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Apoio para o PIDA PAP para o arranque das actividades relativas ao Corredores 
Inteligentes – Desenho e Análise de Custos de pelo menos um Corredor 

Inteligente Piloto para Implementação 
 
I. Antecedentes  

 
O Programa para o Desenvolvimento de Infraestruturas em África (PIDA) 

estimou que a ineficiência do corredor da Rede Regional da Infraestrutura de 
Transporte custa mais de US$ 75 bilhões por ano que reduz a concorrência inter-
regional e internacional dos países africanos. O PIDA recomenda que todos corredores 
de transporte de África sejam transformados em corredores inteligentes com vista a 
reduzir o seu custo iniciando nos corredores de transporte que abrangem as 25 
prioridades definidas no Plano de Acção Prioritário, que abrange um total de cerca de 
47 corredores em África. Consequentemente, o PIDA PAP tem o Projecto Continental 
No.3, sendo “Corredores Inteligentes Modelos e Monitorização Eficiente” que abarca a) 
o desenho de sistemas de corredores modelos e a seleção de corredores para 
implementação; e b) o desenho e a implementação de sistema de monitorização de 
eficiência do corredor. 

 
A implementação do Projecto Continental (CP) No. 3 acima está em curso 

através da implementação do Apoio ao PIDA PAP para o arranque das actividades do 
corredor inteligente iniciadas em Abril de 2015, e é financiada pela UE como parte do 
apoio ao Programa de Desenvolvimento do Sector de Transporte do Departamento de 
Infraestruturas e Energia da CUA. O resultado esperado desse projecto é “Actividades 
do corredor inteligente PIDA PAP iniciadas por meio da seleção de um projecto 
emblemático para implementação” que foi re-fraseado como “Desenho e Avaliação dos 
Custos de pelo Menos um Corredor Inteligente para Implementação”. 

 
O PIDA recomendou o desenho de um modelo de corredor inteligente e a 

selecção de corredores para implementação. Contudo, o PIDA não prestou uma 
definição de “corredor inteligente” nem definiu o critério de selecção dos corredores 
para implementação. Consequentemente, as duas actividades inaugurais de desenho 
e de avaliação dos custos de pelo menos um corredor inteligente como piloto foram a) 
a definição de Corredor Inteligente e das suas Características (apresentadas abaixo) e 
b) critério de seleção multi-factores dos corredores inteligentes pilotos. Esses dois 
foram apresentados ao Workshop/Reunião do Comitê de Validação de 23-24 de 
Fevereiro e foram em grande medida objeto de concordância. Após a Definição de 
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Corredor Inteligente e das suas Características, qualquer Instituição de Gestão do 
Corredor ou CER pode trabalhar com os seus actores e parceiros de desenvolvimento 
para converter os seus corredores em corredores inteligentes. O Corredor Inteligente 
através do seu Sistema de Transporte inteligente (ITS) providencia um Sistema de 
Monitorização do Desempenho do Corredor (CPMS) em tempo real que satisfaz os 
requisitos da CP Nº 3 (b) sendo parte integrante deste projecto. 

 
A transformação dos corredores de transporte de África em corredores 

inteligentes resultará no melhoramento da coordenação e da gestão do corredor, que 
resultará em corredores de trânsito isentos de barreiras, na minimização do tempo de 
trânsito nos corredores e na redução dos custos de comércio e de transporte, 
contribuindo, deste modo, em prol da redução do custo de USD 75 bilhões causados 
pelas ineficiências do corredor. As lições colhidas nos corredores pilotos ensaiados 
serão disseminadas aos demais corredores para fins da sua replicação como melhores 
práticas e tornar a África mais competitiva na arena internacional. 
 

II. Definição e Características de Corredor Inteligente  
 

O Conceito de Corredor Inteligente  
 

O Corredor Inteligente é um novo conceito de corredores em vias de 
desenvolvimento e operacional adoptado no PIDA e incluído no seu PPA. Este 
conceito foi aplicado em alguns países, incluindo, na América do Norte. A palavra em 
inglês “SMART”, descrevendo-a por letras significa “Seguro, Móvel, Automatizado, 
Gestão de tráfico em tempo Real.” É importante que a CUA e todos seus actores 
disponham de um entendimento comum sobre o significado de “Corredor Inteligente”. 
A definição de Corredor Inteligente e as características descritas abaixo foram 
apresentadas e adoptadas pelos actores da CUA durante a Reunião do Comité de 
Validação decorrida em Adis Abeba, Etiópia, 23-24 de Fevereiro de 2016. A definição 
contida nos requisitos de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) providencia 
especificações ou funções de resultados que possam ser usadas pelos corredores 
para se avaliar o seu actual ITS ou para especificar os seus requisitos ITS aos 
vendedores quando decidirem converter o seu corredor em corredor inteligente.   

