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As quatro décadas de vida da Santos 
e Vale pautam-se por desafios e con-
quistas, numa linha estratégica coeren- 
te com os valores da empresa. Guia-
mo-nos pela confiança, pela eficiência 
e pela ambição de expansão. 

A nossa estratégia assenta em medidas 
para consolidar o crescimento.  
Queremos continuar a alargar a nossa 
rede de plataformas, a aumentar e re- 
novar a frota, a desenvolver e a quali-
ficar a estrutura de recursos humanos 
e a utilizar inovações tecnológicas para 
otimizar as operações e prestar um 
serviço cada vez melhor.  
Acentuamos, também, a determinação 
em diminuir a nossa pegada ecológi-
ca. Temos vindo a desenvolver um 
trabalho neste domínio, onde desta- 
camos medidas como a conversão de 
parte da frota para veículos a gás e 
elétricos, a utilização de camiões eu-
ro-modulares, a otimização de rotas, a  

EDITORIAL

COMEMORAMOS 
40 ANOS 
DE “VIDA”!

digitalização dos processos, a insta-
lação de painéis solares nas platafor- 
mas, a redução do consumo de ener-
gia, entre outras. 
 
A digitalização e a utilização da in-
teligência artificial nos processos pro-
dutivos, o crescimento do comércio 
eletrónico, a transição e a procura de 
soluções de mobilidade mais sus-
tentáveis são, entre outros, grandes 
desafios da atualidade e aos quais a 
Santos e Vale está atenta, a investir e 
a avançar. Esta realidade obriga a em-
presa a atualizar-se constantemente, e 
tem nos conduzido à procura de novos 
canais de venda, de novos processos 
de trabalho e de novas formas de rela- 
cionamento com todos os interve- 
nientes da cadeia. 
 
Desejamos ser um empregador de 
referência e preferencial e, nesse sen-
tido, a nossa estratégia de recursos 

humanos passa por promover um cli-
ma e uma cultura organizacional que 
favoreça o processo de integração e 
potencie o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos nossos colaboradores. 
A formação é um recurso estratégico 
que permite preparar as organizações 
para responder eficazmente às cons- 
tantes mudanças e exigências do mer-
cado e, por essa razão, na Santos e Vale 
apostamos na formação como eixo 
diferenciador na criação de valor para 
os nossos colaboradores. Tencionamos 
continuar a atrair, a reter e a desenvol- 
ver talentos. Valorizamos e estimamos 
as pessoas. 
 
Prestamos aqui um agradecimento 
muito especial a quem nos tem acom-
panhado nesta “viagem”.

Armindo Vale | Luís Vale | Joaquim Vale
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DADOS ATUAIS
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25.000.000
Kms percorridos/ano

2.000.000
Expedições/ano

600.000
Toneladas/ano

150.000
Paletes/mês

100%
Entregas “ontime”

FUNDAÇÃO:
ÁREAS DE NEGÓCIO:
CAPITAL:
FATURAÇÃO:
RECURSOS HUMANOS:
FROTA:

1982
DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA E TRANSPORTE
100% PORTUGUÊS
65 MILHÕES EUROS
1300 COLABORADORES
+DE 500 VIATURAS

DADOS 2022
PLATAFORMAS PRÓPRIAS:
ENTREGAS:
ÁREA TOTAL:
ÁREA TOTAL DE ARMAZÉM:
Nº CAIS DE CARGA:
CARGA MOVIMENTADA:

22
8.500 /DIA
224.000 M2

75.500 M2

428
600.000 TONELADAS/ANO
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

COLABORADORES

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FATURAÇÃO (MILHÕES)

148 171 206 257

486
621

750
823

950 1300*

12
16 17

22
26

30
36

40
46

65*

* Previsões
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PLATAFORMAS

À-DO-MOURÃO

ALBERGARIA

ALGOZ

ALVERCA

BENAVENTE

BRAGA

BUCELAS 

CARREGADO

CASTANHEIRA

CASTELO BRANCO

COIMBRA

ÉVORA

FARO

MAIA

MARINHA GRANDE 

ODIVELAS

SETÚBAL

SINTRA

V. N. GAIA

VALONGO

VILA REAL

VISEU

10.000

16.000

7.500

10.000

5.500

13.000

24.000

35.000

15.000

5.000

4.000

4.000

3.000

5.000

13.000

4.000

7.000

5.000

10.000

20.000

5.000

3.000

4.000

4.000

3.000

5.000

4.000

3.500

5.000

15.000

2.500

1.500

1.000

1.500

1.500

2.000

3.500

2.000

3.500

1.500

3.000

5.000

2.000

1.500

12

26

16

12

9

20

44

80

4

8

20

15

10

8

12

14

16

8

20

42

22

10

Área total 
(m2)

Área coberta
(m2)

Cais de 
distribuição

Temos à sua disposição a maior rede de distribuição em 
Portugal Continental apoiada por uma equipa de profis-
sionais dedicados para satisfazer todas as necessidades de 
Transporte e Logística, desde a distribuição de mercadori-
as porta-a-porta, transportes dedicados, logística promo-
cional até à logística de armazém.

PLATAFORMAS

TOTAL 224.000 75.500 428

L

D

D

L

L

D

D

L+D

L

D

D

D

D

D

D

D

L+D

D

D

D

D

D

Operação*

* L - Logística / D - Distribuição / L+D - Logística + Distribuição
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ESPANHA
Em Espanha, através de uma parceria estratégica, dispomos de uma rede com mais 
de 70 plataformas distribuídas pelo território e que garantem um serviço de dis-
tribuição expresso à palete com um tempo de entrega entre as 24 e as 48 horas para 
qualquer destino da península. Uma rede totalmente integrada que garante uma 
rastreabilidade de todos os envios desde o momento em que são recolhidos até à 
entrega no destinatário final. Temos disponíveis dois serviços, o Premium e o Econo-
my, de acordo com a rapidez de entrega que seja necessária.

SERVIÇO URGENTE HORÁRIOS DE RECOLHA 
MAIS AMPLOS

LOGÍSTICA INVERSA COMPETITIVOS PARA 
EXPEDIÇÕES

ENTRE 1 E 7 PALETES

ARMAZÉNS DISTRIBUÍDOS 
POR ZONAS GEOGRÁFICAS 

ESTRATÉGICAS

OPERAÇÃO SEGURA 
E EFICIENTE

GESTÃO ATIVA DE 
INCIDÊNCIAS

LEITURA DE 100% 
DA MERCADORIA

RASTREABILIDADE 
ONLINE

INDICADORES DE 
QUALIDADE EXIGENTES



OS NOSSOS SERVIÇOS

DISTRIBUIÇÃO
A nossa rede é já constituída por 22 plata-
formas, as quais asseguram uma cobertura 
completa de Portugal continental, garanti-
do assim a realização de serviços rápidos e 
fiáveis com preços competitivos e máxima 
segurança. 

