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1 – Desafios para a CPLP



CPLP   
ESTRATÉGIA  MARÍTIMO - PORTUÁRIA
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A Língua Portuguesa como Fator de 
Integração

Com cerca de 296 milhões de habitantes, o português é a 5ª língua mais falada no mundo.

É  a  3ª língua mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul da terra.

Os países somados possuem 15.000 km de costa.

A ZEE-zona econômica exclusiva atinge uma área de 7,9 Milhões de Km².

É  a  4ª ZEE-zona econômica exclusiva maior do mundo.

A maior parte da área de ZEE dos paises da CPLP é considerada profunda ou muito profunda.

Depois de aprovado o processo da avaliação de extensão solicitado por Brasil, Moçambique e 
Portugal à ONU, essa área deverá atingir os 10 Milhões de Km².
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A CPLP é a n°1 do mundo em Petróleo e Gás Offshore

  Petróleo e Gás Off-shore 

  2015 

Angola 38% 

Brasil 51% 

Cabo Verde 0% 

Guiné-Bissau 0% 

Guiné Equatorial 8% 

Moçambique 0% 

Portugal 0% 

São Tomé e Príncipe 0% 

Timor-Leste 3% 

  100% 

 

Em 2017, o total de produção de
energia fóssil offshore (petróleo
& gás) dos países que
constituem a CPLP foi de cerca
de 1.925 milhões Kbbl/d.

O maior produtor do mundo foi
a Arábia Saudita, tendo
produzido 1.572 milhões Kbbl/d.

Kbbl/d. 1000 barrels per day





2- AUTOMAÇÃO

Modal Rodoviário



Um carro que não precisa de motorista para se locomover já está circulando pelas ruas
de Nevada, nos Estados Unidos. O estado americano emitiu a primeira placa para um
veículo com piloto automático. O modelo de teste desenvolvido pela Google pode
circular pelas estradas e ruas da região. A empresa divulgou um vídeo mostrando o
funcionamento do inovador automóvel.

Carro sem motorista do Google já circula pelos EUA

AUTOMAÇÃO (na rodovia)



Ônibus do futuro é autônomo 

O Mercedes-Benz Future Bus com CityPilot rodou pela primeira vez de 

forma autônoma numa rota de aproximadamente 20 quilômetros perto de 

Amsterdam, na Holanda. Num trecho de BRT,  o veículo vai até 70 km/h, 

com precisão de centímetros nos pontos de embarque e semáforos. Ele sai 

automaticamente, atravessa túneis, freia ante os obstáculos e pedestres e 

se comunica com os semáforos.

AUTOMAÇÃO (na rodovia)



3- AUTOMAÇÃO

Modal Ferroviário



Trem-bala japonês bate novo recorde  e atinge 603 km/h

O trem japonês de levitação magnética "Maglev", ainda em fase de testes e operado
pela empresa ferroviária Central Japan Railway, bateu recentemente seu próprio
recorde mundial de velocidade ao atingir 603 km/h, menos de uma semana de quebrar
a marca anterior. A velocidade foi alcançada na via de testes de 42 quilômetros de
extensão instalada na Prefeitura de Yamanashi, a 35 quilômetros a Oeste de Tóquio.

AUTOMAÇÃO (na ferrovia)



O projeto do Hyperloop One, um trem de alta velocidade que será movido a energia
elétrica e viajará a cerca de 1.200 quilômetros por hora, está cada vez mais próximo
de se tornar realidade.

Projeto de trem que viaja a 1.200 km/h 

Após o anúncio, a empresa confirmou que pretende iniciar os primeiros testes no
Hyperloop One ainda este ano. De acordo com o planejamento, a ideia é que os
veículos possam transportar cargas a partir de 2020 e, no ano seguinte, passageiros

AUTOMAÇÃO (na ferrovia)

Fonte: Hyperloop Transportation Technologies - USA



HISTÓRICO

Os escritores e sonhadores de ficção científica há muito tempo imaginam maneiras de viajar 

em alta velocidade através de baixa pressão, muito similar em conceito ao Hyperloop. Em 

1972, a RAND Corp. concebeu um sistema supersônico ou seja,

combinação de talento, tecnologia e business case para se tornar uma realidade.

Fonte: Hyperloop Transportation Technologies



4- AUTOMAÇÃO

Modal Aeroviário



Os aviões que estão sendo projetados pela NASA e pelas
companhias aéreas para transporte de pessoas e cargas do Japão e
da Europa, chamados de aviões hipersônicos, estão sendo testados
em laboratório e previsão para em 2040 atingir até 5 ( cinco) vezes
a velocidade do som.