 

Atributos essenciais dos corredores inteligentes 
 

 A monitorização do movimento do tráfico ao longo do corredor e a 
disponibilização de informação em tempo real aos actores para permiti-los gerir 
processos de facilitação de comércio e de transporte; 
 

 Procedimentos e processos logísticos sobre o comércio sem recurso ao 
suporte em papel para o transporte e de desalfândegamento; 

 
 Implementação do WTO/WCO chaves e o transporte CER e as ferramentas de 

facilitação do comércio tais como Balcão Nacional Eletrônico Único, Postos 
Fronteiriços de Paragem Única, Ponte-Báscula de Pesagem em Movimento; 
 

 Disponibilização e manutenção de infraestruturas do corredor de transporte de 
qualidade e as medidas de elevação da proteção  
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1. Definição Sumário de um Corredor Inteligente 
 
De modo resumido, um Corredor Inteligente (SC) é definido como se segue: 

Um corredor de transporte terrestre modal ou multimodal com infraestruturas de 
qualidade e facilidades de logística, entre dois ou mais países, usado para transportar 
carga e passageiros inter-regional e internacional facilitado por meio das mais recentes 
ferramentas de facilitação do comércio e políticas conducentes; o corredor inclui 
sistemas de transporte inteligente (ITS) com o objetivo de facilitar o comércio através 
da simplificação de processos administrativos de transporte e providenciar informação 
em tempo real aos principais actores do corredores e monitorizar o desalfandega 
mento e a circulação da carga. 
 
2. Objectivos de um Corredor Inteligente  

 
Os objectivos dos Corredores Inteligente incluem: 
 
a) Aumento do uso de dados de tráfico em tempo real e de informação sobre 

a estatística com vista a optimizar o uso dos recursos dos corredores e das 
infraestruturas; 
 

b) Elevar a facilitação do comércio e de transporte por vias de: 
 

i. Simplificar e harmonizar os procedimentos e a documentação 
administrativos além fronteiras; 
 

ii.  Implementar procedimentos administrativos automatizados sem 
recurso ao uso de papel; 

 
c) Reduzir o tempo e os custos de transporte de carga; 

 
d) Aumentar a proteção e a segurança dos serviços de transporte; 

 
e) Simplificar o comércio e ao mesmo tempo Aumentar a eficiência do 

controlo dos serviços aduaneiros e de outras autoridades; 
 

f) Facilitar a abertura dos países sem litoral ao comércio inter-regional e 
internacional; e 

 
g) Aumentar a concorrência entre os países dos corredores. 

 
3. Caraterísticas de um Corredor Inteligente 

 
O que torna um corredor “inteligente” são as quatro medidas apresentadas a 

seguir, que são igualmente características de corredores inteligentes. 
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3.1 Implementações de Sistemas de Transporte Inteligente Além 
Fronteiras (ITS) 

 
Os sistemas ITS simplificam os procedimentos administrativos e processos 

logísticos, monitorizam a circulação do trânsito ao longo do corredor e prestam 
informação em tempo real aos actores com vista a permiti-los gerir os processos. Os 
componentes das ITS essenciais do Corredores Chaves são as infraestruturas de 
redes computorizadas, Intercambio de Dados Eletrônicos (EDI) e software. Vide a 
figura 1 abaixo. 

 
Os países do Corredor Inteligente (SC) devem implementar SC ITS com as 

especificações/módulos/funções de resultados mínimos (Vide o Anexo B para 
explicações): 

 
1.1. Centro de Dados da Comunidade de Comércio além fronteira (TCDH) e 

oIntercâmbio de Dados Eletrônicos (EDI); 
 

1.2. Sistemas de Gestão Aduaneira (CMS) conectado através do TCDH/rede 
regional; 

 
1.3. Sistema de Gestão de Riscos Aduaneiros para seleção para exames físicos 

da carca; 
 

1.4. Sistemas de pagamentos eletrônicos entre os bancos dos intervenientes via 
TCDH; 

 
1.5. Monitorização e rastreamento em tempo real da circulação da carga e 

viaturas – dispositivos de rastreamento de GPS/GPRS, incluindo, selos 
eletrônicos para carga de todo tipo de viaturas de transporte de carga; 

 
1.6. Sistema de monitorização e de notificação do desempenho estatístico da 

Entidade de Coordenação do Corredor (CCE);   
 

