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Constituição da LASO. Resultado 

da parceria entre os accionistas 

de duas das maiores empresas 

de transportes especiais em 

Portugal: a Transportes Lamarão, 

S.A. e a Solenha Sociedade de 

Transportes Rodoviários, Lda.

Inauguração do Centro de 

Manutenção e Frota de Cacia, Aveiro.

Constituição da LASO Abnormal 

Loads. Inauguração dos 

escritórios LASO em Badajoz.

Aquisição de sistema informático 

de controlo e gestão.

Inauguração da nova sede da 

LASO na Venda do Pinheiro, 

Lisboa.

Conclusão do processo de 

certificação do Sistema de Gestão 

da Qualidade implementado na 

Empresa.

2009

2010

2011

2012

2007

2008

A LASO TRANSPORTES, S.A. é uma empresa 
especializada na prestação de serviços de 
transporte rodoviário de mercadorias especiais  
e normais.

INTRODUÇÃO
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Constituição e desenvolvimento 

de parcerias e empresas em 

África (Moçambique, Marrocos, 

África do Sul, Senegal, etc.).

Obras de ampliamento e 

modernização do Centro de 

Manutenção e Frota de Casais da 

Serra, Lisboa.

1ª Participação da LASO na maior 

feira internacional na área dos 

transportes especiais: “Breakbulk”, 

em Antuérpia, Bélgica.

Constituição do Centro de 

Operações de Madrid.

Inauguração dos Escritórios 

e Parque.

Construção da nova Sede  

da LASO.

Constituição do Centro de Operações do Porto.

Inauguração dos Escritórios, Parque e Oficina.

Constituição da LASO MAROC. 

Inauguração de Escritórios e Parque. 

Constituição do Centro de Operações de Valência.

Constituição da LASO SENEGAL.

2015

2016

2017

2018

2013

2014
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Tendo por base uma frota versátil com cerca de 1800 
equipamentos e possuidora dum extenso alcance 
operacional, um profundo know-how técnico adquirido 
ao longo dos anos, e uma força de trabalho altamente 
experiente e qualificada com aproximadamente 
750 colaboradores, a LASO tornou-se uma marca de 
referência no mercado dos transportes normais e 
especiais em Portugal e a nível Internacional.

A LASO destaca-se pelo enfoque que dá às necessidades 
específicas dos seus clientes, a nível nacional e 
internacional, oferecendo soluções para qualquer 
desafio que se apresente.

“AO SEU SERVIÇO 
ULTRAPASSAMOS 
QUAISQUER  
OBSTÁCULOS.” 
ESTA É A ESSÊNCIA DA LASO.
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Embora com uma base Ibérica, a LASO tem diariamente 
centenas de carros em serviço por toda a Europa. 
Procurando expandir os seus horizontes, a LASO tem 
vindo a aumentar a sua presença internacional através 
de parcerias com empresas de reconhecido prestígio no 
sector dos transportes e elevação, e através dos vários 
projectos que tem realizado, não só na Europa mas 
também em África, Ásia e América Latina, em países 
como Marrocos, Moçambique, Cabo Verde, Senegal, 
Ruanda, Emirados Árabes Unidos e Nicarágua.

Esta é a prova de que não existem limites geográficos 
para a LASO.

“VAMOS ONDE OS 
NOSSOS CLIENTES 

PRECISAM.”
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Prestar um serviço de referência na área do transporte 
rodoviário de mercadorias, reconhecido a nível nacional e 
internacional, pela capacidade de fornecer soluções e exceder 
as expectativas dos seus clientes, respeitando o ambiente 
e fomentando a satisfação e realização profissional dos seus 
colaboradores – Apresentar resultados positivos.

Consolidar a posição de player de referência na área do 
transporte rodoviário de mercadorias a nível nacional e 
internacional aumentando a sua presença e ultrapassando 
obstáculos em qualquer parte do Mundo.

Exceder as expectativas dos clientes; Investir na modernização 
da frota; Respeitar o ambiente; Privilegiar a qualidade da 
prestação de serviços; Valorizar as pessoas; Apostar na 
formação e inovação; Promover princípios de lealdade e ética; 
Interiorizar e desenvolver conceitos de sustentabilidade e 
responsabilidade social. 