A SANTOSEVALE dispõe também dos meios 
e da capacidade para acompanhar os clien- 
tes em território Espanhol, assegurando sem- 
pre, um serviço de excelência. Em parceria 
com um dos maiores operadores de carga 
na Península Ibérica, que reúne mais de 70 
centros de distribuição, a SANTOSEVALE dis-
ponibiliza um serviço com entrega rápida, 
com duas opções de serviço (Premium ou 
Economy), permitindo que os nossos clien- 
tes escolham o serviço que mais se adapta às 
suas necessidades.

SERVIÇO PREMIUM 
Porque entendemos que a rapidez e a fiabili- 
dade são essenciais para o sucesso dos nos-
sos clientes, desenvolvemos um serviço de 
entregas rápidas em Portugal e Espanha.

SERVIÇO ECONOMY 
(disponível de/para Espanha)
Estamos aptos a dar resposta a vários tipos 
de requerimentos, pelo que apresentamos 
soluções com tempo de trânsito mais alarga-
do a preços mais competitivos, sempre com 
elevado valor acrescentado. Com o Serviço 
Economy poderá optar por um serviço mais 
económico mas sempre com a fiabilidade e 
qualidade dos padrões da SANTOSEVALE.

Este serviço está disponível para os fluxos en- 
tre Portugal e Espanha.

* Para mais informações contacte o nosso Serviço 
  de Apoio ao Cliente.

Características:
• Serviço de entrega no dia útil 
  seguinte (PT)*
• Recolha e entrega porta-a-porta
• Tempos de trânsito definidos
• Rigoroso controlo dos reembolsos

Características:
• Tempos de trânsito estimados
• Redução de custos de transporte
• Recolha e entrega porta-a-porta
• Volumes com peso até 1200 kg
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tão equipadas com o sistema de navegação 
GPS, o que é sem dúvida uma mais-valia para 
os nossos clientes.

Operamos com frota própria, pelo que, a 
flexibilidade e o controlo fazem parte do 
serviço prestado, e o cliente tem à sua dis-
posição um leque de opções para cada tipo 
de mercadoria e entrega, entre elas:

TRANSPORTE
Com uma frota superior a 500 viaturas, ofere-
cemos aos nossos clientes várias soluções de 
transporte com elevada segurança, disponi-
bilidade e competitividade. A segurança tem 
uma importância primordial para a SANTO-
SEVALE, pelo que todas as nossas viaturas es-

Trabalhamos com os clientes que atuam nos 
sectores fundamentais da economia Portu-
guesa, oferecendo soluções personalizadas 
em regime de transporte dedicado no âmbi-
to nacional e internacional.

9

• Caixa isotérmica
• Euro-modular
• Galera de piso duplo
• Transporte ADR
• Transporte especial
• Transporte de automóveis
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LOGÍSTICA INTEGRADA
Na Santos e Vale sabemos que o controlo 
contínuo de stocks e a rápida resposta são 
fatores chave para o sucesso dos negócios 
dos nossos clientes. Apoiados por um Siste-
ma de Gestão Logística Avançada, oferece-
mos uma solução integrada e flexível, com 
o suporte de uma equipa de profissionais 
altamente qualificados que garantem os 
compromissos dos nossos clientes.
Somos o parceiro fundamental para qualquer 

empresa que necessite de uma solução lo- 
gística global, proporcionando qualidade, 
garantia e valor em toda a cadeia de forne-
cimento, sempre tendo em atenção a sus-
tentabilidade dos processos. Procuramos 
compreender e oferecer soluções à medida 
das necessidades dos nossos clientes.
Fazemos parte do programa Lean&Green 
da GS1 Portugal, pelo que, todos os nossos  
processos e atividades são focados na otimi- 
zação e controlo, mas sempre priorizando a 

eficiência ambiental.
Temos ao dispor dos nossos clientes vários 
centros logísticos, localizados em zonas es-
tratégicas do país, com equipas formadas 
e treinadas e com os meios logísticos mais 
avançados, para que as mercadorias estejam 
sempre disponíveis e prontas a serem expe-
didas e entregues. Dispomos da capacidade 
de tratar e armazenar todo o tipo de merca-
dorias e produtos, desde de carga com di-
mensões convencionais a carga de grandes 

TRANSPORTE
Utilizando a capacidade da nossa frota do Ser- 
viço de Distribuição e Transporte, podemos fa- 
cilmente integrar a etapa inicial do processo 
logístico assegurando a transferência das mer-
cadorias desde a fábrica até ao centro logístico.

RECEÇÃO DE MERCADORIA
À chegada ao armazém, as mercadorias são 
verificadas, controladas e etiquetadas para que 
todos os intervenientes saibam a qualquer mo-
mento onde e como se encontra a mercadoria, 
sendo em armazém ou mesmo no processo de 
distribuição.

ARMAZENAMENTO
Os nossos centros logísticos foram concebidos 
para poderem armazenar todo o tipo de merca-
dorias, desde carga com dimensões convencio-
nais a carga de grandes dimensões, de acordo 
com os vários métodos de armazenagem.

GESTÃO DE STOCK
O cliente tem acesso ao stock da sua operação 
em tempo real e atualizado ao minuto, dado 
que todos os processos são acompanhados e 
operacionalizado pela utilização de terminais 
de radio frequência e leitura de códigos de bar-
ras, o que nos permite ter níveis de rutura nulos.

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA

Nova Plataforma dedicada à logística, mais informações na página 14
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LOGÍSTICA PROMOCIONAL
Sendo uma área cada vez mais importante e  
requisitada na cadeia de abastecimento e uma  
ferramenta imprescindível para o êxito de qual-
quer ação comercial ou de marketing, oferece-
mos um serviço completo de manipulação de 
produtos em armazém.

DISTRIBUIÇÃO
Com a maior rede de plataformas de dis-
tribuição em Portugal e com mais de 500 via-
turas de suporte à distribuição, somos capazes 
de fazer chegar as encomendas dos nossos cli-
entes ao destino final com a máxima rapidez, 
segurança e fiabilidade.

LOGÍSTICA INVERSA
Sabemos que o processo de logística inversa 
pode ser complexo, mas como todas as oper-
ações dos nossos clientes são implementadas 
à medida, esta fase do processo tem uma at-
enção redobrada. Desta forma, maximizamos 
a sustentabilidade das operações logísticas a 
100%, com todos os retornos a serem classifi-
cados de forma correta e a terem o tratamento 
adequado.

dimensões, de acordo com os vários méto-
dos de armazenagem.
Todo este processo é gerido e controlado 
através de um sistema informático próprio, 
sendo a flexibilidade de integração com os 
ERP’s dos clientes um ponto fundamental 
para o sucesso de todas as nossas operações 
logísticas. Através deste portal dedicado a 
cada operação, o cliente pode, 24 horas por 
dia 365 dias por ano, verificar stocks e in-
ventários, inserir ordens de venda, retiradas 

de stock, devoluções, controlo da logística 
inversa, entre muitas outras funcionalidades.
Conseguimos recolher, receber, tratar, arma- 
zenar, manipular, preparar, expedir e entregar 
qualquer mercadoria ou produto dos prin- 
cipais setores de atividade da economia por-
tuguesa.