1.7. Software de monitorização de Garantia do Bond de Segurança de Trânsito 
Aduaneiro a nível regional; 

 
1.8. Análise de imagens colhidas por meio de leitura eletrónica (scanners) da 

carga com recurso ao Raio X no local de destino para o exame da carga; 
 

1.9. Ponte-Báscula de Pesagem em movimento automatizadas e interligadas ao 
TCDH; 

 
1.10. Equipamento eletrónico de portal de portagem nas autoestradas; 

 
1.11. Aplicativos eletrônico/entrega de autorizações/credenciais emitidas por 

agências do governo; e 
 

1.12. Informação de tráfico/estatuto sobre as rotas/alertas – colecta de dados e 
notificação de entrega aos usuários do corredor.  
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Alguns actores tais como a indústria de camiões, Administrações Aduaneiras, e 
outras, já implementaram sistemas de informação para satisfazer as suas próprias 
necessidades especificas. Todos esses sistemas individuais devem estar ligados à um 
sistema ITS central que permite que os actores tenham acesso a uma serie de dados 
específicos enquanto garantem a confidencialidade da informação. Sempre que seja 
necessário, os países do corredor devem emitir regulamentos apropriados para 
reconhecer o uso de documentos eletrónicos nos seus sistemas jurídicos-legais para 
que o sistema ITS operar legalmente. As operações do ITS serão financeiramente 
sustentáveis através dos “princípios de pagamentos pelos usuários” enquanto o seu 
impacto geral será a redução nos custos de comércio e de transporte. 
 
Figura 1: Processos das Componentes essenciais ITS do Corredores 

Inteligentes  
 

O diagrama que se segue ilustra os processos dos componentes essenciais do 
ITS: 

NTU International A/S & Louis Berger S.A.S. consortium
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3.2. Implementação das Ferramentas de Facilitação do Comércio da 
WTO/WCO, tais como: 

 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou um acordo sobre a 

facilitação do comércio no dia 07 de Dezembro de 2013. O Acordo contém uma série 
de ferramentas a serem introduzidas no regulamento de cada país com vista a 
melhorar a facilitação do comércio que inclui o seguinte que deve ser implementado 
pelos países do Corredor Inteligente: 

 
a. Guichés Nacionais Únicos; 

 
b. Gestão de Fronteiras Coordenadas; 

 
c. Postos Fronteiriços de Paragem Única; 

 
d. Formulário de Declaração Aduaneira Comum – Documento Administrativo 

Único (SAD); 
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e. Modernização e harmonização dos procedimentos aduaneiros (por 
exemplo, desalfadegamento pre-chegada); 

 
f. Procedimentos de Gestão de Riscos baseados nos exames aduaneiros 

físicos.  
 

3.3 Implementação das Políticas, Leis, Regulamento, Procedimentos e 
das Medidas de Proteção acordadas baseadas nas Comunidades 
Económicas Regionais (CER) 

 
Os países do Corredor Inteligente devem implementar as medidas acordadas, 

incluindo: 
 
a. Tamanho autorizado e a carga por eixo das viaturas; 
 
b. Liberalização da indústria de camiões; 
 
c. Leis e regulamentos sobre o seguro do frete e das viaturas; 
 
d. Regulamento Regional sobre as Garantias de Trânsito Aduaneiro; 
  
e. Selecção e controlo de viaturas autorizadas a operar ao longo dos 

corredores; 
 

f. Certificado eletrônico das Regras de Origem; 
 

g. Normalização e Harmonização dos processos, procedimentos, cobranças, 
taxas, etc. 

 
3.4  Implementação das infraestruturas de transporte de qualidade 

(Estradas, caminho-de-ferro, transporte marítimo, travessia 
fronteiriça, etc.) 

 
Os países dos corredores inteligentes devem aplicar medidas visando 

assegurar, o seguinte: 
 
3.4.1  Qualidade do Desenho e do Esboço da Infraestrutura de Transporte 
 
a. Relativamente as estradas: Dimensão das faixas de rodagem, estradas de 

desvios das principais cidades e aldeais, a terceira faixa de rodagem 
quando a estrada regista uma subida superior a 3% de gradiente, 
instalações de paragem tais como a disponibilização de estações ao longo 
da via/Paragem para Camiões ou Centros de Inspeções de Paragem 
Única, em particular, pelo sector privado; 
 

b. Relativamente ao caminho-de-ferro: instrumentos de medições, dimensão 
da travessia, ramal privativo, etc.: capacidade do ramal (qualidade do 
material circulante ferroviário, por exemplo, das locomotivas, vagões, etc.) 
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c. Relativamente aos portos: Capacidade (e equipamento para permanência 
de curta duração), equipamentos de carga e de descarga de contentores, 
armazéns de contentores em terra (ICD); 

 
d. Instalações Intermodais (e equipamento apropriado). 

