“Planeamos com antecedência,
para que possa estar descansado.”

Logística de Projectos. O seu projecto nas melhores mãos.

Precisa de apoio?

Você tem a visão. Nós temos a solução.

400 especialistas totalmente dedicados, 43 países, um objectivo comum: a
Kuehne + Nagel é o seu transitário experiente em projectos e parceiro fiável
para todos os desafios que enfrente.

A nossa filosofia para o sucesso é começar cada projecto desde o início. Ao
juntar-se à Kuehne + Nagel, cria a solução perfeita para cada tarefa futura.

Obstáculos nas fronteiras. Rotas impossíveis. O mundo da
logística de projectos está repleto de desafios diários. Para
ultrapassá-los, pode contar com a Kuehne + Nagel como
seu parceiro com a experiência e conhecimento certos para
adicionar valor ao seu projecto. Mas é mais do que apenas
um serviço : é sobre apoiar a sua empresa na realização dos
seus objectivos, não importa o quão ambiciosos sejam.
As capacidades de consultoria, planeamento, preparação
e execução estão todas nas mesmas mãos. Não importa
o quão complexo sejam os desafios tais como localização
remota, tamanho e peso do equipamento, horários de
entrega apertados ou infra-estruturas públicas em mau
estado, se houver uma solução – nós encontrámo-la.
Somos mais do que apenas o transportador físico do seu

projecto. Podemos acrescentar valor no estágio inicial do
seu projecto, através de soluções económicas da fábrica
para o local, com os melhores padrões da indústria. Os
nossos engenheiros de transporte internos e arquitectos
navais superam desafios técnicos com soluções práticas de
transporte.
Seja qual for o requisito do seu projecto, os nossos
especialistas dedicados têm conhecimento para criar uma
vantagem competitiva.
LOGÍSTICA DE PROJECTOS
Soluções individuais para cada desafio logístico – a
Kuehne + Nagel cria transparência total da sua
supply chain ao longo do processo de expedição e
envio

O SEU PARCEIRO FIÁVEL
Cada projecto tem os seus desafios. Os nossos profissionais
experientes nesta indústria estão ao seu lado a cada passo
do caminho para garantir o sucesso do seu projecto. A
Kuehne + Nagel entrega a tempo, sempre.

O SEU PRESTADOR DE SERVIÇOS ÚNICO
A sua visão é o motor que nos leva à perfeição. Ao
permitir-nos fazer parte do seu projecto, obtém todos os
conhecimentos de uma fonte apenas. A Kuehne + Nagel gere
todos os passos durante todas as fases do planeamento e
execução, mantendo os seus interesses em primeiro lugar

QSHE & S
Com uma longa tradição de compromisso com a qualidade,
conduzimos a melhoria contínua dos processos em benefício
dos nossos clientes. Guiados pelo principio de que todos os
nossos negócios são conduzidos num ambiente de trabalho
seguro e saudável e protecção ambiental, a Kuehne +
Nagel estabelece padrões de Qualidade, Segurança, Saúde
e Ambiente, mantendo os mais altos padrões de segurança
para pessoas, dados, material e equipamentos.

CONFORMIDADE
Estamos certos que o nosso Programa de Ética e
Conformidade não é apenas um instrumento de prevenção
de riscos para nos proteger de consequências negativas
como sanções ou danos de reputação, mas muito mais uma
oportunidade e estratégia única para fazer a diferença num
mercado global competitivo. O nosso Código de Conduta
serve como um guia para as interacções diárias de negócios
e explica a nossa cultura encorajando comportamentos
éticos.

A SUA REDE GLOBAL
Com a Kuehne + Nagel, o seu projecto está em mãos seguras. Conhecimento profundo dos países e relações bem
sucedidas com as autoridades públicas, permitem-nos executar tarefas complexas em todo o mundo. Desde as
Américas ao Médio Oriente, de África ao Mar do Norte e dos projectos do Ártico até localizações desertas, a nossa
rede global enfatiza cada estágio do seu projecto. Conecta-o com todas as partes do mundo.
Para os projectos dos seus clientes, aplicamos uma metodologia central e regional de torre de controlo de projectos
para uma expedição eficiente, controlo de envios e monitorização de eventos da supply chain. A gestão de eventos
dos projectos é suportada pela nossa solução online, oferecendo aos nossos clientes visibilidade total da supply
chain até ao nível do item por linha.

ENERGIAS RENOVÁVEIS
Criação de energia (estações de energias
fósseis, motores a diesel, turbinas de água,
hidroelectricidade, parques eólicos, energia solar,
biocombustíveis, …)
• Transmissão e distribuição de electricidade,
subestações.
ÁGUA
• Sistemas de esgoto
• Instalação de dessalinização de água
InfraESTRUTURAS
Desenvolvimento de sistemas de
transporte público
• Projectos de expansão e construção de
aeroportos e portos

minas & metalurgia
• Projectos de capital (green or
brown field mining development))
• Fábricas de aço e alumínio
• Projectos de metais preciosos,
ouro, diamantes, minérios de ferro,
cobre e mina aberta

Industrial
• Fábricas de cimento
• Destilarias
• Fábrica de celulose e papel
• Instalações gerais de produção

OIL & GAS, PETROCHEMICALS
• Projetos de capital (desenvolvimentos
Upstream e Midstream)
• Refinarias e complexos petroquímicos
• Fábricas de GNL e GTL
• Plataformas offshore, plataformas fixas
(jackets), unidades de refinação (DCU) e
topsides
• Novas construções e petroleiros
convertidos para navios FPSO, FDPSO e FSO
• Programas de perfuração
• Oleodutos
• Movimentação de Plataformas Petrolíferas

Em todo o lado. A toda a hora. A seu lado.

LOGÍSTICA DE PROJECTOS
• Um dos principais transitários de projectos mundiais
• Mais de 400 especialistas dedicados a logística de projecto
• Serviços na origem: expedição do fornecedor, exportação da embalagem,
Recolha e Despacho de Exportação, consolidações
• Gestão do frete: embarque marítimo, rodoviário, aéreo, courier e em mão
• Serviços no destino: despacho de importação, processamento de isenções de
direitos, controlo de documentos, armazenagem e entrega
• Gestão de Projectos: Planeamento Logístico; estudos de percursos; métodos
de segurança e controlo de riscos; implementação das regras de Qualidade,
Segurança, Meio Ambiente e Saúde afectas ao projecto; obtenção das devidas
licenças junto das autoridades locais.

OS BENEFÍCIOS DAS LOGÍSTICA DE PROJECTOS INCLUEM
• Fiabilidade no planeamento do seu projecto associado a 125 anos de
experiência
• Suporte local em mais de 1.200 locais em mais de 100 países
• Optimização de custos através de consolidações
• Tempos de entrega mais curtos através da garantia de conformidade do
documento
• Previsão de entrega fiável com soluções aceleradas integradas pelo sistema
• Aperfeiçoamento dos prazos de entrega por via de reports de performance
dos vendors
• Redução de Riscos de Perdas e Avarias graças às capacidades e suporte dos
nossos próprios Engenheiros Técnicos

www.kuehne-nagel.pt

