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MEGA OPERAÇÃO LOGÍSTICA
Florestação de 350.000 hectares
em Moçambique
EQUIPA
ALS

TRANSPORTE
DE ANIMAIS

LOGÍSTICA
MILITAR

Dois novos proﬁssionais
integram a equipa,
fazendo-nos mais fortes
e mais competitivos para
o servir.

Voos Charter de Cavalos
Lusitanos utilizam
equipamentos de última
geração.

Orgulho em garantir o
regresso seguro dos
nossos militares, após
uma missão cumprida
com sucesso.

MEGA OPERAÇÃO LOGÍSTICA

Florestação de mais de 350.000 hectares
em Moçambique
Em Fevereiro de 2014, a equipa da recém
constítuida ALS, aceita o desaﬁo de um dos
maiores grupos produtores de pasta de papel do
mundo:
Transportar, por via aérea, uma ‘’ﬂoresta’’,
entre dois continentes.
Após 2 anos, a ALS, “voaria’’ cerca de 12 milhões
de eucaliptos, no que é considerado o maior
projecto logístico do sector, a nível Mundial.
Foi graças à grande experiência na gestão logística
de projectos especiais e à demonstração do
sucesso ao lidar com situações de grande
complexidade logística, que a Portucel / The
Navigator Company, entregou à equipa da ALS, o
planeamento e a realização desta Mega
Operação que envolveria, dezenas de
aeronaves, centenas de camiões e sobretudo,
muita, muita, mão de obra.

Poucas horas após a chegada de cada avião a um
dos aeroportos de destino, que nem sempre era o
mesmo, e depois de respeitado os múltiplos
processos administrativos, sanitários, aduaneiros
e, com todos os eucaliptos carregados, de acordo
o plano estabelecido semanas antes, a coluna de
mais de uma dezena de camiões por voo, iniciava
a sua marcha de milhares de quilómetros em
estradas Africanas até ao destino ﬁnal, sempre
acompanhada por elementos da ALS.
A operação foi mais um enorme desaﬁo, de
sucesso, pelo que nos resta deixar registado uma
palavra de enorme apreço e reconhecimento, à
equipa da ALS, que, em bloco, dedicou de forma
empenhada muito do seu tempo a planear,
implementar e controlar mais uma mega
operação, nunca antes realizada!

12 Milhões de Eucaliptos
Do Brasil Até Moçambique

“

Não transportámos árvores...
...voámos uma ﬂoresta.
- Fernando Costa

ALS Managing Partner

Via Aérea
Durante quase 2 anos de operações regulares,
com dezenas de voos em MD11F e B747F, nunca
foram registados incidentes, fazendo o
transporte ocorrer de forma pontual e com toda
a coordenação logística.

Do Produto à Embalagem
Parte do êxito com que se desenrolou operação,
teve por base uma procura de conhecimento do
produto, das suas características físicas, da sua
resistência e ciclos biológicos. Conseguimos assim
apurar o tipo e número de plantas por
embalagem, o grau de humidade ideal e o prazo
máximo para transporte.

”

PARCEIROS

A ALS, representa em exclusivo a Chapman Freeborn, o maior
agente de aviação do mundo, que, nos 3 últimos anos, viu
atribuído pelos seus clientes, o titulo de melhor broker mundial.
Charters de Carga, mas também voos em Jactos Privados ou Voos
de Passageiros (grupos), encontram as melhores respostas nas
equipas especializadas da ALS, com a Chapman Freeborn.
A INTRADCO, unidade de negócios da Chapman Freeborn,
altamente especializada e exclusivamente dedicada ao transporte
aéreo de animais vivos, é um parceiro único a nível Mundial e
garante de máxima segurança.” Por essa razão a ALS há muito a
elegeu como parceiro.

VISITE O NOSSO WEBSITE
WWW.ALS-SOLUTIONS.PT

EQUIPA ALS
Cada Vez Mais Fortes
A ALS conta com a integração na
sua equipa, de Filipe Teixeira e
Carlos Mendes.
Filipe Teixeira, proﬁssional com
uma larga experiência na aviação comercial é o responsável pelo desenvolvimento
de projectos especiais da ALS.
FIlipe Teixeira (Esq.) e Carlos Mendes (Dta.) na Base Aérea de Pristina

Carlos Mendes, coronel da Força Aérea, é o novo Head of Operations da ALS.
Coordena as operações da ALS desde ﬁnais de 2015 e tem, entre outras,
acompanhado com grande envolvimento e elevado proﬁssionalismo as exigentes
operações logísticas de Defesa.
A ambos desejamos o maior sucesso pessoal e proﬁssional!

