
 

A solução 
logística para  
a região centro.



  

CONTENTORES

Condições para acolher novas 
linhas regulares no segmento 
de contentores.

Inserido, numa das mais dinâmicas regiões económicas 
do país, o Porto da Figueira da Foz encontra-se ao  
serviço dos diversos setores industriais da Região Centro.

JUL
JANELA ÚNICA LOGÍSTICA  

Harmonização de processos 
Otimizar e sincronizar fluxos multimodais 
Operações mais ágeis, inteligentes e fiáveis

ARMAZENAMENTO

Capacidade de armazenamento 
de mercadorias a coberto 
e a descoberto.

PORTO DE
“SHORT SEA SHIPPING”
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SERVIÇO MULTIMODAL 
FLEXÍVEL

EXCELENTES ACESSIBILIDADES
RODOFERROVIÁRIAS

SOLUÇÕES À MEDIDA  
DO SEU NEGÓCIO

Fatores 
competitivos
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MULTIUSOS CONTENTORES

O Porto da Figueira da Foz oferece serviços logísticos 
competitivos para a movimentação das mais diversas 
tipologias de carga. A carga geral fracionada e a granel 
ocupam um lugar de destaque no porto, que oferece 
excelentes condições para as indústrias importadoras e 
exportadoras da Região Centro.

2,5 ha
de terraplenos

900 m
de cais

Navios
120 m de comprimento 
6,5 m de calado

1,2 ha
de terrapleno

Navios
Feeder até 700 TEUS

Ao serviço do cluster da indústria papeleira e de 
produtos florestais da Região Centro, a Figueira da Foz 
dá resposta às necessidades impostas por este mercado, 
responsável por 1,4% do VAB nacional, disponibilizando 
um serviço de linha regular com ligação ao norte 
da Europa.
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6700 m2
de área coberta dedicada  
a cargas a granel

GRANÉIS SÓLIDOS

O Porto da Figueira da Foz oferece excelentes condições 
para receber carga deste segmento, possuindo amplas
áreas a coberto e a descoberto. Dada a sua proximidade  
à indústria do cimento, o Porto da Figueira da Foz 
oferece condições competitivas para a movimentação  
desta tipologia de carga.



  

GRANÉIS LÍQUIDOS

2,5 ha
de terraplenos

1600 m3
cada tanque

Com 1 cais acostável, 2 duques-de-alba, 4 tanques de 
armazenagem com 1.600 m3 de capacidade/tanque e 
ainda 2,5 ha de terraplenos, é possível realizar diversos 
tipos de operações neste segmento de mercado.
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ÁREAS LOGÍSTICAS

57,5 ha
de terraplenos

Capacidade 
de expansão e boas acessibilidades 
rodoviárias

Disponibilidade de terrenos de expansão portuária, 
num total de 7,5 ha, na margem norte, e 50 ha, na 
margem sul, para o desenvolvimento de atividades 
industriais e logísticas, acrescentando valor aos fluxos 
de mercadorias que utilizam o porto e contribuindo para 
uma maior eficiência das cadeias de abastecimento com 
origem/destino no seu hinterland.

350 lugares
de amarração

Proximidade
ao centro histórico

NÁUTICA DE RECREIO

A Figueira da Foz é uma referência nacional em termos 
de turismo de sol, praia e náutica. A marina tem 
capacidade para 350 embarcações, uma superfície 
terrestre de 32 ha e dá resposta a todas as necessidades 
daqueles que pretendem visitar a cidade por mar. 
Localizada no centro da cidade, perto de todas  
as atrações turísticas, dispõe de todos os serviços 
necessários para o apoio à náutica de recreio.

NAVIOS DE CRUZEIRO

O Porto da Figueira da Foz encontra-se inserido na 
malha urbana da cidade, dotando a Região Centro, 
com grande potencial turístico, de boas condições para 
acolher Navios Cruzeiro de pequeno porte. A oferta 
na área do turismo religioso, histórico e patrimonial 
existente na Região Centro fazem com que a Figueira da 
Foz seja uma oportunidade para este nicho de mercado.



 

Infraestruturas 
para a comercialização do pescado

Proximidade
ao polo da indústria conserveira

PORTO DE PESCA

Oferece infraestruturas dedicadas à descarga, 
armazenagem e comercialização de pescado para os 
comerciantes locais.

Encontra-se infraestruturado com 3 pontes-cais para 
atracação de embarcações de pesca de cerco, arrasto 
e artesanal, bem como armazéns para guarda de 
aprestos.
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CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL

Proximidade
ao mercado náutico da região

Know-how
especializado

A disponibilidade de áreas de terrapleno com acesso 
direto ao plano de água, em especial na Doca dos 
Bacalhoeiros, localizada na margem sul do Porto 
da Figueira da Foz, constitui uma mais valia para 
a instalação de estaleiros navais, um dos sectores 
tradicionais do Porto da Figueira da Foz.

FIGUEIRA
DA FOZ

www.portofigueiradafoz.pt

A solução 
logística para  
a região centro.
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Zona Administrativa

Terminal Multiusos

Terminal de Contentores

Terminal de Granéis Líquidos

Porto de Pesca Costeira

Zona Industrial da Morraceira

Expansão

Náutica de Recreio

Zona de Atividades Multiusos

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

ACESSOS TERRESTRES

A14
Com ligação à A17 / A1 / A25 / A23

N109

Entrada única 
Zona Portuária Norte

Linha Ferroviária
Com ligação:
Corredor Atlantico (RTE -T) 
Linha do Norte (PT) 
Linha do Oeste (PT)
Linha da Beira Alta (ES)
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APFF - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO  
DA FIGUEIRA DA FOZ, S.A. (APFF, S.A.)

Avenida de Espanha
3080-271 Figueira da Foz

geral.apff@portofigueiradafoz.pt
+351 233 402 910


