São João da Talha

“Rota das Empresas” visita SEUR

A SEUR, empresa de serviços de transporte urgentes, instalada na freguesia de
São João da Talha desde 2006, recebeu, no dia 26 de abril, a visita da Câmara
Municipal de Loures no âmbito do projeto “Rota das Empresas”.
Este projeto, promovido pelo Departamento de Atividades Económicas e Turismo,
pretende fomentar uma relação mais estreita entre o Município de Loures e o tecido
empresarial do Concelho, tendo já realizado
inúmeras visitas a empresas.
Assim, e de modo a conhecer melhor o ramo de
atividade da SEUR, Emília de Figueiredo,
vereadora responsável pelo Departamento de
Atividades Económicas e Turismo da Câmara
de Loures, deslocou-se às instalações da
empresa, sendo recebida pela Diretora Geral,
Mónica Rufino.
“Tendo em conta que as empresas são criação
de riqueza e de postos de trabalho, o nosso
objetivo é criar uma relação ainda mais
dinâmica entre a Câmara Municipal e as
empresas, que também contribuem para a
saúde financeira do Município”, começou por
afirmar Emília de Figueiredo.
“Estamos aqui para apresentar os nossos serviços à SEUR e, assim, tentar contribuir para a melhoria das
condições da empresa e dos seus colaboradores”, adiantou.
Entre os serviços apresentados estiveram o
Serviço de Informação e Apoio ao Investimento,
o Gabinete de Apoio ao Consumidor, o Serviço
de Informação e Pesquisa Económica e também
a Área de Apoio à Agricultura Sustentável.
Transportes urgentes desde 1942
A SEUR, primeira empresa de transporte
urgente e logística integral em Espanha, tem
cuidado dos envios dos seus clientes desde
1942, quando realizou o primeiro deles entre
Madrid e Barcelona, criando um novo conceito
de transporte urgente de mercadorias.
Desde então, a empresa converteu-se num referencial graças à sua estratégia de inovação no
desenvolvimento de novos serviços e soluções
tecnológicas
avançadas
que
estão
vocacionadas a oferecerem aos clientes uma
ampla gama de serviços personalizados,
eficientes e de qualidade.
A empresa conta com uma equipa de 7 mil
profissionais, que trabalha para os cerca de
1.200.000 clientes. Na atualidade, a empresa
opera em mais de 230 países através da rede
internacional.

Está em Portugal desde 1988, e conta atualmente com uma rede de oito delegações localizadas nas
principais cidades portuguesas: Porto, Coimbra, Évora, Guarda, Faro, Santarém, Funchal e Loures, esta
última com cerca de 130 trabalhadores.
A Fundação SEUR
A SEUR conta também desde 2004 com a sua
Fundação, que é já uma referência em logística
solidária e que procura solucionar alguns
problemas sociais através da ajuda aos mais
carenciados.
A proteção da infância é o eixo primordial da
atividade da Fundação SEUR, que organiza
ações próprias e colabora com ONG’S e outras
entidades sem fins lucrativos, proporcionando a
sua experiência no campo logístico e no
transporte urgente de mercadorias.