A EMPRESA
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A LASO entende a Qualidade, Segurança, Ambiente e a 
Responsabilidade Social como parte integrante da sua cultura 
empresarial, bem como uma via inquestionável para a melhoria 
contínua dos serviços prestados e para a satisfação dos seus 
Clientes. Nesse sentido, a LASO definiu, documentou e 
implementou um Sistema de Gestão Integrado (SGQSA), de 
modo a criar o enquadramento adequado à melhoria contínua 
da eficácia dos seus processos, de acordo com os requisitos das 
normas de referência. Em Novembro de 2015, a LASO renovou 
com êxito o processo de certificação do Sistema de Gestão 
da Qualidade implementado na Empresa, tendo o mesmo 
sido reconhecido por uma entidade externa devidamente 
acreditada para o efeito (TUV Rheinland), atualmente estão em 
preparação os Processos de Certificação do Sistema de Gestão 
Integrado nas vertentes da Qualidade, Segurança e Ambiente.

Planos de Formação contínua em conteúdos programáticos 
como segurança, higiene, saúde, acidentes de trabalho, 
prevenção de riscos profissionais, movimentação manual de 
cargas e atuação em caso de emergência. Processo contínuo 
orientado para a regulamentação e melhoria da qualidade do 
serviço prestado.

QUALIDADE E FORMAÇÃO
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TRANSPORTE DE
“COLUNA AR LÍQUIDO”
Transporte com 223 toneladas, 34 m de 
comprimento, 5,77 m de largura, 4,50 m  
de altura.

TRANSPORTE DE MOLDES
Transporte de 225 toneladas: combóio 
constituído por 4 grupos, num total de 300 m 
de comprimento, 5 m de largura, 5.25 m  
de altura.

SENVION
1500 pás/ano para exportação.

COLUNA DE AÇO
Transporte efectuado entre Vale de Cambra e 
o Porto de Leixões: 70,00 m de comprimento, 
5,00 m de largura, 5,20 m de altura e 120 
Tons de peso.

TRANSFORMADORES
Transporte de 2 Transformadores com 
destino ao Porto de Leixões. As dimensões 
totais do Transporte atingiram os 90.00 m x 
6.20 m x 5.90 m e 710 Tons de Peso.

ALGUNS PROJETOS 
REALIZADOS

CENTRAL DO PEGO
Geradores de energia SIEMENS: Carregamento 
simultâneo de 1300 toneladas.

EMBRAER
Autoclave.

PORTUGAL, ESPANHA,  
CABO VERDE, SENEGAL
Diversos Parques Eólicos. Transportes 
efectuados para empresas como ENERCON, 
ENEOP 3, GAMESA, NORDEX, SUZLON, 
VESTAS, GE, ALSTOM.

MARROCOS
Fábrica Renault. TGV: Transporte de centenas 
de Vigas metálicas. Parques Eólicos.

SENEGAL
Transporte com 250 toneladas, 60 m de 
comprimento, 6 m de largura, 5,10 m de altura.

SENVION (Espanha)
Pás LM em Castellón para o Porto de Castellón. 
(Offshore)
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> Ser a melhor empresa de prestação de serviços 
de transportes rodoviários de mercadorias.

> Dar continuidade à política de 
redimensionamento e modernização da frota ao 
nível da versatilidade e quantidade.

> Crescer, cimentar e consolidar o posicionamento 
de referência nacional e internacional.

OBJETIVOS
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SERVIÇOS 
SOLUÇÕES DE TRANSPORTE

TRANSPORTES ESPECIAIS, SOLUÇÕES DE VERTICALIZAÇÃO  
E RIPAGEM
Através da extensa frota e da versatilidade dos seus múltiplos equipamentos, 
a LASO garante o transporte seguro de qualquer carga independentemente 
da dimensão ou peso, assim como as melhores soluções de verticalização e 
ripagem de grandes peças (transformadores etc.). A LASO fornece, também, 
serviços de Grupagem e recepção, parqueamento e preparação de Máquinas.

TRANSPORTES DE CARGA GERAL
A LASO tem disponível uma frota que lhe permite satisfazer as 
necessidades de transporte de qualquer cliente em qualquer 

sector de actividade.

