30 anos de experiência
Presença em mais de190 países,
Mais de 747 cidades, portos e aeroportos
Representados por mais de 15.000 pessoas em todo o mundo
Mais de 150 colaboradores directos
Mais de

Gestão de mais de

100.000m2 de armazém

Com mais de três décadas de existência, a OLICARGO é hoje uma sonante referência no sector
dos transportes e logística. Além da presença própria em vários pontos do mundo (especial
enfoque em África), estamos representados, através da nossa network internacional, por mais
de 4000 escritórios em todo o mundo.

O que torna o nosso percurso tão distinto e leva a que milhares de empresas nos
elejam como parceiro de negócios?
•

A oferta de soluções globais de transporte e logística inovadoras,

personalizadas e posicionadas, ao nível da sua aplicação e resultado prático,
no mais elevado nível de qualidade e eficiência;
•

Uma equipa de profissionais especializados, experientes e sempre

motivados e empenhados em proporcionar o melhor atendimento e serviço;
•

O know-how, profissionalismo, paixão e entrega que imprimimos a

cada projecto;
•

A criação de relações sólidas e de grande proximidade com os nossos

parceiros, sendo estes e a sua satisfação o nosso foco principal;
•

A evolução e crescimento contínuos que resultam da atenção e resposta

permanente às demandas de um mercado em constante transformação.
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A nossa MISSÃO:
Transportar os seus negócios
a um destino chamado SUCESSO.
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OBJECTIVOS:

evolução
orgulho

Explorar ao máximo e continuamente o potencial de crescimento e desenvolvimento que esta estrutura
oferece, sair da “zona de conforto”, ir mais além, investir, apostar, arriscar, inovar, pois só com este espírito
e postura empreendedores se pode marcar efectivamente a diferença e estar na

LINHA DA FRENTE!

ALWAYS MOVING AHEAD, esta é a nossa filosofia.

nsão

dedorismo

modernidade
sucesso

SERVIÇOS
Transporte de acordo com as características da mercadoria, utilizando diferentes equipamentos:

Serviço NVOCC » Serviço regular e
especializado de grupagem de e
para todo o mundo.

Dry Van | High Cubes | Open Top
Flat Rack | Reefer | Pendurados
Mafis | Break Bulk

Serviço Intermodal » Combinação de
outros tipos de transporte com este.

Serviço Contentor Completo (FCL)
» Transporte de contentor completo
porta a porta.
Serviço Contentor Grupagem (LCL) »
Serviço de consolidação de e para
qualquer parte do mundo.
Serviço Charter » Fretamento de navios completos para transporte dedicado a projectos especiais e de
grande dimensão.

Transporte Aéreo
Porque a prontidão e eficiência são essenciais no sucesso das empresas,
dispomos de serviço de transporte aéreo diário e personalizado de e para
todo o mundo.
» Serviço Door/Door » Recolha, armazenagem, paletização, despacho,
transporte aéreo, desalfandegamento e entrega no destino.
» Serviço Charter » Fretamento de aviões para transporte dedicado e
exclusivo do cliente.
» Serviço ADR » Especialistas em carga perigosa, transportamos em segurança
a sua mercadoria.
» Serviço Intermodal » Combinação de outros tipos de transporte com o
serviço aéreo.
» Serviço Expresso » Porque existem cargas mais urgentes, dispomos de
serviços aéreos prioritários.
» Serviço à Medida » Estudamos a sua necessidade, apresentando a melhor
solução.

Serviço IMO » Especialistas em carga
perigosa.
Serviço à Medida » Estudamos a sua
necessidade, apresentando a melhor
solução.
Agenciamento de Navios » Agenciamento portuário para todo o tipo de navios; Assistência completa a mudança
de tripulações e serviço de assistência
médica; Coordenação de abastecimento de combustíveis, mantimentos,
sobressalentes, reparações, etc; Apoio
aduaneiro e despacho de navios.

Transporte Marítimo

Reunindo infra-estruturas adequadas, recursos
humanos qualificados, processos certificados e
Know-How, apresentamos as melhores soluções
optimizadas de logística.

SERVIÇOS

Prestar um serviço diferenciador e com vantagens
competitivas é o objectivo que nos move. A
experiência que nos assiste permite-nos estar
confiantes e garantir segurança do serviço prestado.
Desenvolvendo internamente os sistemas de
informação à medida, controlamos todas as etapas
de uma mercadoria dentro do armazém, desde a
recepção à expedição e distribuição. Utilizamos
tecnologia avançada por rádio frequência,
permitindo uma correcta identificação por
código de barras.
As operações podem ser realizadas dentro dos
nossos armazéns ou no armazém do cliente.

