
Digitalização de 
portos

Diagnóstico do estado dos 

actuais sistemas informáticos e 

impedimentos políticos nos     

portos africanos



24 de março, 2023

Informação do projecto

Cliente: Grupo do Banco Mundial (WB)

Envolveu as partes interessadas e os patrocinadores: 
A Associação Internacional de Portos e Portos (IAPH), 
O Programa de Política de Transportes de África (SSATP) 
A Comissão da União Africana (AUC)
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24 de março, 2023

Âmbito
n 31 países / 39 portos
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País Porto
Angola Luanda
Cabo Verde Praia
Camarões Douala

Kribi
Comores Moroni

Mutsamudu
Congo Pointe-Noire
RDC Matadi
Gabão Libreville (Owendo)
Gâmbia Banjul
Gana Tema
Guiné Conakry
Guiné Bissau Bissau
Costa do 
Marfim

Abidjan
São Pedro

Quénia Lamu
Mombaça

Libéria Monróvia
Madagáscar Toasmania
Mauritânia Nouakchott

País Porto
Maurícia Port Louis
Moçambique Beira

Maputo
Nacala

Namíbia Baía de Walvis
Nigéria Apapa
República do 
Djibuti

Djibouti

São Tomé e 
Príncipe

São Tomé e 
Príncipe

Senegal Dakar
Serra Leoa Freetown
Somália Mogadíscio
Somalilândia Berbara
África do Sul Cidade do Cabo

Durban
Ngqura

Sudão Porto Sudão
Tanzânia Dar es Salaam
Togo Lome
Tunísia Rades



24 de março, 2023

Âmbito
1. Revisão do quadro jurídico, político e 

regulamentar dos países e portos em relação à 
digitalização.

2. Uma revisão de alto nível dos actuais sistemas
e serviços informáticos fornecidos nestes
portos (através de inquérito e entrevista), 
especificamente para identificar:-
i. O porto cumpre os requisitos obrigatórios da convenção FAL (actuais e 

novos);
ii. Sistemas utilizados para a segurança sanitária digital;
iii. Sistemas utilizados para a gestão de escalas e gestão portuária;
iv. Sistemas utilizados para operações terminais; 
v. Sistemas utilizados para se envolver com a comunidade portuária, e 

quaisquer planos/propostas para desenvolver/introduzir um Sistema de 
Comunidade Portuária;

vi. Sistemas utilizados pelas Alfândegas;
vii. Sistemas utilizados por OGAs relacionados com o comércio internacional

e outro tipo de tráfego, tais como cruzeiros; e
viii. Revisão das medidas, políticas e sistemas de ciber-segurança existentes.

4



24 de março, 2023

Metodologia
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PROGRESSO DO PROJECTO

Plano de 
envolvimento 

das partes 
interessadas

Como vamos obter 
os dados? Que 

dados? Quando?
De Quem?

PA CEO
Pontapé 
de saída
reunião

Ambien
te

Propíci
o

Sistemas e 

serviços
informáticos

Estudo de secretária
Dados (nacionais) que 

indicam
a organização

e capacidade institucional

Inquérito Digital às Partes
Interessadas

Opiniões das partes 
interessadas sobre a (futura) 

digitalização do porto

Inquérito Físico
da Autoridade Portuária

Entrevista local da autoridade 
portuária. Dados 

pormenorizados sobre os 
sistemas e serviços informáticos 

de cada autoridade portuária.

Ficha Nacional de Factos
Ambiente propício para
digitalização marítima

no país

Maturidade digital das 
autoridades portuárias: 
Sistemas informáticos

e serviços do Porto

Workshop Pan 
Africano de Portos

Digitais:
Disseminação dos 

resultados

R
esiliência

da
recolha de dados
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Produtos a entregar
1. Relatório inicial que inclui

a) o plano de trabalho
b) projectos de instrumentos de pesquisa
c) calendário de actividades

2. Relatório final (relatório sobre os resultados dos 
dois inquéritos)

3. SSATP/WB documento de trabalho e material 
de disseminação (ppt) - para cobrir uma 
avaliação da situação actual com base nos 
resultados do inquérito e identificar reformas 
políticas/regulamentares e actividades de 
capacidade institucional para integrar a 
digitalização na indústria marítima e de 
navegação em África
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Estado actual
n Relatório inicial

n Entrevistas de Maturidade Digital:

n Inquérito digital às partes interessadas:

n Estudo de ambiente de trabalho:
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Ø Contratação de parceiros locais para entrevistas
Ø Estabelecimento de contacto com as autoridades

portuárias (e marítimas)

Ø A começar na semana 12

Ø As fichas nacionais de factos estão a ser preenchidas 
com dados

Ø A matriz política é feita para cada país
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Ficha
Nacional de 
Factos
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