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SOBRE NÓS
A Transneiva é uma empresa de transporte rodoviário de mercadorias. Emprega atualmente 125 colaborado-
res e dispõe de uma frota com mais de uma centena de viaturas.

Confidencialidade, segurança, compromisso com a entrega, honestidade, integridade, forte sentido de urgên-
cia, trabalho árduo e atitude de “poder fazer”, são os valores que nos permitem, cultivar relacionamentos bem 
sucedidos e sinergias com os nossos clientes.

Os nossos colaboradores empenham-se em manter um elevado grau de satisfação do cliente. Por isso, dia 
após dia, os nossos clientes voltam a depositar a sua confiança em nós.
A Transneiva, fornece soluções para a necessidade de transporte dos nossos clientes, num curto prazo e com 
um preço justo. O conhecimento e o profissionalismo têm sido as palavras chave para o sucesso dos últimos 
19 anos.

A ESCOLHA CERTA
A Transneiva continua a registar um crescimento sustentado da sua atividade. A evolução favorável é o resul-
tado de um esforço continuo e bem sucedido nos mais diversos campos:

•  Satisfação, confiança e fidelização dos clientes;
•  Imagem institucional reforçada;
•  Equilibrio: qualidade – preço;
•  Colaboradores dedicados e empenhados, com formação contínua;
•  Controlo rigoroso de custos;
•  Know how consolidado;
•  Update constante da frota. Idade média inferior a 2,5 anos.  
•  Tratores equipados com motores EURO V e EURO VI.
•  Constante atualização dos sistemas de comunicação por satélite em tempo real,  
    com o mais moderno sistema de gestão de operações de transporte e logística.
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A distribuição é parte da logística 
que fica mais próxima do cliente, ou 
seja, tem contato final com o cliente 
na entrega do produto. Os nossos 
profissionais são altamente qualifi-
cados para este tipo de tarefa, pois 
a distribuição envolve muitos deta-
lhes, contacto com o mercado e com 
o seu conjunto de setores e departa- 
mentos.

DISTRIBUIÇÃO

ROTAS INTERNACIONAIS
•  Espanha

•  França

•  Itália

•  Bélgica

•  Holanda

•  Alemanha 

•  Suíça

•  Austria

•  Polónia
  

FROTA ATUAL
A Transneiva tem ao seu serviço, viaturas novas devidamente equipadas para efetuar transportes com toda a 
segurança e eficiência. Transportamos todos os bens em qualquer percurso nacional ou internacional.
Esta qualidade e modernidade da frota atual, só se tornou possível graças ao empenho na procura constante 
de melhor servir o cliente.
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Zona Industrial 2ª Fase, Lote 13 | 4935-232 Neiva 
Viana do Castelo | Portugal

T. (+351) 258 350 375 | geral@transneiva.com
www.transneiva.com

António Domingues
CARGA GERAL & GRUPAGEM

+351 915 985 761
domingues@transneiva.com

Henrique Ferreira
CARGA GERAL & GRUPAGEM

+351 915 876 742
henrique@transneiva.com

Joaquim Miranda
CARGA A GRANEL
+351 939 777 947

miranda@transneiva.com

Luisa Meira
CARGA A GRANEL
+351 925 974 771

luisameira@transneiva.com