A área de negócio da Logística Santos e Vale 
tem vinte anos de história, mas tem sido nos 
últimos anos, que se deu o maior crescimen-
to, assumindo-se como um operador de 
referência no setor.
O nosso objetivo é aumentar ainda mais o 
peso que esta área de negócio representa 
dentro do Grupo Santos e Vale como já acon- 
tece com a área de negócio Distribuição e 
Transporte e ser um dos principais players 
logísticos a operar em Portugal, mantendo o 
objetivo de ser o parceiro de confiança que 
acrescenta valor ao cliente e lhe oferece uma 
solução integrada que lhe permite uma ga-
rantia de serviço eficaz e eficiente.

E é precisamente para fazer face a este cres- 
cimento, ambição e procura que a estrutura 
logística está numa fase de transformação a 
360 graus, para uma cultura logística otimiza-
da assente em princípios Kaizen & Lean, que 
visam a redução do desperdício que não 
é percecionado pelo cliente, com padro-
nização de processos e standards de tra-
balho, com monitorização e medição cons- 
tantes entre outras ferramentas de melhoria 
contínua.
Este aumento de valor acrescentado aliado 
às inúmeras vantagens já existentes - maior 
rede integrada de armazéns totalmente e- 
quipados de distribuição/logística, sistemas 

informáticos com total rastreabilidade, equi-
pas especializadas e em constante formação 
contínua, certificação de qualidade e nível 
de serviço de entrega - permitirá um contí- 
nuo crescimento sustentado e sólido com a 
garantia de qualidade Santos e Vale.

Nuno Jacinto - Diretor de Logística



RECURSOS HUMANOS

Atentos ao novo contexto global do merca-
do, da sociedade e antecipando as exigên-
cias dum futuro próximo, na SANTOSEVALE, 
vivemos, e experienciamos, atualmente uma 
transformação digital, mas com a profunda 
consciência de que algo que não pode ser 
esquecido neste processo é que o coração 
da Empresa são as pessoas e as pessoas 
vivem das relações de confiança.

Neste contexto, e tendo como visão ser um 
empregador de referência e preferencial, 
para além de dar continuidade à nossa políti-
ca de formação e desenvolvimento profis-
sional, continuamos a investir na promoção 
de um ambiente de trabalho seguro. 

Implementámos novas e inovadoras formas 
de atrair talentos e procuramos consolidar o 
programa de onboarding que procura, além 
de dar a conhecer a função e a Empresa, criar 
desde o primeiro momento um forte em-

ployee engagement.

Promovemos a oferta de um Seguro de Saú- 
de à medida das necessidades dos nossos 
Colaboradores e que visa, no essencial, a 
melhoria do seu bem-estar físico e emocio- 
nal. Criámos, também, como resposta à es-
calada do preço dos combustíveis, um apoio 
financeiro destinado a minimizar o impacto 
dessa subida no orçamento de cada agrega-
do familiar.

Até ao final do corrente ano temos, ainda, 
previsto lançar um programa de reconhe-
cimento dos nossos talentos, baseado no 
mérito, que visa mostrar aos Colaboradores 
como o trabalho que realizam todos os dias 

contribui para a missão da Organização, ga- 
rantir que os melhores desempenhos rece- 
bem o destaque que merecem, celebrar os 
sucessos e inspirar toda a equipa a ambicio-
nar a excelência.

Num mundo pós-pandémico, frágil e não li- 
near, a SANTOSEVALE, no quadro da respon- 
sabilidade social, redobrou a sua postura  
atenta e disponível para com as comunida- 
des mais vulneráveis, contribuindo financei- 
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A estratégia de Recursos Humanos assenta na promoção de um 
ambiente positivo e colaborativo, que privilegia o desenvolvimen-
to, o reconhecimento e o bem-estar em todos os níveis da Orga- 
nização e procura demonstrar, a cada dia, que a satisfação das 
pessoas está na base da gestão.

ramente para a atribuição de prémios de mé- 
rito a alunos do Ensino Básico e acolhendo 
um número superior de alunos estagiários 
do ensino profissional, com o objetivo de 
combater o insucesso escolar e encorajar 
os jovens estudantes a apostar na sua for-
mação, bem como financiando bolsas de 
estudo para os estudantes oriundos de fa- 
mílias economicamente carenciadas pode-
rem prosseguir os seus estudos no ensino 
superior.



O enriquecimento do nosso capital huma-
no assume-se como um vetor estratégico e 
nesse sentido encorajamos constantemente 
todos os Colaboradores a atualizar os seus 
conhecimentos e a consolidar competências,  
desenvolvendo programas de formação e de  
desenvolvimento profissional ajustados às 
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Na SANTOSEVALE apostamos na 
formação como eixo diferenci-
ador na criação de valor para os 
nossos Colaboradores, clientes e 
parceiros de negócio, sendo o per- 
manente investimento na Acade- 
mia de Formação, que é muito 
mais do que uma plataforma di- 
gital, reflexo desse compromisso. 

suas necessidades e produzindo cada vez 
mais e melhores conteúdos, combinando 
diferentes abordagens formativas que in-
cluem sessões de aprendizagem presencial, 
mas também em ambiente virtual e digital.  

Neste âmbito, destacamos o desenvolvi-
mento do Microlearning, uma solução que 
tem como princípio o acesso simples e rápi-
do a informação de qualidade, baseando-se 
para tal na divisão do conteúdo formativo 
em pequenas partes. Ao focar-se no essen-
cial de uma competência, conceito ou pro-
cedimento, permite aos formandos assimi-
larem os temas abordados mais facilmente e 
garante a sua aplicabilidade imediata.

Mas, porque sabemos que o mundo está a 
mudar, mas nem todos mudam à mesma 
velocidade, sobretudo numa organização 
como a nossa, que tem, atualmente, cinco 
gerações a trabalhar em simultâneo, quando 
desenvolvemos os nossos programas de for-
mação, cuidamos para que acolham da me-
lhor forma as necessidades e expetativas dos 
diferentes Colaboradores.

Adicionalmente, estamos a desenhar solu-
ções de formação que nos ajudem a desen-
volver e a manter uma gestão mais qualifica-
da e, porque acreditamos na liderança pelo 
exemplo, capaz de promover uma cultura de 
aprendizagem junto das Equipas.

ACADEMIA SV

Deolinda Chiesa - Resp. Recursos Humanos 
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PLATAFORMAS
NOVAS

ALBERGARIA
Área total: 16.000 m2
Área coberta: 4.000 m2
Cais de carga: 26

FARO
Área total: 3.000 m2
Área coberta: 1.500 m2
Cais de carga: 10

ODIVELAS
Área total: 4.000 m2
Área coberta: 2.000 m2
Cais de carga: 14

VILA REAL
Área total: 5.000 m2
Área coberta: 2.000 m2
Cais de carga: 22

GAIA
Área total: 10.000 m2
Área coberta: 3.000 m2
Cais de carga: 20

Durante o ano de 2022 foram muitas as melhorias que implementamos na  
nossa rede de plataformas a nível nacional. Neste momento já são 22 , distribuídas 

de norte a sul do país com o objetivo de estarmos mais próximos de cada cliente, 
para assim garantir o melhor serviço todos os dias.

