos 
NACE, Rev. 2 Classe 52.23 Actividades auxiliares dos transportes aéreos. 
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F.III-05 Prestador de serviços aeroportuários 

Uma empresa que presta serviços aeroportuários como a assistência no solo, abastecimento 
de combustível, manutenção e segurança das aeronaves, além de serviços aos passageiros 
como check-in, manuseamento de bagagens e carga e outros serviços. 

 
Em termos de nomenclaturas de actividades, são abrangidas as classes seguintes: 
 
CITA, Rev. 4, projecto  Classe 5223 Actividades auxiliares dos transportes aéreos 
   Classe 5224 Manuseamento de carga 
NACE, Rev. 2 Classe 52.23 Actividades auxiliares dos transportes aéreos 
   Classe 52.24 Manuseamento de carga 

 

F.III-06 Volume de negócios 

Montante total facturado pela empresa de transporte aéreo durante o período de referência. 
Corresponde às vendas no mercado de bens ou serviços fornecidos a terceiros. Incluem-se no 
volume de negócios “outras receitas de exploração”, por exemplo, receitas de concessões, 
patentes, marcas registadas e valores similares. O volume de negócios inclui todos os 
impostos e taxas sobre os bens ou serviços facturados pela empresa, com excepção do IVA 
facturado pela empresa aos seus clientes. Inclui, ainda, todos os outros encargos imputados 
aos clientes. Devem deduzir-se as reduções de preços, abatimentos e descontos acordados 
com os clientes, exceptuando os descontos por pronto pagamento. 

 

O volume de negócios apenas inclui as actividades ordinárias, não incluindo assim as vendas 
dos activos imobilizados. Excluem-se igualmente os subsídios de exploração concedidos 
pelas autoridades públicas. 

F.III-07 Custos de manutenção – aeroportos 

Despesas necessárias para sustentar as operações aeroportuárias através da manutenção 
das infra-estruturas fixas e dos equipamento essenciais. 
 
São exemplos a manutenção das pistas e a conservação do equipamento de manuseamento 
de bagagens e de carga. 

 

F.III-08 Custos de manutenção – aeronave 

Despesas necessárias para assegurar a manutenção das aeronaves e dos respectivos 
motores, de modo a que estes cumpram as condições de aeronavegabilidade. 

 
Inclui a manutenção de rotina das estruturas e motores, quer seja efectuada pela própria 
empresa ou por outra empresa subcontratada. 

 

F.III-09 Emprego 

Número de pessoas ao serviço, isto é, o número total de pessoas que trabalham na empresa 
(incluindo os proprietários e sócios que aí exerçam uma actividade permanente e os 
trabalhadores familiares não remunerados), bem como as pessoas que trabalham no exterior 
da empresa, mas a ela vinculadas por um contrato de trabalho, sendo aí directamente 
remuneradas (por exemplo vendedores, pessoal de distribuição, equipas de reparação e de 
manutenção). Inclui pessoas ausentes por um curto período de tempo (por exemplo, com 
baixa por doença, licença com vencimento ou licença especial), assim como o pessoal em 
greve, mas não inclui as pessoas ausentes por tempo indeterminado. Inclui igualmente 
trabalhadores a tempo parcial que são considerados como tal pelas leis do país em questão e 
que constam da folha de pagamentos, assim como trabalhadores sazonais, estagiários e 
trabalhadores ao domicílio que constam da folha de pagamentos. 
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O número de pessoas empregadas exclui a mão-de-obra fornecida à empresa por outras 
empresas, pessoas que levam a cabo trabalhos de reparação e de manutenção na empresa 
em questão por conta de outras empresas, assim como os trabalhadores que estiverem a 
prestar serviço militar obrigatório. Por outro lado, as pessoas que estiverem ao dispor de uma 
empresa por razões comerciais com base num contrato a longo prazo (por exemplo 
demonstradores em lojas) deverão ser incluídas como trabalhadores da empresa onde 
trabalham e não da empresa com quem mantêm uma relação contratual de trabalho. 

 

O número de pessoas empregadas corresponde ao número médio anual de postos de 
trabalho. 
 

F.III-10 Categorias de emprego 

a) Administração geral 
 

Inclui o pessoal dos serviços centrais e regionais de gestão (por exemplo finanças, serviço 
jurídico, pessoal, etc.) e os conselhos de administração. 
 
O pessoal de gestão dos departamentos especializados (operações e tráfego, aeronaves, 
controlo do tráfego aéreo, construção e manutenção de pistas e terminais, serviços de 
emergência) é excluído mas será tomado em consideração nas estatísticas específicas de 
cada um destes serviços. 

 
b) Operações e tráfego 

 
As tripulações de cabina e o pessoal de terra (excluindo a tripulação de voo) e serviços 
centrais e regionais associados. Inclui o turismo, a publicidade e as operações nos terminais. 

 
c) Aeronave 

 
Tripulação de voo, pessoal de manutenção e inspecção e serviços centrais e regionais 
associados. 

 

d) Aeroportos 
 

Pessoal de controlo do tráfego aéreo, terminais, pistas e outras instalações aeroportuárias, 
pessoal de manutenção e supervisão, pessoal de terra e pessoal dos serviços de emergência. 

 
e) Outras actividades 

 
Serviços de passageiros e de carga, transitários de carga, etc. 
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F.IV TRÁFEGO  

F.IV-01  Movimento de aeronave 

Aterragem ou descolagem de uma aeronave num aeroporto 
 

Para efeitos de tráfego aeroportuário uma chegada e uma partida são contadas como dois 
movimentos. Incluem-se todos os movimentos de aeronaves comerciais e as operações 
não-comerciais da aviação civil. Excluem-se os voos de Estado, as aterragens abortadas, as 
ultrapassagens das pistas e as aproximações sem êxito. 

 

F.IV-02 Movimento de aeronave comercial 

Movimento de uma aeronave que seja remunerado ou por conta de outrem. 
 

Incluem-se os movimentos dos serviços aéreos comerciais e operações comerciais da 
aviação civil. 

 

F.IV-03 Partida de aeronave 

A descolagem de uma aeronave. 
 

F.IV-04 Chegada de aeronave 

A aterragem de uma aeronave. 
 

F.IV-05 Escala remunerada 

Uma escala de tráfego para aceitar e/ou entregar uma carga remunerada. 
 

F.IV-06 Escala não remunerada 

Uma escala que não seja uma escala remunerada. 
 

Estas escalas incluem escalas de voos de posicionamento, voos do Estado, voos de treino e 
escalas técnicas. 

 

F.IV-07 Desvio 

Uma aterragem de uma aeronave num aeroporto que não o previsto no plano de voo em 
virtude de dificuldades operacionais ou técnicas sentidas pela aeronave ou pelo aeroporto de 
destino. 

 
Os desvios podem ser causados por comportamentos indevidos dos passageiros, problemas 
técnicos da aeronave, más condições metereológicas, acidentes ou outras emergências no 
aeroporto de destino previsto. 
 

F.IV-08 Par de aeroportos 

Um par de aeroportos é definido como dois aeroportos entre os quais é autorizada uma 
viagem mediante emissão de um bilhete ou parte de um bilhete de passageiro, ou entre os 
quais é enviada carga ou correio de acordo com uma guia de remessa ou parte desta (carta 
de porte aéreo ou carta de entrega). 
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F.IV-09 Distância entre aeroportos 

Para fins estatísticos, a distância entre aeroportos significa a distância ortodrómica entre 
aeroportos expressa em quilómetros. 

 
A medição baseia-se nas coordenadas do aeroporto e numa fórmula de cálculo ortodrómico. 

 

F.IV-10 Par de cidades – origem/destino de um voo (OFOD - On flight origin/destination) 

Duas cidades entre as quais é autorizada uma viagem mediante emissão de um bilhete ou 
parte de um bilhete de passageiro, ou entre as quais é enviada carga ou correio de acordo 
com uma guia de remessa ou parte desta (carta de porte aéreo ou carta de entrega). 

 
De acordo com o uso comum, o par de cidades é por vezes usado no lugar do par de 
aeroportos e vice-versa. 

 

F.IV-11 Fase de voo (FS - flight stage) 

Operação de uma aeronave desde a descolagem até à aterragem seguinte. 
 

Excluem-se as escalas técnicas. 
 

 

F.IV-12 Fase de voo doméstico 

Qualquer fase de voo entre pontos situados dentro das fronteiras de um Estado. 
 

As fases de voo entre um Estado e territórios a ele pertencentes, bem como as fases de voo 
entre esses territórios, devem ser classificadas como voos domésticos. 

 

F.IV-13 Fase de voo internacional 

Uma fase de voo em que a descolagem se realiza num país e a aterragem seguinte noutro 
país. 