Transporte Terrestre
OLICARGO EUROPE
As melhores soluções de carga terrestre de e
para toda a Europa (Importação & Exportação),
nomeadamente:
» Grupagem
» Camião Completo
» Transportes Expresso
» Transporte de Mercadoria Perigosa (ADR)
» Frigorífico
» Pendurados
» Transporte Intermodal
(ex: combinação de transporte road/sea)
» Transporte Prioritário/Urgente
» Transporte Económico
» Transporte Standard e Soluções de Transporte
à Medida
» Acompanhamento Integral do Projecto por Equipa
Especializada – Serviço Door-door/Chave na Mão.

Logística

Despachos
Aduaneiros
Agilizamos e facilitamos - segundo metodologias
oficiais - todos os procedimentos formais e burocráticos
alfandegários necessários ao longo do transporte.
Agimos em nome e/ou por conta dos operadores
económicos perante as Autoridades Aduaneiras,
executando todas as formalidades e procedimentos
obrigatórios inerentes às Operações de Importação
e Exportação de mercadorias, bem como aos
demais destinos e regimes aduaneiros aplicáveis
aos bens, nos termos e em conformidade com a
legislação em vigor em cada país.
Asseguramos um acompanhamento, supervisão,
controlo e gestão do ponto de vista técnico,
prático e legal, com o profissionalismo, qualidade e
segurança essenciais na prestação de um serviço
de excelência, determinante para a obtenção da
sua confiança e preferência!

SERVIÇOS

SERVIÇOS

Projectos Especiais - Project Cargo
Porque existem cargas que devido à
sua dimensão e/ou peso necessitam
de transporte especial (camião,
navio e avião), dispomos de um
Departamento Interno de Project
Cargo, composto por uma equipa
especializada, através do qual:
» Acompanhamos e aconselhamos
as equipas de projecto dos nossos
clientes, optimizando o transporte
da carga em questão de uma forma
mais económica e segura;
» Coordenamos e desenvolvemos
estudos detalhados de todas as fases
do transporte;

» Verificamos e controlamos todas
as etapas críticas nas manobras de
transbordo – operações de: estiva,
peação e documentais;
» Realizamos estudos de viabilização
física, técnica e legal do transporte
local e internacional, através de
Road Survey;
» Desenvolvemos e preparamos as
embalagens e pontos de ancoragem
necessários
para
garantir
a
segurança do transporte e o bom
estado de conservação da carga;
» Acompanhamos fisicamente – in
loco (em todo o mundo) – todo o

transporte, desde a operação de
carga à operação de descarga.
Em resposta às suas necessidades e
objectivos estudamos, planeamos
e executamos soluções de projecto
inovadoras e à medida, mobilizando
recursos humanos especializados,
pro-activos e capazes de dar resposta
imediata a todos e quaisquer desafios
que se apresentem ao longo do
projecto, dada a vasta experiência e
know-how no âmbito desta vertente
de serviço.
Esta
agilização
operacional
é
garantida
do
primeiro
ao
último
minuto,
ou
seja,

oferecemos um serviço chave
na
mão,
contemplando
um
acompanhamento,
gestão
e
controlo integral (carga/descarga,
embalamento
e
logística,
transporte, despachos aduaneiros).
Objectivo?
Satisfazer as suas necessidades,
apresentando
soluções
completas door-door, as quais são
concretizadas através do apoio
dos nossos parceiros de Cargas
de Projecto, presentes em mais de
100 países
(www.projectcargonetwork.com)

As Soluções Práticas mais Eficientes e Inovadoras para quem procura
uma resposta... SEMPRE NA LINHA DA FRENTE num mercado que é um
constante e complexo desafio!
Detentores de:
• um conhecimento profundo, experiência e know-how
consolidados no sector
• uma equipa altamente especializada e competente
• uma rede internacional de contactos e parcerias privilegiados
• conexões e relações sólidas com as maiores reservas mundiais
de petróleo & gás
• equipamentos, tecnologias e sistemas de informação de topo
Oferecemos um serviço chave na mão, totalmente personalizado e
ajustado às suas necessidades e exigências, JUST IN TIME! Asseguramos
a gestão, o acompanhamento e controlo do seu projecto da primeira
à última etapa:
• Auscultamos as suas necessidades
• Efectuamos uma procura e consulta a nível mundial em busca
da melhor solução
• Gerimos ao minuto todo o processo de contacto, negociação
e compra
• Assumimos o tratamento e agilização de todas as questões
legais e formais inerentes ao projecto, incluindo toda a burocracia
alfandegária
• Cuidamos de toda a vertente de logística & transporte (aéreo,
marítimo e terrestre)
• Efectuamos entrega “à porta”
• Permitimos-lhe, graças à utilização de tecnologia de vanguarda,
o acompanhamento 24h, em tempo real, do estado do seu projecto
Todo este processo de trabalho, além de realizado com o máximo
profissionalismo e rigor é pautado pelo respeito e cumprimento integrais
de Políticas de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde ajustadas às
procuras mundiais mais actuais. Por si e para si, que ocupa o destaque
nas nossas prioridades e cuja satisfação e fidelização é um objectivo
primordial, procuramos superar-nos dia após dia, excedendo os
parâmetros de excelência da nossa indústria.

