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confiança
A missão da ALB passa por oferecer aos seus clientes soluções
logísticas competitivas, eficientes, duradouras, e de confiança, “especialmente dirigidas à operação continental de fluxos marítimos”,
destaca Lourenço Silva.
Hoje, a empresa opera em diversos pontos de Portugal, como
Lisboa-Bobadela, Setúbal, Leixões e Alverca, nos quais as suas
instalações correspondem a 140 mil, 50 mil, 56 mil e 14 mil metros
quadrados, respetivamente. Iniciou a sua expansão para fora do
país, nomeadamente Espanha, na qual
já “assegura inúmeros transportes e
outros serviços”. Conta com uma equipa de 120 colaboradores, distribuídos
pelos diversos pontos, sendo que o
seu crescimento profissional é aqui
entendido como essencial para o aumento da “qualidade dos serviços que
prestam”, bem como para a conquista
da confiança dos seus clientes.
Enquanto operador logístico, dedica-se à “armazenagem, movimentação
e transporte, manutenção e reparação
de todos os tipos de contentores de
mercadorias”, através das suas próprias
plataformas de logística espalhadas
pelo País. “A operação integral e especializada em contentores frigoríficos,
assim como a gestão de fluxos ferroviários, transportes, integração rodoviária”
e a comercialização, compra e venda
dos contentores são ainda serviços
que a empresa proporciona. Prestam
ainda “serviços de armazenagem, documentação aduaneira e apuramento
de VGM”, de forma a flexibilizar os
processos administrativos dos seus clientes.
A realização destas operações só é possível com o devido equipamento de que dispõem: “9 “reach stackers”, 20 máquinas para

Em 2010, nasce a empresa
ALB – Área Logística da
Bobadela – com o objetivo de
agrupar e concentrar o know-how
e experiência de um conjunto de
entidades, permitindo assim ofertar
soluções eficazes, diferenciadoras e
personalizadas a cada cliente.
movimentação de contentores vazios e 10 empilhadores, assim
como uma frota rodoviária pesada de mercadorias, constituída por
70 camiões, 90 semirreboques e 4 unidades vocacionadas para
transportes especiais”, explica o CEO.
A ALB pretende prestar um serviço que corresponda às expectativas dos clientes e, neste sentido, a aposta na inovação dos
seus sistemas de informação, a rentabilização dos equipamentos e
a melhoria da qualidade de serviço são fundamentais. Por isso, recentemente, o investimento direcionou-se
para a “aquisição de 12 tablets, instalados
com um software que permite otimizar a
movimentação de cargas e melhorar a
gestão do terminal e pela aquisição de 10
novos camiões Mercedes Benz Actros”,
renovando assim a sua frota de veículos
pesados.
Em Outubro de 2018, assinou o
contrato com a IP (Infraestruturas de
Portugal) para “a concessão do Parque
Norte do Complexo Ferroviário da Bobadela por um prazo de cinco anos”,
que, além de proporcionar a confiança
contínua dos seus clientes, “alavanca o
seu crescimento no mercado nacional e
ibérico”. Concorreu também ao Programa
Portugal 2020 com o “plano estratégico de
médio prazo estruturado em duas áreas
de atuação: internacionalização, valorização dos recursos humanos e processos
de certificação nas normas internacionais
ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 45001 (Segurança)”, revela
Lourenço Silva.
Para o futuro, as expectativas visam
o reforço da sua posição, enquanto operador logístico de base
multimodal nacional e ainda “obter uma presença de referência
na Península Ibérica”.

