
 
 

 

 
 
PRESS RELEASE 
 

Ocean Network Express alia-se  

à plataforma New York Shipping Exchange  

 
Porto, 19 de dezembro 2019 – A Ocean Network Express (ONE) alia-se à 

plataforma New York Shipping Exchange (NYSHEX), expandindo os seus serviços 

digitais para melhorar ainda mais no atendimento ao cliente. 

 

Através desta parceria, é oferecido aos clientes uma plataforma adicional de contacto 

com a ONE, onde os termos acordados são mutuamente aplicáveis. A garantia de 

equipamento, espaço e preço que a ONE oferece através da NYSHEX, permitirão aos 

clientes um melhor planeamento da sua cadeia de abastecimento e antecipação dos 

seus custos de transporte. As cargas previamente contratadas pelos clientes permitem 

também à ONE otimizar a sua rede e planear com mais precisão os espaços dos 

navios, permitindo desta forma oferecer serviços mais rentáveis e fiáveis. 

 

A partir de meados de dezembro de 2019 e para viagens de janeiro, a ONE lançará já 

ofertas seletivas no NYSHEX para os serviços do Transpacífico. 

 

 

 

Sobre a ONE Portugal 

A ONE SHIPPING PORTUGAL iniciou o seu negócio de transporte de contentores no dia 1 de 

abril de 2018, resultando de uma joint venture entre a OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) e a 

Garland Laidley. Surge na sequência da fusão de três importantes armadores japoneses – 

KAWASAKI KISEN KAISHA (K. LINE), MITSUI O.S.K. LINES (MOL) e NIPPON YUSEN KABUSHIKI 

KAISHA (NYK). A fusão entre as três empresas nipónicas no negócio de transporte de 

contentores (mantêm as marcas independentes nos restantes negócios que operam) visou 

essencialmente a origem de uma única companhia com a dimensão e a competitividade 

necessárias para operar neste mercado global. Juntamente com a Hapag Lloyd e a Yang Ming 

forma a rede THE Alliance, que disponibiliza 34 serviços em 81 portos diferentes: 19 na Ásia-

Extremo Oriente, sete no subcontinente Indiano, sete no Médio Oriente e Mar Vermelho, 24 na 

Europa, 21 nos Estados Unidos da América e Canadá e sete na América Central e Caraíbas. Em 

breve, a ONE terá uma frota total de 240 navios com uma capacidade de 1,44 milhões de TEU, 

alcançando o quarto lugar do ranking das maiores companhias internacionais de contentores. 

Com sede em Singapura, a ONE está presente em 108 países dos cinco continentes. Em 

Portugal tem escritórios em Lisboa e Porto, sendo este último a sede da empresa. 
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