 

F.IV-14 Voo 

A operação de uma aeronave numa ou mais fases de voo, usando um número de voo único, 
atribuído pela transportadora aérea. 

 

F.IV-15  Voo doméstico 

Um voo que inclui exclusivamente fases de voo domésticas e em que todas as fases usam o 
mesmo número de voo. 

 

F.IV-16  Voo internacional 

Um voo com uma ou mais fases de voo internacionais e em que todas as fases de voo usam o 
mesmo número de voo. 

 

F.IV-17  Voo comercial 

Um voo de transporte aéreo realizado para o transporte público de passageiros e/ou carga e 
correio, remunerado ou por conta de outrem. 
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F.IV-18  Serviço aéreo comercial 

Um voo de transporte aéreo ou série de voos para o transporte público de passageiros e/ou 
carga e correio, remunerado ou por conta de outrem. 

 
O serviço aéreo pode ser regular ou não regular. 

 

F.IV-19  Serviço aéreo regular 

Um serviço aéreo comercial operado de acordo com um horário publicado, ou com uma 
regularidade que constitua uma série de voos facilmente reconhecíveis como sistemáticos. 

 
Incluem-se voos suplementares em secções originados por excesso de tráfego nos voos 
regulares. 

 

F.IV-20 Serviço aéreo não regular 

Um serviço aéreo comercial que não seja um serviço aéreo regular. 
 

F.IV-21 Serviço de transporte aéreo de passageiros 

Serviço aéreo regular ou não regular realizado por uma aeronave transportando um ou mais 
passageiros com título de transporte e quaisquer voos constantes de horários publicados e 
abertos a passageiros. 

 
Incluem-se voos que sejam simultaneamente para passageiros com título de transporte e 
para o transporte remunerado de carga e correio. 

 

F.IV-22 Serviço de transporte aéreo exclusivo de carga e correio 

Serviço aéreo regular ou não regular realizado para transporte remunerado de carga que não 
passageiros portadores de título de transporte, ou seja, carga e correio.  

 
Excluem-se voos que transportem um ou mais passageiros com título de transporte e voos 
constantes de horários publicados e abertos a passageiros. A carga aérea e o correio aéreo 
são, por vezes, referidos conjuntamente como carga aérea. 

 

F.IV-23 Operações de aviação geral – aviação comercial 

Todas as operações comerciais de aviação civil que não sejam serviços regulares e não 
regulares de transporte aéreo remunerado ou por conta de outrem. As principais categorias da 
aviação geral comercial são as seguintes: 

 
a) Táxi aéreo 
b) Fotografia 
c) Voos panorâmicos 
d) Publicidade 
e) Agricultura/pulverização de colheitas 
f) Voos médicos/ambulância aérea 
g) Outros voos comerciais. 
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F.IV-24 Operações de aviação geral – aviação não comercial 

Todas as operações não comerciais de aviação geral que não sejam serviços regulares e não 
regulares de transporte aéreo remunerado ou por conta de outrem. As principais categorias 
em que se divide a aviação geral não comercial são as seguintes: 

 
a) Voos de Estado 

 
Qualquer voo realizado por aeronaves para as forças armadas, alfândegas, polícia ou outros 
serviços estatais responsáveis pela aplicação da lei. 
Qualquer voo declarado como "voo de Estado" pelas autoridades do Estado. 

 

b) Voos de instrução 
c) Voos privados  
d) Voos de negócios 
e) Voos para lançamento de pára-quedistas e planadores  
f) Escalas técnicas 
g) Voos de ensaio 

 
Voo não-comercial realizado para testar uma aeronave antes de a colocar em serviço 
operacional. 
 
h) Voo de posicionamento 

 

Um voo não comercial realizado para posicionar uma aeronave para a realização de um voo 
ou serviço regular ou não regular. 

 

i) Outros voos não comerciais 
 

F.IV-25 Número de voo (aeronave) 

Um número de voo é o principal número de voo publicado e atribuído pelo operador de 
transporte aéreo ao voo. Os passageiros de um voo realizado por uma aeronave podem viajar 
com um leque de diferentes números de voo. Só o número de voo activo está aqui 
contemplado.  

 

F.IV-26 Partilha de códigos de voo 

O uso do número de voo de um operador para serviços/voos efectuados por outros 
operadores. 

 
Para fins estatísticos, o tráfego é atribuído à transportadora aérea a operar, sendo o 
respectivo número de voo aquele que é usado pelo controlo do tráfego aéreo. 

 

F.IV-27 Tempo de voo 

O tempo total medido em horas e minutos desde o movimento inicial da aeronave no ponto de 
partida até à sua paragem final no ponto de chegada. 

 

F.IV-28 Número de horas de voo 

Considera-se que uma aeronave completou uma hora de voo quando tiver operado durante 
uma hora. O número de horas de voo é medido com base no tempo de voo. 
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F.IV-29 Utilização média diária da aeronave - horas de receita 

O total de horas de receita (horas de voos regulares mais voos "charter") voadas por tipo de 
aeronave (tempo de voo) durante um período, dividido pelo respectivo número de dias em que 
a aeronave esteve disponível. "Os dias disponíveis da aeronave" serão a soma do número de 
dias que cada aeronave está disponível para ser usada durante o período em questão. 
Deverão ser excluídos dos dias disponíveis os seguintes dias: 

 
a) Dias entre a data de aquisição e a data efectiva de entrada em serviço; 
b) Dias após o último voo de transporte remunerado antes do abate da aeronave; 
c) Dias fora de serviço em virtude de grandes acidentes ou de conversão; 
d) Dias em que uma aeronave está na posse de terceiros ou não está disponível em 
virtude de uma intervenção governamental como uma proibição de voo aplicada pelas 
agências estatais de regulação. 

 
Todos os restantes dias devem ser considerados como "dias de disponibilidade", incluindo os 
dias necessários para manutenção e inspecção. 

F.IV-30 Quilómetros percorridos pela aeronave 

Os quilómetros percorridos pela aeronave correspondem à soma dos produtos obtidos através 
da multiplicação do número de voos realizados em cada fase de voo pela distância entre 
aeroportos. 

 

F.IV-31 Capacidade de transporte de passageiros 

Número total de lugares para o transporte de passageiros disponíveis para venda numa 
aeronave que realize uma fase de voo entre dois aeroportos. 

 
Incluem-se os lugares já vendidos numa fase de voo, ou seja, já ocupados por passageiros 
em trânsito directo. 
Excluem-se os lugares não efectivamente disponíveis para o transporte de passageiros em 
virtude das restrições ao peso bruto máximo.  

 

F.IV-32 Lugar-quilómetro oferecido 

Unidade de medida correspondente ao movimento, na distância de um quilómetro, de um 
lugar disponível oferecido numa aeronave de passageiros quando assegura serviços a que se 
destina essencialmente. 

 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. Excluem-se as manobras e 
outros movimentos similares. 
 

F.IV-33 Tonelada-quilómetro oferecida    

Unidade de medida correspondente à deslocação, na distância de um quilómetro, de uma 
tonelada de carga oferecida numa aeronave quando assegura serviços a que se destina 
essencialmente. 

 
Apenas se deve considerar a distância efectivamente percorrida. 
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F.V MEDIÇÃO DO TRANSPORTE  

F.V-01  Transporte aéreo 

Qualquer movimento de mercadorias e/ou passageiros numa aeronave. 
 

F.V-02 Transporte aéreo comercial 

Qualquer movimento comercial de mercadorias e/ou passageiros numa aeronave. 
 

F.V-03 Transporte aéreo nacional 

Transporte aéreo num voo doméstico. 
 

F.V-04 Transporte aéreo internacional 

Transporte aéreo num voo internacional. 
 

F.V-05 Origem/destino de um voo (OFOD - On flight origin/destination) 

Tráfego num serviço aéreo comercial identificado por um único número de voo, subdividido por 
pares de aeroportos de acordo com o ponto de embarque e o ponto de desembarque desse 
voo. 

 
Nos casos em que o aeroporto de embarque dos passageiros, da carga ou do correio não é 
conhecido, a origem da aeronave deverá ser considerada como sendo o ponto de embarque; 
do mesmo modo, se o aeroporto de desembarque não for conhecido, deverá considerar-se 
que o destino da aeronave é o ponto de desembarque. 

 

F.V-06 Passageiro aéreo 

Qualquer pessoa, excluindo o pessoal afecto ao voo e as tripulações de cabina, que efectue 
um percurso por via aérea. 

 
Incluem-se os bebés de colo. 

 

F.V-07 Passageiro aéreo com título de transporte pago 

Passageiro comercial por cujo transporte uma transportadora aérea é comercialmente 
remunerada. 

