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 Empresa familiar fundada em 1948 

 100% do capital é propriedade da 

família Luís Simões 

 Capital Social da holding de € 

29,578.950,00 euros 

 Volume de negócios consolidados em 

2009 de €175.825 Milhões  

 8 empresas 

 1778 pessoas 

Quem somos 
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Garantir soluções eficientes e competitivas de 

Transporte, Logística e serviços auxiliares, 

promovendo a satisfação de clientes e 

sociedade em geral, sob o ponto de vista,  

económico, social e ambiental. 

 

Ser a referência ibérica em termos de 

qualidade de serviço do sector dos Transportes 

e Logística. 

Missão e Visão 
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Mapa ibérico 
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 250.000 m2 de área de armazéns 

 268.000 lugares de europaletes 

 3.176.295 unidades de picking/mês 

 1.700 rotas diárias 

 5,8 milhões de toneladas transportadas/ano 

 145 milhões de Km’s percorridos/ano 

 Gere uma frota de 1988 veículos equipados com: 

Comunicações embarcadas 

Posicionamento por satélite (GPS) 

Indicadores LS 
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Clientes 
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Alargar a influência dos 

Portos Nacionais 
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Intermodalidade  

  O mercado global exige soluções flexíveis, fiáveis e economicamente 

eficientes. A conjugação destes factores determina os recursos a 

afectar; 

 

 A Luis Simões possui visão de complementaridade dos diferentes 

modos de transportes; 

 

 A via marítima, assim como a ferroviária, são vistas como soluções 

complementares para satisfazer as necessidades dos nossos Clientes;  
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Casos concretos (1/3)  

 Gestão da ligação ferroviária Sines - Lisboa e Sines - Entroncamento 

com ligação ao modulo rodoviário em conjunto com outros parceiros; 

 

 Em Mai.2004 a Luís Simões fez parte da equipa de trabalho que 

operacionalizou o transporte ferroviário entre o Terminal XXI (Sines) e 

os portos secos de Bobadela (Lisboa) e o TVT (Entroncamento); 

 

 Após ultrapassados alguns constrangimentos iniciais esta solução 

provou a sua funcionalidade e mantém-se em funcionamento até 

aos nossos dias.   
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Casos concretos (2/3)  

 Utilização de Short Sea Shipping  com especial incidência nos fluxos 

entre: 

 Bilbao (ES) e Zeebrugge (B); 

 Barcelona (ES) e Civitavecchia (IT); 

 

 Solução bastante fiável e que permite optimizar os horários de trabalho dos 

motoristas; 
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Casos concretos (3/3)  

 Integrador de solução envolvendo o modo rodoviário (levantamento 

e enchimento de contentores), o modo ferroviário (TVT > Terminal XXI) 

e marítimo (Sines > Santos (SP)) envolvendo parceria com diversos 

operadores;  

 

 Excelente experiência do ponto de vista operacional, demonstrando 

fiabilidade e grande flexibilidade mesmo quando o Cliente não 

cumpre os prazos acordados; 
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Constrangimentos: 

 Visão segmentada: 

 Dos operadores (marítimos, rodoviários, despachantes, etc.); 

 Do mercado que pensa diferentes soluções para diferentes 

mercados; 

Oportunidades: 

 Aumento do mercado de transportes “natural”; 

 Aumento da cadeia de valor a oferecer aos seus Clientes; 

 Aumento da fidelização dos Clientes; 

Alargar a influência… 
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 A Luís Simões acredita no aumento da influência dos portos 

nacionais com especial protagonismo para o porto de Sines; 

 A Luís Simões está disponível para integrar soluções que aportem 

valor ao mercado seja como elemento integrador seja como um 

membro dessa mesma cadeia de valor; 

 Fruto dessa estratégia a Luís Simões abriu no passado dia 01 de 

Março uma nova delegação em Sines. Pretendemos reforçar a 

nossa presença junto de um porto em grande expansão e que 

evidencia grandes potencialidades de desenvolver a sua 

influência a toda a Península Ibérica;  

 

Conclusões 
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 “Ir mais longe ... 

até onde for o futuro!”  

Conclusão 

    Com a preferência dos nossos clientes, 

          seremos capazes de... 

 


