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Transportes e logística 

GRUPO ETE: 
uma referência 
na economia do 
mar 

Os mais de 80 anos de existência conferem 
ao GRUPO ETE um elevado grau de experiência 
e know-how que diariamente põe à disposição 
dos seus clientes. 

Fundado em 1936 e dc capital 
100% português, o GRUPO ETE 
conta atualmente com mais de 80 
anos de experiência e know-how 
que todos os dias leva até junto dos 
seus clientes. 

Aquele que é considerado "o 
maior player português no setor ma-
rítimo-portuário" integra seis áreas 
de negócio que vão desde o trans-
porte marítimo à operação portuá-
ria, passando pelo transporte fluvial, 
agentes de navegação, operação lo-
gística e engenharia, construção e re-
paração naval. 

A sua diversidade de atividades 
permite posicionar o GRUPO ETE 
como uma referência na economia 
do mar, sendo "o maior armador 
nacional de marinha de comércio, o 
maior transportador fluvial de mer-
cadorias e o único a movimentar 
cargas entre navios e barcaças" ao 
mesmo tempo que "fidera.o merca-

  

do português no agenciamento dc 
navios". 

O GRUPO ETE, destaca-se as-
sim por oferecer aos seus clientes 
uma proposta de valor totalmente 
integrada e desenhada à medida das 
suas necessidades, em qualquer par-
te do mundo. Um facto a que não 
será alheia a sua "forte presença in-
ternacional em três continentes e em 
cinco países — além de Portugal, 
também Cabo Verde, Moçambique, 
Uruguai e Colômbia —, que pelo 
know-how nos mercados em que 
está presente permite abrir portas a 
oportunidades de negócio para os 
seus clientes". 

Soluções integradas e 
mais globais 
Atuando em seis áreas de negó-

cio distintas, o GRUPO ETE consi-
dera todas importantes e assegura 
que "é a complementaridade que as-

  

surrem entre si que permite ofere-
cer uma solução global, totalmente 
integrada e ajustada com as neces-
sidades do cliente, acrescentando 
valor ao seu negócio". 

Na operação logística, a cargo 
da sua empresa ETE Logística, o ob-
jetivo passa por proporcionar aos 
clientes um serviço integrado door-
-to-door, por via marítima, terrestre 
e por via aérea. O facto de traba-
lhar com uma rede de agentes a lar-
gada potencia este serviço em qual-
quer parte do mundo. Em Portugal, 
a ETE Logística é hoje "um dos três 
maiores transitários aéreos da re-
gião Norte", destacando-se na sua 
carteira de clientes "nomes da in-
dústria têxtil, calçado, produtos ali-
mentares, entre outros." 

O GRUPO ETE tem vindo a fa-
zer uma forte aposta nesta área, so-
bretudo na construção de armazéns 
com maior capacidade de armaze-
nagem (contando já com 50.000 
m2 de área coberta) e que cobrem 
praticamente toda a geografia de 
Portugal e ilhas. A proximidade dos 
portos onde estão presentes — Lei-
xões, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sities 
—, inclusive a sua presença dentro 
dos mesmos, em terminais e em pla-
taformas logísticas das regíões, "fa-
cilita toda a cadeia logística e per-
mite .uma maior rapidez no trans-
porte e distribuição de todo o tipo 
de mercadorias door-to-door". 

A olhar para o futuro 

Uma das maiores convicções do 
GRUPO ETE é e sempre foi a ante-
cipação do futuro em qualquer uma 
das suas áreas de negócio. 

Cumprir com 
todas estas 
exigências 
do setor tem 
conferido 
ao GRUPO ETE 
várias 
certificações 
nacionais 
e internacionais 
que são 
igualmente 
sinónimo da 
credibilidade que 
obtém perante 
os vários 
stakeholders 
e clientes. 

Na operação logística destacam-
-se alguns projetos mais recentes, 
como a construção de um polo lo-
gístico em Ponta Delgada, nós Aço-
res, contando com um parque de 
contentores e com um armazém 
com valências de frio com uma área 
aproximada de 2.000 m2. Também 
a destacar, está em curso a imple-
mentação de urna nova versão do 
sistema de CRM que permitirá criar 
soluções ainda mais customizadas 
para os seus clientes. 

O GRUPO ETE considera que 
as mudanças de uma economia glo-
balizada "permitem trazer novas 
formas de distribuição de mercado-
rias para as várias áreas de negócio 
relacionadas com o setor". Desta-
ca assim o início de um crescimen-
to no transporte aéreo, assente nas 
várias parcerias com novas compa-
nhias aéreas que começam a esta-
belecer-se em Portugal e com as 
quais já começa a trabalhar através 
da sua empresa, ETE. Logística. 
Apostas que, para o GRUPO ETE, 
se refletem no compromisso de cria-
ção de valor para os seus clientes e 
stakeholders, bem como para a eco-
nomia do país. 

O GRUPO ETE lembra que o 
seu "compromisso com a sustenta-
bilidade do setor é evidente, cum-
prindo rigorosamente as regulamen-
tações exigidas e posicionando-se 
pelas boas práticas relacionadas 
com a indústria". Facto esse que 
"tem conferido ao grupo várias cer-
tificações nacionais e internacionais 
que são igualmente sinónimo da 
credibilidade que obtém perante os 
vários stakeholders e clientes". 

TECNOLOGIA NO GRUPO ETE 

Na logística e transportes, como em todos os outros setores da eco-

nomia nacional, a tecnologia tem papel preponderante, facilitando ro-

tinas e melhorando a produtividade. 

Na atividade diária da ETE Logística, empresa do GRUPO ETE, isso 

não é diferente. Os seus sistemas de controlo e registo de opera-

ções, suportados por um sistema de gestão devidamente centraliza-

do e automatizado, permitem ter um maior rigor na informação de 

tratamento de carga movimentada e desenvolvimento de soluções 

customizadas para os seus clientes. Além disso, a empresa tem como 

principio base de atuação as melhores práticas relacionadas com a 

indústria, nomeadamente em relação à proteção de dados dos seus 

parceiros e clientes. 


