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Em Munique
Grupo Torrestir marca presença na Transport Logistic
O Grupo Torrestir, que opera no mercado de prestação de serviços integrados de transporte
de mercadorias, distribuição e logística, vai marcar presença pela 4ª vez consecutiva na
Transport Logistic, o maior certame internacional de transportes e logística, que decorre de 9
a 12 de maio em Munique, na Alemanha. Segundo a empresa, a aposta nesta feira
internacional vai ao encontro da estratégia que o Grupo Torrestir tem vindo a desenvolver no
mercado internacional e no apoio às empresas exportadoras, explica Fernando Manuel
Torres, business manager do grupo: “Através das filiais em Espanha, Alemanha, Angola e
Moçambique que visam apoiar as nossas operações internacionais, assim como de uma
rede de agentes estrategicamente localizados nos restantes países europeus, temos vindo a
apostar no crescimento da atividade nos mercados internacionais. É nosso objetivo central
apoiar e reforçar a competitividade dos nossos clientes e responder com eficácia, qualidade
e rapidez a todas as suas necessidades". De salientar que a atividade internacional
representa 45% da atividade do grupo. Numa área total de 42m2, o Grupo Torrestir vai
apresentar os seus serviços e produtos ao mercado externo, no stand B4.434, Pavilhão B4.
O grupo português tem ainda como objetivo divulgar a sua oferta global e integrada de
soluções para o armazenamento e transporte de mercadoria que visa apoiar e reforçar a
competitividade dos seus clientes. Para Fernando Manuel Torres, “Temos vindo a
diversificar o nosso negócio, disponibilizando serviços que passam pela logística,
armazenagem, distribuição, transportes internacionais, transitários, serviços courier, cargas
globais, assim como a prestação de todos os serviços complementares e de valor
acrescentado. Proporcionamos um controlo total e informação sobre todo o processo de
movimentação da mercadoria aos nossos clientes”.
O grupo Torrestir tem vindo a crescer anualmente a um ritmo de dois dígitos e conta
atualmente com 1.700 colaboradores, 12 plataformas de Cross Docking, 2 armazéns de
logística integrada e 1100 veículos próprios.
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