ALVERCA
Área total: 10.000 m2
Área coberta: 5.000 m2
Cais de carga: 12



Desenvolvimento de projetos relaciona-
dos com energias renováveis, assim como 
soluções energéticas alternativas, que vi-
sem a redução de emissões de CO2, mas 
que em simultâneo garantam a sustenta-
bilidade do negócio.
Projeto de manutenção reativa e preditiva 
para garantir uma mitigação de anomali-
as, maior disponibilidade de ferramentas e 
meios para prestação de serviço.

O nosso objetivo não é determinado apenas 
pela resolução de problemáticas existentes, 
mas também em conseguir antecipar as ex-
igências do mercado. 

Através da Inovação e Desenvolvimento de 
Negócio, a S&V preconiza uma mudança de 
mentalidade que visa uma Transformação Di- 
gital no presente e uma modernização cons- 
tante de forma a acompanhar os avanços 
tecnológicos futuros. 
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A Inovação e Desenvolvimento de Negócio 
carateriza-se por procurar ativamente solu-
ções estruturais, processais e tecnológicas 
que permitam ajudar a nossa empresa a ser  
mais eficiente e a destacar-se pela sua quali- 
dade de serviço nas diversas áreas de negó-
cio. 

Melhorar o desempenho do grupo S&V de  
forma transversal a todas as suas áreas de  
atividade assim como dar resposta às exi- 
gências de mercado e oferecer uma solução 
adequada às necessidades dos nossos clien- 
tes, é fundamental para podermos continuar 
a crescer de forma sustentável.

A proximidade com a realidade operacional 
e administrativa, permite-nos de forma sim- 
ples, identificar, compreender e mapear se- 
tores de melhoria de forma contínua, com o 
objetivo de investigar, avaliar e implementar 
as soluções adequadas a cada área.

Podemos sublinhar entre diversos pro-
jetos com sucesso:

O desenvolvimento de processos de Ges- 
tão suportados por indicadores de negócio.
Criação de mecanismos de comunicação  
interna e externa como o “CRM- Gestão e 
Relação com o Cliente” e o “Portal de Cli-
ente S&V”  que oferece um acesso transpa- 
rente à nossa atividade por parte do cliente. 
A integração de tecnologias inovadoras 
com algoritmos inteligentes que permitem 
uma planificação de rotas e prestação de 

serviços com uma eficiência superior com-
provada.
A Digitalização e Automação de processos 
que permitem uma intercomunicação “on 
time” com os nossos parceiros, garantido 
uma comunicação segura e suportada pela  
encriptação de dados.
Implementações de ações que visam a di- 
minuição da pegada ecológica como, uti- 
lização de painéis solares, renovação de frota 
para viaturas mais eficientes, tecnologia de 
monitorização e redução de consumos, en- 
tre outras que foram premiadas com a atri- 
buição do Prémio “Lean & Green”.

O que estamos a Desenvolver:
Projetos de automação logística que per-
mitem uma maior autonomia e eficiência 
de desempenho com destaque para o 
projeto “Track & Trace”.
Desenvolvimento da Logística “Last Mile” 
através de Projetos e parcerias de investi-
gação com entidades académicas como o 
ISCTE.

PRÓXIMOS PROJETOS

INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
DE NEGOCIO

João Rocha - Resp. de Inovação e Desenvolvimento

Melhorar o 
desempenho do 

grupo S&V de  
forma transversal 
em todas as suas 

áreas de atividade

Na Inovação e Desenvolvimento de Negócio o nosso objetivo não 
é determinado apenas por resolver problemáticas existentes, mas 
também em conseguir antecipar as exigências do mercado. 
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QUALIDADE

O serviço por nós prestado é fruto de processos 
padronizados e estáveis o que se reflete na me- 
lhoria contínua da empresa.

O Grupo SANTOSEVALE tem o certificado 
no Sistema de Gestão de Qualidade, a ISO 
9001:2015, desde 1999, o que nos deixa or- 
gulhosos de ser mais de metade dos nossos 
40 anos. A Equipa da Qualidade tem como 
objetivo a melhoria contínua de todos os 
Departamentos que compõem a empresa.
Um dos nossos principais objetivos é a me- 
dição da satisfação dos nossos clientes, o  
que nos tem permitido evoluir e lançar no- 
vos desafios, internamente, a todas as equi- 
pas. O que garante que o serviço por nós 
prestado é fruto de processos padronizados  
e estáveis o que se reflete a melhoria contí-
nua da empresa. A vantagem para os nos- 

-sos clientes é a garantia de que na SANTO-
SEVALE verificamos os serviços e corrigimos,  
para evitar desvios, de modo a que os  
nossos serviços sigam o padrão de qualida- 
de da marca, aprimorando-o sempre que 
necessário, envolvendo as nossas Equipas 
no que é “trabalhar na Qualidade”. O nosso  
objetivo não é só prestar um serviço, mas  
sim que os nossos clientes vejam âs suas  
necessidades e expectativas correspondidas.  
Em suma, esta certificação focanos no de- 
sempenho estável e confiável dos nossos  
processos e orienta-nos para a constante 
superação.

Ana Vale - Resp. do Departamento de Qualidade

A Equipa da Qualidade tem 
como objetivo a melhoria

contínua de todos os 
Departamentos que 

compõem a empresa.
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MARCA 
RECOMENDADA

A marca está no topo das preferências dos 
consumidores, reforçando a excelência do 
serviço prestado. O prémio foi entregue pela 
Consumers Trust. O Grupo SANTOSEVALE 
foi eleito “Marca Recomendada” 2022 pelos 
consumidores do Portal da Queixa, na cate- 
goria de “Correio, Transporte e Logística – 
Transporte de Carga e Logística”. Manteve 
uma elevada performance na plataforma 
durante os últimos 12 meses, mostrando  
ser referência na relação de confiança manti-
da com os consumidores. 
“Este troféu espelha um ano dedicado aos 
consumidores e a prestar-lhes um serviço de  
atendimento de excelência. Para o Grupo 
SANTOSEVALE, este é um dos pilares para  
o sucesso e o resultado não se fez espe- 
rar: esta é uma Marca Recomendada no  
Portal da Queixa, pela permanente comu- 
nicação estabelecida através da platafor- 
ma, em busca de soluções rápidas e efica- 
zes. Estamos orgulhosos de ser ponte de co- 

municação neste sentido, e da reputação  
digital que a SANTOSEVALE alcançou na pla- 
taforma.”, salienta Sónia Lage Lourenço, CEO  
do Portal da Queixa, no momento da atri- 
buição do prémio. 
“Receber este troféu é para nós motivo de 
muito orgulho e satisfação, é o reconheci-
mento público do trabalho da Equipa Santos 
e Vale que, diariamente muito se empenha 
e dedica, no sentido de ir ao encontro das 
necessidades dos nossos clientes. Sermos 
reconhecidos como uma Marca Recomen-
dada e de Excelência pelo Portal da Queixa, 
sendo esta uma plataforma independente e 

credível, dá-nos ânimo para continuar a tra-
balhar, a crescer e melhorar”, referiu Joaquim 
Vale, Administrador do Grupo Santos e Vale. 
O selo “Marca Recomendada Anual” resulta 
da inteira avaliação dos consumidores e é 
atribuído em exclusivo às marcas que manti-
veram uma elevada performance na sua ca- 
tegoria, nos 12 meses anteriores. Atualmente, 
o Grupo SANTOSEVALE conta com um Índice 
de Satisfação de 95.4%, sendo também “Mar-
ca do Mês” de agosto. Presente no Portal da 
Queixa desde 2018, conta com um Índice de 
Satisfação e de Resposta de 100%.