PROJETOS DE LOGÍSTICAS MULTIMODAIS
Sempre que necessário a LASO faz a gestão integrada de to-
dos os meios de transporte necessários (rodoviário, ferroviário, 
marítimo ou aéreo) desde a origem ao destino assegurando, 
através da sua rede de parceiros, toda a organização logística.

GESTÃO E ENGENHARIA DE PROJETOS
Pronta para desenvolver as mais complexas soluções de trans-
porte, a LASO funciona como um consultor e não apenas como 
um mero prestador de serviços.
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A Laso Abnormal Loads é uma extensão da LASO Transportes 
SA e opera no mercado Ibércio com escritórios e Parques em 
Badajoz (Sede), Madrid e Valência.

Recentemente constituíram-se empreses em Marrocos (LASO 
MAROC) e Senegal (LASO SENEGAL).

Estas empresas são uma extensão da LASO Transportes SA 
na sua missão de prestar um serviço de referência na área do 
transporte rodoviário de mercadorias e funciona como uma 
importante ferramenta no posicionamento internacional da 
nossa marca.

“A LASO OFERECE UM LEQUE 
COMPLETO DE SERVIÇOS 
PAUTADOS PELO RIGOR E 

COMPLEXIDADE EXIGIDOS 
PELOS SEUS CLIENTES.”

INTERNACIONALIZAÇÃO:  
MERCADO IBÉRICO E ÁFRICA



APOSTA CONTÍNUA NA 
AQUISIÇÃO DE NOVOS 
EQUIPAMENTOS!
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ÁREAS DE NEGÓCIO

GRANDES
PROJETOS



Este Departamento é responsável por 
muitos dos maiores e mais pesados 
transportes executados em Portugal 
e no Mundo. Abrange todo o tipo de 
mercadoria indivisível, de grandes 
dimensões e peso.

Podemos incluir sectores como:  
• Construção Civil e Obras Públicas; 
• Indústria Metalomecânica Pesada; 
• Pré-fabricados de Betão; 
• Transformadores; 
• Depósitos em Fibra e/ou Inox; 
• Aeronáutica; 
• Todo o tipo de estruturas.
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ÁREAS DE NEGÓCIO

HEAVY
LIFT



Para além dos serviços de Ripagem, 
incorporada na Empresa no decorrer 
de 2016, a LASO, na senda dos mais 
recentes investimentos e no intuito 
de fornecer mais e melhores soluções, 
dotou os seus Parques/Centros de 
operações com Pórticos Rolantes 
Hidráulicos ENERPAC, Série SBL, até 
500 ton. de capacidade com o devido 
suporte de colaboradores formados e 
qualificados para o efeito.
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ÁREAS DE NEGÓCIO

EÓLICA



Direccionado para o SECTOR 
ENERGÉTICO, (Componentes eólicos) 
este departamento é responsável pelo 
transporte da maior parte dos parques 
eólicos hoje existentes na Península 
Ibérica.

Assim, responde às necessidades 
de transporte de todo o tipo de 
Componentes Eólicos.
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ÁREAS DE NEGÓCIO

CARGA
GERAL



A actividade da LASO não se limita aos 
transportes especiais, tendo uma variada 
frota e condutores devidamente habilitados e 
certificados para operações de CARGA GERAL. 
Foram incluídos, neste departamento, novos 
serviços de carros lona/fechados que alargam o 
nosso escopo de soluções.

Através deste departamento, a LASO opera 
regularmente a nível nacional e internacional nos 
seguintes sectores de actividade:
• Indústria Metalomecânica; 
• Máquinas Industriais; 
• Indústria do Papel e seus Derivados; 
• Construção Civil e Obras Públicas; 
• Produtos Siderúrgicos; 
• Contentores; 
• Pré-fabricados de Betão; 
• Módulos Pré-Fabricados.
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ÁREAS DE NEGÓCIO

PORTA
MÁQUINAS



A LASO adoptou uma gama inovadora e diversifica-
da este tipo de veículos (Nacional e Internacional) 
de modo a assegurar, a qualquer momento, a pres-
tação do melhor serviço de transporte para todos 
os modelos e dimensões de máquinas, peças e de-
pósitos. O valor acrescentado da LASO reside, adi-
cionalmente, na extensa experiência e preparação 
dos seus motoristas para este tipo de movimenta-
ções e, em particular, para as operações de carga e 
descarga.

