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A Urbanos inaugurou a
sua quarta plataforma
logística, na Mealhada.

Urbanos entra em
Marrocos e estuda
Brasil e Angola
Já este ano, a empresa de transportes e distribuição vai
investir cinco milhões em dois novos centros no país.
Elisabete Felismino
elisabete.felismino@economico.pt

A Urbanos, empresa de logística
e distribuição, vai investir este
ano cinco milhões de euros em
dois centros: um de logística e
outro de digitalização. “Investimos três milhões de euros num
centro de logística na Mealhada
e, até ao final do ano, vamos investir mais dois milhões em
Castelo Branco num centro de
digitalização”, afirmou Alfredo
Casimiro, presidente do grupo
Urbanos, ao Diário Económico,
à margem da cerimónia de inauguração do centro de logística da
Mealhada,
Alfredo Casimiro fez questão
de acrescentar que, “com este investimento na Mealhada, no centro do país criamos também mais
60 postos de trabalho. Em Castelo
Branco vamos empregar mais 70
pessoas. Esta é a nossa quarta plataforma logística”. E, reforça,
“com estes investimentos vamos
optimizar os processos”.
No total o grupo Urbanos emprega 390 pessoas. Como projectos a curto prazo, Alfredo Casi-

PALAVRA-CHAVE

✽
Urbanos
É um dos maiores grupos de
transporte e distribuição do país.
Opera no sector dos transportes,
integrado e especializado,
tendo sido fundado há mais
de 18 anos. Em 2009, o volume
de negócios consolidado foi de
25 milhões de euros. Em 2008,
o grupo Urbanos foi considerado
‘PME Líder’ e a quarta melhor
empresa para trabalhar em
Portugal segundo o ‘ranking’
da “Exame”.

miro destaca a internacionalização para Marrocos. “Vamos abrir
em Marrocos porque é um mercado que, em termos logísticos, é
muito semelhante ao mercado
português e onde a mão de obra é
ainda relativamente barata”,
adianta Alfredo Casimiro. O gestor diz ainda que em “estudo estão outros mercados como Angola e Brasil “.
O presidente daquela que é
uma das maiores empresas de
transporte de bens do país voltou
as frisar que vai estar atento à privatização dos CTT, uma vez que o
grupo está presente na distribuição expresso de mercadorias. Outras áreas de actividade do grupo
são as soluções de logística, o
transporte de embalagens e bens,
bem como o transporte e gestão
em armazém de grandes equipamentos, a gestão de ‘stocks’, a
gestão documental e o ‘outsourcing’ de equipas.
Em 2009, o grupo facturou 21
milhões de euros e tem como
principais clientes grandes empresas como a EDP, a Galp Energia, ou a SIBS (que gere a rede de
multibancos). ■

