
CONTACTOS Dias & Filhos, Transportes Internacionais Lda
Areal, 3140-201 Montemor-o-Velho

Email: dias@diasefilhos.pt

Facebook: www.facebook.com/diasefilhos 

Tel: +351 239 688 046
Fax: +351 239 688047

Mais de 15 anos a

   transportar para a Europa... ...because 
            you trust us!

Dias & Filhos Lda, todos os direitos reservados Produzido por Personalita



Quem somos

A Dias e Filhos é uma empresa de transporte 

rodoviário de mercadorias, sediada em Montemor-o-

Velho. Iniciou a sua actividade em 1995, por iniciativa 

do sócio António Dias.

Especializada no transporte de carga geral 

internacional, presta também serviços de transporte 

nacional, grupagem, armazenagem e logística.

Dados gerais:

Ano constituição: 1995

Capital social: 600.000€

Frota: 80 veículos

Colaboradores: 85

Prestar serviços de transporte de mercadorias que 

respondam aos requisitos dos nossos clientes de 

forma rápida, eficaz e profissional.

A nossa missão é 

Os nossos valores são

 Profissionalismo

              Honestidade

                        Transparência

                                 Sustentabilidade

Parque:  22.000 m2

Arazém: 1.500 m2

Oficina: 1.000 m2

Volume negócio: 7 milhões €

Autonomia financeira: 40%

Somos reconhecidos pela qualidade do nosso serviço, rapidez de resposta e

profissionalismo com que trabalhamos.



Tipologia de Serviços:

Transporte de Carga completa

Transporte Expresso

Transporte de mercadorias

perigosas

Grupagem

Armazenagem

Logística

Transportamos para toda a Europa, estando 

especializados nos serviços para a Escandinávia para 

onde realizamos serviços regulares. 

Transportamos a sua mercadoria para outros destinos, 

não regulares, a seu pedido, nomeadamente para 

países como a Eslováquia, República Checa, Polónia, 

Hungria, Eslovénia e Bulgária. Ajustamos o serviço às 

suas necessidades.

SERVIÇOS DE CARGA COMPLETA

Alguns dos produtos que
transportamos:

‐ Produtos para casa, lar e 
decoração

‐ Produtos de bricolage, 
sanitários e cerâmicas

‐ Produtos de confecção, 
moda e sapatos

‐ Papel, vidraria, cortiça e 
mármores

‐ Produtos alimentares e 
medicamentos

‐ Aço, alumínio e 
componentes automóveis

Países com rotas 
regulares

Tempo médio de 
viagem

Suécia
Dinamarca
Noruega

Alemanha
França
Inglaterra

Holanda
Espanha
Bélgica

5 a 6 dias

3 a 4 dias

1 a 2 dias

Expedições semanais, com saídas diárias.

Adaptamo‐nos às necessidades dos nossos clientes.



Disponibilizamos serviços de transporte expresso para 

todos os países da Europa, para responder às suas 

solicitações mais urgentes e que exigem maior rapidez 

de entrega.

Estes serviços são executados por 2 motoristas que 

conduzem de forma rotativa para garantir o melhor  

aproveitamento possível dos tempos de condução e 

repouso que a lei impõe e para a segurança dos 

próprios condutores e da sua mercadoria.

TRANSPORTE EXPRESSO

TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

Realizamos o transporte de matérias perigosas em 

embalagem, conhecido por ADR, garantindo o 

cumprimento das normas legais actualmente em vigor 

nos vários países europeus.

Os nossos veículos estão equipados e sinalizados de 

acordo com o regulamento ADR e os nossos 

motoristas encontram-se certificados para o transporte 

de matérias perigosas. 

Os nossos serviços de 
transporte são efectuados 
ao abrigo da Convenção 
CMR.

Os nossos veículos estão 
equipados com GPS que 
permitem conhecer a cada 
momento o posicionamento 
da sua mercadoria.

A segurança é para nós um 
vector importante na condução 
do negócio pelo que zelamos 
pelo cumprimentos da 
regulamentação relativa aos 
tempos máximos de condução e 
de repouso.

Preocupamo‐nos com a sua e a nossa segurança...

Because we care!



SERVIÇOS DE GRUPAGEM
Veículos disponíveis:

‐ Lona Mega:
Com 25 ton, 3 m de altura 
interior e 100 m³ de volume 
de carga. Especiais para o 
transporte para a indústria 
automóvel.

‐ Veículos transporte 
pendurados:
Com 100 varões, permite 
disponibilizar um serviço 
especializado para responder 
às necessidades da indústria 
têxtil.

Recolhemos a sua mercadoria, transportamo-la para 

os nossos armazéns onde fica durante o tempo que 

desejar. Gerimos as datas de entrega que nos definir, 

expedimos e distribuímos a mercadoria ao seu cliente.

‐ Veículos com tecto 
elevatório Ideal para o 
transporte de mercadorias 
com dimensões especiais.

‐ Veículos com plataforma 
elevatória, até 7 toneladas.

Somos o seu parceiro de transporte...

Because we are Professionals!

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA

Oferecemos serviços de grupagem de mercadorias 

para toda a Europa.

SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM

Possuímos uma área de armazenagem ampla com 

1.500 m2. As entregas podem ser solicitadas com 24 

horas de antecedência.


