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A ALB

A VISÃO:

A nossa visão assenta no crescimento do transporte 

multimodal, com forte componente ferroviária, através 

da inserção num grupo de actividades logísticas 

a nível ibérico, muito focada na complementaridade 

marítima e assente numa rede de terminais 

Vectores Estratégicos chave:

Cliente – activo chave

Qualidade e Fiabilidade

Rentabilidade e sustentabilidade de longo prazo

Logística Integrada

Dimensão ibérica



A ALB

Fonte: APS

POSICIONAMENTO

A ALB tem uma filosofia de concentração de 

cargas dispersas, em que cada cliente é 

importante, seleccionando os eixos onde coloca os 

seus serviços.

Em Portugal Lisboa, Porto, Setúbal, Sines são a 

face visível dos investimentos com que a ALB quer 

materializar o sua visão.

Em Espanha, Badajoz, Mérida  são a face do 

grupo em Espanha. 



 A ALB trabalha com a ferrovia há mais de 15 anos, ao longo dos quais
houve uma aprendizagem mútua do transporte de contentores.

 Uma relação com uma empresa pública como foi o caso da CP (seja na
versão CP, na versão UTML, na versão Cargas ou na versão autónoma CP 
CARGA SA) é sempre um desafio face às alterações que a empresa vai
sofrendo, e às políticas que vão mudando.

 Nos últimos tempos a ALB esteve perante dificuldades da Medrail em
garantir a capacidade de transporte que a ALB requeria.

 A forma de comercilização de comboios-cliente ou por grupos de 
contentores criou fricções no mercado e situações comercialmente não
muito satisfatórias.

 As negociações com a TAKARGO vieram revelar duas empresas com 
muitos pontos em comum na sua visão do transporte de contentores, 
com complementariedades importantes.

 Decidimos arriscar e avançar para um novo caminho. Afinal por vezes
estivemos perante alterações de políticas no Grupo CP mais radicais do 
que uma mudança de operador.

PORQUÊ A PARCERIA COM A TAKARGO
.



 As duas empresas deixaram claro que se pretendia investir num
processo de crescimento a longo prazo partindo de uma
optimização dos meios existentes no inicio.

 Conseguiu-se, numa primeira fase, uma operação que garante 10 
comboios /sentido semanais, tanto entre os portos portugueses
como assegurando a sua ligação a Espanha.

 Realces:

 A regularidades dos serviços;

 A adaptação que as duas empresas conseguiram para 
encaixar numa rede ferroviária existente com escolha difícil
de canais.

 Facto a sublinhar: estamos a realizar várias vezes por semana um 
comboio ligandos os portos portugueses a Valdetorres o nosso
novo terminal situado em Espanha, a mais de 100km da fronteira
constituindo um comboio inteiramente interoperável.

A PARCERIA COM A TAKARGO
.



 Trabalhámos em exclusivo com o Grupo CP (e agora Medrail) 

durante largos anos ao longo dos quais tivemos períodos bons e 

outros menos bons. Mas sem dúvida que o balanço é claramente

positivo.

 Neste momento o principal parceiro ferroviário é a TAKARGO

 Mas teremos todo o prazer em prestar os nossos serviços à Medrail 

e eventualmente em colaborar em negócios.

A PARCERIA COM A TAKARGO:
E as relações com a MEDRAIL?.



 A ALB pretende crescer dentro da trajetória já definida:

 Multimodalidade da oferta;

 Solidificar a sua rede de terminais de apoio em Portugal;

 Implementar-se em Espanha,  nomeadamente, os próximos
passos são claramente Madrid, e os Países Bascos. 

 Os volumes movimentados e as prespectivas de negócios apontam
para a necessidade de continuar com uma repartição modal 
(rodovia/ferrovia) - menos favorável para a ferrovia do que seria o 
nosso desejo;

 Deixamos o desafio para que a oferta ferroviária possa crescer e que 
possa apresentar preços competitivos (o que nem sempre tem sido
o caso);

O QUE PRETENDE SER A ALB?
.



 Apostamos na ferrovia: precisamos que o Governo também
aposte:

 Precisamos de reduzir o custo unitário, que só é possível com 
comboios maiores para o qual é necessário pendentes
rectificadas;

 Ligação Sines -Badajoz é critica;

 Precisamos de terminais com capacidade para comboios
grandes e produtividades elevadas (se o governo pretender 
concessionar os actuais terminais públicos o nosso Grupo 
está preparado para o desafio).

O QUE PRETENDE SER A ALB?
.



 A base da nossa acção é a gestão de plataformas logísticas;

 Apostamos permanentemente na consolidação das áreas

que gerimos;

 Apostamos na expansão das áreas sob nossa gestão;

 Também neste campo precisamos que o Governo também

aposte: esperamos ansiosamente que o governo decida

proceder à concessão dos actuais terminais públicos.

O QUE PRETENDE SER A ALB?
.