 
Esta definição inclui, por exemplo, (i) passageiros que viajem ao abrigo de promoções 
divulgadas publicamente (por exemplo “dois pelo preço de um”) ou programas de fidelização 
(para rebate de pontos relativos a programas de passageiro frequente); (ii) passageiros que 
viajem a título de compensação por anterior recusa de embarque; (iii) passageiros que viajem 
ao abrigo de descontos a empresas; (iv) passageiros que viajem ao abrigo de tarifas 
preferenciais (Governo, tripulantes marítimos, militares, jovens estudantes, etc.); 
Esta definição exclui, por exemplo, (i) pessoas que viajem a título gratuito; (ii) pessoas que 
viajem com uma tarifa ou desconto disponível apenas para funcionários das transportadoras 
aéreas ou seus agentes, ou apenas por considerações comerciais das transportadoras; (iii) 
bebés que não ocupem um lugar. 
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F.V-08 Passageiro aéreo sem título de transporte pago 

Passageiros que não os passageiros com título de transporte pago. 
 

F.V-09 Passageiros aéreos transportados 

Todos os passageiros de um voo específico (com um único número de voo) contados apenas 
uma vez e não de forma repetida em cada fase do mesmo voo. 

 
Todos os passageiros com e sem título de transporte pago cujo percurso se inicia ou termina 
no aeroporto responsável pela comunicação e passageiros aéreos de transbordo que entrem 
ou saiam do voo no aeroporto responsável pela comunicação. Excluem-se os passageiros em 
trânsito directo. 

 

F.V-10 Passageiros desembarcados 

Passageiros que iniciam ou terminam a sua viagem no aeroporto designado. 
 

F.V-11 Passageiros em trânsito directo 

Passageiros que, após uma curta escala, continuam o seu percurso na mesma aeronave num 
voo com número idêntico ao número do voo em que chegaram. Os passageiros que mudarem 
de aeronave em virtude de problemas técnicos mas continuarem num voo com o mesmo 
número serão também contados como passageiros em trânsito directo.  

 
Em alguns voos com escalas intermédias, o número do voo é modificado num aeroporto para 
designar a mudança entre um voo que chega e um voo que parte. Se os passageiros para um 
destino intermédio continuarem o seu percurso na mesma aeronave e nestas circunstâncias, 
deverão ser contabilizados como passageiros em trânsito directo. 

 

F.V-12 Passageiros de transbordo ou passageiros em trânsito indirecto 

Passageiros que chegam e partem numa aeronave diferente no prazo de 24 horas, ou na 
mesma aeronave mas com número de voo diferente, e que são contados duas vezes: uma vez 
à chegada e uma vez na partida. 

 
Em alguns voos com escalas intermédias o número do voo é modificado num aeroporto para 
designar a mudança entre um voo que chega e um voo que parte. Se os passageiros para um 
destino intermédio continuarem o seu percurso na mesma aeronave, deverão ser 
contabilizados como passageiros de transbordo ou passageiros em trânsito indirecto no 
aeroporto quando o número do voo é modificado. 

 

F.V-13 Passageiros do terminal 

Total de passageiros desembarcados e em trânsito. 
 

F.V-14 Passageiros aéreos a bordo 

Todos os passageiros a bordo de uma aeronave quando aterra no aeroporto responsável pela 
comunicação ou quando descola do aeroporto responsável pela comunicação. 

 
Todos os passageiros com e sem título de transporte a bordo da aeronave durante uma fase 
de voo. Incluem-se os passageiros em trânsito directo. 
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F.V-15 Passageiro-quilómetro 

Um passageiro-quilómetro equivale ao movimento de um passageiro na distância de um 
quilómetro. 

 

F.V-16 Coeficiente de transporte de passageiros 

Passageiros-quilómetro expressos como percentagem dos lugares-quilómetro disponíveis. 
 

F.V-17 Passageiros-quilómetro transportados por fase de voo 

A soma dos produtos obtidos através da multiplicação do número de passageiros 
transportados em cada fase de voo pela distância entre aeroportos. 

 

F.V-18 Passageiros-quilómetro transportados num voo de ligação entre dois aeroportos 
(OFOD – on-flight origin/ destination airports) 

O produto da multiplicação do número de passageiros transportados entre dois aeroportos de 
origem inicial e destino final pela distância entre aeroportos. 

 

F.V-19 Passageiro tonelada-quilómetro percorrido 

O resultado obtido através da multiplicação dos quilómetros voados pelos passageiros pelo 
peso de cada um dos passageiros, incluindo a bagagem gratuita e excedente. 

 
Cada operador de transporte aéreo pode usar o seu próprio modelo interno de peso dos 
passageiros ou o peso-padrão de 100 quilos (bagagem incluída). 

 

F.V-20 Bagagem 

Bens pessoais dos passageiros e tripulantes carregados ou transportados para bordo de uma 
aeronave mediante acordo celebrado com a operadora. 

 

F.V-21 Carga 

Qualquer bem transportado numa aeronave e que não seja correio, abastecimentos e 
bagagens.  

 
Para fins estatísticos considera-se que a carga inclui envio de volumes e encomendas em 
serviço expresso, assim como malas diplomáticas, mas não as bagagens dos passageiros. 
Excluem-se todas as operações de transporte em camiões que usem uma guia de remessa 
aérea. 

 

F.V-22 Peso bruto-bruto das mercadorias 

Inclui o peso total das mercadorias transportadas, de todas as embalagens, bem como a tara 
da unidade de transporte (por exemplo um contentor aéreo). 

 

F.V-23 Peso bruto das mercadorias 

A tonelagem total das mercadorias transportadas, incluindo as embalagens, mas excluindo a 
tara das unidades de transporte (por exemplo um contentor aéreo). 
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F.V-24 Tara  

O peso de uma unidade de transporte (por exemplo um contentor aéreo) antes de ser 
carregada qualquer carga. 
 

F.V-25 Carga carregada ou descarregada 

Qualquer carga carregada para ou descarregada de uma aeronave. 
 

Exclui-se a carga em trânsito directo. 
 

F.V-26 Carga a bordo 

Toda a carga a bordo de uma aeronave aquando da aterragem num aeroporto e da 
descolagem de um aeroporto. 

 
Inclui-se a carga em trânsito directo contada tanto na aterragem como na descolagem. 

 

F.V-27 Carga tonelada-quilómetro transportada por fase de voo 

Uma tonelada-quilómetro é uma tonelada métrica de carga remunerada transportada na 
distância de um quilómetro. O valor da tonelada-quilómetro transportada é obtido através da 
multiplicação do número total de toneladas de carga remunerada transportadas por fase de 
voo pela distância entre dois aeroportos. 

 

F.V-28 Carga tonelada-quilómetro transportada num voo de ligação entre dois aeroportos 
(OFOD – on-flight origin/ destination airports) 

Uma tonelada-quilómetro é uma tonelada métrica de carga remunerada transportada na 
distância de um quilómetro. O valor da tonelada-quilómetro transportada é obtido através da 
multiplicação do número total de toneladas de carga remunerada transportadas entre dois 
aeroportos (aeroporto de origem e aeroporto de chegada) pela distância entre os mesmos. 

 

F.V-29 Correio 

Envio de correspondência e outros objectos transportados por uma aeronave que foram 
despachados e se destinam a ser entregues a serviços postais. 

 
Excluem-se a carga expresso e o envio de volumes por serviço expresso. 

 

F.V-30 Correio embarcado e desembarcado 

Qualquer correio embarcado numa ou desembarcado de uma aeronave. 
 

Exclui-se o correio em trânsito directo. 
 

F.V-31 Correio a bordo 

Todo o correio a bordo durante cada fase de voo, incluindo o correio embarcado e o correio 
em trânsito directo. 

 

F.V-32 Correio diplomático 

 
Mala diplomática usada por governos para enviar cartas e encomendas oficiais. 
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F.V-33 Tonelada-quilómetro de correio transportado em cada fase de voo 

Uma tonelada-quilómetro é uma tonelada métrica de correio remunerada transportada na 
distância de um quilómetro. A tonelada-quilómetro transportada é obtida através da 
multiplicação do número total de toneladas de correio remuneradas transportadas em cada 
sector  de um voo pela distância entre dois aeroportos. 

 
 

F.V-34 Tonelada-quilómetro de correio transportado num voo de ligação entre dois aeroportos 
(OFOD – on-flight origin/ destination airports) 

Uma tonelada-quilómetro é uma tonelada métrica de correio remunerada transportada na 
distância de um quilómetro. O valor da tonelada-quilómetro transportada é obtido através da 
multiplicação do número total de toneladas de correio remuneradas transportadas pela 
distância entre dois aeroportos (aeroporto de origem e aeroporto de destino final). 

 

F.V-35 Total carga/correio 

A soma da carga e correio totais, embarcados e desembarcados, no aeroporto responsável 
pela comunicação. Excluem-se todas as operações de transporte em camiões que usem uma 
guia de remessa aérea. 
 
