
 

 
 

LOGIFRIO adquire grupo FRIOLOGIC 
 

A LOGIFRIO, pertencente ao grupo Zolve, chegou a acordo com o grupo FRIOLOGIC e 

adquire a totalidade do capital das 3 sociedades que o compõem.  

A FRIOLOGIC é um operador logístico especializado em temperatura controlada que 
detém 3 plataformas logísticas todas localizadas em Espanha, nomeadamente em 
Madrid, Vitória e Santander. No seu conjunto, a FRIOLOGIC emprega 42 pessoas e 
possui uma infraestrutura com uma capacidade total de 112.500m3 de frio onde podem 
ser armazenadas até 21.800 paletes. A Friologic oferece ainda serviços de congelação, 
nas suas 3 instalações, através de 7 túneis instalados para esse efeito. 

Estas localizações reforçam a presença da LOGIFRIO a nível ibérico representando um 
incremento das suas valências e proporcionando uma maior agilidade e abrangência na 
oferta de serviços. 

Esta aquisição vai de encontro ao plano estratégico de desenvolvimento da LOGIFRIO, 
com uma forte ambição de crescimento, quer do ponto de vista orgânico, quer através de 
aquisições com vista a robustecer a posição no mercado ibérico.  

Estão ainda previstos investimentos significativos na incorporação de novas tecnologias 
com o objetivo de fortalecer ainda mais a adaptação do negócio aos novos desafios do 
mercado. 

“O grupo Friologic, que opera desde 1962, sempre se focou em proporcionar um serviço 
de alta qualidade aos seus clientes através de instalações, equipas e meios de 
excelência. A inserção num grupo de maior dimensão, com uma maior abrangência de 
serviços e gerido por pessoas do negócio com uma cultura semelhante, abre novas 
perspectivas para o futuro.” Refere Rodrigo Unceta, representante dos accionistas da 
FRIOLOGIC. 

“É com enorme prazer que damos as boas-vindas aos nossos novos colegas da Friologic. 
Esta aquisição vem em linha com os objetivos estratégicos da LOGIFRIO de alargar a 
sua cobertura geográfica, robustecendo o seu papel enquanto operador de referência no 
panorama dos serviços de armazém e transporte em temperatura controlada na 
Península Ibérica.” Refere Vítor Figueiredo, Chief Executive Officer da LOGIFRIO.  

 

Para obter informações adicionais: 

Alexandra Teixeira, Head of Quality and Communication Iberia, ateixeira@logifrio.com  

 

Sobre a FRIOLOGIC 

A FRIOLOGIC presta serviços de receção, congelação, armazenamento e embalagem de 
produtos alimentares em temperatura controlada. Para este efeito, dispõe de três 
plataformas frigoríficas em Madrid, Santander e Vitória. Os seus clientes são fabricantes 
e retalhistas de referência Nacional e Internacional. 

 

Sobre a LOGIFRIO 

A LOGIFRIO é uma referência enquanto operador logístico e de transporte focado nos 
produtos alimentares em temperatura controlada. Conta com uma cobertura de agora 35 
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plataformas, com cerca de 600 colaboradores e gere entregas em mais de 27.000 pontos 
na península ibérica. Enquanto membro da European Food Network, apresenta também 
uma cobertura europeia para movimentos de import e export.  Atualmente, o grupo tem 
uma faturação de mais de 90m€. 
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