
SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA



A LETA é um empresa prestadora de serviços em outsourcing de apoio à industria,
fundada com mais de 25 anos.

MISSÃO

Garantir a prestação de serviço com qualidade, ética e responsabilidade, atendendo aos requisitos

contratuais, conciliando com a satisfação de cada cliente e as expectativas das diferentes partes

interessadas.

VALORES

 Prestação de serviços de qualidade e excelência;

 Antecipação de soluções;

 Agregação de valor às diferentes atividades desenvolvidas;

 Criação e manutenção de relações duradouras;

 Edificação de relações de respeito mútuo.

VISÃO

Alcançar a excelência na prestação de serviços logística, limpezas e jardinagem.



A LETA tem o seu sistema de gestão certificado pela NP EN ISO 9001:2015 para
as atividades de prestação de serviços de logística, limpezas e jardinagem, que a
empresa disponibiliza aos seus clientes em regime de outsourcing.

Serviços de Logística:

 Picking;

 Cargas e descargas de contentores para exportação;

 Cargas e descargas de viaturas;

 Alterações de paletização;

 Auditorias e inventários a armazéns;

 Operação com os sistemas de logística, por exemplo WMS;

 Reprocessamento de cargas.



Serviços de Jardinagem:

 Plantação e manutenção de relva;

 Tratamentos fitossanitários;

 Manutenção de sistemas de rega;

 Plantação e manutenção de árvores e arbustos;

 Arruamentos.

Serviços de Limpeza:

 Industriais;

 Gerais (escritórios e particulares)



Apoio a linhas de produção:

 Abastecimento, acompanhamento da produção, embalamento e retirada de produto

 da linha para armazém;

 Recolha e triagem de resíduos das linhas de produção;

 Processamento de produto não conforme.

Outras atividades desenvolvidas em ambiente industrial:

 Despejo e retorno de produtos;

 Engradamento;

 Pintura de marcações em pavimentos.



site: www.leta.pt

Fale connosco:

Delegação-Norte
Via Francisco Sá Carneiro nº 
41 – 4470-518 Moreira - Maia 
Tel.: +351 223 284 674
Móvel: + 351 91 295 04 09
leta.leca@leta.pt

Sede
Rua Dr. Hilário Barreiro Nunes 
lote 45 B – Z. industrial 
2005-002 Várzea, Santarém
Tel.: 243 302 402
Móvel: 917821808
leta.geral@leta.pt
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