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22 
Terminais
+ 6 Portos

secos

+6000 
trabalhadores
& prestadores

de serviços



O NOSSO FOCO NA SUSTENTABILIDADE 

Como Pretendemos Melhorar e Garantir o Comércio

▪ Crescimento Sustentável do Negócio através de
melhoria contínua na nossa abordagem estratégica e
operacional

▪ Compromissos Proativos com Parceiros de
Negócios, Clientes e Colaboradores para aspetos de
sustentabilidade

▪ Trabalhando para a "Descarbonização" da nossa
cadeia logística

▪ Foco em tecnologias viáveis

▪ Manter um ambiente de trabalho seguro, saudável e
coeso
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Equitativo 
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Resiliência

Alterações 

Climáticas

Biodiversidade & 

Habitat

Emissão de CO2
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Social



AMBIENTE; Tornar-se Verde é o único caminho a seguir  

Eletrificação de RTGs (E-RTG) 

Equipamento

Amigo do ambiente

• Estamos empenhados em iniciativas ambientais; continuaremos a

investir na modernização dos nossos equipamentos portuários, tais

como:

o Conversão de RTGs operados a gasóleo para RTGs eletrificados

o Substituição gradual para Reachstakers ecológicos

o Substituição de empilhadores e outros veículos ineficientes por

novos mais eficientes

• Proativamente envolvidos com os respetivos organismos e agentes no

sentido de "descarbonizar" a nossa cadeia de abastecimento e incutir

novas iniciativas para melhorar os nossos aspetos ambientais.

Portais de radiação
POLÍTICA VERDE

O NOSSO FOCO NA SUSTENTABILIDADE 



✓ Digitalização - Integração do sistema

• Integrando os nossos serviços para oferecer opções de negócio +

sustentáveis e que facilitem o acesso aos nossos clientes e parceiros

de negócio;

• Afastando-se de processos complexos, baseados em papel e

fragmentados e trabalhando no sentido de criar cadeias de

abastecimento sustentáveis e transparentes.

✓ Maior eficiência incrementará a produtividade – Elevar a 

fasquia em cada terminal

✓ Negócios sustentáveis criam + emprego para as pessoas 

Quality 

Management System

ISO 9001

Environment

Management System

ISO 14001

Customer

Management System

ISO 10002

Health and Safety 

OHSAS 18001
Chemical in Tanks Certification

CDI-T 

O NOSSO FOCO NA SUSTENTABILIDADE 

ECONOMIA; Integrando a Sustentabilidade no Nosso Negócio



POLÍTICA SOCIAL: As Pessoas São o Coração do Nosso Negócio

• Os nossos Programas de Saúde e Segurança incluem formação em Planos de

Continuidade de Negócios, por exemplo, lidar com o nosso negócio numa situação de

pandemia;

• Procurar e educar jovens talentos que assegurem o futuro;

• Reconhecimento à dedicação dos nossos colaboradores e à nossa forma de retribuir à

sociedade;

• Apoiar as mães trabalhadoras na YILPORT.

YILPORT 

Formação

Profissional

• Gebze

• Gemlik

• Elazığ

• Sotagus 

(Lisboa)

A indústria logística é "Um Negócio das Pessoas", pelo que é importante que

proporcionemos igualdade de oportunidades, um ambiente de trabalho propício, e retorno

para a sociedade.

O NOSSO FOCO NA SUSTENTABILIDADE 



OBRIGADO!

THANK YOU!

GRACIAS!

MERCI!

TEŞEKKÜRLER!