 
3.4.2  Qualidade da manutenção dessas infraestruturas 
 
a. Contribuição do sector privado através de Parcerias Públicas Privadas 

(PPP); 
 

b. Potenciamento de mecanismos de financiamento para a manutenção e 
modernização da infraestrutura de transporte, etc. 

 
ANEXOS B: DESCRIPÇÃO DOS SISTEMAS ITS 
 

1.1 Centro de Dados Comunitário sobre o Comércio Além Fronteiras 
(TCDH): O TCDH é uma base de dados centrais que recolhe e distribui os 
documentos eletrónicos (dados) aos vários actores. O TCDH gere os 
processos e atribui tarefas aos membros. O sistema reúne informação 
sobre a duração de cada etapa do processo de trânsito. O processo tem 
por objetivo excluir a documentação em suporte de papel e da autorização 
carimbada do processo e torná-lo sem recurso ao papel. Excluir igualmente 
o risco de documentação falsificada, acelera o processo de trânsito e 
permite a monitorização do corredor. 
 

1.2 Rede Regional dos Sistemas de Gestão Aduaneira (CMS): 
Administrações aduaneiras dos corredores estão conectadas mutuamente 
através das redes TCDH e EDI. O objectivo é de transferir as declarações 
aduaneiras de trânsito de um país para outro sem repetir a digitalização 
dos dados no sistema de gestão aduaneiro no país a seguir. 

 
1.3 Sistemas de Gestão de Riscos Aduaneiro (CRMS): As administrações 

aduaneiras estão a fazer uso de um software que providência uma 
pontuação sobre informação sobre o risco a respeito de cada declaração. 
A pontuação determina o nível de intervenção a respeito dos exames 
físicos de cada mercadoria. O objectivo é de reduzir os atrasos 
relacionados relacionados com os exames das cargas aduaneiras e, em 
simultâneo, proteger a recolha de receitas. 

 
1.4 Pagamentos eletrónicos: Muitos actores estão a prestar serviços ao 

longo dos corredores para o qual uma factura é emitida. Essas facturas 
são pagas usando as soluções eletrónicas. Os bancos e os actores estão 
conectados através do TCDH. O sistema assinala e confirma os 
pagamentos. O objectivo é o de evitar atrasos relacionados com o pedido e 
confirmação de pagamentos. 

 
1.5 Sistema de Rastreamento Eletrónico de Carga (ECTS) em trânsito: Os 

dispositivos de GPS/GPRS e de selos eletrónicos para os camiões ou 
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estoques transportados por via férrea. O sistema permite a monitorização, 
em tempo real, através de um mapa eletrónico, a circulação da carga e das 
viaturas. Caso os selos sejam violados durante o trânsito, o ECTS activa 
um alarme que requer a intervenção da autoridade relevante. O sistema 
permite de igual modo o controlo da frota dos transportadores e da 
mercadoria dos usuários e a informação sobre a localização das 
mercadorias. 

 
1.6 Sistema de Notificação e de Monitorização do Desempenho 

Estatístico (PMRS): Entidades de Coordenação do Corredor (CCE) estão 
conectadas ao TCDH. O PMRS recolhe os dados relacionados com a 
duração do processo em cada etapa e calcula a duração média em cada 
etapa crucial. O relatório identifica os diversos constrangimentos por forma 
a que o CCE coordene a tomada de medidas correctivas. 

 
1.7 Garantias de Segurança de Trânsito Aduaneiro: Este sistema garante 

os impostos/cobranças aduaneiras a respeito de cargas declaradas em 
trânsito. As administrações aduaneiras recebem os pagamentos referente 
as suas taxas no caso de as mercadorias não chegarem ao posto de saída 
declarado do país. O sistema reserva um montante da conta do agente 
despachante. Esse sistema é implementado a nível regional e envolve as 
administrações aduaneiras de cada país do corredor. 

 
1.8 Análise de imagens remotas por meio de leitura eletrónica da carga 

por via de Raio X: Este sistema transfere as imagens de Raio X geradas 
num porto marítimo até ao destino final do corredor.  As administrações 
aduaneiras podem analisar as imagens no posto de destino.  O objectivo é 
de reduzir os atrasos relacionados com exames físicos realizados à carga 
aduaneira e, em simultâneo, proteger a arrecadação de receitas. 