Petróleo & Gás

Químicos

Indiscutivelmente, um sector que requer atenção, medidas e
cuidados especiais. Dadas as composições e especificidades,
o seu transporte está envolto em uma série de regras e
procedimentos que exigem um estudo, planeamento e execução
rigorosos, onde tudo deve ser devidamente inspeccionado,
controlado e supervisionado ao minuto para que nada falhe!
Para assegurar o sucesso de cada missão, dispomos de
profissionais altamente qualificados e capacitados para
desenvolver e gerir este tipo de projectos especiais.
Paralelamente à importância dada aos factores preço,
qualidade e timing, assume-se aqui como um foco de atenção
principal a vertente segurança e é por isso que para cada
projecto é rigorosamente estudado, definido e planeado um tipo
e meio de transporte completamente ajustado às necessidades
e exigências da matéria em questão.
À semelhança do que se verifica noutros sectores também aqui
é de extrema importância o cumprimento e respeito integral
das Políticas de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde que
regem estes processos.
O nosso conhecimento profundo aliado à experiência adquirida
ao longo dos anos e dos inúmeros projectos que abraçámos,
permitem-nos actualmente olhar para cada desafio, analisar,
ponderar e auferir a viabilidade de cada solução, prevendo
possíveis contratempos, antecipando respostas e soluções e com
isso apresentando soluções efectivamente viáveis, eficazes e
eficientes. Nada disto seria obviamente possível sem contarmos,
no terreno, com as pessoas, os recursos e as metodologias de
trabalho certos.
Só com base nesta fórmula conseguimos chegar até si com
um Serviço Chave na Mão, Just in Time e... à Sua Medida,
assegurando a nossa e a sua competitividade, o seu e o
nosso Sucesso!

Estamos perante um sector muito particular e de extrema complexidade,
na medida em que quando falamos de projectos desta natureza
estamos frequentemente a falar de mercadorias e transportes com
características e condições muito específicas.
São uma constante os casos em que, devido às suas dimensões,
formas, peso, etc, as estruturas e/ou componentes a transportar não
se integram nas soluções standard de transporte. Perante isto, surge
não um obstáculo mas sim um desafio. É assim que a nossa equipa
especializada o encara.
Próximo passo é precisamente o estudo e planeamento da solução
mais eficaz, o qual contempla, a título de exemplo, a definição da
forma de transporte da mercadoria em questão (integral ou subdividida
em peças/componentes), por forma a facilitar, optimizar e rentabilizar
o seu transporte, a combinação de transporte mais viável e vantajosa,
entre outros.
Tudo isto tendo sempre em conta as necessidades e objectivos do
cliente, timing, orçamento, ou seja, não existem soluções rígidas e
inflexíveis comuns a todos os clientes e tipos de projecto mas antes
um estudo integral personalizado, caso a caso, do qual resulta a
apresentação de uma solução à medida.
Também aqui, como nos restantes serviços e sectores, oferecemos um
serviço chave na mão:
AUSCULTAÇÃO DAS NECESSIDADES DO CLIENTE > ESTUDO E PROCURA
MUNDIAL DA MELHOR SOLUÇÃO > NEGOCIAÇÃO E COMPRA >
CONSOLIDAÇÃO, AGRUPAMENTO, EMBALAMENTO E DESPACHO DA
ENCOMENDA > TRANSPORTE > DESPACHOS ADUANEIROS > ENTREGA
Contemplamos sempre o acompanhamento e gestão integral do
processo, disponibilizando-lhe toda a informação inerente ao mesmo
em tempo real, 24 horas.

