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10.000 m2
Garland planeia expansão do centro logístico de Aveiro
A Garland estuda a expansão do centro logístico de Aveiro, face ao crescimento do volume
de negócios de 1,5 milhões de euros. Atualmente, as instalações com 14 mil metros
quadrados, 15 cais desnivelados e capacidade para 21 mil paletes, junto à zona industrial e
à A25, estão na sua capacidade máxima. Novos terrenos anexos foram já adquiridos pela
empresa, com o intuito de construir um novo centro logístico com dez mil metro quadrados.
“Esta plataforma é de extrema importância estratégica para as operações da Garland já que,
além de se encontrar próxima das principais zonas industriais da zona centro do país, o que
permite entregas e recolhas mais rápidas para importadores e exportadores, funciona como
um interface entre os nossos centros logísticos da Maia e de Cascais”, explica Ricardo
Sousa Costa, administrador responsável pela Logística do Grupo Garland.
O responsável adianta que “para o tecido empresarial desta região, a presença forte de um
operador logístico como a Garland permite que as empresas locais possam dispor de outro
tipo de capacidade de resposta a necessidades de crescimento e de melhores níveis de
serviço, aumentando assim a sua competitividade num mercado já por si extremamente
dinâmico”.
Além disso, o mesmo considera Aveiro “um concelho com um elevado potencial de
crescimento económico, já que possui um tecido empresarial com elevado grau de
modernização, apoiado por importantes infraestruturas, como o porto marítimo ou a
excelente rede viária, essenciais ao desenvolvimento da região”.
Anualmente, a Garland Logística movimenta neste centro cerca de 100 mil paletes, o
equivalente a três mil camiões expedidos e recebidos de componentes e artigos de
desporto, assim como produtos para construção e químicos não perigosos. O centro
logístico de Aveiro dispõe de portaria e segurança 24/7, sistema de deteção e combate de
incêndios, sistemas de controlo de intrusão e acesso, vigilância CCTV e armazenagem em
racks.
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