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A relevância do tema 
 

1. Relevar a importância do estudo da componente 
marítima das RGD e ajudar a preencher essa lacuna, 
assumindo que as outras 2 componentes (mercado 
portuário e mercado logístico), dela dependem; 

 
2. Dar a conhecer a teoria dos sistemas complexos 

aplicada ao estudo do transporte marítimo 
internacional. 
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1. SISTEMAS COMPLEXOS ADAPTATIVOS 
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A teoria CAS aplicada ao estudo da evolução do 
comércio marítimo internacional 

 
-Reducionismo (decomposição do todo nas suas partes mais simples); 
investigação bottom-up 
 

- Agentes  racionais relativamente independentes que se relacionam e 
aprendem, cujas interrelações geram dinâmicas não-lineares e 
fenómenos emergentes 
 

- O comércio marítimo é um sistema complexo formado por agentes 
relativamente independentes que constantemente aprendem e adaptam-
se ao seu ambiente e que estão em constante evolução e adaptação 
 

Exemplos práticos: i) tamanho e desenho dos navios; ii) velocidade; iii) automatização das 
operações; iv) estratégias de verticalização e horizontalização; v) alianças e consórcios; 
vi)… 
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Sistemas evolutivos não inteligentes 
evoluem através de processos de 
interação, mas não se adaptam  

Sistemas complicados são 
constituídos por numerosos 
elementos que interagem mas 
não se adaptam ou evoluem no 
sistema 

O quadrante IV do gráfico 
está vazio uma vez que 
nenhum sistema que é 
adaptativo mostra 
estruturas estáticas 

Um sistema é adaptativo quando 
os seus agentes transformam as 
suas ações como resultado dos 
eventos que ocorrem durante o 
processo de interação. A evolução 
é criada pelas interações locais 
entre os diversos agentes 
 

Grafo de sistemas mostrando a sua capacidade de se adaptarem e evoluirem 
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2. MODELIZAÇÃO DA REDE MARÍTIMA MUNDIAL 
(segmento contentores) 
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THE WORLDWIDE MARITIME NETWORK OF CONTAINER 
SHIPPING  (Ducruet e Notteboom, 2010) 

 
- Elaboração do desenho espacial, da estrutura e da evolução da rede  marítima mundial  
através de indicadores de centralidade dos portos (modelo macroscópico)  
 
- A Hierarquia portuária é uma função dos custos totais e do desempenho de um porto 
na rede global (demand, supply & market profile) 
 

-  As linhas de serviço são resultado dos fatores operacionais, das necessidades dos 
carregadores e da vontade de pagar por um serviço melhor 
 
- Produz ferramentas analíticas para entender o sistema marítimo mundial como um 
sistema complexo, a partir de uma abordagem bottom-up 
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Unitização das cargas Aumento capacidade navios 

Automatização dos 
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(inovação) 

Verticalização das 
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e norte Europa) 
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Fonte: Ducruet e Notteboom, 2010 

A Rede  Marítima Global 
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Se a CAS assume que partes menores podem por elas explicar o comportamento 
de sistemas organizados de maior dimensão, então – teoricamente – poder-se-ia 
descortinar, por exemplo, os efeitos que a contentorização “súbita” do porto de 
El Ferrol vão produzir nos sistemas portuários ibéricos  

El Ferrol 

Corunha 

Leixões 



3. ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS PREVISIONAIS 
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MERCADO MARÍTIMO, PORTUÁRIO E LOGÍSTICO;   
MODELIZAÇÃO DA CADEIA  MARÍTIMA 

Fonte: Van Diepen, A., 2011 
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MERCADO MARÍTIMO, PORTUÁRIO E LOGÍSTICO;   
VISÃO MICROSCÓPICA 

Fonte: Van Diepen, A., 2011 
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4. CONCLUSÕES PRELIMINARES E SUGESTÕES 
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Conclusões 
 

 
1. O comércio marítimo mundial pode ser entendido como um conjunto de agentes que 
através das suas interações produzem fenómenos emergentes aos quais os outros 
agentes se adaptam de modo a manter as suas atividades rentáveis; 
 
2. Padrões ocultos mas reconhecíveis, emergem desta adaptação contínua contribuindo 
para a evolução do sistema; 
 
3. Embora cada vez mais se realizem estudos de modelização no âmbito da elaboração 
de cenários prospetivos, a verificação empírica sistemática está em falta. 
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Estudos Futuros 
 
Entender o comércio marítimo como um sistema complexo implica estudar as outras 
duas componentes (portos e redes logísticas em terra), através do mesmo prisma 
 
Deste modo a sugestão para trabalhos futuros deve ser direcionada para o estudo da 
cadeia marítima como um todo, de modo a obter uma visão completa da evolução 
 
Tais estudos devem ser realizados de forma sistémica e em contínua auscultação 
porque aquilo que se conhece em determinado momento de análise, não passa de uma 
simples fotografia desse momento  
 
Os estudos a serem realizados neste âmbito devem contribuir para a compreensão de 
fenómenos emergentes e do aprofundar do entendimento das tendências do comércio a 
nível global  
 
Em última análise, este tipo de trabalhos devem ajudar aos decisores sobre que políticas 
prosseguir, nomeadamente de planeamento portuário 
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