 
1.9 Ponte-Báscula de pesagem em movimento automatizada: As Pontes-

Báscula ao longo do corredor estão interligadas ao TCDH. O peso é 
partilhado automaticamente entre as partes relevantes, agências do 
governo, (Autoridade Rodoviária, Portuária e Aduaneiras, etc.). Evita que a 
carga pare em cada estação de pesagem e evita igualmente passar por 
processos de pesagem redundantes. 

 
1.10 Equipamento de portal de portagem eletrónica nas autoestradas: O 

sistema prevê o pagamento automatizado para os camiões numa 
autoestrada com portagem. O objetivo é de reduzir o tempo gasto pelo 
motorista através da remoção de uma etapa de pagamento físico da 
portagem de estrada. 

 
1.11 Requerimento para autorização eletrónica & formulário de entrega das 

agências do governo: O TCDH concebeu o EDI ou aplicativo na internet 
para as agências do governo. Os usuários requerem autorização através 
deste software na internet, incluindo o registo do motorista, a declaração 
de importação, inspeções realizadas pelas agências sanitárias, etc. O 
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objetivo é de evitar perfilar perante as várias agências para obtenção da 
autorização. 

 
1.12 Tráfico / Manutenção / Estatuto de Protecção & de Relatório de Alerta: 

O sistema recolhe informação ao longo dos corredores (tráfico, acidentes, 
obras de manutenção, condições climáticas e submete os relatórios ou 
alertas aos actores. O objetivo é de facilitar a calendarização e a 
monitorização do transporte. 

 
III.  Informação Actualizada sobre o Desenho e Avalição do Custo de pelo 

menos Um Corredor Inteligente Piloto para Implementação 
 
Em adição a Definição de Corredor Inteligente e o Critérios Multifactores para 

selecção dos Corredores Inteligente Piloto, a Avaliação do Corredor e a Classificação 
dos dez cimeiros corredores PIDA PPA foi realizada e os seus resultados foram 
apresentados ao Segundo Workshop de Validação decorrido nos dias 21-22 de 
Setembro de 2016, que aprovou a recomendação para selecionar o Corredor Norte Sul 
e os Corredores de Dar-es-Salam na qualidade de PSC(s). O Comitê Directivo do 
Projecto decorrido a 22 de Setembro de 2016 aceitou a recomendação e decidiu que 
ambos corredores sejam selecionados como PSC. O projecto está actualmente em 
vias de avaliar os requisitos para transformar esses corredores em PSC, so o qual irá 
proceder a uma avaliação dos seus custos e submeter os termos de referência para o 
rastreamento do projecto de implementação. 

 
Ademais, o projecto reviu os Modelos de Coordenação e de Gestão jurídicos do 

Corredor em África e em outras regiões do mundo e propôs um Memorando de 
Entendimento Modelo (MdE) para os Corredores Inteligentes em África que foi 
igualmente apresentado durante o Workshop de Validação decorrido de 21-22 de 
Setembro. O MdE Modelo foi concluído, e inclui as contribuições obtidas durante o 
workshop e outras enviadas após o workshop. Dada a importância dos Sistemas de 
Transporte Inteligentes (ITS) para o Corredor Inteligente, o projecto elaborou uma Nota 
Técnica sobre os Conceitos da ITS e sobre Metodologia de Análise das Lacunas em 
torno dos Corredores Inteligentes que foram distribuídas aos membros do Comitê de 
Validação para serem usados no processo de conversão dos seus corredores de 
transporte em corredores inteligentes. 

   
IV. Interação com os Actores do Projecto  

 
A interação com os actores neste projecto foi feita, em grande medida, através 

da realização de duas Reuniões/Workshop do Comité de Validação decorridos em 
Fevereiro e Setembro de 2016. Os membros do Comité de Validação incluem: 

 

 Um representante do Presidente do DIE/CUA; 

 Um representante de cada CER; 

 Um representante do BAD; 

 Um representante da UNECA; 

 Um representante do NPCA; 

 Um representante de cada agência/autoridade de transporte do corredor. 
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V. Recomendações  
 
5.1 O CTE notou o progresso alcançado na implementação do Apoio ao PIDA 

PPA para arranque das atividades relativas aos corredores inteligente que 
essencialmente é o Projecto Continental PIDA PAP Nº 3; 

 
5.2 O CTE exorta às CER e/ou às Instituições de Gestão do Corredor (CMI) no 

sentido de trabalharem com os seus actores e parceiros de 
desenvolvimento com vista converter os seus corredores de transporte em 
corredores inteligentes orientados pela definição de Corredor Inteligente e 
as suas Características. 

 
 
 
 
  

 
 
 


