Um enclave estratégico
para aproximá-lo ao mundo

WELCOME TO
GALICIA

Líderes de infraestruturas e serviços
de logística de frio
mais de metade da capacidade de armazenamento
de frio espanhola

A porta do Atlântico

Portos seguros para as cargas mais
difíceis
graças à sua posição estratégica e à sua
infraestrutura

O solo mais bem preparado e próximo
dos portos
o enclave perfeito para as empresas que têm
necessidades logísticas

A excelência define-nos
Descubra a Galiza como
um espaço logístico

CAPITAL
Santiago de Compostela
2,7 milhões de pessoas
Longitude: O7°51’58.36”
Latitude: N42°45’18.29”
29.574 Km2

PIB
64.430.000.000 €
6% de Espanha

Empresas
+200.000

Exportações 2021
25.259.000.000 €

13 Centros
tecnológicos

Importações 2021
20.116.000.000 €

5
Universidades

www.galicialogistics.com

LOGÍSTICA DE FRIO

INFRAESTRUTURAS

SECTORES ECONÓMICOS

A maior capacidade de logística
de frio de Espanha

A Galiza no Corredor
Atlântico Europeu

Os sectores industriais
propulsores da Galiza

Mais de 1500 km de vias rápidas e
autoestradas que conectam a Galiza em
6 horas com Madrid e em 9 com o resto
da Europa

O desenvolvimento do potencial logístico
melhora a competitividade dos sectores
primários e industriais. Este é o motivo pelo
qual as grandes empresas escolhem a Galiza.

Rede de 16 estações ferroviárias
de mercadorias
3 aeroportos comerciais
num raio de 100 km

Mais de 19 milhões de toneladas de produtos a
temperatura controlada exportadas ao ano

As principais multinacionais de
peixe e de conserva nasceram
e operam desde a Galiza.

Ferrol

Lugo

Mais de 25 000 camiões que distribuem os
produtos a nível nacional e internacional

Santiago de Compostela

Pontevedra
Vigo

Ourense

Cee

SOLO EMPRESARIAL

A Pobra
Vilagarcía

Monforte

Marín
Vigo
PLISAN

Sector automóvel, Madeira e pedra
natural
o motor galego
Temos uma das fábricas de
montagem mais eficientes de
spanha e um dos principais portos
de transporte de veículos.

Laxe

Ribeira

Várias das empresas têxteis mais
importantes do mundo e que baseiam
o seu negócio na logística são galegas.

A Coruña

Mais de 50 % da capacidade de armazenamento
de frio dos portos espanhóis

Os principais portos da
Galiza movimentam um Cariño
tráfego de até 33
Celeiro
San
Cibrao
milhões de toneladas
Ferrol
Burela
anuais
Ribadeo
A Coruña

Líder mundial de Sector têxtil
produtos do mar estratégico

Solo disponível para
qualquer empresa
A Galiza possui mais de 120 zonas industriais,
comerciais, de serviços e logísticas. Temos soluções
para as necessidades de solo, grandes e pequenas.

Estamos no top 10 das
potências florestais europeias
ao gerir 50 % da exploração
florestal de Espanha.