Infra-estruturas
& Energia

Sempre atentos à constante evolução e transformação deste
sector, bem como ao “aparecimento” dos novos países que
emergem e visam liderar esta indústria, actualizamos e reforçamos
continuamente a nossa cadeia de abastecimento global, por forma
a beneficiá-lo sempre com a solução mais vantajosa de acordo com
as especificidades do seu pedido.
Rapidez, segurança, flexibilidade, fiabilidade e garantia da melhor
relação qualidade-preço são alguns dos diferenciais que asseguramos.
E se devido a uma ou outra especificidade o seu projecto não se
enquadrar nos processos standardizados, estudaremos e criaremos
uma solução à medida, garantindo resposta à sua necessidade e a
sua plena satisfação.
Para tal dispomos de uma equipa especializada “no terreno”,
preparada para, sempre que os seus projectos necessitarem, sair da
zona de conforto em busca das soluções mais inovadoras e eficientes.
Estamos onde estão os maiores centros de produção, estamos onde
estão os melhores fornecedores, estamos onde estão as ofertas mais
competitivas, estamos onde estão as mais ágeis e versáteis soluções
de transporte & logística, estamos onde você precisa, sempre que
precisa! E estamos aqui sobretudo para transformar aquele que seria
para si, provavelmente, um problema e um processo mais complexo,
quer em termos de desgaste pessoal/profissional, quer ao nível de
tempo e dinheiro, numa tarefa simples, rápida, cómoda e muito mais
compensatória a todos os níveis supracitados.

Automotive

Uma vez mais são as pessoas, o conhecimento, a experiência,
as relações e conexões profissionais sólidas e privilegiadas, as
metodologias de processo, a tecnologia e sistemas de informação
de última geração que, aliados a um compromisso profissional
extremamente valioso, nos fazem olhar cada projecto e,
eventualmente, dentro deste cada situação imprevista e/ou contratempo como desafios a encarar com convicção e determinação e
superar com excelência em prol da consecução de um objectivo
primordial: a conquista da sua confiança e fidelização.

Estamos onde estão as necessidades e exigências dos nossos
clientes e porque a Moda está no Mundo, estamos NO MUNDO
DA MODA!
Estamos
perante
um
mercado
que
demonstra
uma
movimentação diária surpreendente, exigindo uma capacidade
de resposta, prontidão e flexibilidade com a mesma intensidade.
Independentemente da natureza da sua carga, das suas dimensões
e características, da urgência/prioridade do transporte, dos cuidados
especiais que requer, criamos a melhor e mais vantajosa solução de
transporte, de acordo com as suas necessidades e objectivos.
Por forma a garantir o sucesso de cada desafio, contamos
com uma equipa que estuda detalhadamente o projecto em
questão, munindo-se do seu conhecimento, experiência e
know-how no sector, o que, aliado a uma rede de contactos
e parcerias privilegiadas e a uma fórmula de trabalho assente
em empreendedorismo, inovação e pro-actividade, recorrendo
a infra-estruturas, equipamentos e tecnologia de vanguarda,
permite apresentar a solução mais eficaz para o cliente.
A capacidade de estar em qualquer parte do mundo, onde e
quando você precisa, ou seja, estar no lugar certo à hora certa,
permite-nos acompanhar, gerir e controlar todo o processo,
assegurando o cumprimento rigoroso de todo o planeamento
e criando soluções de resposta imediatas sempre que qualquer
situação imprevista se afigurar.
Por outras palavras, prestamos um serviço chave na mão,
concentrando numa mesma equipa todas as tarefas,
preocupações e responsabilidades, libertando-o de toda a
“carga”, desgaste, stress e dedicação inerentes ao projecto,
deixando-lhe todo o seu tempo, tão valioso, para se focar no
sucesso dos seus negócios.
E porque estar na Moda é estar na Linha da Frente, esteja na
Moda com a Olicargo!

Fashion

Pharma

Num sector onde os factores rapidez, qualidade e segurança
assumem uma importância tão determinante, não pode deixar por
mãos alheias e inexperientes a sua cadeia de abastecimento. Em
resposta às necessidades e especificidades de um sector de tamanha
preponderância no cenário mundial, criamos as soluções de serviço
mais inovadoras, eficazes e eficientes, assegurando um SERVIÇO CHAVE
NA MÃO, totalmente personalizado e ajustado às suas exigências.
O carácter URGÊNCIA coloca-se com frequência em prática e como
condicionante decisiva em serviços realizados no âmbito este sector.
Dispondo da nossa alargada e privilegiada rede mundial de contactos
e parcerias, orgulhamo-nos de poder oferecer ao cliente a melhor
resposta, no lugar certo, na hora exacta, garantindo a satisfação da
sua necessidade JUST IN TIME!
E depois de um criterioso e rigoroso processo de negociação e compra,
segue-se a garantia de um agrupamento e embalamento 100% de
acordo com as características e exigências particulares deste tipo de
matéria-prima e um transporte que cumpra de forma minuciosa as
POLÍTICAS DE QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE, assegurando
que a encomenda chegue ao seu destino final em condições exímias
de comercialização.
O que tem a ganhar com a nossa cadeia de abastecimento global e
integrada?
• A concentração das suas necessidades num único pedido
• A garantia de um acompanhamento, gestão e assistência
total, do primeiro ao último minuto
• Uma equipa especializada 24h no terreno a agilizar as suas
prioridades e exigências
• Uma rede de contactos com os melhores agentes a nível
mundial
• A garantia da melhor relação preço-qualidade
• A inspecção, controlo e monitorização de todo o processo de
logística e transportes
• O tratamento e agilização de toda a burocracia alfandegária
• A redução do seu desgaste pessoal e profissional
• A incrementação de resultados
• A sua Plena Satisfação!

