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FRIOPUERTO - JOÃO GAITAS

“TECNOLOGIA ESTÁ
NO CORAÇÃO
DA NOSSA ESTRATÉGIA”
Nasceu no porto de Sines o novo projecto da espanhola Friopuerto, cujo foco é a prestação de serviços de armazenagem e manipu-
lação de produtos a temperatura controlada em operações de importação e exportação.  Fundada em 2003, pelo grupo Romeu, a
Friopuerto conta hoje com instalações em Portugal, Espanha, México, Marrocos e Uruguai. A Logística Moderna falou com João
Gaitas, country manager do grupo Friopuerto em Portugal e director-geral da empresa em Sines.
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Logística Moderna – Em
termos pessoais, como sur-
giu a sua aproximação à
Friopuerto e o convite para
liderar o projecto da Frio-
puerto em Portugal?
João Gaitas – Já conhecia a
Friopuerto e o seu director-
geral há muito tempo e desa-
fiei-o a fazer um projecto em
Leixões. Nesse momento, co-
meçou a nossa associação.
Entretanto, o projecto de Lei-
xões demorou um pouco a
avançar e, pelo caminho, sur-
giu o projecto de Sines. Natu-
ralmente que fazia todo o
sentido estar à frente deste
projecto e foi isso que fiz.

O que motivou o surgi-
mento deste projecto em
Sines?
Este projecto surge por existir
uma percepção de um grande
fluxo de frutas para Sines,
tendo a Mediterranean Ship-
ping Company (MSC) apos-
tado muito neste porto como
ponto de chegadas das suas
linhas principais. A MSC
tem, aliás, excelentes transit
times para Sines e, como se
sabe, o tempo em logística de
produtos perecíveis é nuclear.
Além disso, em Sines não
existia frio e não era, particu-
larmente, um local de destino
desta tipologia de produtos. 
Por um lado, a Friopuerto
vem apostar num serviço de
transbordos para depois en-
viar a mercadoria por camião
para os seus destinos e, por
outro, passa a disponibilizar
câmaras de armazenagem
para mercadoria a tempera-
tura controlada. Como objec-
tivo último, pretende
começar a fazer consolida-
ções para exportação. Essa é
uma aposta que leva o seu
tempo, mas na qual o grupo
já está a trabalhar.

O que desenvolvemos em
Sines é uma mais-valia, quer
em termos de frio e know
how para trabalhar em frio,
quer em termos de qualidade,
nomeadamente controlo ab-
soluto ao nível da tempera-
tura, humidade e
rastreabilidade. Relativa-
mente à rastreabilidade, sabe-
mos, exactamente, de onde
vem a mercadoria, como
vem, como fica nas nossas
instalações e como sai. Os
mecanismos de controlo que
possuímos estão perfeita-
mente testados e contamos
com software próprio desen-
volvido internamente. No
fundo, temos todas as condi-
ções para fazer um bom tra-
balho e oferecer um bom
serviço a quem queira forne-
cer um serviço em condições
e esteja preocupado com a
qualidade dos produtos que
tem no mercado.

As tecnologias são uma das
apostas da Friopuerto?
A tecnologia está no coração
da nossa estratégia empresa-
rial para melhor servimos os
nossos clientes. Temos inves-
tido, continuamente, nos úl-
timos avanços tecnológicos
para poder garantir uma per-
feita rastreabilidade, um nível
de serviço de 99,99%, bem
como tempos de resposta
mais rápidos para que os nos-
sos clientes melhorem a sua
cadeia de abastecimento e a
controlem em tempo real. 
Os nossos armazéns estão
equipados com um sistema
WMS desenvolvido por nós,
o que nos permite adaptá-lo,
facilmente, às necessidades
dos nossos clientes, bem
como equipamentos manuais
equipados com rádio-fre-
quência, integração por EDI
com sistemas ERP mais co-

muns, ligações telemáticas
com as autoridades aduanei-
ras locais e um sistema de
tracking por web para os nos-
sos clientes.

Qual foi o investimento rea-
lizado pela Friopuerto em
Sines?
Em Sines realizamos, numa
primeira fase, um investi-
mento de cerca de 2,5 mi-
lhões de euros, que envolveu
a construção de um armazém
de 3.100m2, composto por
duas câmaras refrigeradas,
destinadas principalmente a
receber fruta fresca (entre
0ºC e 18ºC), um cais de mo-
vimentação com 750m2 e um
total de oito cais de carga e
descarga, tendo capacidade
para mais de 1000 paletes. 
A segunda fase do projecto,
que deverá concretizar-se
dentro de alguns meses, du-
plicará a capacidade das ins-
talações, contemplando
também câmaras bi-tempera-
tura para produtos congela-
dos.