A Santos e Vale foi eleita como o Melhor  
Transportador Rodoviário em 2022, galar-
dão atribuído pelo Transportes & Negóci-
os, nos Prémios de Carga 2022.
O sufrágio, que decorreu entre os meses  
de Setembro e Outubro, elege as melho- 
res empresas das várias áreas do setor de 
Logística e Transporte, sendo a votação 
efetuada por empresas utilizadoras dos 
serviços prestados pelos vários operado- 
res. Este ano o processo contou com a no- 
vidade de ser apenas aceite um voto por 
empresa, eliminando assim, a vantagem 

das empresas com um grande número de 
colaboradores.
O galardão foi atribuído durante a ceri- 
mónia de entrega de prémios, que decor-
reu no dia 10 de novembro, na cidade do 
Porto.
“Esta distinção é fruto do trabalho que 
desenvolvemos diariamente e também da 
confiança que nos é depositada por parte 
dos nossos clientes.”, comentou António 
Azevedo Ataíde, o nosso Diretor de Mar-
keting e Comunicação.
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Deolinda Chiesa: A Santos e Vale comem-
ora 40 anos e nós viemos descobrir 
tudo sobre a sua história. As histórias 
começam-se pelo início, e nesta temos 
de recuar até 1982... alguém se recorda 
como é que começou esta viagem?

Armindo Vale: Sim, a viagem começou com 
a constituição da empresa, com uma pessoa 
que nos vendeu o direito ao trabalho, o alva-
rá, e nós constituímos a empresa em 1982.
Começamos com apenas um camião, sem 
estrutura nenhuma.
A empresa foi criada com a objetivo de não 
ser só para mim, porque eu tinha mais dois 
irmãos, e os meus irmãos tinham a possibil-
idade de querer ou não vir trabalhar na em-
presa, felizmente quiseram! Fomos crescen-
do e quando o Luís saiu da tropa, veio para 
o projeto.
Dois anos mais tarde, o Joaquim saiu da es-
cola e entrou também para o projeto. 
E aqui estamos nós há muitos anos, juntos, e 
espero que assim continue.

Luís Vale: Relativamente à questão do nome 
da empresa, a pessoa a quem compramos a 
dotação de carga, que era um termo que 
havia, a legislação da altura não permitia que 
qualquer pessoa chegasse e tivesse o atual 
“alvará”, era um senhor do Turcifal chamado 
José Santos Lima, daí o nome Santos e Vale. 
Embora o meu pai, por coincidência, seja 
Santos, o nome vem dessa pessoa.

D.C.: Uma curiosidade que tenho: é mais 
difícil gerir 1000 colaboradores ou tra-
balhar com os irmãos? 

Armindo Vale: Trabalho com os meus 
irmãos e não é difícil trabalhar com eles.

Joaquim Vale: Felizmente, nós os três, te-
mos tido toda a vida um sentido muito 
comum e para nós não tem sido difícil int-
eragir. Evidentemente temos tido algumas 
opiniões diferentes, durante estes mais de 30 
anos que trabalhamos juntos. Eu fui o último 
a vir para a empresa e já cá estou há 34 anos. 
O Luís está cá aproximadamente há 36 anos, 
o Armindo há 40 anos, que foi o fundador 
mais o meu pai. Portanto, para nós, no dia a 
dia não é difícil interagirmos porque temos 
um sentido comum. Existem muitas coisas, 
muitas decisões em que nem sequer temos 
que falar entre nós porque já sabemos como 
é que pensamos.
Outra coisa que eu gostaria de mencionar, é 
que nós não temos 1000 colaboradores ou 
1000 empregados, nós temos 1000 pessoas. 
Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa 
tem que ser tratada de uma forma individ-
ual. A questão da interação humana é muito 
importante, por muito evoluídos que sejam 
os processos têm sempre que lá estar as pes-
soas.
A proximidade tem sido sem dúvida um 
fator de distinção da Santos e Vale no mer-
cado. Não só temos uma estratégia de prox-
imidade em termos de rede de distribuição, 
mas também proximidade enquanto o con-
tacto e o relacionamento humano.
Temos um departamento de atenção ao cli-
ente e um departamento de pós-venda, que 
têm sido uma aposta estratégica da empre-
sa. Estes departamentos estão focados no 

acompanhamento dos clientes, no acom-
panhamento do serviço, no feedback do 
serviço e, de alguma forma, em humanizar a 
nossa relação com o cliente.
É muito importante essa relação não só com 
os clientes, mas também com os fornece-
dores. 
Nós somos uma família e à medida que a 
empresa foi crescendo, tentamos passar 
para as equipas, para as pessoas, os nossos 
valores. É sem dúvida um fator distintivo que 
temos e que gostaríamos muito de contin-
uar a ter e a preservar, tanto a questão dos 
valores como a questão da família.

D.C.: No dia a dia, esses valores são 
visíveis na empresa, na atividade, nas 
relações, sentem que conseguem passar 
e receber também esses valores de toda 
a equipa?

Luís Vale: Sim, na forma como somos abor-
dados no dia a dia pelas pessoas que vêm 
ao nosso encontro, mostram um pouco isso, 
pertencendo à família. 

D.C.: E o futuro? Está pensado?

Joaquim Vale: Neste momento já temos a 
segunda geração da empresa e temos vin-
do nos últimos anos a criar uma estrutura 
de quadros e de pessoas que poderão even-
tualmente continuar a dar seguimento ao 
trabalho que temos feito.
Conseguimos projetar o futuro da empresa 
no presente. Se nós olharmos para o tra-
balho que fizemos nos últimos anos e que 
continuamos a fazer, se pensarmos também 

Depois de 40 anos de atividade existem muitas históri-
as para contar e ouvir, foi o que fizemos numa entre-
vista conduzida pela nossa Responsável de Recursos 
Humanos, Deolinda Chiesa.

ENTREVISTA 
ADMINISTRAÇÃO

Deolinda Chiesa - Resp. Recursos Humanos 
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que, segundo dizem os entendidos, poluem 
menos. É uma responsabilidade ecológica, 
as transportadoras têm esse papel, e nós 
como empresa, também temos essa preocu-
pação diariamente.