Numa era em que tudo gira em torno de tecnologias de informação e
que estas movem o mundo, que se fala em modernização, inovação,
pro-actividade, agilização e vanguarda como factores decisivos em
qualquer estratégia de actuação empresarial para imperar e vencer,
estamos perante um sector que se assume cada vez mais imperativo e
competitivo, que dita muitas regras “do jogo” dos negócios.
Porque como diz a nossa máxima, nos diferenciamos por estar
sempre NA LINHA DA FRENTE, também neste mercado procuramos ir
sempre mais além, auscultando, explorando, estudando, investindo e
antecipando respostas para as suas necessidades.
E é por estarmos sempre atentos que nos podemos orgulhar de dizer que
criamos as melhores e mais promissoras parcerias e sinergias, as quais
resultam na concretização dos melhores negócios para nós e para si.
De componentes a equipamentos e sistemas, do seu lado fica apenas
uma preocupação: comunicar-nos as suas necessidades. Depois disso,
tudo o resto é connosco. Porque estamos mundialmente conectados
com a melhor rede de parceiros e centros de operações e dispomos
de uma equipa altamente profissional, especializada, dinâmica e
proactiva que acompanha, gere e assiste o seu projecto, ao minuto,
comprovamos ser, efectivamente, escolha de eleição para a
concretização das missões que nos atribui:
AUSCULTAÇÃO DAS NECESSIDADES DO CLIENTE > ESTUDO E PROCURA
MUNDIAL DA MELHOR SOLUÇÃO > NEGOCIAÇÃO E COMPRA >
CONSOLIDAÇÃO, AGRUPAMENTO, EMBALAMENTO E DESPACHO DA
ENCOMENDA > TRANSPORTE > DESPACHOS ADUANEIROS > ENTREGA
E assim, através de um único pedido, uma só encomenda e um só
pagamento, conseguirá optimizar e rentabilizar todo o processo,
fomentando ainda mais o sucesso dos seus negócios.
E porque falamos de tecnologia, saiba que poderá acompanhar
ao minuto, 24h/dia o estado da sua encomenda, através da nossa
Plataforma Tecnológica KIS - Keep It Simple!
LIGUE-SE A NÓS. JUNTOS FAZEMOS A CONEXÃO DO SUCESSO!

Tecnologias
de Informação

Num mercado que se apresenta actualmente cada vez mais competitivo,
dada a entrada crescente e constante de novos players internacionais,
são múltiplos os desafios que obrigam as empresas que querem estar
“em cena” e prosperar a redefinir as suas estratégias de actuação,
dominando os canais de procura e venda, mantendo sustentável a sua
competitividade face a uma concorrência cada vez mais forte.
Factores como capacidade de resposta, agilidade, prontidão, proactividade e inovação são determinantes para garantir uma boa
gestão, rentabilização e sucesso do negócio.
Com um olhar atento e imparcial e uma visão integral sobre este
sector, somos detentores de todo um conhecimento, experiência,
especialização e poder de negociação que nos permitem oferecer
diferentes perspectivas e soluções que fomentam a eficiência,
sustentabilidade e competitividade dos seus negócios.
A nossa missão? Libertá-lo de todas aquelas tarefas rotineiras,
desgastantes e preocupantes que o desviam daquele que deverá
ser sempre o seu foco principal: trabalhar diária e afincadamente
a relação com os seus clientes, fazendo-a valer muito mais do que
quaisquer condicionantes impostas pelos mercados em constante
mutação.

Retalho &
Perecíveis

Está a questionar-se como algo que lhe parece tão complexo pode
ser tão simples assim? Partilhe connosco as suas necessidades. Nós
absorvemos, filtramos e com a nossa “sensibilidade” apurada para
o seu segmento de actuação apresentamos a melhor solução,
vamos adquiri-la, seja qual for a parte do Mundo onde se encontre e
trazemo-la directamente até si, com toda a agilidade, segurança e
comodidade que pode imaginar!
Tudo isto assente num Projecto e Serviço Chave na Mão, contemplando:
Auscultação de Necessidades > Procura > Negociação > Compra
> Agrupamento/Embalamento > Logística e Transporte > Despachos
Aduaneiros > Entrega (acompanhamento permanente da primeira à
última etapa).