Com as suas Zorras/Porta-Máquinas a LASO opera 
em vários sectores de actividade, entre os quais:
• Maquinaria Nova e Usada; 
• Sector Náutico e de Aviação; 
• Construção Civil e Obras Públicas; 
• Indústria Metalomecânica; 
• Flat Racks Sobredimensionadas; 
• Maquinaria Agrícola; 
• Apoio ao aluguer de Equipamentos Pesados; 
• Componentes Eólicos.
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ÁREAS DE NEGÓCIO

CARROS
GRUA



Os CARROS GRUA têm características importantes 
– rapidez, destreza e capacidade global de carga. 
A frota da LASO inclui diversos carros grua, devi-
damente conduzidos por motoristas formados e 
certificados para executar este tipo de operações. 
A LASO decidiu ir mais longe ao colocar rampas de 
acesso na traseira de alguns veículos, garantindo 
desta forma que sejam, efectivamente, os mais 
versáteis.

Os carros grua e carros rampa da LASO operam com 
regularidade nos seguintes sectores de atividade:
• Apoio às empresas de aluguer de Equipamentos; 
• Módulos Pré-fabricados; 
• Compressores/Geradores; 
• Empilhadores; 
• Maquinarias Industriais; 
• Construção Civil e Obras Públicas; 
• Maquinaria Nova e Usada; 
• Indústria Metalomecânica.
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• A LASO Maroc foi constituída pela LASO      
Transportes SA. Empresa de referência e em 
funcionamento desde 2007.

• Esta enoresa é detida a 100% pela LASO 
Transportes SA.

• Tem Sede em Tânger, e é uma empresa 
especializada em Transportes Rodoviários de 
mercadorias normais e especiais.

• O objectivo é desenvolver o Transporte Interno 
(Marrocos) e aumentar os fluxos de importação/
exportação principalmente nos transportes 
especiais.

• Reforça a aposta internacional existente na 
LASO Transportes SA.

• Ênfase nos Transportes Especiais, 
nomeadamente componente eólicos.
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A NOSSA FROTA
CERCA DE 1800 
EQUIPAMENTOS  
AO SEU DISPOR

Linhas Autopropulsadas 
(SPMT).

Semi-Reboques Super 
Wing Carrier extensíveis 
a 64m.

Conjuntos de self-loaders de 
suspensão e direção hidráu-
licas para Towers, Nacells e 
Transformadores.

“Dolly” de suspensão e 
direção hidráulicas para 
vigas ou estruturas até 
200 tons.

Porta-tubos (Towers) ex-
tensíveis de 20m a 35m 
com capacidade até 120 
tons.

Porta-Máquinas rebaixa-
dos extensíveis de sus-
pensão e direção hidráu-
licas com capacidade até 
100 tons.

Semi-Reboques com co-
bertura ajustáveis em altu-
ra, largura e comprimento.

Semi-Low Loaders, de 5 a 
8 eixos, rebaixados de sus-
pensão e direção hidráu-
licas extensíveis a 30m. 
Com rampas amovíveis.

Tautliners. Semi-reboques extensí-
veis até 21m.

Mega-Trailer extensí-
vel a 21m. com ram-
pas amovíveis.

Linhas de eixo SHEUERLE, 
GOLDHOFER e NICOLAS, 
com diferentes tipologias 
e capacidades de carga.

Porta-máquinas de sus-
pensão e direção hidráuli-
ca com capacidade entre 
45 a 80 tons.

Plataformas com sus-
pensão e direção hi-
dráulicas extensíveis 
de 36m a 55m para 
pás, estruturas etc.

Girder Bridge para trans-
porte de Transformadores 
e Turbinas com capacidade 
até 380 tons.

Girder Bridge para trans-
porte de Transformadores 
e Turbinas com capacidade 
até 250 tons.
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“VAMOS ONDE OS 
NOSSOS CLIENTES 

PRECISAM.”

Tratores 8x4, com capa-
cidade até 250 tons de 
peso bruto rebocável.

Tratores 8x4, com capa-
cidade até 180 tons de 
peso bruto rebocável.

Carros fechados com ca-
pacidade para 19 tons 
de peso bruto, equipado 
com plataforma elevató-
ria de 3 toneladas.