Joaquim Vale: Como empresa temos um 
papel social muito relevante, porque para 
além dos postos de trabalho e das dinâmicas 
empresariais que temos e criamos, enquanto 
empresa é responsável e cumprimos com os 
nossos compromissos.

D.C.: E daqui a dez anos?

Armindo Vale: Daqui a dez anos, hei de vir à 
Festa dos 50 anos.
Penso que daqui a dez anos a empresa es-
tará mais forte, maior e com saúde.

Joaquim Vale: A empresa tem um plano de 
desenvolvimento com vários setores, um de-
les é ter cada vez mais logística no negócio. 
Também está a desenvolver a Academia 
e com isso queremos dar novas oportuni-
dades às pessoas e potenciar a evolução da 
carreira, sendo que não é necessário sair da 
Santos e Vale para poderem progredir e ter 
a oportunidade de crescer como pessoas e 
profissionais.
A Santos e Vale também está neste momen-
to a desencadear um conjunto de ações 
para poder dar melhores condições às pes-
soas. Um exemplo recente foi o seguro de 
saúde, que é uma ferramenta que as pessoas 
podem utilizar em seu benefício próprio. Há 
muitas pessoas que não têm capacidade 
para ter um seguro de saúde, porque é mui-

nas condições, na estrutura, na rede que a 
empresa tem e nas plataformas que a em-
presa abriu ainda este ano.

D.C.: Ainda há nervos ao abrir uma plata-
forma ao final de tantas?

Joaquim Vale: Nervos de abrir uma plata-
forma não propriamente, até porque nós te-
mos a felicidade de ter uma equipa que nos 
ajuda e que resolve muitos dos problemas 
e as coisas acabam por acontecer, eviden-
temente, com a nossa linha de orientação e 
estratégia.
Há nervos todos os dias à noite, quando va-
mos ver a produção e perceber o que está a 
acontecer.
Nós os três acompanhamos muito de perto 
a operação. Todos os dias quando abrimos o 
computador e vamos ver qual é a produção 
diária, tenho as tais borboletas na barriga, ao 
pensar que aquele valor de produção pode 
eventualmente ser, ou não, o suficiente para 
dar sustentabilidade à empresa.
Hoje em dia somos uma grande empresa 
e necessitamos de produzir todos os dias 
para conseguirmos cumprir com todas as 
responsabilidades...

D.C.: Chegados aqui e quando olham 
para trás, qual é o sentimento? Orgulho, 
o tal peso da responsabilidade? O pas-
sado não é assim tão importante e o que 
importa é o que está para vir e o querer 
fazer mais?

Joaquim Vale: O passado já passou. Quem 
nos conhece sabe que o que nos preocupa 
é o futuro e o sentimento é que existe sem-
pre muita coisa para fazer. Quanto maior é a 
organização, quanto maior a empresa, quan-
tas mais plataformas tem, mais tenho noção 
que há muito para fazer.

Armindo Vale: A Santos e Vale tem investido 
muito em frotas mais amigas do ambiente, 
na pegada ecológica. Este ano vamos pôr 
na estrada mais dez euro-modulares, desses, 
cada dois euro-modulares tira um camião. 
Vamos, portanto, tirar cinco camiões da es-
trada.
Vamos também por mais dez camiões a gás 

to caro e a Santos e Vale conseguiu, com al-
gum esforço, e suportando o custo a 100%, 
dar essa regalia às pessoas.
Temos também protocolos com algumas 
universidades e desta forma conseguimos 
obter conhecimento que vem de fora e 
que vem dar novas ideias e perspetivas à 
empresa. Um dos objetivos é ter também 
uma área de desenvolvimento da empresa, 
sabendo qual será o potencial que isso nos 
poderá trazer. Estamos diariamente a olhar 
para os processos, a tentar melhorar, a tentar 
aprender, a tentar corrigir os erros. Acho que 
uma empresa que tem esta filosofia, tem um 
futuro promissor, por isso, daqui a dez anos 
havemos de estar aqui.

Luís Vale: Com a dinâmica e a evolução que 
tem havido em alguns automatismos, penso 
que daqui a dez anos as pessoas não terão 
de fazer tanto esforço como fazem hoje.
Já há mais automatismos em termos de 
movimentação de carga em armazéns, e 
também na operação logística. Quiçá nas 
entregas, daqui a dez anos veremos drones 
com o logo da Santos e Vale a entregar mer-
cadoria, em que as pessoas em vez de terem 
de descer as escadas, recebem as mercado-
rias nas varandas.

Armindo Vale: O futuro da Santos e Vale, 
daqui a alguns anos não será feito por nós, 
porque todos nós temos um prazo de vali-
dade e o nosso também vai terminando, 
mas estamos a fazer com que a Santos e Vale 
faça mais quarenta, e mais quarenta e mais 
quarenta…

Luís Vale, Joaquim Vale e Armindo Vale



COMEMORAÇÃO
DOS 40 ANOS

Entre o convívio e confraternização, tivemos 
momentos de reflexão, de motivação e claro 
de animação com um concerto ao vivo do 
grupo “Sons do Minho”. O evento contou 
também com a presença de várias entida- 

des ligadas à história da empresa e por rep-
resentantes da autarquia, a qual, recebeu de  
braços abertos o evento. Deixamos aqui os  
principais momentos do evento, o qual, que- 
remos que se repita muitas e muitas vezes.

No dia 23 de Abril de 2022 a Santos e Vale fez 40 anos de 
atividade e foi organizada uma festa de celebração com a 
presença de mais de 900 colaboradores de todo o país, no 
Pavilhão Multiusos de Arruda dos Vinhos.
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TESTEMUNHOS

Sabemos que são as pessoas que fazem a 
empresa! Veja o que as nossas têm a dizer.

DALILA LIMA
“Nós para além de sermos muito bons na- 
quilo que fazemos, acho que é a nossa for-
ma genuína de trabalhar que faz com que 
nós sejamos diferentes no mercado.”

LUÍS PIRES
“Espero que o futuro da empresa seja man- 
ter o crescimento que tivemos até hoje 
que nos tem dado muita esperança de 
vida para o futuro.”

PEDRO BARNABÉ
“Temos um ambiente de trabalho excelen- 
te, há um grande espírito de camarada- 
gem. Mesmo com a dimensão que temos 
hoje existe uma grande entreajuda.”

ÂNGELO ABREU
“Uma coisa que vemos na nossa admi- 
nistração, é sempre uma visão de querer 
ir mais além e uma aposta em novas áreas 
de crescimento.”

ANA LOURO
“Eu gostava que nós fossemos o Nº1 do 
setor dos transportes! E acho que estamos 
todos a remar nesse sentido.”

JORGE GATO
“O que nos diferencia no mercado é ser-
mos uma empresa com espírito resiliente, 
inconformista e que aposta bastante na 
inovação.”



INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE

A nossa política ambiental, que existe há vá- 
rios anos, conta com diversas ações com o  
objetivo da redução da nossa pegada de 
carbono, nesta senda temos efectuado vá- 
rias iniciativas, como a reconversão da frota 
a diesel para veículos a gás natural e eletri-
cidade, a otimização das rotas dos nossos 

veiculos de transporte e distribuição, a equi- 
pa comercial já está a utilizar veículos elétri- 
cos com zero emissões de CO2, a instalação  
de painéis fotovoltaicos nas nossas platafor- 
mas logísticas e a redução do papel em to- 
das as áreas da empresa, neste último pon- 
to, trabalhamos com processos de digitali- 
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A SANTOSEVALE acelera a sua transição 
energética rumo à neutralidade carbónica.

zação e implementamos ferramentas infor- 
máticas que nos permitem reduzir o papel 
utilizado em cerca de 90%. Sabemos que 
não vamos mudar o Mundo, mas o pouco 
que consigamos fazer pelo ambiente, apesar 
do enorme investimento associado, estamos 
a fazê-lo pelas futuras gerações.
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A SANTOSEVALE conta reduzir a sua pegada 

carbónica em mais de 10% até final de 2022. 

Para isso em muito está a contribuir toda a 

partilha de informação gerada pelo programa 

europeu Lean&Green da GS1, no qual a empre-

sa entrou em 2020, tendo recebido pelas mãos 

do Presidente da República a distinção do pro- 

grama, e onde se comprometeu a reduzir a 

emissão de carbono em 20% em 5 anos.

QUADRO DE INVESTIMENTO EM FROTA

Ano

Unidades

Valor

2018

65

3.025.000€

Total

380

19.425.000€

2019

70

3.300.000€

2020

85

3.600.000€

2021

60

3.000.000€

2022

100

6.500.000€
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SEGURO DE SAÚDE 
PARA COLABORADORES

Hoje, num período em que as empresas en- 
frentam o risco de escassez de recursos hu- 
manos, para uma empresa ser competitiva, 
sendo que este sucesso depende de diver-
sos fatores, a valorização das suas pessoas 
deve ser um foco central. 
A Santos e Vale reconhece a importância da 
gestão poder contar com a sua equipa, e  
por isso, decidiu proporcionar com contri- 
buição total, o seguro de saúde para os seus 
colaboradores.  
O Grupo demonstrou através desta contri- 
buição, o seu compromisso e preocupação,  
com o bem-estar físico e mental da sua 
equipa. A linha de benefícios está na agen- 
da do Grupo, que reconhece que ter uma 
gestão de benefícios estruturada, fortalece 
o clima organizacional da empresa. Deste 
modo os colaboradores ficam mais motiva-
dos a permanecer na empresa e nas suas 
funções. 

A gestão desta linha de benefícios é da 
competência da Wecare Seguros, empresa 
incorporada no Grupo, e que tem a seu car-
go a gestão do portfólio de riscos seguros.  
Conta com uma equipa especializada no 
tema de gestão de benefícios flexíveis, além 
dos restantes riscos inerentes à atividade dos 
transportes e logística. 
Com esta iniciativa, a Santos e Vale procura 
oferecer uma boa experiência de trabalho e 
condições de crescimento na empresa.  Os 
colaboradores não consideram somente be- 

nefícios financeiros, mas sim, um ambiente 
favorável, onde possam aprender novas 
competências e integrar novos desafios, mas  
também, numa empresa orientada para o  
reconhecimento e valorização do capital  
humano. É talvez o maior motor das orga- 
nizações, que reforça a importância de  
promover ambientes de trabalho saudáveis.  
Assim, a recompensa do esforço de cada um 
através deste tipo de benefícios, resulta na 
preservação das suas pessoas.

FILIPE PERNES
“Desde já fica uma palavra de agradecimento 

à empresa pelo conforto com a chegada do 

seguro para todos os trabalhadores, uma mais 

valia que podemos utilizar a nível pessoal ou 

até mesmo incluir a família.”

CÁTIA PEREIRA
“A oferta deste benefício aos colaboradores per-

mitiu o acesso à saúde para todos.”
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Carla Reis - Dep. Seguros

Continuamos a investir na melhoria do bem-estar 
económico, físico e emocional dos nossos colaboradores.

A Santos e Vale reconhece a importância 
da gestão poder contar com a sua equipa, 

e  por isso, decidiu proporcionar com 
contribuição total, o seguro de saúde 

para os seus colaboradores.
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RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Durante o ano são inúmeros os pedidos de ajuda que recebe-
mos e que tentamos concretizar. Sabemos que não vamos 
mudar o Mundo, mas o que pudermos fazer pelas comuni-
dades que nos rodeiam, iremos continuar a fazer.

A Equipa SANTOSEVALE de Ciclismo recebeu os novos equipamen- 
tos, totalmente personalizados, no dia 4 de junho 2022. É um orgu- 
lho para nós ter uma equipa constituída apenas por pessoas da SAN-
TOSEVALE. Bem hajam e boas pedaladas!

EQUIPA DE CICLISMO 
SANTOSEVALE

Estivemos presentes na cerimónia de lançamento do movimento 
“Unidos Contra o Desperdício” que teve como objetivo chamar a a- 
tenção, consciencializar e mudar atitudes para uma economia real-
mente circular. Esta campanha contou com o Alto Patrocínio de Sua 
Excelência O Presidente da República.

MOVIMENTO UNIDOS 
CONTRA O DESPERDÍCIO

Através da Comunidade Ucraniana residente na cidade de Santarém, 
entregamos em Lisboa mais de uma tonelada de bens provenientes 
da campanha de recolha de donativos organizada pela associação e 
que teve como destino a Polónia para apoio aos refugiados.

COMUNIDADE UCRANIANA 
NA CIDADE DE SANTARÉM Porque os animais não podem ser 

esquecidos, efetuamos o trans- 
porte de 200kg de Ração Super 
Premium, gentilmente doadas 
pela Husse Portugal, entregues 
na Associação Anonimais.

ASSOCIAÇÃO 
ANONIMAIS Uma operação de peso com o 

transporte de mais de 20 tone-
ladas de bens alimentares, gen- 
tilmente doados pela Mercado- 
na, para todas as Cáritas em Por-
tugal.

MERCADONA
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Nesta ação efetuamos o transporte de mais de 400kg de roupa, gen-
tilmente doadas pela OM Wash Lavandaria Industrial, e que foram 
entregues na Santa Casa da Misericórdia de Espinho para apoio à 
comunidade local.

OM WASH LAVANDARIA 
INDUSTRIAL

Numa ação conjunta e com o apoio logístico da SANTOSEVALE efe- 
tuamos o transporte de 2 paletes de bebidas, gentilmente doadas 
pela SUMOL+COMPAL, entregues na Associação MRIYA de apoio à 
Ucrânia. Estes produtos fizeram parte de um transporte internacio- 
nal com destino à Polónia.

