WE
CARRY
YOUR
BUSINESS
FORWARD

"A APOSTA É HOJE A MESMA
QUE FOI EM 1977, LEVAR
MAIS LONGE O NEGÓCIO DOS
NOSSOS CLIENTES"
ANTÓNIO MONTE
Dir. Geral da CONTEMAR

A CONTEMAR
WE CARRY YOUR BUSINESS FORWARD
A nossa missão é garantir o know-how, os recursos humanos e os
parceiros para que a CONTEMAR apresente sempre aos seus
clientes
a
melhor
solução
no
transporte
internacional
de
mercadorias.
Estamos localizados no Porto e em Lisboa e os nossos escritórios
estão equipados com as últimas soluções de comunicação,
permitindo-nos providenciar aos nossos clientes informação fiável
e soluções de qualidade para as suas necessidades, tudo isto à
distância de um clique.
Através de processos de gestão de alta performance estamos
constantemente a melhorar de forma a garantir uma maior
produtividade e eficiência nos serviços oferecidos.
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O COMPROMISSO
OS CLIENTES EM PRIMEIRO LUGAR
Serviço personalizado e assistência dia-a-dia são os pilares da
nossa filosofia empresarial, razão pela qual tantos clientes nos
confiam a sua valiosa carga.
No Transporte Internacional, os Serviços de Logística por mar,
terra ou ar precisam do total apoio de equipas profissionais,
capazes de agir com eficiência e de tomar decisões rápidas, que
são os passos básicos para consolidar o seu negócio, e o nosso
também.
A CONTEMAR está sempre à procura de lhe oferecer as melhores
soluções de transportes a preços competitivos, contando para isso
com uma rede de Armadores, Transportadores, Companhias
Aéreas, Câmaras de Comércio e Despachantes.
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O SEGREDO
AS PESSOAS SÃO A NOSSA ALMA!
Sabemos que o sucesso das empresas depende das pessoas e com
orgulho dizemos que CONTEMAR conta com uma equipa altamente
profissional, dedicada e que coloca sempre o cliente no centro do
seu trabalho.
Somos mais de 20 pessoas, misturamos recursos humanos com
mais de 40 anos de experiência, o que nos dá a segurança de
saber tudo sobre este negócio, com a inovação da juventude, o que
nos permite estar preparados para os desafios e inovações do
futuro.
A força da CONTEMAR é a força dos seus colaboradores.
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SERVIÇOS
SERVIÇO GLOBAL DE TRANSPORTE

TRANSPORTE MARÍTIMO

CARGA AÉREA

SERVIÇOS DE APOIO

SERVIÇO GLOBAL
DE TRANSPORTE
SOMOS O PARCEIRO QUE LEVA O
SEU NEGÓCIO MAIS LONGE!
A nossa alta performance nos serviços de
transporte permite-nos oferecer sempre a
melhor
solução
logística
por
muito
complexo que seja o desafio.
Como parceiro logístico do seu negócio
conseguimos trabalhar de forma a otimizar
todo o processo logístico, reduzir custos,
melhorar tempos de entrega e libertar
recursos internos da sua empresa para que
possa dedicar todas as energias ao seu
negócio.
Os mais de 40 anos de experiência no
sector, a excelência dos nossos serviços
Marítimos, Aéreos e Terrestres e a nossa
equipa altamente profissional dá-nos a
confiança para oferecer um serviço de
transporte 360º de forma a cobrir todas as
necessidades da sua empresa.