NOVOS ESCRITÓRIOS
Logística de Frescos Chega
à Madeira

No primeiro semestre deste Ano
a FLS – Fresh Logistics, abriu o
seu novo escritório na cidade do
Funchal. Alfredo Leão, director
geral da FLS, acredita no sucesso da sua equipa local e da resposta positiva do
mercado.

Logislink – O Link logístico com Moçambique

No primeiro dia de 2016, a ALS viu a sua participada em Moçambique , Logislink,
abrir a sua sede na cidade de Maputo. Durante o primeiro trimestre foram abertas
mais 3 delegações, em Nacala; Beira e Vilanculos. Fernando Costa, CEO da
Logislink, aﬁrmou a boa aceitação da empresa no sector de Oil & Gaz e garante a
abertura de novas delegações até ﬁnal do ano.

LÍDER NO TRANSPORTE
DE ANIMAIS
O Transporte de Animais Vivos é uma das
operações mais exigentes na atividade da carga
aérea. Ter presente o bem-estar do animal
durante todo o percurso, obriga a uma
preparação exaustiva em cada passo da
operação.
A ALS/Intradco permitiu transportar com
sucesso 32 cavalos Lusitanos da Guarda Nacional
Republicana, directamente de Portugal para a
Jordânia. Uma equipa de técnicos especializados
zelou, entre o embarque e o desembarque, pela
permanente segurança e conforto de cada um
dos cavalos Lusitanos transportados.

LOGÍSTICA
MILITAR
Em apoio ao operador logístico
vencedor do concurso público, a ALS
coordenou e garantiu mais uma
operação de rotação da Força
Portuguesa destacada no Kosovo, ao
organizar, em Abril, toda a operação
de mais um voo a Pristina, de um
Airbus-310-200, da companhia aérea –
SATA, transportando cerca de 290
militares e várias toneladas de carga.

António Beirão
CEO
2 Anos depois…
A ALS completou recentemente o seu segundo
aniversário e aproveitou para fazer o balanço
da sua actividade, realçando a sua posição, de
relevo, como broker nacional de aviação,
através dos mais de 50 voos charters já
operados, em parceria com a Chapman
Freeborn.
Em paralelo, a ALS , destacou o sucesso obtido
com a abertura, em Janeiro deste ano, da sua
participada,
Logislink
Moçambique,
desenvolvendo e entregando
soluções
logísticas, ‘’taylor made’’, para projectos
industriais, produtos perecíveis e ‘’oil & gaz’’!
Em parceria com a Aviocargo, a ALS garantiu
ainda no mercado Africano, a sua expansão
através da concretização de projectos e
soluções logísticas de valor, em muitos países
da Africa Central (Camarões, Mali, Niger),
estando actualmente em fase de arranque
para mais um escritório operacional, na
República Centro Africana.
Durante o ano de 2015, a ALS alargou a sua
actividade, ao assinar em Madrid com a
Cacesa e através de uma das suas empresas, a
FLS, um contrato de representação exclusiva
para Portugal, Angola e Moçambique.
A Cacesa é uma empresa do grupo IAG (Iberia /
British Airways), especializada no transporte
aéreo de produtos perecíveis e carga expresso.
Com um orçamento do grupo, de cerca de 12
milhões de Euros em 2016, a ALS
vê
conﬁrmarem-se os valores orçamentados,
graças às soluções logísticas, inovadoras, que
apresenta no mercado e à dedicação da
equipa de proﬁssionais que integram a sua
estrutura.
Uma nota ﬁnal de gratidão, aos nossos
clientes,
que
acreditam
nas
nossas
capacidades, como equipa ao darem-nos
oportunidade de demonstrarmos, como num
espírito de verdadeira parceria, a ALS é o
prolongamento da sua Cadeia Logística.