Aviões do futuro 

AUTOMAÇÃO (na aerovia)



5- AUTOMAÇÃO

Sistema Portuário



AUTOMAÇÃO (em terra)

Nas instalações portuárias, com a aplicação de softwares adequados, 

já existem terminaisespecializados de contêineres semiautomatizados

e caminhando para a sua total automação.

A performance desta automação permite uma redução de 50% na

utilização dos berços,uma redução de 25% na quantidade de portêineres

e, o mais importante, chega a reduzir em 63% o número de dias de

estadia do navio no porto.



6- AUTOMAÇÃO

Modal Aquaviário



Na atual conjuntura mundial, estamos passando por uma transformação

da automação no transporte marítimo e também nas instalações portuárias.

AUTOMAÇÃO(no mar)

Já existem também projetos de construção de Navios totalmente

automatizados, chamados de Navios Inteligentes, ou seja, veículos

marítimos não tripulados e autônomos.



Em fevereiro de 2015, a Agência Finlandesa de Financiamento para a Inovação 

Tekes aprovou e financiou com 6,6 milhões de euros, um “Pool” de universidades 

e empresas para pesquisa de embarcações autônomas ou remotamente 

controladas, sem tripulação a bordo

O projeto, chamado AAWA (Advanced Autonomous Waterborne Applications 

Initiative ) interliga centros de investigação tais como a Universidade de 

Tecnologia de Tampere, o Centro de Investigação Técnica da Finlândia ou a 

Universidade de Turku com empresas líderes como a Rolls-Royce, NAPA ou 

Deltamarin. 

Projeto AAWA 

(Advanced Autonomous Waterborne Applications Initiative ) 

No final de 2017, foram analisados o desempenho econômico, social, legais, 

reguladores e tecnológicas que tornarão as embarcações autônomas uma 

realidade,
Fonte: Juan A Oliveira / 18/02/2017



Imagem de computador de uma embarcação autopropulsada da Rolls-Royce 

Fonte: www.satelital-movil.com

http://www.satelital-movil.com/


PRIMEIRO NAVIO SEM TRIPULAÇÃO COMEÇOU A OPERAR EM 2020

As empresas norueguesas Yara Internacional ASA e Kongsberg Gruppen AS

desenvolveram e construiram o primeiro navio a navegar totalmente sem

tripulação denominado “Yara Birkeland”.

O barco que deveria entrar em operação em fins de 2018, terá,entretanto,

uma tripulação inicial de 3 pessoas, até que provem ser viável eliminar

totalmente o elemento humano a bordo.

Devido ao ineditismo do projeto e a pandemia do Covid - 19, o cargueiro elétrico

com emissão zero de carbono, finalmente entrou em operação em novembro

de 2020.



7- MEIOS DE TRANSPORTE

Modal Rodoviário na África



8- LOGÍSTICA DOS TRANSPORTES



A  LOGÍSTICA  DOS  MODAIS DE TRANSPORTE

Aprendemos com a teoria da Física que a menor distância entre dois pontos é

uma linha reta. Ocorre que, no estudo da logística dos transportes, essa teoria

não se aplica, pois muitas das vezes uma distância maior e mais sinuosa passa

a ser a melhor solução do problema.

Como exemplo superficial, teremos sempre que levar em consideração qual a

disponibilidade da rede modal de transporte, a carga tributária estadual e / ou

municipal, número da escala de navios nos portos. Em suma, um bom

planejamento, organização e controle trarão como resultado uma boa redução

de custos e consequente elevação do nível de serviços.

Devido à espantosa velocidade da automação em nossas vidas, devemos ter a

humildade suficiente para saber que, num futuro próximo, algumas profissões

irão desaparecer, em detrimento do surgimento de outras novas.



9- CONCLUSÃO



CONCLUSÃO

Dentro dessa ótica é que cada vez mais devemos nos preparar e atualizar-nos

para poder acompanhar, pari-passu, essa velocidade de transformação tecnológica.

Desenvolver competências nada mais é que fazer as pessoas adquirirem

conhecimentos, habilidades e atitudes para o bom desempenho de seus cargos,

funções e papéis.

O homem só morre quando morre o seu sonho, e a CPLP ( Comunidade dos

Países de Língua Portuguesa) , que foi criada em 17 de julho de 1996,

continua viva trabalhando para termos, na união de todos os paises, um Sistema

de Infraestrutura dos Transportes forte, competente e respeitado.



No início do século XIX, o visionário Simón Bolivar proferiu 

a seguinte frase:

É de se fazer notar que a “União Europeia” levou realmente séculos e 

inúmeras guerras para  encontrar-se.  Porém,  se eles, com diferentes 

idiomas, religiões e idiossincrasias, conseguiram, o que nós estamos 

esperando, com a mesma língua, o mesmo Deus e tão somente 

minúsculas diferenças, para unir-nos ?



Núcleo de Estudos e Desenvolvimento de Infraestrutura
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