ESTUDO PRÉVIO DAS
NECESSIDADES DA EMPRESA

COBERTURA
GLOBAL

GESTOR PERSONALIZADO
DA SUA CONTA

SERVIÇOS
DE APOIO

SERVIÇOS GLOBAL
MAR, AR E TERRA.
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TRANSPORTE
MARÍTIMO
A TRANSPORTAR A SUA CARGA
DESDE 1977!
Taxas competitivas, prazos de entrega,
cobertura global e gestão de todo o
processo são essenciais no serviço do
transporte marítimo. Na CONTEMAR temos
tudo
isso,
mas
com
um
serviço
personalizado onde colocamos o cliente no
centro de todo o processo.
Vemos
as
relações
comerciais
como
parcerias. Uma cooperação constante e
confiável permite-nos entender as suas
necessidades e desenvolver juntos soluções
otimizadas e personalizadas de serviço
marítimo.
A nossa relação com mais de 40 anos numa
rede
global
de
agentes,
as
relações
estreitas com as principais empresas de
transporte marítimo do mundo e a nossa
equipa altamente profissional garantem o
transporte tranquilo das suas cargas para
qualquer ponto do globo.

CONTENTORES
COMPLETOS

20′, 40′, HC, DRY VAN + FLATS
+ OPEN TOPS + REEFERS

NVOCC
LCL

DOCUMENTAÇÃO
DE EMBARQUE

DESEMBARAÇO
ADUANEIRO
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CARGA
AÉREA
DÊ ASAS AO SEU
NEGÓCIO!
A carga aérea é uma atividade altamente
dinâmica, com a procura e as capacidades
de carga em constante mudança. Nesse
ambiente é fundamental encontra a solução
certa para que o seu transporte aéreo
possa dar asas ao seu negócio.
A relação de longa duração que mantemos
com os principais operadores do transporte
aéreo permitem-nos ter soluções muito
competitivas e trabalhadas à sua medida
para qualquer ponto do globo.
A Contemar é agente reconhecido pela IATA
e as nossas equipas, nos escritórios de
Lisboa e Porto, garantem suporte ao cliente
r á p i d o , r i g o r o s o e b e m i n f o r m a d o , f a t o r e s
fundamentais para o sucesso da logística
aérea.

COBERTURA
GLOBAL

MEMBRO
IATA

GESTOR PERSONALIZADO
DA SUA CONTA

ATÉ 48H
CARGA EXPRESSO URGENTE
1 A 3 DIAS
ENVIO PRIORITÁRIO
3 A 5 DIAS
STANDARD
5 A 7 DIAS
ECONÓMICO

SERVIÇOS
DE APOIO
TUDO O QUE PRECISA
PARA A GESTÃO DA SUA CARGA
Completamos a nossa actividade principal com uma ampla gama de
serviços de valor acrescentado para tornar o mundo dos transporte mais
fácil para si.

TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
- Camiões completos
- Cobertura nacional
- Levantamento e
entrega doméstica

GESTÃO DE
DOCUMENTAÇÃO
- Certificados de Origem
- Certificados Oficiais
- Consulado
- Certificados de navio
- House Bill of Lading
- Seaway Bill

GESTÃO
ARMAZEM
- Receção diária (08h às
18h de 2ª a 6ª)
- Armazenamento
- Armazém de entreposto
- Exportação/Importação

SERVIÇOS
ADUANEIROS
- Procedimentos
alfandegários de entrada e
saída
- Desalfandegamento em
Espanha e na Europa do
Norte.
- T2Le Euro 1

PROJETOS
ESPECIAIS
- Fumigação
- Inspeções 
- Cargas especiais
- Cargas de grandes
dimensões

SEGURO DE
TRANSPORTE
- Consultadoria na
contratação
- Gestão do processo
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CONTACTOS
ESCRITÓRIOS
PORTO
Sede
Avª da Boavista, 3477 6º
4100-139 Porto * Portugal
Tel +351 226 156 664
contemar.oporto@contemar.pt

LISBOA
Filial
Avª da República da Bulgária, Lote 15, 4º D
1950-375 Lisboa * Portugal
Tel: +351 21 393 27 50
contemar.lisbon@contemar.pt

PEDIR COTAÇÃO
FORMULÁRIO DETALHADO
FORMULÁRIO RÁPIDO

WWW.CONTEMAR.PT

READY TO DO
BUSINESS?
WE CARRY YOUR BUSINESS FORWARD