A carga e o correio são por vezes referidos conjuntamente como carga. 

 

F.V-36 Categorias de mercadorias transportadas por via aérea 

As mercadorias transportadas podem ser classificadas segundo o seu tipo. 
 

São exemplos de sistemas de nomenclatura o NST 2007 (Nomenclatura Uniforme de 
Mercadorias para as Estatísticas dos Transporte), que substitui a nomenclatura CSTE 
(Classificação de Mercadorias para as Estatísticas dos Transportes na Europa - CEE/NU), e a 
nomenclatura NST/R (Nomenclatura Uniforme de Mercadorias para as Estatísticas dos 
Transportes/edição revista - Eurostat).  

F.V-37 Mercadorias perigosas 

Os tipos de mercadorias perigosas transportadas por via aérea são os que se encontram 
definidos na 15ª edição revista das Recomendações para o Transporte de Mercadorias 
Perigosas das Nações Unidas, Genebra, 2007 
 
- Classe 1: Explosivos; 
- Classe 2: Gases; 
- Classe 3:  Líquidos inflamáveis; 
- Classe 4:  Sólidos inflamáveis; substâncias susceptíveis de combustão espontânea; 

substâncias que, em contacto com a água, emitem gases inflamáveis; 
- Classe 5:  Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos; 
- Classe 6:  Substâncias tóxicas e infecciosas; 
- Classe 7:  Material radioactivo; 
- Classe 8:  Substâncias corrosivas; 
- Classe 9:  Diversas substâncias e artigos perigosos. 
 
 

F.V-38 Mercadorias carregadas 

O conjunto remunerado de passageiros, bagagens, carga e correio transportados pela 
aeronave e medidos em toneladas métricas. 
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F.V-39 Receita tonelada-quilómetro transportada 

Uma tonelada-quilómetro é uma tonelada métrica de carga remunerada transportada na 
distância de um quilómetro. O valor da tonelada-quilómetro transportada corresponde à soma 
dos produtos obtidos através da multiplicação do número total de toneladas de cada categoria 
de carga remunerada transportada em cada sector de um voo pela distância entre dois 
aeroportos. 

 

F.V-40 Coeficiente de peso da carga 

Receita total tonelada-quilómetro transportada, expressa em percentagem da 
tonelada-quilómetro oferecida. 
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F.VI CONSUMO DE ENERGIA  

F.VI-01 Consumo de energia pelo transporte aéreo 

Consumo final de energia por aeronaves para a propulsão, electricidade e aquecimento. 
 

F.VI-02 Tonelada equivalente de petróleo (TEP) 

Unidade de medida de consumo de energia (1 TEP = 0,041868 terajoule (TJ)). 
O factor de conversão adoptado pela Agência Internacional de Energia (AIE) para o querosene 
é o seguinte: 
- Querosene 1,045. 

 

F.VI-03 Joule 

Unidade de medida de consumo de energia: 
 
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 TEP 
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F.VII ACIDENTES DE AVIAÇÃO 

F.VII-01  Acidente 

Ocorrência associada à operação de uma aeronave surgida entre o momento em que uma 
pessoa embarca na aeronave com a intenção de voar e o momento em que todas as pessoas 
desembarcaram, e em que se verifica o seguinte: 
 
a) Uma pessoa morre ou é gravemente ferida 
 
Quando tal resultar do facto de a pessoa se encontrar na aeronave, ou estar em contacto 
directo com qualquer parte da aeronave, incluindo partes que se tenham separado da 
aeronave, ou quando tiver existido uma exposição directa ao jacto do motor, excepto se os 
ferimentos forem provocados por causas naturais, forem auto-infligidos ou infligidos por outras 
pessoas, ou quando os ferimentos forem provocados a passageiros clandestinos que estejam 
escondidos fora das áreas normalmente acessíveis aos passageiros e tripulações. 
 
b) A aeronave regista danos ou deficiências estruturais 
 
Quando tal afectar negativamente a resistência estrutural, o comportamento ou as 
características de voo da aeronave, e exigir normalmente uma reparação de vulto ou a 
substituição do componente afectado. Se o dano se limitar ao reactor, à respectiva carenagem 
ou acessórios; ou se o dano se limitar aos rotores, extremidades das asas, antenas, pneus, 
travões, carenagens ou a pequenas amolgadelas ou perfurações na fuselagem da aeronave. 
 
c) A aeronave desapareceu ou está totalmente inacessível 
 
Uma aeronave é considerada desaparecida quando terminam as buscas oficiais e não são 
localizados os destroços.  
 

F.VII-02 Incidente 

Uma ocorrência, que não um acidente, relacionado com a operação de uma aeronave e que 
afecte ou possa afectar a segurança da operação. 

 

F.VII-03 Incidente grave 

Um incidente em circunstâncias que evidenciem que quase aconteceu um acidente. 
 

A diferença entre um acidente e um incidente grave reside apenas no resultado. Podem 
encontrar-se exemplos de incidentes graves no Manual de Comunicação de 
Acidentes/Incidentes da OACI. 

 

F.VII-04 Ferimentos mortais 

Os ferimentos que provoquem a morte no prazo de 30 dias a contar da data do acidente são 
classificados como ferimentos mortais. 

 
 
 

F.VII-05 Ferimentos não mortais 

Ferimentos que não sejam ferimentos mortais sofridos por uma pessoa num acidente. 
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F.VII-06 Ferimentos graves 

Ferimentos não mortais sofridos por uma pessoa num acidente e que: 
 
a) requeiram a hospitalização por mais de 48 horas, com início no prazo de sete dias a 

contar da data em que os ferimentos foram ocasionados; ou 
b) resultem numa fractura de qualquer osso (excepto fracturas simples de dedos das mãos 

ou dos pés, ou do nariz); ou 
c) impliquem lacerações que provoquem graves hemorragias, ou danos a nervos, músculos 

ou tendões; ou 
d) impliquem ferimentos em qualquer órgão interno; ou 
e) impliquem queimaduras de segundo ou terceiro grau, ou quaisquer queimaduras que 

afectem mais de 5% da superfície do corpo; ou 
f) impliquem a exposição comprovada a substâncias infecciosas ou radiação nociva. 
 

F.VII-07 Ferimentos ligeiros 

Ferimentos não mortais, que não sejam ferimentos graves, sofridos por uma pessoa num 
acidente. 

 

F.VII-08 Estado da ocorrência 

Estado em cujo território nacional ocorra um acidente ou incidente. 
 

F.VII-09 Estado do operador 

O Estado onde estão situadas as instalações principais do operador ou, caso não existirem, a 
sede permanente do operador. 

 

F.VII-10 Estado de registo 

O Estado onde se encontra registada a aeronave. 
 

F.VII-11 Acidente em território nacional 

Um acidente no território nacional de um Estado. 
 

F.VII-12 Acidente com uma aeronave registada num registo nacional 

Um acidente que envolva uma aeronave constante do registo nacional de aeronaves de um 
Estado. 
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G.I INTRODUÇÃO 

G.I-01 Transportes intermodais de mercadorias 

Transporte multimodal de mercadorias (numa mesma unidade de transporte intermodal) 
recorrendo a sucessivos modos de transporte, sem movimentação das mercadorias na 
mudança do modo de transporte.  
 
A unidade de transporte intermodal pode ser um contentor, uma caixa móvel, um veículo 
rodoviário ou ferroviário ou uma embarcação. 
 
O movimento de retorno dos contentores/caixas móveis vazios e de veículos 
rodoviários/reboques de mercadorias vazios não faz parte do transporte intermodal, dado que 
não se verifica a movimentação de quaisquer mercadorias. Essas movimentações estão 
associadas ao transporte intermodal, sendo desejável que os dados relativos às deslocações 
em vazio sejam coligidos em conjunto com dados sobre transporte intermodal. 
 

G.I-02 Transporte multimodal de mercadorias 

Transporte de mercadorias recorrendo a dois ou mais modos de transporte. 
 
O transporte intermodal é um tipo específico de transporte multimodal. 
 
O transporte internacional multimodal baseia-se frequentemente num contrato que regula o 
transporte multimodal na sua totalidade. 
 

G.I-03 Transporte combinado de mercadorias 

Transporte intermodal de mercadorias em que a maior parte do percurso é realizado por 
caminho-de-ferro, vias navegáveis interiores ou por via marítima, e em que o troço inicial e/ou 
final realizado por estrada é tão curto quanto possível. 
 
Nos termos da Directiva 92/106/CE da UE, um percurso rodoviário (medido em linha recta) 
deve ser inferior a 100 quilómetros para o transporte rodoviário-ferroviário e a 150 quilómetros 
para o transporte por via rodoviária e via navegável interior ou por mar. 
 
