sobre »
A Urbanos é um operador logístico integrado
com soluções transversais para os mais variados
sectores de actividade.

Vantagens competitivas
» Soluções desenhadas à medida das necessidades específicas de cada operação;
» Diferenciação;
» Know-how e capacidade de adaptação ao negócio do cliente;
» Equipa com elevado grau de formação e experiência;
» Sistemas de informação;
» Cobertura nacional e internacional.

We make it possible.

organização »

DIR. INFORMÁTICA
DIR. RH &
QUALIDADE
DIR. FINANCEIRA
DIR. FACILITIES &
PURCHASING
DIR. COMERCIAL &
MARKETING

SERVIÇOS PARTILHADOS

O Grupo Urbanos é uma marca
que engloba inúmeros serviços
associados a logística integrada
e serviços especializados que se
adaptam às necessidades
específicas das operações em
armazém e de distribuição de
cada cliente.

HOLDING

UNIDADES OPERACIONAIS

Soluções tecnologicamente
avançadas, adequadas às
diferentes necessidades de
cada empresa.

LOGÍSTICA
TRÂNSITOS
DISTRIBUIÇÃO
SOLUÇÕES /
MUDANÇAS
GESTÃO
DOCUMENTAL
LOGÍSTICA OBRAS DE
ARTE

A Urbanos é um operador logístico integrado com competências
especializadas em mercados verticais de elevado valor acrescentado.

onde estamos »
As plataformas logísticas da Urbanos estão localizadas
nos principais centros económicos do país, permitindo
a cobertura nacional total em 24 horas.
Com uma área total de
aproximadamente de
75,000 m2, todos os
armazéns da Urbanos têm
acesso restrito e controlado
e estão dotados dos mais
modernos sistemas de
segurança e vigilância,
dispondo ainda de áreas
segregadas para a gestão
individualizada de
equipamentos de maior
risco.

SOLUÇÕES DE LOGÍSTICA INTEGRADA
Armazenagem, transporte e distribuição » CONNOSCO A SUA EMPRESA NÃO PÁRA.

logística »
Dedicada a mercados com necessidades muito próprias, a Urbanos
propõe aos seus clientes soluções de logística integrada de
armazenagem e transporte, possuindo os recursos técnicos e humanos
para responder adequadamente aos desafios.

No âmbito dos serviços de armazenagem, a Urbanos conta com
inúmeros clientes de referência em diversos setores de
mercado, nomeadamente:

» Eletrodomésticos
» Tecnologias de Informação
» Dispositivos Hospitalares
» Telecomunicações
» FMCG

armazenagem »
A Urbanos presta inúmeros serviços associados à logística
de produtos em armazém, entre os quais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão de stocks
Assistência técnica
Áreas reservadas de acesso controlado
Logística inversa
Operações de cross-docking
Receção e conferência de produto
Codificação e registo e sistema informático
Armazenagem por localização
Serviços de picking e preparação de encomendas
Serviços de kitting (preparação de kits ou packs)
Soluções de embalagem
Preparação de documentação para encomendas e expedição

transporte»
Dedicada a projetos especiais, quando os processos tradicionais de
logística não respondem às necessidades dos clientes, a Urbanos
cria e desenvolve soluções únicas e particularizadas, tendo em
consideração as especificidades dos clientes.
Todas as nossas soluções asseguram uma capacidade de resposta
técnica em 24 horas, 365 dias por ano.

A Urbanos presta inúmeros serviços associados ao
transporte e instalação de grandes equipamentos , entre os
quais:
•
•
•
•
•
•
•

ATM
Equipamentos hospitalares e de electromedicina
Antenas de telecomunicações
UPS (geradores)
Eletrodomésticos
Cofres
Data Centers

transporte – serviços especiais »
A Urbanos disponibiliza todos os serviços associados à logística de eletrodomésticos e eletrónica de
consumo:
• Elaboração de projetos e transporte de mercadorias especiais;
• Gestão integrada de soluções técnicas;
• Transporte e instalação de equipamentos de electromedicina;
• Transporte de equipamento IT e networking;
• Armazenagem e distribuição de equipamentos de eletrónica de consumo e telecomunicações.
• Armazenagem e serviços de cross-docking;
• Logística inversa;
• Assistência técnica.

EQUIPAMENTOS
ELETROMEDICINA

GRANDES
EQUIPAMENTOS

ARMAZENAGEM

TRANSPORTE
ESPECIAL

distribuição»
Com uma gama de serviços alargada, a Urbanos responde a todas as
necessidades de transporte, distribuição nacional e internacional dos
mais variados setores de atividade.
As plataformas logísticas estão localizadas junto dos principais
centros económicos do país, permitindo a cobertura total em todo o
território nacional..

A Urbanos coloca à disposição dos seus clientes diferentes
soluções que se adaptam à realidade de cada
empresa/cliente:
•
•
•
•

Serviços B2B;
Serviços B2C;
Transporte internacional;
Soluções premium (recolhas e entregas personalizadas).

SOLUÇÕES CORPORATE » Mudanças, Gestão Documental e Log. De Obras de Arte
APRESENTE-NOS O SEU DESAFIO, TEMOS SEMPRE A SOLUÇÃO.

mudanças »
A Urbanos acompanhou as mudanças no século XX, acompanhou todas
as grandes empresas que em Portugal mudaram de instalações e
acompanhou os sonhos de tantos Portugueses que mudaram de
habitação.

Mudar uma empresa é muito mais que o simples transporte de bens
entre locais. Planeamento, organização e rapidez asseguram o sucesso
de qualquer mudança.

Com a Urbanos, a mudança de 20 ou 700 postos de trabalho
apresenta a mesma complexidade!

» Mudanças nacional ou internacionais
» Soluções de armazenagem temporária
» Montagem de divisórias e mobiliário
» Montagem piso técnico e tetos falsos

gestão documental »
A Urbanos está preparada para oferecer soluções tecnologicamente
avançadas e ajustadas às necessidades de cada cliente. A custódia de
documentos é uma solução de gestão de elevado valor acrescentado,
cuja vertente de armazenagem física é apenas uma das componentes,
importante sem dúvida, mas não comparável com a gestão e
acessibilidade dos arquivos e documentos.

A segurança, confidencialidade e acessibilidade como fatores
distintivos de serviço e de garantia de qualidade!

» Digitalização
» Software de gestão documental
» Planos de arquivo
» Custódia e rotação de suportes
magnéticos

obras de arte »
Esta área de negócio dedica-se em exclusivo aos movimentos de obras
de arte, assegurando todas as operações de organização, logística e
embalagem necessárias à sua manipulação, transporte e exposição.
Dispõe de soluções de apoio à organização de feiras, eventos e
exposições, nacionais e internacionais.

» Transporte e Armazenagem
» Serviços de Courrier
» Coordenação de Exposições
» Organização de Feiras & Eventos

FLEXIBILIDADE
PROFISSIONALISMO
RESPONSABILIDADE
INOVAÇÃO

