O que fazemos vai do simples contentor até ao seu dia-a-dia.

Soluções Logísticas Multimodais

www.spc.sapec.pt

Um líder com resultados.
A SPC é, a nível nacional, líder em serviços de parqueamento, reparação de contentores e gestão
de Entrepostos Aduaneiros.
A recente construção e entrada em funcionamento de Terminais

Multimodais permitiu

uma modernização global das infra-estruturas, equipando-se com as tecnologias mais avançadas,
garantindo igualmente o alargamento a uma variedade de oferta mais adequada às necessidades
de cada empresa e aos requisitos essenciais de cada negócio.
A SPC proporciona soluções logísticas assentes em plataformas multiusos que permitem
disponibilizar aos seus Clientes uma oferta alargada e complementar de serviços integrados.
Com quase quatro décadas de existência a SPC é a garantia indispensável para levar o seu

negócio ao ponto certo.
SAPEC

2

As pessoas em primeiro lugar.

Quatro décadas ao seu dispor.
A SPC conta com uma equipa cuja experiência e fiabilidade permite assumir um compromisso de
excelência com os seus Clientes.
Assente no mais moderno software como suporte a toda a actividade operacional, o factor humano é
determinante para garantir o sucesso dos serviços que disponibilizamos.
O espírito e a união para conduzir o seu negócio ao ponto certo.
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Como fazer mais por menos.

A concentração dos serviços oferecidos pela SPC é a chave para o sucesso.
O conceito de Terminais Multiusos permite concentrar num único espaço a vasta gama de serviços
disponibilizados, garantindo igualmente uma maior facilidade de ligações intermodais dada a privilegiada
localização de cada um dos terminais junto às principais vias de acesso nacionais.
Todos os serviços obedecem a uma lógica de optimização de recursos de forma a maximizar a
qualidade da resposta às exigências dos Clientes o que, num ambiente de competividade global nos
mer cado s n a ci on al e i n tern a ci on al , repre sen ta u ma mai s- valia de sati sfaçã o e efi cáci a .
Fazemos mais pela sua empresa.
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A maior oferta de serviços integrados.

Com uma área total de quase 50 hectares, as três infra-estruturas Multiusos do
SPC estão dotadas de:

- Armazéns logísticos
- Armazéns com autorização à Importação (Entreposto Aduaneiro do tipo A)

- Armazéns à Exportação
- Parque de contentores
- Serviços de reparação para contentores marítimos
- Ramais ferroviários próprios
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SOLUÇÕES LOGÍSTICAS

TMN - Valongo
TML - Lisboa
TMS - Setúbal
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Terminal Multiusos do Norte · TMN

Localizado em Valongo, a igual distância do Porto de Leixões e do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o Terminal
Multiusos do Norte assenta numa área total de 16,2 hectares, com capacidade de expansão até aos 25 hectares.

Este terminal possui armazém, parqueamento de contentores e ferrovia proporcionando uma gama de serviços
integrados de qualidade única.
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Valongo
CAMPO

Terminal Multiusos do Norte · TMN
Armazéns
· Área de Armazém: 13 000 m2

· Armazém Tipo A
· Autorizado à Exportação

Parque

Segurança

· Capacidade de Parqueamento: 2300 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

· 24 horas

· Área de Reparação: 500 m2

· Circuito Interno (Roubo/ Incêndio)

· Área de Lavagem: 250 m2

· Vigilância assegurada por empresa especializada

Ferrovia

Horário

· Capacidade para 8 comboios · bloco/ dia

· Armazém: 08h00 - 12h00 // 13h00 - 18h00
· Depot: 08h00 - 12h00 // 13h00 - 20h00
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Terminal Multiusos de Lisboa · TML

As plataformas que constituem o Terminal Multiusos de Lisboa encontram-se estrategicamente localizadas no eixo poli-

nucleado da Bobadela-Alverca, a 13kms do Aeroporto Internacional de Lisboa e a 20kms do terminal portuário de Alcântara.

Este pólo conta com o Terminal da Póvoa de Sta. Iria, onde se desenvolvem as actividades de Logística de

Contrato e

Grupagens, conta também com o Terminal Rodo Ferroviário da Bobadela, que concentra para além da actividade de parque
de contentores marítimos (parqueamento, reparação e serviço de unidade frigoríficas), os serviços associados à Ferrovia.
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Terminal Multiusos de Lisboa · TML

Armazéns
· Área de Armazém: 13 500 m2
· Armazém Logístico: 8000 m2
Horário

· Armazém Alfandegado: 4500 m2 (Tipo A- Autorizado à Exportação)

· Armazém: 08h00 - 12h00 // 13h00 - 18h00

· Armazém Ferrovia: 1000 m2 (Entreposto Tipo A - com Pórtico)

· Depot: 08h00 - 12h00 // 13h00 - 20h00
Parque
Segurança

· Capacidade de Parqueamento: 6500 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

· 24 horas

· Área de Reparação: 750 m2

· Circuito Interno (Roubo/ Incêndio)

· Área de Lavagem: 900 m2

· Vigilância assegurada por empresa especializada
Ferrovia
· Capacidade para 3 comboios · bloco/ dia
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Terminal Multiusos de Setúbal · TMS

Localizado no parque industrial SAPEC Bay, onde se concentram várias outras empresas, o Terminal
Multiusos de Setúbal dispõe de infra-estruturas ímpares distribuídas numa área total de 10,4 hectares, com
ligações ferroviárias em todo o parque Sapec Bay, incluindo o terminal portuário.

A proximidade ao porto de Setúbal, 2kms, permite proporcionar um serviço de excelência com a rapidez e
eficácia necessários para o sucesso da sua empresa.
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Terminal Multiusos de Setúbal · TMS

Armazéns
· Área de Armazém: 6 300 m2
· Armazém Tipo A
· Autorizado à Exportação

Horário
· Armazém: 08h00 - 12h00 // 13h00 - 18h00
· Depot: 08h00 - 12h00 // 13h00 - 20h00

Parque
· Capacidade de Parqueamento: 1200 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Segurança

· Área de Reparação: 500 m2

· 24 horas

· Área de Lavagem: 250 m2

· Circuito Interno (Roubo/ Incêndio)
· Vigilância assegurada por empresa especializada

Ferrovia
· Capacidade para 10 comboios · bloco/ dia
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Terminal Multiusos do Norte – TMN
Zona Industrial de Campo
Póvoas – Rua de Central
4440-043 Valongo – Portugal

T +351 224 158 000 – F +351 224 158 099
M tmn@spc.sapec.pt

Terminal Multiusos de Lisboa – TML
Parque Logístico SPC

Marinhas D. Ana – Apartado 18
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal
Terminal Rodo-Ferroviário SPC
Rua da Estação de Mercadorias
2695 Bobadela – Portugal

Obrigado pela sua atenção ……

T +351 219 534 800 – F +351 219 534 891
M tml@spc.sapec.pt

Terminal Multiusos de Setúbal – TMS

Parque Industrial Sapec Bay
Av. Do Douro
2910-567 Setúbal – Portugal
T +351 219 534 870 – F +351 219 534 895
M tms@spc.sapec.pt
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