 

G.I-04 Uso simultâneo de dois modos de transporte (modo activo)/(modo passivo)  

Transporte intermodal de mercadorias usando dois modos de transporte em combinação, em 
que um meio de transporte (passivo) é transportado por outro meio de transporte (activo) que 
fornece tracção e consome energia, como por exemplo o transporte ferroviário/rodoviário, o 
transporte marítimo/rodoviário, o transporte marítimo/ferroviário... 
 
O transporte ferroviário/rodoviário combinado também é conhecido pela designação de 
sistema "piggy-back". 
 

G.I-05 Sistema de transporte "piggy-back" 

Transporte de veículos rodoviários por caminho-de-ferro. 
 
O termo foi inicialmente aplicado ao transporte de semi-reboques por caminho-de-ferro mas 
aplica-se agora ao transporte de veículos rodoviários em geral. 
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G.I-06 Estrada rolante 

Transporte de veículos rodoviários completos usando técnicas roll-on roll-off em comboios 
normalmente com vagões com pisos rebaixados a todo o comprimento. 
 
O transporte de camiões pelo Eurotunnel é um exemplo de uma estrada rolante. 
 

G.I-07 Transporte de um veículo motorizado de transporte de mercadorias acompanhado pelo 
condutor 

Transporte de um veículo motorizado completo de transporte rodoviário de mercadorias, 
acompanhado pelo condutor, por outro modo de transporte (por exemplo, por via marítima ou 
caminho-de-ferro). 
 

G.I-08 Transporte de um veículo motorizado de transporte de mercadorias não acompanhado 
pelo condutor 

Transporte de um veículo motorizado ou reboque de transporte rodoviário de mercadorias, 
não acompanhado pelo condutor, por outro modo de transporte (por exemplo, por via 
marítima ou caminho-de-ferro). 
 

G.I-09 Modo de transporte  

Método de transporte usado para o transporte de mercadorias e passageiros. 
 
Para a comunicação de dados estatísticos deve usar-se a seguinte nomenclatura de métodos 
de transporte: 
a) Modo de transporte desconhecido;  
b) Caminho-de-ferro; 
c) Estrada; 
d) Vias navegáveis interiores;  
e) Via marítima; 
f) Oleoduto;  
g) Via aérea. 
 
A classificação pode aplicar-se apenas ao modo de transporte activo, ou simultaneamente 
aos modos activo e passivo. Neste último caso pode ser usado um código com dois dígitos, 
indicando o primeiro dígito o modo activo e o segundo o modo passivo.  

 

G.I-10 Cadeia de transporte 

Sequência de modos de transporte usados para movimentar as mercadorias da sua origem 
para o seu destino. Ao longo da cadeia são realizados um ou mais transbordos.  
 
As mercadorias poderão não permanecer necessariamente na mesma unidade de transporte 
ao longo de toda a cadeia de transporte. O enchimento e esvaziamento de uma unidade de 
transporte intermodal poderão ser realizados durante o percurso.   
 

G.I-11 Terminal intermodal de transporte 

Local equipado para a transferência e armazenagem de unidades de transporte intermodal 
(UTI) entre modos. 
 
O conceito “Hub and Spoke” está relacionado com a concentração num ponto central (o 
"hub") e a distribuição em várias direcções (os "spokes" ou raios). O "hub" é um ponto central 
de concentração, selecção, transbordo e distribuição de mercadorias numa região específica. 
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G.II EQUIPAMENTO 

G.II-01  Unidade de carga 

Contentor, caixa móvel. 
 
Os “contentores plataforma” (cf. G.II-09 infra) utilizados nos transportes marítimos deverão ser 
considerados como um tipo especial de contentor. 
 

G.II-02 Unidade de transporte intermodal (UTI) 

Contentor, caixa móvel ou semi-reboque/veículo motorizado de transporte rodoviário de 
mercadorias adequado ao transporte intermodal.  
 

G.II-03 Contentor 

Caixa especial para o transporte de carga, reforçada e empilhável, que permite 
movimentações horizontais ou verticais.  
 
A definição formal mais técnica de contentor é:  
 
Elemento de equipamento de transporte: 
 
a) de carácter duradouro e, por conseguinte, suficientemente sólido para suportar múltiplas 

utilizações; 
b) especialmente concebido de forma a facilitar o transporte de mercadorias por um ou mais 

modos de transporte, sem ruptura de carga; 
c) equipado com acessórios que permitem uma movimentação rápida e, especialmente, a 

transferência de um modo de transporte para outro; 
d) concebido de forma a ser fácil de encher e de esvaziar; 
e) empilhável; e 
f) com um volume interno de, pelo menos, 1 m3. 
 
Excluem-se as caixas móveis.  
 
Apesar de não disporem de volume interno e de, consequentemente, não preencherem o 
critério (f) supra, os contentores plataforma (cf. G.II-09 infra) utilizados nos transportes 
marítimos deverão ser considerados como um tipo especial de contentor, sendo portanto 
incluídos nesta categoria. 
 

G.II-04 Dimensões dos contentores 

As principais dimensões dos contentores são as seguintes: 
 
a) Contentores ISO de 20 pés (20 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
b) Contentores ISO de 40 pés (40 pés de comprimento por 8 pés de largura); 
c) Contentores ISO com mais de 20 pés e menos de 40 pés de comprimento; 
d) Contentores ISO com mais de 40 pés de comprimento; 
e) Contentores de muito grande volume (contentores "oversize"); 
f) Contentores aéreos (contentores em conformidade com as normas do transporte aéreo). 
 
Os contentores apresentam normalmente uma altura de 8 pés, embora estejam também 
disponíveis outras alturas. Os ”contentores de grande volume” são contentores com uma 
altura de 9,5 pés. Os ”contentores de muito grande volume” são contentores que excedem as 
dimensões ISO, incluindo contentores com 45 pés, 48 pés e 53 pés de comprimento.  
Os contentores com as dimensões descritas nas alíneas a) a e) são designados grandes 
contentores. 
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G.II-05 Tara do contentor 

 
A tara de um contentor está incluída no peso total das cargas contentorizadas a transportar, e 
é também designada por peso bruto-bruto das mercadorias. O peso bruto das cargas 
contentorizadas a transportar pode ser calculado a partir do peso bruto-bruto deduzindo a tara 
do contentor e vice-versa. Se faltar a informação sobre a tara, o peso desta poderá ser 
calculado usando os valores médios infra. 
 
A tara de um contentor pode ser calculada como: 
 
Contentor ISO com 20 pés  2,3 toneladas 
Contentor ISO com 40 pés  3,7 toneladas 
Contentor ISO com mais de 20 pés e menos de 40 pés de comprimento  3,0 toneladas 
Contentor ISO com mais de 40 pés de comprimento 4,7 toneladas 

G.II-06 Tipos de contentores 

Os principais tipos de contentores, conforme definidos pelo Manual de Normas ISO sobre 
Contentores de Carga, são os seguintes: 
 
1. Contentores de uso geral; 
 
2. Contentores de uso específico: 

− Contentores ventilados fechados; 
− Contentores abertos (open top); 
− Contentores plataforma de lados abertos (open sided); 
− Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura completa; 
− Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos fixos; 
− Contentores plataforma de lados abertos com super-estrutura incompleta e topos 

rebatíveis; 
− Contentores (plataforma). 

 
3. Contentores para cargas específicas: 

- Contentores térmicos; 
- Contentores isotérmicos; 
- Contentores refrigerados (fluido frigorigéneo perdido); 
- Contentores refrigerados mecanicamente; 
- Contentores aquecidos; 
- Contentores refrigerados e aquecidos; 
- Contentores-cisterna; 
- Contentores para granéis secos; 
- Contentores para carga designada (como automóveis, gado e outros); e 
- Contentores para transporte aéreo. 

 

G.II-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – Unidade Equivalente a Vinte Pés)  

A unidade estatística baseada num contentor ISO com 20 pés de comprimento (6,10 m) que 
serve de medida normalizada para contentores com diversas capacidades e para descrever a 
capacidade de navios porta-contentores ou de terminais. Um contentor ISO com 20 pés é 
igual a 1,00 TEU.  
 
Um contentor ISO de 40 pés é igual a 2,00 TEU. 
Um contentor com um comprimento situado entre 20 e 40 pés é igual a 1,50 TEU. 
Um contentor com comprimento superior a 40 pés é igual a 2,25 TEU. 
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G.II-08 Caixa móvel 

Uma unidade para o transporte de carga optimizada para as dimensões dos veículos 
rodoviários e equipada com dispositivos de manipulação para a transferência entre modos, 
habitualmente rodovia/ferrovia. 
 
