Líderes no Apoio à Gestão de Terminais Portuários
de Granéis Alimentares
AGILIDADE | EFICIÊNCIA | COMPETITIVIDADE | CONTROLO DE PROCESSOS | SEGURANÇA

Quem somos
A FORDESI é uma tecnológica portuguesa fundada em 1988 e com 30 anos de
experiência nos setores da logística e transportes. Conta no seu portfólio com
uma oferta a 360º que vai desde o desenvolvimento e integração de soluções
até à consultoria e inovação.
Desenvolvemos as soluções tecnológicas mais adequadas, para cada cliente,
aumentando a sua automatização, desmaterialização e controlo de processos.
Resultados: aumento do grau de satisfação dos clientes, melhoria da
comunicação entre os intervenientes, ganhos efetivos de eficiência operacional
e projeção para o exterior de uma imagem de eficiência e modernidade.

Benefícios

Terminais Portuários
com solução da FORDESI:

 Melhoria da qualidade de serviço e satisfação de

Silopor Trafaria
Porto de Lisboa

 Aumento da eficiência operacional e consequente

Silopor Beato
Porto de Lisboa

 Melhor planeamento, controlo de processos e

Silopor Vale Figueira
Silo de Sequeiro
Lisboa/Santarém

Clientes, Distribuidores e Cadeia Logística
redução de custos

produção de relatórios

 Redução de erros e otimização da estrutura de RH
 Compliance com a autoridade tributária e alfândega

Silos de Leixões
Porto de Leixões

 Rastreio de processos com suporte para HACCP e
norma ISO 22 000

 Imagem de eficiência e modernidade para o exterior

KEY
NUMBERS:

De que forma?

Capacidade de armazenagem
total instalada sobre gestão
aprox. 500.000 toneladas

One Stop Shop, solução web que permite:

Número médio em expedição
rodoviária

 Gestão integrada - receção, armazenagem e

750 veículos/dia

 Gestão de portarias, pesagens e tráfego

Quantidade média mensal
movimentada

 Gestão do Negócio “com o Cliente” - Portal Web

230.000 toneladas/mês

expedição

para Clientes e Distribuidores com níveis de acesso
e visibilidade restrita

 Ligação em tempo real ao hardware de automação,
portarias, quiosques e dispositivos móveis

 Faturação de contratos com ligação a ERP
 Documentação de transporte com ligação à AT

Recursos humanos alocados
às portarias e atendimento
por terminal

2 homens/dia
Tempo médio de
atendimento de um veículo
(portaria e atendimento)

7 minutos
Tempo médio total de um
veículo (entrada-saída)

25 minutos (dependente do

terminal)

Agendar Reunião com um especialista

Número médio de autorizações
de expedição dos clientes

www.fordesi.pt | +351 213 839 280 | geral@fordesi.pt

1.900 autorizações/ano

