DEPARTAMENTO AEREOMARITIMO

GRUPOLIS
Peça a sua cotação on line

www.grupolis.com

1 INTRODUÇÃO
Parafraseando a “interactividade” da nossa politica de qualidade no que respeita às
actuais exigências do mercado global na área dos transportes, “Acompanhamento da
evolução das necessidades dos clientes e do mercado em geral, com alargamento da
gama de serviços e destinos, no estrito cumprimento da legislação aplicável ao nosso
sector”, vem por este meio a Grupolis oferecer aos seus estimados clientes de uma
forma mais acentuada e profissionalizada o TRANSPORTE MARITIMO E AÉREO sob o
lema “de e para todo o mundo” esforçando-se agora mais do que nunca em oferecer
as soluções de transporte para todos os cantos do globo abrangendo os interesses de
todos os sectores empresariais existentes.
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2 MISSÃO
A aposta na eficácia dos serviços continuará a ser a nossa principal bandeira e
através da qual nos comprometemos a fazer um seguimento exaustivo dos
contentores e/ou grupagens com vista ao cumprimento da qualidade do transporte
que passará a ser a garantia de colocar os seus produtos num determinado mercado
no mais curto espaço de tempo e aos mais baixos custos.
Transformar as situações difíceis em situações fáceis, simplificando as questões
abordadas pelos clientes, oferecendo também um serviço de consultoria de forma a
antecipar e aligeirar todas as situações apresentando as melhores soluções de acordo
com as necessidades de cada cliente e de uma forma objectiva, valorizando e dando
preferência ao aspecto profissional, em primeiro lugar e, negocial, em segundo.
Questões abordadas pelos nossos clientes são tratadas com o devido carácter de
urgência que nos é solicitado

•
•
•
•

Assim, temos ofertas adaptadas a cada cliente, a cada situação, em qualquer lugar
além de:
Atendimento permanente
Fiabilidade dos serviços
Experiência certificada
Trabalho em equipa
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3 SERVIÇOS
A Grupolis para desenvolver a sua actividade na vertente do transporte aéreomaritimo representa várias companhias e armadores, permitindo através destes
operar nos mais diversos destinos e origens que passamos a citar:
No que concerne aos mercados que a Grupolis domina com maior incidência, temos
para oferecer alternativas para alguns países do norte de África e mais
concretamente para os países do Mahgreb, oferecendo soluções práticas e
competitivas (Argélia-Oran, Argel,Skikda, Annaba, Arzew, Mostaganem e Bejaia);
(Tunísia-Tunís); (Líbia-Tripoli, Misurata, Benghazi, El Brega e Ras Lanuf) além de
(Marrocos-Tânger e Casablanca) para além de Far-east e outros portos da Ásia,
Oceânia, norte da Europa e regiões do pacifico e todo o continente africano com
principal incidência no mercado angolano (Luanda e Lobito)com diversas alternativas
às necessidades dos nossos clientes bem como a América do norte e do sul que,
dependendo do país de origem/destino poderemos também oferecer transit times
mais céleres, fruto dos desenvolvimentos já efectuados
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4 MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS
Mantemos e aperfeiçoamos os serviços de

•
•
•
•
•
•
•

Logística e armazenagem
Entregas porta a porta
Seguros de mercadorias
Despachos aduaneiros, incluindo as livre-práticas no consumo
Grupagens marítimas e aéreas
Apoio a clientes nos aspectos técnicos de exp/imp
Consultoria aduaneira
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5 IDENTIFICAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

Com vista a uma melhor identificação dos equipamentos disponiveis ao nivel dos
contentores, passamos a seguir os diversos tipos e valores de referência à medida das
suas necessidades
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Type 20’dv
Cubic 33,0 m3
GW 21,64 ton
Lenght 5,90 m
Width 2,35 m
Height 2,38 m

Type 40’dv
Cubic 67,6 m3
GW 26,51 ton
Lenght 12,00 m
Width 2,35 m
Height 2,38 m

Type 40’hc
Cubic 76,0 m3
GW 26,31 ton
Lenght 12,00 m
Width 2,35 m
Height 2,69 m

Type 20’rf
Cubic 28,0 m3
GW 27,48 ton
Lenght 5,45 m
Width 2,29 m
Height 2,24 m

Type 40’rf
Cubic 59,0 m3
GW 27,79 ton
Lenght 11,57 m
Width 2,29 m
Height 2,24 m

Type 40’hc-rf
Cubic 67,0 m3
GW 27 ton
Lenght 11,58 m
Width 2,30 m
Height 2,54 m

Type 20’ot
Cubic 32,0 m3
GW 21,54 ton
Lenght 5,89 m
Width 2,35 m
Height 2,33 m

Type 40’ot
Cubic 65,9 m3
GW 26,38 ton
Lenght 12,00 m
Width 2,35 m
Height 2,33 m

Type 20’fr
GW 27,50 ton
Lenght 6,06 m
Width 2,44 m
Height 2,23 m

Type 40’fr
GW 39,45 ton
Lenght 12,00 m
Width 2,40 m
Height 1,96 m

Type 40’pw
Cubic 70,4 m3
GW 26,00 ton
Lenght 12,00 m
Width 2,44 m
Height 2,38 m

Type 40’hc-pw
Cubic 78,0 m3
GW 30,00 ton
Lenght 12,10 m
Width 2,44 m
Height 2,67 m

Ficamos inteiramente ao seu dispor para lhe fornecer qualquer informação sobre o
nosso serviço pelo que nos resta aguardar pelos vossos pedidos
Um até breve…

Manuela Martins
Responsável Marítima
Tel : 22 947 99 95
Fax : 22 947 99 99
Mvl : 91 050 50 34
E-Email : manuela@grupolis.pt

Judite Vieira
Responsável Aérea
Tel : 22 947 02 92
Fax : 22 947 99 99
Mvl : 91 722 30 53
E-Mail: judite@grupolis.pt
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