Estas unidades não foram inicialmente concebidas para serem empilhadas quando cheias ou 
com a abertura superior em posição aberta. Muitas unidades podem agora sê-lo, embora não 
na mesma medida que os contentores. A principal característica que as distingue dos 
contentores reside no facto de estarem optimizadas para as dimensões dos veículos 
rodoviários. Esta unidade requer a aprovação da UIC para ser usada em ferrovias. Algumas 
caixas móveis estão equipadas com pilares retrácteis sobre os quais a unidade assenta 
quando não se encontra no veículo. 
 

G.II-09 Plataforma 

Plataforma carregável que não dispõe de qualquer super-estrutura mas que tem o mesmo 
comprimento e largura da base de um contentor e está dotada de peças de canto nos ângulos 
superiores e inferiores. 
 
Este é um termo alternativo utilizado para determinados tipos de contentores para fins 
específicos, nomeadamente contentores plataforma e contentores de tipo plataforma com 
estruturas incompletas.  
 

G.II-10 Vagão ferroviário para transporte intermodal 

 
Vagão construído ou equipado especificamente para o transporte de unidades de transporte 
intermodal (UTI) ou outros veículos rodoviários para transporte de mercadorias. 
 
Existem os seguintes tipos de vagões: 
− Vagão de bolsa fixa: vagão ferroviário com uma bolsa interior para colocação do 

conjunto eixo/rodas de um semi-reboque; 
− Vagão cesto: vagão ferroviário com uma subestrutura desmontável, equipada com 

dispositivos para a movimentação vertical de forma a permitir a carga e descarga de 
semi-reboques ou veículos rodoviários motorizados; 

− Vagão esqueleto: vagão ferroviário com um chassis central concebido para transportar 
um semi-reboque; 

− Vagão de plataforma rebaixada: vagão ferroviário com uma plataforma rebaixada de 
carga para transportar inter alia UTI; 

− Vagão estrada-rolante: vagão ferroviário com uma plataforma rebaixada a todo o 
comprimento que, quando ligado a outros vagões deste tipo, forma uma estrada; 

− Vagão de duplo empilhamento: vagão ferroviário concebido para o transporte de 
contentores empilhados em cima de outros; 

− Semi-reboque bimodal: um semi-reboque rodoviário que pode ser convertido em vagão 
ferroviário através da instalação de bogies para vagões ferroviários. 

 

G.II-11 Unidade móvel (Ro-Ro) 

Equipamento dotado de rodas para o transporte de mercadorias, como um camião, reboque 
ou semi-reboque, que possa ser conduzido ou rebocado para bordo de uma embarcação ou 
comboio. 
 
Incluem-se nesta definição os reboques portuários ou de navios. 
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G.II-12 Grua de pórtico fixo  

Ponte-grua que inclui um pórtico horizontal montado em pilares, que podem ser fixos ou 
deslocar-se sobre carris fixos ou através de rodas com pneus, e que têm uma 
manobrabilidade relativamente limitada. A carga pode ser movimentada na horizontal e 
vertical, assim como de forma lateral. 

 
Estas gruas deslocam-se normalmente numa interface estrada/carris e/ou navio/cais. 

G.II-13 Empilhador-pórtico  

Um veículo-pórtico dotado de pneus que funciona como grua para içar, movimentar ou 
empilhar contentores numa superfície lisa reforçada. 
 

G.II-14 Autogrua empilhadora   

Veículo motorizado com equipamento frontal para içar, empilhar ou movimentar UTI. 
 

G.II-15 Empilhador 

Veículo equipado com garfos horizontais e eléctricos que lhe permitem içar, movimentar ou 
empilhar paletes, contentores ou caixas móveis, encontrando-se estes dois últimos 
geralmente vazios. 
 

G.II-16 Distribuidor de carga 

Peças ajustáveis ao equipamento de elevação concebido para ser usado com os topos 
superiores de uma UTI. 
 
Muitos distribuidores têm ainda braços com pinças que seguram as calhas situadas  na base 
de uma UTI. 
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Local de embarque; A.V-12 
Locomotiva; A.II.A-07 
Lugar-quilómetro oferecido; A.IV-12 
Mercadorias carregadas; A.V-25 
Mercadorias descarregadas; A.V-26 
Mercadorias em trânsito por caminho de ferro; A.V-29 
Mercadorias perigosas; A.V-24 
Mercadorias transportadas por caminho-de-ferro; A.V-16 
Metropolitano; A.I-08 
Metropolitano ligeiro de superfície; A.I-09 
Metropolitano ligeiro de superfície; A.II.A-13 
Morto; A.VII-09 
Número de lugares em pé; A.II.A-17 
Número de lugares sentados e deitados; A.II.A-16 
Operador de transportes ferroviários; A.III-02 
Origem/destino do transporte de mercadorias por caminho de ferro; A.V-30 
Palete; A.II.B-10 
Passageiro ferroviário; A.V-06 
Passageiro ferroviário com bilhete; A.V-07 
Passageiro ferroviário desembarcado; A.V-10 
Passageiro ferroviário embarcado; A.V-09 
Passageiro–quilómetro ferroviário (pkm); A.V-08 
Percurso ferroviário; A.IV-04 
Peso bruto das mercadorias; A.V-18 
Peso bruto-bruto das mercadorias; A.V-17 
Plataforma; A.II.B-09 
Ramal; A.I-04 
Ramal; A.I-18 
Ramal particular; A.I-05 
Reboque de automotora; A.II.A-14 
Rede ferroviária; A.I-17 
Remessa; A.V-14 
Serviço de manobras; A.IV-03 
Suicídio; A.VII-02 
Tara; A.V-19 
Tara do contentor; A.II.B-05 
Tentativa de suicídio; A.VII-03 
Terminal ferroviário intermodal de transporte; A.I-25 
Teu (twenty-foot equivalent unit – unidade equivalente a vinte pés); A.II.B-07 
Teu-quilómetro; A.V-23 
Tipos de carga transportada; A.V-22 
Tipos de comboio; A.IV-06 
Tipos de contentores; A.II.B-06 
Tipos de emprego; A.III-06 
Tipos de mercadorias transportadas por caminho-de-ferro; A.V-21 
Tipos de remessa; A.V-15 
Tipos de transporte ferroviário; A.V-02 
Tonelada equivalente de petróleo (tep); A.VI-02 
Tonelada-quilómetro (tkm); A.V-20 
Tonelada-quilómetro bruta completa (bruta-bruta) rebocada; A.IV-13 
Tonelada-quilómetro bruta rebocada; A.IV-14 
Tonelada-quilómetro oferecida; A.IV-10 
Tráfego ferroviário; A.IV-01 
Tráfego ferroviário em território nacional; A.IV-02 
Transporte ferroviário; A.V-01 
Transporte ferroviário em trânsito; A.V-05 
Transporte ferroviário internacional; A.V-04 
Transporte ferroviário nacional; A.V-03 
Transporte internacional de mercadorias por caminho de ferro – carregadas (saídas); A.V-27 
Transporte internacional de mercadorias por caminho de ferro – descarregadas (entradas); A.V-28 
Unidade de carga; A.II.B-01 
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Unidade de transporte intermodal (uti); A.II.B-02 
Unidade móvel (ro-ro); A.II.B-12 
Vagão; A.II.A-19 
Vagão aberto de bordos altos; A.II.A-27 
Vagão calorífico; A.II.A-26 
Vagão fechado; A.II.A-22 
Vagão frigorífico; A.II.A-25 
Vagão isotérmico; A.II.A-23 
Vagão para transporte intermodal (cf. G.ii-10); A.II.A-31 
Vagão particular; A.II.A-21 
Vagão pertencente a empresa de caminho-de-ferro; A.II.A-20 
Vagão plataforma; A.II.A-28 
Vagão refrigerado (reefer); A.II.A-24 
Vagão-cisterna; A.II.A-29 
Vagão-quilómetro; A.IV-11 
Vagão-silo; A.II.A-30 
Veículo do metropolitano; A.II.A-11 
Veículo ferroviário; A.II.A-01 
Veículo ferroviário convencional de alta velocidade; A.II.A-04 
Veículo ferroviário de alta velocidade; A.II.A-02 
Veículo ferroviário de passageiros; A.II.A-10 
Veículo ferroviário pendular de alta velocidade; A.II.A-03 
Veículo motor; A.II.A-06 
Veículo motor de um metropolitano ligeiro de superfície; A.II.A-08 
Veículo motor-quilómetro; A.IV-08 
Veículo rebocado-quilómetro; A.IV-09 
Velocidade máxima de exploração; A.I-19 
Via; A.I-01 
Via electrificada; A.I-02 
Via principal; A.I-03 
Viagem de passageiro ferroviário; A.V-11 
Volume de negócios; A.III-07 



