
16/09/2020 Transportadoras usuárias do Porto do Rio de Janeiro devem se cadastrar pelo sistema informatizado de acesso - Portogente

https://portogente.com.br/noticias-corporativas/113152-Transportadoras usuárias do Porto do Rio de Janeiro devem se cadastrar pelo sistema inf… 1/4

Busque no Portogente

 

Desde 2003  O mundo mais ágil
(http://www.portogente.com.br)

(/)

      

Fale
conosco

(https://api.whatsap
phone=551399650

Select Language

(https://www.portogente.com.br/websummit-regionalizacao-dos-portos )

Sobre a Feira-global (/sobre-a-feiraglobal)

Guia do Mercado Global (/bancos-e-seguradoras-lateral)

Noticias Corporativas (/noticias-corporativas)

Transportadoras usuárias do Porto do Rio de Janeiro devem se cadastrar
pelo sistema informatizado de acesso

ASSCOM CDRJ
Categoria: Notícias Corporativas
15 de Setembro de 2020 às 07:09

Medida reduz o tempo de espera da permissão de até sete dias para apenas sete horas

Com o sucesso dos testes realizados nos últimos três meses do novo Sistema de Gerenciamento de Acesso Docas (SGAD), que

controla o acesso terrestre ao Porto do Rio de Janeiro, a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) disponibilizou, desde

sexta-feira (11), o cadastro online para as transportadoras pelo site http://sgad.portosrio.gov.br.

Com o cadastramento digital das empresas usuárias, os novos acessos passarão a ser controlados de forma informatizada e o

processo de permissão será agilizado. Segundo informações da Guarda Portuária, a permissão de acesso, que levava até sete

dias para ser emitida a contar do requerimento presencial, passou a ser realizada em apenas sete horas.

Sendo assim, as Cooperativas de Transportes Rodoviários de Cargas (CTC), Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas

(ETC) e Transportadores Autônomos de Cargas (TAC) que desejarem entregar ou retirar cargas do Porto do Rio de Janeiro

deverão se cadastrar já de forma informatizada. A medida vale para as empresas usuárias dos terminais arrendados da ICTSI

Rio, Multi-Rio Operações Portuárias S/A, Multi-Car Rio Terminal de Veículos S/A, Triunfo Logística Ltda. e Terminal de Trigo do

Rio de Janeiro – Logística S/A.

Os Transportadores de cargas que já possuem cadastros válidos no setor de credenciamento da Guarda Portuária continuarão

podendo solicitar as autorizações de acesso ao porto do Rio de Janeiro conforme as instruções publicadas anteriormente até a

data de encerramento da validade dos seus cadastros. Já os novos cadastros e as renovações cadastrais dessa categoria de

usuários deverão ser realizados obrigatoriamente pelo SGAD. Todos os demais casos e demais categorias de usuários deverão

seguir as instruções anteriores para realização de seus cadastros.

No intuito de instruir os usuários no preenchimento dos dados e no envio das documentações obrigatórias no SGAD, foi

disponibilizado um manual neste link: http://www.portosrio.gov.br/downloads/files/manual_de_instrucao_sgad.pdf
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Saiba mais sobre o SGAD – Os testes para implantação do SGAD para o controle informatizado do acesso terrestre ao Porto do

Rio de Janeiro foram iniciados em junho deste ano. O objetivo é gerar maior eficiência para o porto e todos os envolvidos na

cadeia logística de comércio exterior, pois o sistema promove ganhos significativos como mais agilidade, segurança e redução

de custos.

Como Autoridade Portuária, a CDRJ definiu as regras e necessidades e validou o SGAD, desenvolvido e doado pelas empresas

arrendatárias dos terminais MultiRio, ICTSI Rio e Triunfo Logística, por meio do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado

do Rio de Janeiro (Sindoperj). O processo também teve a participação ativa da Associação Brasileira dos Usuários dos Portos,

de Transportes e da Logística (Logística Brasil) e de representantes do setor de transportes de cargas.
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