Fórmula de Trabalho
A nossa fórmula de trabalho assenta sobretudo no FOCO NO CLIENTE e
no seu SUCESSO, na satisfação plena das suas necessidades e objectivos,
conquistando a sua confiança, preferência e fidelização!
Oferecemos um SERVIÇO CHAVE NA MÃO e totalmente PERSONALIZADO e
ajustado a cada cliente e projecto:
> Auscultamos as necessidades do cliente
> Estudamos a melhor solução, standard ou à medida (consoante as suas
especificidades)
> Planeamos a execução ao detalhe
> Acompanhamos, supervisionamos e gerimos cada fase do projecto/
serviço ao minuto
> Agilizamos todos os procedimentos formais e burocráticos
> Entregamos a mercadoria à porta, em total segurança e Just in Time!
Para tal contamos com:
> Equipa altamente Qualificada, Especializada e Experiente
> Rede Mundial de Parceiros Privilegiados
> Infra-estruturas, Tecnologia e Metodologias de Serviço de Vanguarda

Equipa

Somos agora transportados para um dos principais pilares e diferenciais da
Olicargo – A EQUIPA.
Definitivamente, quem determina e faz muito do sucesso de uma empresa
é a sua equipa e, “vestindo” com orgulho essa filosofia, a Olicargo vem
feito ao longo dos anos uma forte aposta ao nível de recursos humanos.
Em 2014 já somos mais de 150 colaboradores directos, num total de mais
de 15000 pessoas em todo o mundo.
O que distingue a nossa Equipa?
• Qualificação e Formação Contínua;
• Experiência, Know-how e Especialização;
• Dedicação, Profissionalismo e Determinação;
• Entusiasmo, Dinamismo, Empreendedorismo e Inovação;
• Capacidade de Resposta, Flexibilidade e Capacidade de Gestão e
Liderança.
A melhor descrição para a mesma?
Uma equipa ALWAYS MOVING AHEAD!

Inovação & Tecnologia
KEEP IT SIMPLE!
Porque sabemos que o Mundo e, em particular, o Mundo
Empresarial, está em constante transformação e evolução, estamos
permanentemente atentos, procurando acompanhar e responder de
forma eficaz às suas demandas, mantendo-nos no posicionamento
que tanto prezamos: NA LINHA DA FRENTE!
Para isso, entre outros focos de atenção e investimento, destacamos a
Inovação & Tecnologia.
Prestamos um Serviço Inovador nas suas metodologias e procedimentos,
sempre suportado pela tecnologia mais vanguardista.
Entre outros feitos resultantes desta aposta, destacamos a inovadora
“ferramenta de trabalho” – a Plataforma Tecnológica KIS (Keep It
Simple) - através da qual permitimos aos nossos clientes um acesso e
acompanhamento permanente dos seus projectos/serviços.
Entre outras mais valias, poderão:
• visualizar o estado da sua carga/mercadoria – saber em que ponto
e fase se encontra;
• aceder ao histórico de todos os seus serviços;
• consultar o extrato integral associado à sua conta de cliente;
• aceder a um Chat para exposição de dúvidas e/ou questões, obtendo
feedback imediato, ou seja, interagindo com a organização em
tempo real.

Qualidade, Ambiente,
Segurança e Saúde
Avaliamos e entendemos as Políticas de Qualidade, Ambiente,
Segurança e Saúde inerentes ao nosso sector, actividade
e serviços como uma vertente de extrema importância no
âmbito da nossa estratégia de actuação e factor-chave para
o sucesso global da empresa.
Por isso promovemos de forma contínua e num quadro
de desenvolvimento sustentável uma cultura de respeito
e cumprimento de todos os requisitos e regulamentações
- normas, regras, instruções e procedimentos - legalmente
aplicáveis a esta matéria, envolvendo, através de uma Política
de Comunicação e Diálogo Permanente, todos os níveis
hierárquicos da estrutura, tendo sempre como meta a Política
“Zero Acidentes”.
Fomentamos ainda a adopção de uma postura proactiva no
sentido de melhorar gradualmente, mantendo o Padrão de
Excelência que nos caracteriza.