Índice 
 

 - 165 - 

 
B.  TRANSPORTES RODOVIARIOS 
 
 
Acidente com condutores considerados como estando sob os efeitos do álcool, drogas ou medicamentos; 
B.VII-15 
Acidente com ferimentos; B.VII-01 
Acidente com um só veículo rodoviário; B.VII-13 
Acidente entre veículo rodoviário e peão; B.VII-12 
Acidente mortal; B.VII-02 
Acidente não mortal; B.VII-03 
Acidente rodoviário com vários veículos; B.VII-14 
Autocarro; B.II.A-15 
Autocarro de longo curso; B.II.A-16 
Autocarro, miniautocarro e autocarro ou miniautocarro de longo curso; B.II.A-14 
Auto-estrada; B.I-06 
Automóvel ligeiro de passageiros; B.II.A-11 
Caixa móvel; B.II.B-08 
Caravana; B.II.A-13 
Carga útil; B.II.A-35 
Categoria de estrada; B.I-05 
Ciclomotor; B.II.A-09 
Ciclovia; B.I-16 
Cilindrada; B.II.A-40 
Comboio rodoviário; B.II.A-33 
Combustível alternativo; B.II.A-43 
Comprimento da estrada; B.I-17 
Condutor envolvido num acidente do qual resultem ferimentos; B.VII-09 
Consumo de energia pelo transporte rodoviário; B.VI-01 
Contentor; B.II.B-03 
Crepúsculo (ou desconhecido); B.VII-18 
Data de primeira matrícula de um veículo motorizado; B.II.A-44 
Despesas de conservação das estradas; B.III-13 
Despesas de investimento em estradas; B.III-11 
Despesas de investimento em veículos rodoviários; B.III-12 
Despesas de manutenção dos veículos rodoviários; B.III-14 
Dimensões dos contentores; B.II.B-04 
Electricidade; B.VI-08 
Eléctrico (tramway); B.II.A-19 
Emprego; B.III-09 
Empresa; B.III-03 
Empresa de transporte rodoviário; B.III-04 
Empresa de transporte rodoviário de mercadorias; B.III-06 
Empresa de transporte rodoviário de passageiros; B.III-05 
Empresa de transporte rodoviário urbano de passageiros; B.III-07 
Empresa pública de transporte rodoviário; B.III-08 
Energia motriz; B.II.A-42 
Escuridão; B.VII-17 
Estrada; B.I-01 
Estrada dentro de um aglomerado populacional: estrada urbana; B.I-08 
Estrada e; B.I-10 
Estrada fora de um aglomerado populacional; B.I-09 
Estrada não pavimentada; B.I-03 
Estrada pavimentada; B.I-02 
Faixa de rodagem; B.I-11 
Faixa para velocípedes; B.I-15 
Ferido; B.VII-06 
Ferido grave; B.VII-07 
Ferido ligeiro; B.VII-08 
Gaiola com rodas, contentor com rodas, palete com rodas; B.II.B-11 
Gases de petróleo liquefeitos (gpl); B.VI-06 
Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado); B.VI-05 
Gasolina para motor; B.VI-04 
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Idade do veículo rodoviário; B.II.A-39 
Joule; B.VI-03 
Linha de eléctrico; B.I-14 
Líquidos de gás natural (lgn); B.VI-07 
Local de carga; B.V-33 
Local de descarga; B.V-34 
Local de desembarque; B.V-17 
Local de embarque; B.V-16 
Luz do dia; B.VII-16 
Média anual do fluxo de tráfego diário; B.IV-11 
Mercadoria transportada por estrada; B.V-18 
Mercadorias carregadas; B.V-27 
Mercadorias descarregadas; B.V-28 
Mercadorias em trânsito por estrada; B.V-31 
Mercadorias entradas no país por estrada (excepto mercadorias em trânsito por estrada); B.V-30 
Mercadorias perigosas; B.V-26 
Mercadorias saídas do país por estrada (excepto mercadorias em trânsito por estrada); B.V-29 
Miniautocarro/miniautocarro de longo curso; B.II.A-17 
Morto; B.VII-05 
Motociclo; B.II.A-10 
Número de lugares em autocarros, autocarros de longo curso e troleicarros; B.II.A-20 
Origem/destino do transporte de mercadorias por estrada; B.V-32 
Origem/destino do transporte rodoviário de passageiros; B.V-15 
Outros tipos de piso; B.VII-20 
Palete; B.II.B-10 
Parque de veículos rodoviários; B.II.A-02 
Passageiro envolvido num acidente do qual resultem ferimentos; B.VII-10 
Passageiro rodoviário; B.V-08 
Passageiro rodoviário desembarcado de um veículo de transporte rodoviário público; B.V-14 
Passageiro rodoviário embarcado num veículo de transporte rodoviário  público; B.V-13 
Passageiro-quilómetro rodoviário; B.V-09 
Peão envolvido num acidente do qual resultem ferimentos; B.VII-11 
Percurso do passageiro rodoviário; B.V-10 
Percurso do passageiro rodoviário no transporte rodoviário público; B.V-12 
Percurso rodoviário; B.IV-06 
Peso bruto das mercadorias; B.V-20 
Peso bruto do veículo (peso máximo autorizado); B.II.A-38 
Peso bruto-bruto das mercadorias; B.V-19 
Piso seco; B.VII-19 
Plataforma; B.II.B-09 
Reboque; B.II.A-29 
Reboque agrícola; B.II.A-30 
Rede de estradas; B.I-04 
Semi-reboque; B.II.A-31 
Superfície de arrumação na carroçaria do veículo; B.II.A-37 
Tara; B.II.A-41 
Tara; B.V-21 
Tara do contentor; B.II.B-05 
Táxi; B.II.A-12 
Teu (twenty-foot equivalent unit – unidade equivalente a vinte pés); B.II.B-07 
Teu-quilómetro por estrada; B.V-23 
Tipos de carga transportada; B.V-25 
Tipos de carroçaria dos veículos rodoviários de transporte de mercadorias; B.II.A-24 
Tipos de contentores; B.II.B-06 
Tipos de mercadorias transportadas; B.V-24 
Tonelada equivalente de petróleo (tep); B.VI-02 
Tonelada-quilómetro por estrada; B.V-22 
Tractor agrícola; B.II.A-28 
Tractor rodoviário; B.II.A-27 
Tráfego rodoviário; B.IV-01 
Tráfego rodoviário em aglomerações; B.IV-05 
Tráfego rodoviário em território nacional; B.IV-02 
Tráfego rodoviário em vazio; B.IV-03 
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Tráfego rodoviário urbano; B.IV-04 
Transporte por conta própria; B.III-02 
Transporte remunerado por conta de outrem; B.III-01 
Transporte rodoviário; B.V-01 
Transporte rodoviário de cabotagem; B.V-03 
Transporte rodoviário em trânsito; B.V-06 
Transporte rodoviário internacional; B.V-04 
Transporte rodoviário internacional efectuado por terceiros; B.V-05 
Transporte rodoviário nacional; B.V-02 
Transporte rodoviário público; B.V-11 
Transporte rodoviário urbano; B.V-07 
Troleicarro; B.II.A-18 
Unidade de carga; B.II.B-01 
Unidade de transporte intermodal (uti); B.II.B-02 
Uso da capacidade de transporte; B.V-35 
Veículo articulado; B.II.A-32 
Veículo pesado de mercadorias; B.II.A-26 
Veículo rodoviário; B.II.A-01 
Veículo rodoviário de passageiros; B.II.A-07 
Veículo rodoviário de transporte de mercadorias; B.II.A-21 
Veículo rodoviário em trânsito; B.IV-10 
Veículo rodoviário entrado num país; B.IV-08 
Veículo rodoviário estrangeiro; B.II.A-04 
Veículo rodoviário ligeiro de transporte de mercadorias; B.II.A-22 
Veículo rodoviário motorizado; B.II.A-06 
Veículo rodoviário motorizado de transporte de mercadorias; B.II.A-25 
Veículo rodoviário motorizado de transporte de passageiros; B.II.A-08 
Veículo rodoviário motorizado especial; B.II.A-34 
Veículo rodoviário nacional; B.II.A-03 
Veículo rodoviário pesado de transporte de mercadorias; B.II.A-23 
Veículo rodoviário saído de um país; B.IV-09 
Veículo-quilómetro; B.IV-07 
Velocípede; B.II.A-05 
Via; B.I-12 
Via para autocarros; B.I-13 
Via rápida; B.I-07 
Vítima; B.VII-04 
Volume de carga; B.II.A-36 
Volume de negócios; B.III-10 
Zona urbana; B.I-18 
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C.  TRANSPORTES POR VIAS NAVEGAVEIS INTERIORES 
 
