O Grupo agrega as empresas Transwhite e LogiQueen.
A primeira, vocacionada para a vertente do transporte,
opera nas estradas europeias desde o ano de 2004. Em
2008, foi complementada com a criação da segunda,
estando esta destinada à componente logística de carga geral. O crescimento é visível de ano para ano e, no
transato, começou uma ampliação infraestrutural, com a
construção de uma parte oficinal adjacente, onde reside
inclusivamente a vertente de serviços a veículos ligeiros
e pesados externos ao Grupo.
Ao longo destes 13 anos, foi ampliando o seu espaço
de atuação para um conjunto de países europeus dos
quais fazem parte Espanha, França, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Itália, Inglaterra, Noruega,
Áustria e Polónia. Com efeito, em 2018 houve também um
alargamento de rotas, por via das necessidades dos seus
clientes, nomedamente no Sul da Alemanha, Suíça, Luxemburgo e Itália. A carga transportada é diversa, contudo,
no ano transato obtiveram a certificação de Cargas TAPA,
com restrições diferentes e que têm que ser monitorizadas
em simultâneo pela empresa e pelo cliente, pelas suas
características de valor específicas.
A sua capacidade também tem crescido continuamente, medindo-se agora num total de 130 veículos. Na atual
localização há dois anos, o espaço conta, para além do
incremento recente, com “um armazém com cinco cais
de carga, lavagem para as viaturas e oficina própria”,
assim como umas instalações vanguardistas para a parte
administrativa e operacional. Para além disso, a empresa
vai ainda este ano arrancar para a fase de construção de
um armazém próprio em Albergaria-a-Velha, vocacionado
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Grupo Transwhite,
na rota da inovação
O Grupo Transwhite, sediado nas
Caldas da Rainha, vem desde 2004
cimentando a sua posição no mercado.
A gerente, Manuela Sábio, fez o balanço
do último ano, ao mesmo tempo que
partilhou a antevisão quanto aos
próximos projetos.

para a armazenagem, melhorando
assim toda a parte de cais e condições
inerentes, a par do já existente na Holanda, país que aglutina uma grande
parte dos seus serviços.
O êxito do Grupo tem assentado
numa aposta constante na qualidade
e na rapidez do serviço prestado, o
que significa também um acompanhamento dos avanços tecnológicos que
vão aparecendo no setor. “Os tipos de
sistemas e equipamentos de transporte, de frio e de armazém vão saindo
mais atuais, com mais inovações e
com outro tipo de condições, e isso faz
com que também tenhamos tendência
a melhorar e a inovar. Tudo isso tem
permitido agilizar o serviço um pouco
mais e termos um desempenho melhor
e mais rápido”, explica Manuela Sábio.
A comunicação também beneficia das
melhorias tecnológicas: “Temos as viaturas todas com GPS e existe essa comunicação que faz com que possamos
avisar o cliente da situação da viatura.
Inclusive, temos clientes que estão
ligados ao sistema, com password
própria, e que podem assim verificar
a sua localização”, acrescenta.
Apesar de o último ano ter ficado
marcado pelas oscilações de valor
dos combustíveis, o Grupo Transwhite apresenta-se personalizadamente
superador dessa realidade, postura
idêntica face à concorrência.
Questionada sobre a visão estratégica para o futuro da empresa, Manuela Sábio considera que “os próximos
desafios passam pela construção do
empreendimento em Albergaria-a-Velha” e, no horizonte consequente a
essa empreitada, está “a construção de
outro espaço da mesma índole”, desta
feita, na Holanda.
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