Relações Sólidas
e de Confiança
É para nós motivo de grande orgulho, motivação e incentivo
contínuos o facto de não apenas conquistarmos preferências mas de,
sobretudo, fidelizarmos sinergias e parcerias, fomentando relações
sólidas e de confiança.
Sempre focados no sucesso de todos aqueles com quem estamos
conectados - que se revelará, consequentemente, o nosso sucesso
- promovemos diariamente uma cultura de relacionamento próximo,
estreito e personalizado porque cada cliente, cada fornecedor,
cada parceiro são únicos. Procuramos estar sempre atentos às
suas necessidades e exigências, antecipando e criando soluções à
medida para dar resposta eficaz e eficiente às mesmas.
A entrega, dedicação, profissionalismo, capacidade de resposta,
flexibilidade, dinamismo, proactividade, empreendedorismo e
inovação são factores determinantes para o sucesso das nossas
relações e para nos tornarem um Parceiro de Excelência!

A Olicargo no Mundo
FRANCE
PORTUGAL

ANGOLA
SOUTH AFRICA
Movidos pela máxima ALWAYS MOVING AHEAD e
acompanhando as demandas de um Mercado
Global em constante evolução, vimos apostando de
forma cada vez mais afirmativa na nossa expansão e
internacionalização.
Auscultamos, estudamos e avaliamos diariamente
as oportunidades e desafios que se apresentam pelo
mundo fora, investindo e apostando em mercados
emergente e promissores, colmatando necessidades
de mercado com a criação e oferta de soluções de

MOZAMBIQUE

serviço inovadoras, fomentando o sucesso global,
dos nossos clientes, do próprio mercado e também
o nosso!
Actualmente, além da presença, através da nossa
network internacional, em mais de 190 países, 747
cidades, portos e aeroportos, estamos sediados
em Angola, Moçambique e África do Sul, estando
já perspectivada para um futuro próximo a
continuidade da nossa expansão, alargando a
presença da Olicargo a outros pontos do globo.

Olicargo Portugal
Em Portugal, além da sede em Matosinhos, contamos com escritórios em
Lisboa e Covilhã. E em Setembro de 2014 estará já operacional a nossa nova
Plataforma Logística, com uma área total de 72.500 m2 e sediada na Trofa.
Sempre fieis à filosofia “ALWAYS MOVING AHEAD” apresentamos aos
nossos clientes e parceiros uma vasta e inovadora oferta de serviços,
proporcionando-lhes soluções de logística globais e integradas. Numa
perspectiva de melhoria contínua, proactividade e antecipação de resposta
para as necessidades dos nossos clientes, apostamos de forma permanente
em:
• Novos serviços e soluções logísticas;
• Valorização e formação de Recursos Humanos;
• Sistemas de informação capazes de responder às especificidades
dos nossos clientes;
• Crescimento internacional - procura constante de novos mercados;
• Especialização técnica por indústria
É com base nesta forma de ser e estar no mercado que nos tornamos
diferentes e estamos consigo, sempre e cada vez mais, em todo o mundo,
no sítio certo, à hora certa, acompanhando os seus projectos com a
disponibilidade e eficácia que nos caracterizam!

Olicargo
França
Privilegiadamente localizada no coração da Europa e
com aberturas geográficas diversas, França é o epicentro
dos centros de produção deste continente.
Neste sentido, a Olicargo França representa, no âmbito
da nossa network global, um sólido e estratégico ponto
de partida dos serviços logísticos prestados para fornecer
e apoiar os grandes players mundiais do sector industrial.

Olicargo Angola
Integrada na nossa estratégia de crescimento e evolução, a expansão
internacional é um dos grandes focos e apostas da Olicargo.
Neste âmbito, estamos presentes em vários pontos do mundo, entre os quais
Angola (Luanda e Lobito), país de língua oficial portuguesa e mercado
emergente de grande expressão e protagonismo no panorama mundial
actual.
A estratégia para marcar a diferença e constituir um parceiro de eleição
assenta fundamentalmente na aposta numa equipa especializada, com
conhecimento, experiência e know-how neste mercado específico, em
serviços inovadores, chave na mão e personalizados (soluções integradas
e à medida), na utilização de tecnologia e sistemas de informação de
vanguarda e, sobretudo, no foco no cliente e na sua satisfação!
A nossa actuação neste mercado incide sobre as mais variadas indústrias,
nomeadamente sectores de maior expressão interna como o petrolífero
e para-petrolífero. Também os sectores da construção, bens de consumo,
automóvel, energia, bens perecíveis e matérias perigosas assumem um
peso considerável na nossa prestação de serviços.
Dispomos ainda de um Departamento de Projectos Especiais.

