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MERCADORIAS

Transportadora portuguesa investe
dois milhões em instalações em Madrid
Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

A Transportes Magalhães& Bruno
(TMB) investiu dois milhões de eu-
ros na aquisição de novas instala-
ções em Madrid, numa operação
que visa o reforço da presença des-
ta transportadoranomercadoespa-
nhol,revelouBrunoMagalhães,res-
ponsável da empresa, ao Negócios.
Actualmente,aTMB factura20mi-
lhões de euros/ano, cinco milhões
dos quais em Espanha.

A empresa portuguesa planeia
ocupar as novas instalações – que
contemplamumarmazémcomdois
milmetrosquadradose200metros
quadrados em escritórios – dentro
de um mês.O responsável daTMB
explica que o investimento“foi fei-
to para nos posicionarmos melhor
nomercadoeparaoferecerserviços
de armazenamento e ‘stock’ aos
clientes”,como a flexibilidade para
reposições de“stock”urgentes e ar-
mazenamento temporário. Desta
forma, acrescentou, será possível
“incrementaranossaactividade”no
mercado espanhol.

A Transportes Magalhães &
Bruno está no mercado espanhol
desde 1998, contando com instala-
çõespróprias tambémnacapitalda
Catalunha, Barcelona.A estratégia
da empresa está, por ora, centrada
na Península Ibérica e nas ligações
diárias entre as duas maiores cida-
des de Portugal e Espanha.

“O nosso objectivo actual passa
por consolidar a presença neste
eixo”, salientou Bruno Magalhães,
excluindo assim, para já, o lança-
mentodeoperaçõesnoutrospaíses.
Para operar no mercado espanhol,
aTMB fundou mesmo uma sucur-
sal espanhola.

A frotadatransportadoraportu-

guesa totaliza 130 camiões, dos
quais 70 pertencem à própria em-
presa e os restantes são geridos por
ela – a idade média da frota ronda
ostrêsanos.Comcercade90traba-
lhadores,a empresaaposta forteno
transporteexpresso–eemmateriais
comofrigoríficos,isotérmicosema-
térias perigosas.

Em relação a projecções sobre a
actividadeemEspanha,oresponsá-
vel da TMB não quis adiantar
quaisquervalores,atéporqueaem-
presa não as faz. “Consideramos
que ainda é cedo para ter a noção
do impacto das novas instalações”,
referiu ao Negócios,apontando que
“dentro de um ano”será mais fácil
perceber quais é que podem ser as
suasambições.Alémdisso,apontou
Bruno Magalhães, a própria crise
que se instalou no mercado espa-
nhol,emespecífico,enoscombustí-
veis, em geral, também“complica”
quaisquertentativasdeanteciparrit-
mosdefuturoscrescimentos.Ainda
assim, o mesmo responsável apon-
tou que, desde que a TMB está em
Espanha, tem estado “sempre em
crescimento”.

Transportes Magalhães & Bruno já factura 25%, €5 milhões, no mercado espanhol

TMB | Transportadora portuguesa tem uma frota de 130 camiões.

€20
Milhões
Facturação da TMB
em 2007, da qual 25%
registada em Espanha.