Sines está mais distante dos
principais mercados de con-
sumo do que, por exemplo,
os portos de Lisboa ou Setú-
bal. A que se deve a aposta
em Sines?
Essencialmente apostámos
aqui devido às linhas maríti-
mas. É a Sines que chegam os
grandes porta-contentores,
todos com mais de 10.000
TEUS, e onde se regista um
grande volume de chegadas,
não em Lisboa ou Setúbal. O
porto de Sines representa,
neste momento, mais de 50%
das descargas de contentores
em Portugal, sendo que, ob-
viamente, também se destaca
em número de contentores
frigoríficos (reefers). Neste
sentido, revelou-se impor-

tante o investimento da Frio-
puerto, uma vez que é especí-
fico para os produtos horto
frutícolas, neste caso a fruta.
No entanto, já fomos sonda-
dos também para receber
outro tipo de produtos.

O facto de o porto de Sines
não ter sido afectado pelas
greves dos estivadores pesou
nesta decisão?
Sim também, mas, além
disso, existe uma postura por
parte da Administração do
Porto de Sines (APS) que não
posso deixar de sublinhar.
Somos, provavelmente, o
cliente mais pequeno do
porto, mas somos tratados ao
mesmo nível de qualquer
outro. A postura aqui é com-
pletamente diferente da de
todos os outros portos do
mundo, o que é agradável e
permitiu que as negociações
decorressem a uma veloci-
dade inacreditável. Além da
nossa dimensão, entrar no
domínio portuário é algo
sempre complicado, mas,
hoje, quando olho para trás,
parece que não existiram pro-
blemas nenhuns e os que
houve foram resolvidos com
uma facilidade incrível. De-
pois existe uma preocupação
por parte da APS de integrar
a empresa, tanto no ambiente
portuário, como no ambiente
regional. Há uma cultura de
ajuda às empresas que estão a
instalar-se, não só para faze-
rem a obra em si, como tam-
bém para começarem a
funcionar. No fundo, houve
muitas ajudas por parte da
APS e não posso deixar de
sublinhá-lo, até porque além
de acelerar os processos de
forma incrível é algo que não
esperava.

É algo que não tem verifi-

cado em Leixões?
É um facto que andamos a
discutir com a Administração
do Porto de Douro e Leixões
(APDL) há três anos e não
chegamos a uma conclusão.
Temos um contrato assinado,
mas não há meio de as coisas
avançarem.

O que contempla o projecto
de Leixões?
Em Leixões temos um pro-
jecto muito interessante e
mais ambicioso, até porque
foi lá que tudo começou.
Trata-se de um projecto que
não se esgota no comércio
externo, ou seja, terá também
uma intervenção na logística
local e tem tudo para correr
bem. Será um investimento
para o pólo I da Plataforma
Logística do Porto de Leixões
e espero que esteja a funcio-
nar no próximo ano.

Concretamente, o que é falta
para este projecto avançar?
Falta lançar um concurso pú-
blico e avançar com a obra.

O facto de estarem muito
dependentes das adminis-
trações portuárias não é,
por si só, uma limitação?
Esse é o nosso foco e o nosso
ambiente de trabalho. Todas
as plataformas do grupo
estão localizadas nos portos
porque o nosso foco é o co-
mércio externo, ou seja, faze-
mos logística de produtos
refrigerados no âmbito do co-
mércio externo. Estamos hoje
nos portos de Valência (Espa-
nha), Tangermed (Marrocos),
Veracruz (México) e Monte-
vidéu (Uruguai) e Sines.

A dependência das próprias
linhas marítimas não se
transforma num constrangi-
mento?
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as exportações do Sul de Es-
panha para Sines.

Este será um trabalho
conjunto com as restantes
entidades envolvidas, no-
meadamente com as admi-
nistrações portuárias?
Sim, mas também com as
próprias plataformas logísti-
cas interiores de Espanha,
nomeadamente Badajoz. Já
estamos a trabalhar nesse
sentido. Além disso, temos de
fazer uma boa campanha
junto dos exportadores, pois
é basicamente com eles com
quem temos de relacionar-
nos. Dentro do grupo Romeu
existe uma mobilização glo-
bal nessa tarefa.

