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Acesso normal vs Express Gate

Acesso normal Express Gate
Pedido no CUP  Pedido no CUP 

Ao chegar à Instalação, estaciona camião. Ao chegar à Instalação, desloca-se para a Gate.

Verificações a efetuar na Instalação Portuária para:
• Confirmação de entidade com o serviço de 

vigilância
• Confirmação do pedido CUP com o serviço de 

vigilância
• Confirmação de contentor despachado com a 

documentação

Não é necessário paragem na Instalação portuária:
 Não necessita confirmação da identidade
(tem template biométricas gravadas)

 Não necessita da confirmação de pedido CUP válido 
(só deixa agendar com CUP válido)

 Não necessita da confirmação de contentor 
despachado
(só agenda para contentores despachados)



Express Gate
Adesão

Registo e pedido de acesso
A empresa deve registar-se na área reservada da JUL
https://jul.nsw.pt/ e realizar pedido de acesso ao terminal

Emissão de Cartão
A empresa deve agendar 
marcação da emissão para 
suporte.cup@apsinesalgarve.pt

Até final de fevereiro disponível 
na ZALSINES terças e quintas 
das 9h -17h.

APP
Download da aplicação móvel
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2 Registo do motorista
A empresa deve registar o 
motorista na área empresa
- CUP - Área empresa

https://jul.nsw.pt/
mailto:suporte.cup@apsinesalgarve.pt
https://jul.nsw.pt/index.php/aplicacoes-moveis/
https://www.loom.com/share/81c514d2ae0a4248b9539023e92cd2a0?sharedAppSource=team_library


Express Gate
Agendamento

GESTOR DE TRANSPORTE

Criação do Agendamento de Levante por matrícula

Criação do Agendamento de Levante por b/l

Criação do Agendamento de Levante por booking

Criação de Agendamento de Entrega

Criação do Agendamento de Continuação

Consulta do Agendamento (e outras ações)

MOTORISTA

Criação do Agendamento via APP Móvel

Como fazer um agendamento:

Condições para o contentor ser autorizado:
• entregar cheio - anúncio
• entregar vazio - anúncio, se existir, ou 
validação da PSA
• levantar cheio - estadia aberta, parqueado, 
autorização AT, autorização linha
• levantar vazio (booking) - validação da PSA

https://www.loom.com/share/3270b38aad5640c8ba1fa5d2621d0617
https://www.loom.com/share/4300885330df44418eca9c6483daa079
https://www.loom.com/share/73a0a359949a41ecb69c4a642ab500ff
https://www.loom.com/share/470a8d87366d4f499dcd4883f7d94c22
https://www.loom.com/share/717c4f0a3878445ca9bd55f598d03725
https://www.loom.com/share/822b5020f80c49ee9b34e5125d48d193
https://www.loom.com/share/1bdfe9ccd6554cd0ba38681c02bb7dd9


Express Gate
Segurança na utilização do cartão biométrico

• Impossibilidade de reprodução do dado biométrico, no caso de perda ou furto. Para utilizar este cartão 
será recolhido template biométrico (não é a impressão digital completa, apenas algumas medidas 
da mesma).

• A template será apenas guardada no cartão e não constará de mais nenhuma base de dados.

• Impossibilidade de escrita ou leitura do cartão através de encriptação.

• As características biométricas recolhidas são apenas utilizadas para efeitos de controlo de acessos no 
âmbito do plano de proteção do porto de Sines. Este sistema não serve para controlo de horário 
de trabalho, gestão pessoal ou remunerações.

• Não transmitimos os seus dados a terceiros, nem os utilizamos para outro fim que não o acesso à Express 
Gate.



Questões colocadas pela ANTRAM

• Tempo de espera pelo PIN – o PIN é disponibilizado automaticamente ou, em alguns casos, após 
validação da PSA (por exemplo levante de vazios).

• Janela horária - foi aumentada a capacidade para 30 agendamentos por hora, e criada a 
possibilidade de marcação para a hora em que se está a realizar o agendamento.

• Cancelamento do PIN - foi aumentada a validade do PIN para permitir o acesso após término da 
janela horária, por forma a não expirar o agendamento.

• Rejeição de agendamentos – É enviada notificação com indicação do motivo de rejeição do 
agendamento, por parte da PSA:

• “Booking completo”
• “Booking cancelado”
• “Booking errado”
• “Vazio não autorizado pela agência”
• “Sem stock de contentores para este booking”



Pagamento e penalidades

• O cartão é pessoal e intransmissível

• O cartão é vitalício e tem um custo associado de 5,04€ + IVA

• A sua perda ou extravio implica a aquisição de novo cartão

• A não utilização do cartão para acesso à express gate poderá incorrer na suspensão do acesso, temporária ou definitiva

• A utilização indevida da express gate por motoristas sem permissões de acesso à mesma poderá incorrer na suspensão do 
acesso, temporária ou definitiva



Empresas em condições de acesso à Express Gate

Atualmente, estão 220 cartões emitidos, para as empresas:

Estão em condições de acesso à Express Gate as empresas:

Amazing Container

Transportes Bizarro

Jocate

Marin Socaciu

Patinter

Pelinutrans

José Marques

TML

T.I.B.A.

Tracogás

TGF

Siprol

Transportes Vital

Transportes Florindo

Travessia Inesperada

Trilho Adjacente

Valpedroso

Campos e Cadilhe

Carvalhos Irmãos

Eurocarvalho

Forcargo

GTT

L.S.Caeiro

Paulo J. Correia

Repnunmar

Sérgio Mendes

Silva, Costa & 
Valente

Tmip

TN

Transportes Paulo 
Sousa Fernandes

Transaruil

Transportes García 
Basadre

Transportes Nelson 
Rodrigues

Vanguardlogic

Vitor Samuel & 
Martins



Próximas ações

• Automatização do a-check

• Integração dos 
transitários na JUL

• Nova portaria



Contactos

• Suporte Informático

269 860 780 / suporte.informatico@apsinesalgarve.pt

• Suporte CUP

269 860 662 / suporte.cup@apsinesalgarve.pt

mailto:suporte.informatico@apsinesalgarve.pt
mailto:suporte.cup@apsinesalgarve.pt


geral@apsinesalgarve.pt
www. apsinesalgarve.pt

Muito obrigada!
Estamos ao dispor para esclarecimentos.