Olicargo
Moçambique
A criação da Olicargo Moçambique surgiu como mais um passo natural na
estratégia de expansão e internacionalização do Grupo SGM Logistics. Com
escritórios na cidade de Maputo, Beira e Nacala, a presença neste mercado
emergente e de grande relevância na actualidade mundial, constitui-se como
uma mais-valia junto dos nossos clientes.
A Olicargo tem procurado elevar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados,
através de uma presença consolidada em vários pontos do mundo, sendo
adicionalmente membro da WCA World, líder mundial em parcerias logísticas que
conta com agentes em mais de 190 países e 747 cidades e portos do mundo.
As expectativas da Olicargo Moçambique para os próximos anos continuam
bastante elevadas, antevendo-se a continuidade de um percurso feito de êxitos
e sucessos. Este objectivo tem como principais linhas de conduta:
• Eficiência e qualidade, com principal foco na informação regular e
atempada para o cliente;
• Eleição de parceiros e fornecedores que partilham os mesmos princípios
de eficácia de serviços;
• Análise das melhores alternativas de transporte para as suas cargas;
• Prática de preços competitivos complementados por serviço operacional
personalizado e próximo do cliente;
• Consolidação de equipa profissional dinâmica e com sentido de
responsabilidade em que o cliente deverá ser sempre o principal
beneficiário e o respeito pelos fornecedores seja prática de uma empresa
respeitável e cumpridora das suas obrigações.

Olicargo
África do Sul
No âmbito da estratégia de expansão internacional, o mercado Africano surge para
a Olicargo como uma aposta prioritária. Neste sentido, estamos presentes em vários
pontos do mundo, entre os quais África do Sul (Cape Town).
A África do Sul apresenta-se como um ponto geográfica e politicamente bem
posicionado para constituir uma base para o fornecimento de projetos industriais
da África Subsaariana. Geograficamente, encontra-se no extremo sul do continente
Africano, oferecendo fácil acesso tanto para leste como para oeste de África, por
mar e ar.
Devido às actividades de midstream e downstream, desenvolveu-se como um ponto
chave para muitas empresas locais, regionais e multinacionais activas na cadeia
de valor. Recentemente, a exploração bem sucedida na África Subsaariana tem
resultado no aumento da atividade de petróleo e gás na região e a África do Sul
está bem posicionada para servir como permanente hub na prestação de serviços e
conhecimentos de petróleo e gás na África.
A aposta numa equipa especializada, a oferta de serviços inovadores, chave na
mão e personalizados, a utilização de tecnologia e sistemas de informação de
vanguarda e o foco no cliente levam-nos a ser considerados e reconhecidos como
um parceiro de eleição!
Actuamos ao nível das mais diversificadas indústrias de expressão local e mundial.
Dispomos igualmente de um Departamento de Projectos Especiais.

Parceiros

Acreditando convictamente na filosofia de
que boas parcerias determinam o sucesso
das empresas e dos negócios, privilegiamos e
investimos de forma contínua na nossa rede
de parceiros mundial, associando-nos aos
melhores por forma a oferecer sempre um
serviço de excelência!

A Olicargo
no Futuro
E no futuro?
Continuaremos a apostar:
nas pessoas
em soluções de serviço inovadoras
em tecnologia
em parcerias de sucesso
no crescimento e expansão
no empreendedorismo
...
Porque no futuro queremos continuar... ALWAYS MOVING AHEAD!

w w w . o l i c a r g o . c o m
PORTUGAL

FRANÇA

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

ÁFRICA DO SUL

PORTO

PARIS

LUANDA

MAPUTO

CAPE TOWN

rua padre gonçalo de sousa,

24 rue Baron

rua hélder neto nº50,

rua 1301, nº97

2 gardens business village,

117 lote 1, apartado 3146

75017 • paris

bairro alvalade • luanda

bairro de sommerschield

hope street • cape town 8001

tlf.: +244 222 710 807

maputo

tlf.: +27 214 622 857

4455-462 • perafita - matosinhos
tlf.: +351 229 993 800
fax: +351 229 993 810

info.france@olicargo.com

tlf.: +258 21493465
LOBITO
avenida da independência,

LISBOA

nº 48 • lobito

rua conselheiro lopo vaz,

tlf.: +244 222 728 038

lote ab, escritório b
1800-142 • lisboa
tlf.: +351 219 409 840
fax: +351 219 409 845
COVILHÃ
parque industrial do tortosendo,
rua g, lote 57-b
6200-823 • covilhã
tlf.: +351 275 098 983
fax: +351 275 098 979
olicargo@olicargo.com

info.angola@olicargo.com

info.africadosul@olicargo.com
info.mocambique@olicargo.com