SUMOL+COMPAL /  
APOIO À UCRÂNIA

Quando uma imagem vale mais que mil palavras... Este foi mais uma 
dia para ajudar! Desta vez com a colaboração do DIA Group que gen-
tilmente doou bens alimentares para juntar à campanha de auxílio 
que os Médicos do Mundo estão a levar a cabo na Ucrânia. As duas 
equipas trabalharam em conjunto para que fazer acontecer.

DIA GROUP / AJUDA À UCRÂNIA
Porque a Segurança é uma das nossas principais preocupações, são 
realizadas ações de formação regularmente para detetar e corrigir 
possíveis falhas nos processos. Desta vez foi na nossa plataforma do 
Carregado, nos dias 12 a 14 de Julho de 2022, com uma formação 
Combate a Incêndios e Matérias Perigosas, para os nossos cola- 
boradores.

FORMAÇÃO ADR
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Somos presença regular em eventos do 
nosso setor e da nossa economia.

Estivemos presentes no 24º Congresso 
de Logística da APLOG - Associação 
Portuguesa de Logística, sob o tema 
“Cadeias de Abastecimento: As Ten- 
dências Futuras”. Tivemos a oportu- 
nidade de transmitir a nossa opinião 
sobre o tema, através da participação 

24º CONGRESSO APLOG
do nosso Administrador Joaquim Vale  
no painel “Operadores Logísticos -  
Os Desafios: da eficiência à susten- 
tabilidade”, partilhando a visão sobre 
as ações de resposta, enquanto Ope- 
rador Logístico, às atuais tendências 
do setor.

PRESENÇA EM EVENTOS
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Premiar a inovação e o empreendedorismo! 
Numa iniciativa conjunta da Loures INOVA, o 
MARL e a Câmara Municipal de Loures e inte-
grado no programa de aceleração “Go Market”, 
a Santos e Vale patrocinou o Melhor Plano de 
Negócios com um prémio final monetário.

LOURES INOVA
Sob o tema “Cadeias de Abastecimento: da 
Ambição à Ação”, o evento realizou-se com o  
apoio da Santos e Vale na Nova SBE em Carca- 
velos nos dias 9 e 10 de Maio de 2022.

SCM CONFERENCE

Estivemos presentes, com o nosso Responsável 
de Inovação e Desenvolvimento João Rocha, a 
falar sobre todas as ações que estamos a desen-
volver nas áreas da sustentabilidade e mobili-
dade urbana.

SMART CITIES SUMMIT

O evento foi, mais uma vez, o ponto de encon-
tro do setor em Portugal. Estivemos presentes 
com o objetivo de receber os nossos clientes e 
comunicar as novidades ao mercado.

EMPACK PORTO

Decorreu no dia 20 de outubro de 2022, o 7º 
Congresso da GS1 Portugal na Nova SBE, sob o 
tema “Inflação, Deflação e Reduflação”, reu- 
nindo vários oradores de referência para deba- 
ter os temas mais importantes da atualidade 
socioeconómica. Este evento contou com o 
apoio da Santos e Vale.

CONGRESSO GS1
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FOMOS NOTÍCIA

Durante os últimos meses fomos notícia em 
vários meios de comunicação social. Fazemos aqui 
um resumo das principais notícias e publicações.

MOB MAGAZINE DINHEIRO VIVO

SUPPLY CHAIN MAGAZINE HIPERSUPER
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PESADOS & MERCADORIASTURBO

LOGÍSTICA & TRANSPORTES HOJEGRANDE CONSUMO
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SEDE
Zona Industrial de A-do-Mourão
2630-526 Santiago dos Velhos
Apartado 749, 2671-601 BUCELAS
info@santosevale.pt
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www.santosevale.pt

LISBOA (Bucelas)
Quinta da Peça - Rua 25 de Abril, 67-69
Bemposta 2670-631 Bucelas
Tel. (+351) 219 688 000 /600 /020

LISBOA (Arruda dos Vinhos)
Edifício SANTOSEVALE
Zona Industrial de A-do-Mourão
2630-526 Santiago dos Velhos
Tel. (+351) 219 689 010

ALGARVE (Algoz)
Quinta da Amoreira, Lt. 1-B
8365-074 Algoz
Tlm. (+351) 961 921 937

LEIRIA (Marinha Grande)
Rua 1º de Janeiro, 151
Lugar de Amieirinha
2430-024 Marinha Grande
Tlm. (+351) 924 101 006

CARREGADO
Edifício SANTOSEVALE
Rua do Sol Nascente
Passinha 2580-357 Alenquer
Tel. (+351) 263 248 118

ALGARVE (Faro)
MARF - Mercado Abastecedor De Faro
Sítio do Guilhim A1 Box 3
8009-021 Faro
Tel. (+351) 927 270 239

SINTRA
Av. Marquês de Pombal, 522/524/526/528
Morelena 2715-128
Pêro Pinheiro - Sintra
Tlm. (+351) 969 702 181

PORTO (Valongo)
Rua do Balteiro, 61
Campo 4440-049 CAMPO VLG
Tel. (+351) 224 159 103/04

BRAGA
Av. Labriosque - Cabreiros
Lugar de Porto Martim e Sacota, 71
4706-768 Braga
Tlm. (+351) 924 101 098

VILA REAL (Constantim)
Zona Industrial de Constantim, Lt. 87
Constantim 5000-082 Vila Real
Tlm. (+351) 962 023 780

VISEU
Parque Industrial Coimbrões, Lt. 86/96
São João de Lourosa 3500-618 Viseu
Tel. (+351) 232 242 201

CASTELO BRANCO
Zona Industrial - Rua E, Lt. B3/B4
6000-459 Castelo Branco
Tlm. (+351) 924 101 082

ÉVORA
P.I.T.E (Parque Ind. Tecnológico de Évora)
Rua do Mármore, Lt. 10
7005-433 ÉVORA
Tlm. (+351) 967 784 420

PORTALEGRE (Elvas)
Rua de Elvas, 24
7350-501 Vila Boim
Tel. (+351) 268 658 100

MAIA
Rua Nova de Salgueiros, 145-B
4475-055 Maia
Tlm. (+351) 961 162 163

GAIA
Travessa Fofim de Aquém, 110
4415-231 Pedroso
Tlm. (+351) 969 870 074

AVEIRO (Albergaria-a-Velha)
Rua do Barreiro, Zona industrial 
3850-147 Albergaria-a-Velha 
Tel. (+351) 234 916 126

COIMBRA
MAC - Entrep. Log. E1, Mód. 1, 7 e 8
Reveles, Taveiro 3045-478 Coimbra
Tlm. (+351) 924 071 217

SETÚBAL
Parque Industrial da Mitrena
Rua Esteiros dos Barris, Lt. 27
2910-738 Setúbal
Tel. (+351) 265 248 122

CASTANHEIRA
Edifício CONFAGRI
Estrada do Porto da Areia
2600-600 Castanheira do Ribatejo

ODIVELAS
R. Marechal Gomes da Costa nº 98
1685-100 Famões 
Tlm. (+351) 964 671 831

ALVERCA
Rua Coronel Edgar Pereira da Costa Cardoso, 
nº 3, Frações D 
2615-382 Alverca do Ribatejo
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