Tratores 6x2, com capa-
cidade até 80 tons de 
peso bruto rebocável.

Tratores 4x2, com capaci-
dade até 60 tons de peso 
bruto rebocável.

Tratores Mega com ca-
pacidade até 60 tons de 
peso bruto rebocável 
com suspensão totalmen-
te pneumática.

Carros de assistência 24 ho-
ras, totalmente equipados.

Tratores 8x4 e 6x4 equi-
pados com gruas.

Carros-grua, com uma ca-
pacidade de elevação de 
6 tons a 22 tons. Com e 
sem rampa.

Carros-piloto para escolta 
de cargas especiais.

Tratores 6x6, com capa-
cidade até 250 tons de 
peso bruto rebocável.

Porta-barcos extensível 
com 3 eixos de suspensão 
pneumática.

Tratores 6x4, com capa-
cidade até 120 tons de 
peso bruto rebocável.

Plataformas específicas 
para Autocarros normais 
e de aeroportos.
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        PORTUGAL
LASO - Sede – Venda do Pinheiro, Lisboa

Filial Porto – COP – Stª Cruz do Bispo, Matosinhos

Centro de Manutenção e Frota – Casais da Serra, Lisboa

Centro de Manutenção e Frota – Cacia, Aveiro

        SENEGAL
LASO Senegal – Escritórios e Parque em Dakar

ONDE ESTAMOS

ESCRITÓRIOS E CENTROS DE OPERAÇÕES

        ESPANHA
LASO Abnormal Loads – Escritórios, Badajoz

Centro de Operações de Madrid – Escritórios e Parque, Madrid

Centro de Operações de Valência – Escritórios e Parque, Valência

        MARROCOS
LASO Maroc - Escritórios e Parque, Tânger
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        África do Sul

        Senegal

EMPRESAS ASSOCIADAS

Com a sua frota a LASO pode garantir a prestação 
de serviços internacionais diários, directamente ou 
através de parceiros internacionais da sua inteira 
confiança, não só para toda a Península Ibérica e 
Europa, como para qualquer região do mundo, asse-
gurando sempre os mesmos padrões de qualidade e 
eficiência.

ÁFRICA

        Marrocos

        Moçambique
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LASO SEDE
Rua do Depósito, nº 4

2665-538 Venda do Pinheiro

Portugal

T   (+351) 210 438 000 

  (+351) 210 438 090

@ geral@laso.pt 

  comercial@laso.pt 

  projectos@laso.pt

LASO COP
Rua Prof. José Francisco da Hora, 365 

(ent), com Rua do Azemel, 250 (ent).

União das Freguesias de Perafita,

Lavra e Stª Cruz do Bispo

4455-868 Matosinhos

Portugal

T   (+351) 227 157 330

@ comercial.cop@laso.pt

LASO ABNORMAL LOADS
Calle Luis Álvarez Lencero, nº 3,

Planta 4 - Oficina 10

06011 Badajoz

Espanha

T  (+34) 924 243 562 

 (+34) 924 248 077 

 (+34) 924 240 419 

 (+34) 671 917 355 

 (+34) 608 225 416

@ comercial@lasoabnormal.es

CENTRO DE OPERAÇÕES
DE MADRID
Centro de Negocios Innodomo. C/Maria

Zambrano 26, local 2, Oficina 5

28981 Parla-Madrid

Espanha

T  (+34) 638 916 553 

 (+34) 638 834 960 

 (+34) 687 817 639

@ comercial@lasoabnormal.es

CONTACTOS

CENTRO DE OPERAÇÕES
DE VALÊNCIA
Edifício TECNOPARQ, Ronda Narciso 

Monturiol y Estarriol, nº 7-9, Planta 2, Oficina 2

46980 - Parque Tecnológico de Valência

Paterna - Valência

T  (+34) 687 817 641 

 (+34) 687 817 634

@ comercial@lasoabnormal.es

LASO MAROC
Angle Bd Mohamed 5 et Rue Tan Tan,

Résidence Lina, 3eme étage, bureau nº 40

Tânger – Marrocos

T  (+212) 661 421 677

@ contact@lasomaroc.ma

@ commercial@lasomaroc.ma

LASO SENEGAL
Mermoz Rue Mz – 70 nº 13

Dakar - Senegal

@ projectos@laso.pt
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