Os armazéns do grupo, que
referiu anteriormente, estão
todos operacionais?
Em Valência está totalmente
operacional. Em Montevidéu
trata-se de uma concessão de
um armazém que já existe e
onde começaremos a operar
rapidamente. Em Tangermed
foi realizada uma experiência
com uma carga e estamos
prontos a arrancar. Em Vera-
cruz já estamos a operar em
velocidade de cruzeiro e já
começamos a medir as neces-
sidades de uma expansão. 
Além do armazém, têm
também meios de trans-

porte, nomeadamente frota
de pesados?
Não, o nosso foco é a logís-
tica interna. No entanto,
hoje em dia há acordos de
toda a espécie ao nível do
transporte. Em Sines, o
transporte do terminal para
aqui, é assegurado por
transportadores locais com
os quais temos acordos.
Para o transporte interna-
cional também temos acor-
dos, no entanto, alguns
clientes têm os seus pró-
prios acordos com transpor-
tadores. Evidentemente que
em função dos fluxos, fre-
quências e volumes de
transporte poderão ser cria-
das algumas fidelizações
com transportadores.

Quais são as previsões
para este primeiro ano de
actividade?
Ainda é um pouco prematuro
falarmos sobre valores. Posso
dizer que o grupo Romeu
está perfeitamente alinhado
com o nosso objectivo e tem
uma grande preocupação em
divulgar a existência de cada
uma das plataformas existen-
tes, nomeadamente ao nível
do estabelecimento de siner-
gias entre as várias empresas
do grupo.

Rita Simões de Sousa

Não. Por exemplo, voltando a
Leixões, a plataforma terá de
certeza os seus clientes e ha-
verá com certeza negócios no
mercado regional. Estamos
localizados num ambiente
portuário, mas é algo que não
está blindado e permite ou-
tros negócios. Sines não per-
mite, porque a actividade
importadora e exportadora
está a mais de 150km. Existe
aqui alguma produção horto
frutícola, mas destinada ao
mercado europeu, ou seja,
para transportar hoje por ca-
mião para amanhã estar em
Paris.

Esta plataforma está com-
pletamente operacional?
Está operacional e começou a
operar em meados de Abril.

Quem é o primeiro cliente
da Friopuerto?
Os nossos clientes são quase
todos os que são clientes da
empresa em Valência. Este é
um negócio que não se de-
senrola por contratos. Esta
plataforma é, essencialmente,
para operações de cross doc-
king e para armazenamento
em caso de a mercadoria não
caber toda num camião ou
ser dirigida a mais que um
destino.

Refere da importância da

empresa na região, em ter-
mos de recursos humanos
qual a aposta que está a ser
feita?
Esta é uma actividade de capi-
tal intensivo, ou seja, um forte
investimento e um volume de
negócios relativamente redu-
zido comparativamente ao in-
vestimento. Hoje em dia,
como todo o trabalho tem
uma grande automatização, é
uma área que não emprega
muita gente.
Pensamos arrancar com 10
pessoas. Se conseguirmos in-
troduzir actividades com
maior valor acrescentando,
reforçaremos os quadros.
Optámos por trabalhar com
menos pessoas e ir engros-
sando os quadros à medida
que as solicitações forem sur-
gindo e à medida que seja ne-
cessário implementar novas
soluções. 

Que novos investimentos
estão previstos para Sines?
Neste momento, queremos ar-
rancar com a instalação como
está, focando-nos na operação
de transbordo de frutas, des-
consolidação, carga e armaze-
nagem. No Lnal do ano
veremos como se comportou o
mercado e analisaremos as
oportunidades existentes para
avançarmos para outras áreas,
designadamente congelados,

bem como aumentaremos a
área ocupada.

Quais as dimensões previs-
tas para a nova área?
Para já temos mais 50% da-
quilo que existe neste mo-
mento. Porém, podemos
crescer muito mais. Com a
abertura que a APS tem de-
monstrado, basta-nos ajustar
e medir bem as nossas neces-
sidades e arranjaremos sem-
pre uma solução. 

Em termos de desafios,
quais são os maiores cons-
trangimentos que tem en-
frentado?
O grande problema que
temos em Sines, sendo nossa
obrigação combatê-lo, está
relacionado com a sazonali-
dade. Com os serviços que
estamos agora a oferecer e
que são inéditos em Sines po-
derá ajudar-nos a arranjar
novas fontes de origem de
produtos e a combater a sazo-
nalidade. Depois o desafio
passa por consolidarmos esta
plataforma e buscar soluções
de exportação através de
Sines.

Falamos de que regiões?
Ao nível da exportação para
África e América. Na origem
falamos de toda a Península
Ibérica, ou seja, tentar desviar