 
Acidente; C.VII-01 
Acidente com ferimentos; C.VII-03 
Acidente em vias navegáveis interiores; C.VII-02 
Acidente mortal; C.VII-04 
Acidente não mortal; C.VII-05 
Batelão; C.II.A-11 
Batelão empurrado; C.II.A-12 
Batelão empurrado-rebocado; C.II.A-13 
Batelão motorizado; C.II.A-09 
Batelão motorizado empurrador; C.II.A-10 
Batelão-cisterna; C.II.A-16 
Batelão-cisterna empurrador; C.II.A-15 
Batelão-cisterna empurrado-rebocado; C.II.A-18 
Batelão-cisterna motorizado; C.II.A-14 
C.ii.a-05 embarcação de transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores; C.II.A-05 
C.ii.a-17  batelão-cisterna empurrado; C.II.A-17 
C.ii.a-23  capacidade de carga de uma embarcação de transporte de mercadorias por vias navegáveis 
interiores; C.II.A-23 
C.ii.a-26  ano de construção da embarcação; C.II.A-26 
C.ii.b-06  tipos de contentores; C.II.B-06 
Caixa móvel; C.II.B-08 
Canal navegável; C.I-05 
Capacidade de uma embarcação de transporte de passageiros por vias navegáveis interiores; C.II.A-24 
Categorias de vias navegáveis interiores; C.I-07 
Causas de um acidente numa via navegável interior; C.VII-15 
Código nu/locode; C.I-10 
Comboio de embarcações de transporte por vias navegáveis interiores; C.IV-06 
Comboio-quilómetro; C.IV-07 
Comporta; C.I-17 
Comprimentos do cais do porto; C.I-11 
Consumo de energia do transporte por vias navegáveis interiores; C.VI-01 
Contentor; C.II.B-03 
Crepúsculo (ou desconhecido); C.VII-18 
Despesas de conservação das infra-estruturas; C.III-10 
Despesas de investimento em embarcações; C.III-09 
Despesas de investimento em infra-estruturas; C.III-08 
Despesas de manutenção das embarcações; C.III-11 
Dimensões dos contentores; C.II.B-04 
Distribuidor de carga; C.II.B-15 
Embarcação de transporte de passageiros por vias navegáveis interiores; C.II.A-06 
Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores; C.II.A-01 
Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores em trânsito; C.IV-12 
Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores entrada; C.IV-10 
Embarcação de transporte por vias navegáveis interiores saída; C.IV-11 
Embarcação estrangeira de transporte por vias navegáveis interiores; C.II.A-03 
Embarcação marítimo fluvial; C.II.A-04 
Embarcação nacional de transporte por vias navegáveis interiores; C.II.A-02 
Embarcação-quilómetro; C.IV-05 
Embarcadouros; C.I-16 
Empilhador; C.II.B-14 
Empilhador-pórtico; C.II.B-13 
Emprego; C.III-06 
Empresa; C.III-01 
Empresa de transporte por vias navegáveis interiores; C.III-02 
Empresa portuária de vias navegáveis interiores; C.III-04 
Empresa portuária pública de vias navegáveis interiores; C.III-05 
Empresa pública de transporte por vias navegáveis interiores; C.III-03 
Empurrador; C.II.A-21 
Escuridão; C.VII-17 
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Ferido; C.VII-07 
Ferido grave; C.VII-09 
Ferido ligeiro; C.VII-10 
Ferimentos graves; C.VII-08 
Frota de navegação interior; C.II.A-08 
Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado); C.VI-05 
Gasolina para motor; C.VI-04 
Grua de pórtico fixo; C.II.B-12 
Gruas portuárias por capacidade de elevação; C.I-13 
Gruas portuárias por tipo; C.I-14 
Incidente numa via navegável interior; C.VII-14 
Joule; C.VI-03 
Lago navegável; C.I-04 
Ligações a outros modos de transporte; C.I-15 
Local de descarga; C.V-29 
Local de desembarque; C.V-16 
Local de embarque; C.V-15 
Local de embarque; C.V-28 
Lugar-quilómetro oferecido; C.IV-09 
Luz do dia; C.VII-16 
Mercadoria transportada por vias navegáveis interiores; C.V-17 
Mercadorias carregadas; C.V-25 
Mercadorias descarregadas; C.V-26 
Mercadorias perigosas; C.V-24 
Morto; C.VII-06 
Movimento interior; C.V-03 
Navio porta-contentores para vias navegáveis interiores; C.II.A-07 
Origem/destino do transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores; C.V-27 
Origem/destino do transporte de passageiros por vias navegáveis interiores; C.V-14 
Outros navios de transporte de carga não especializados; C.II.A-19 
País/região de carga/embarque; C.V-30 
País/região de descarga/desembarque; C.V-31 
Palete; C.II.B-10 
Passageiro por vias navegáveis interiores; C.V-10 
Passageiro por vias navegáveis interiores desembarcado; C.V-13 
Passageiro por vias navegáveis interiores embarcado; C.V-12 
Passageiro-quilómetro por vias navegáveis interiores; C.V-11 
Percurso por vias navegáveis interiores; C.IV-04 
Peso bruto das mercadorias; C.V-19 
Peso bruto-bruto das mercadorias; C.V-18 
Plataforma; C.II.B-09 
Porto; C.I-08 
Porto estatístico; C.I-09 
Posto de atracagem ro-ro; C.I-12 
Potência (kw); C.II.A-25 
Prejuízo grave; C.VII-13 
Prejuízo muito grave; C.VII-12 
Prejuízo numa via navegável interior; C.VII-11 
Rebocador; C.II.A-20 
Rebocador-empurrador; C.II.A-22 
Rede de vias navegáveis interiores; C.I-06 
Rio/ribeira navegável; C.I-03 
Tara; C.V-20 
Tara do contentor; C.II.B-05 
Teu (twenty-foot equivalent unit – unidade equivalente a vinte pés); C.II.B-07 
Teu-quilómetro por vias navegáveis interiores; C.V-22 
Tipos de mercadorias transportadas por vias navegáveis interiores; C.V-23 
Tonelada equivalente de petróleo (tep); C.VI-02 
Tonelada-quilómetro oferecida; C.IV-08 
Tonelada-quilómetro por vias navegáveis interiores; C.V-21 
Tráfego por vias navegáveis interiores; C.IV-01 
Tráfego por vias navegáveis interiores em território nacional; C.IV-02 
Tráfego por vias navegáveis interiores em vazio; C.IV-03 
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Transporte de cabotagem por vias navegáveis interiores; C.V-04 
Transporte marítimo-fluvial; C.V-07 
Transporte nacional por vias navegáveis interiores; C.V-02 
Transporte por vias navegáveis interiores; C.V-01 
Transporte por vias navegáveis interiores efectuado por terceiros; C.V-06 
Transporte por vias navegáveis interiores em trânsito; C.V-08 
Transporte urbano por vias navegáveis interiores; C.V-09 
Trnsporte internacional por vias navegáveis interiores; C.V-05 
Unidade de carga; C.II.B-01 
Unidade de transporte intermodal (uti); C.II.B-02 
Unidade móvel (ro-ro); C.II.B-11 
Via navegável; C.I-01 
Via navegável interior; C.I-02 
Volume de negócios; C.III-07 
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D.  TRANSPORTES POR OLEODUTOS 
 
 
Capacidade de transporte de um oleoduto; D.V-06 
Consumo de energia do transporte por oleoduto; D.VI-01 
Despesas de conservação das infra-estruturas; D.III-07 
Despesas de investimento em infra-estruturas; D.III-06 
Electricidade; D.VI-09 
Emprego; D.III-04 
Empresa; D.III-01 
Empresa de transporte por oleodutos; D.III-02 
Empresa pública de transporte por oleodutos; D.III-03 
Gás natural liquefeito (gnl); D.V-10 
Gás natural liquefeito (gnl); D.VI-07 
Gases de petróleo liquefeitos (gpl); D.V-11 
Gases de petróleo liquefeitos (gpl); D.VI-06 
Gasoduto; D.I-05 
Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado); D.VI-05 
Gasolina para motor; D.VI-04 
Instalações para oleodutos e gasodutos; D.I-02 
Joule; D.VI-03 
Líquidos de gás natural (lgn):; D.VI-08 
Local da estação de entrada inicial por bombagem ou compressão; D.V-17 
Oleoduto; D.I-04 
Oleodutos e gasodutos; D.I-01 
Origem/destino do transporte de mercadorias por oleodutos; D.V-16 
Petróleo bruto; D.V-08 
Produtos em trânsito por oleoduto; D.V-15 
Produtos entrados no país por oleoduto (excepto produtos em trânsito por oleoduto); D.V-14 
Produtos petrolíferos refinados; D.V-09 
Produtos saídos do país por oleoduto (excepto produtos em trânsito por oleoduto); D.V-13 
Produtos transportados por oleoduto; D.V-07 
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