
Eixo Estrátegico Justificativas

Tema 

Item de Agenda
Apoiar a consolidação dos corredores das novas fronteiras, mediante estudos e ampliação da capacidade operacional  

dos portos de  Itacoatiara (AM) Santarém, Sistema Portuário de Belém, Sistema Portuário de São Luis, Ilhéus e 

Salvador, ampliando a capacidade de embarque de granéis dos atuais 8 milhões de toneladas/ano, para 20 milhões 

de toneladas/ano, no período de 2012 a 2015.

Redução custo logistico

Acompanhar a implantação dos Terminais de grãos dos portos de Vila Conde e Outeiro (PA) e Itaqui (MA) e 

respectivas ampliações. 
Redução custo logistico

Acompanhar a ampliação da capacidade operacional dos portos de Itacoatiara (MA) , Santarém (PA), Ilhéus e 

Salvador (BA)
Redução custo logistico

Promover estudos sobre melhoria e implantação das hidrovias do Tapajós, Tocantins e  Madeira, acompanhando as 

ações de Governo. 
Amp malha hidroviaria

Buscar a efetiva melhoria e conclusão das Ferrovia Norte-Sul e ligações transversais, as Rodovias: BR-080, BR-153, 

BR-242, 158, BR-163 e BR-364, para interligação destas com os demais modais e portos das novas fronteiras.
Redução custo logistico

Tema 

Item de Agenda
Acompanhar o desenvolvimento do processo de modernização dos Portos, Programa Nacional de Dragagem e 

otimização do uso das retroáreas e licitação de áreas ociosas.  
Otimização Portuária

Acompanhar o processo de implantação e ampliação das estruturas portuárias para exportação de cargas 

conteinerizadas.
Otimização Portuária

Gestionar pela redução dos custos operacionais e das tarifas portuárias. Otimização Portuária

Promover gestão junto aos órgãos competentes para acelerar os processos de concessão de TUPs. Otimização Portuária

Acompanhar a instalação de estrutura para containers (terminal, estufagem, etc) Otimização Portuária

Gestionar pela ampliação da disponibilidade de containners, inclusive refrigerados, nos portos do Sul e Sudeste e 

regularizar a oferta desses equipamentos nos portos.
Otimização Portuária

Gestionar pela isonomia de tratamento entre a navegação de cabotagem e longo curso, vizando a redução de custos 

de movimentação de cargas para o abastecimento interno.
Custos Operacionais

Gestionar para a aceleração da formação de mão de obra especializada. Oferta de profissionais

 Buscar a ampliação a disponibilidade de embarcações para a cabotagem e a estrutura para a atividade em todos os 

portos.
Custos Operacionais

 Buscar a ampliação das estruturas de terminais nas regiões Norte e Nordeste Amp malha hidroviária

Atuar na ampliação da capacidade operacional das hidrovias Tietê- Paraná e Paraná-Paraguai e Sistema hidroviário 

do RS.

Buscar a inclusão dos rios Parnaíba (PI) e São Francisco em programas de melhorias da navegação.

Tema 

Item de Agenda
Promover estudos para implantação de rodovias federais no sentido transversal  aos corredores na região das Novas 

Fronteiras.
Amp malha rodoviaria

Participar do processo de discussão das novas concessões rodoviárias (pedagiamento) Amp malha rodoviaria

Acompanhar e discutir a legislação e outros instrumentos que impactem no custo do transporte rodoviário. Redução  do Custo logístico

Estradas Vicinais
Gestionar pela instituição de uma política de recuperação das Estradas Vicinais nas regiões de grande ocorrência de 

produção, especialmente naquelas voltadas a cadeia do leite e da carne. 
Melhoria da infraestrutra rural

Hidrovias

AGENDA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AGENDA\ PERMANENTE

CORREDORES DE EXPORTAÇÃO

Corredores das 

Novas fronteiras

HIDROVIÁRIO

Portos

Navegação de 

Cabotagem

RODOVIÁRIO

Obras e Investimento 

- Legislação



Tema 

Item de Agenda
Gestionar para solucionar a desobstrução das áreas de domínio, erradicando invasões em áreas urbanas e 

portuárias.
Otimização transporte ferroviário

Acompanhar as soluções de engenharia para redução do número de passagens de nível Otimização transporte ferroviário

Gestionar pela ampliação da Ferrovia Norte-Sul, até o Porto de Belém no sentido Norte e até a integração com a 

malha Sul.
Integração Ferroviária

Acompanhar a conclusão da Ferronorte até Rondonópolis - MT Otimização transporte ferroviário

Acompanhar a conclusão da Transnordestina até o porto de Suape Otimização transporte ferroviário

Acompanhar a Agenda Estratéfica da ANTT visando ampliar a concorrência, melhoria dos serviços e redução das 

tarifas. 
Otimização transporte ferroviário

Tema 

Item de Agenda

Legislação
Gestionar para a implantação da legislação que estabelece o transporte multimodal, especialmente no que tange aos 

aspectos tributarios e burocráticos.
Integração dos modais

Tema 

Acompanhar a elaboração do Plano Nacional de Armazenagem
Política de Carregamento de Gestão de 

Estoque

Gestionar para a consolidação das normas de armazenagem a céu aberto como opção válida e segura de 

armazenagem de fibras, para assegurar os benefícios das políticas oficiais

Política de Carregamento de Gestão de 

Estoque

Gestionar para a instituição de uma política de carregamento de estoques envolvendo questões tributárias, financeiras 

e de comercialização de produtos, visando redução dos custos e garantia de abastecimento regular do mercado.

Adequar as sazonalidades de produção com 

o nível temporal de consumo.

Portos Secos
Gestionar pela ampliação da rede de Portos Secos, especialmente no interior do país, visando desobstruir os 

Terminais Portuários e Aeroportuários. 
Otimização do desembaraço aduaneiro

Tema 

Item de Agenda
Promover o acesso digital no meio rural, com implantação de banda larga Inclusão Digital

Ampliar e melhorar o acesso aos meios de comunicação no campo Amp comunicação

Tema 

Item de Agenda
Gestionar pelo aumento da oferta de energia em quantidade, qualidade, com estabilidade e tarifas compatíveis com o 

fomento do setor.
Recursos para a produção

Estimular estudos para oferta de fontes alternativas de energia Recursos para a produção
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