Nota à Imprensa
EXPONOR, 21 de Julho de 2008
Feira Internacional do Porto cria um novo evento para toda a cadeia do sector

LOGÍSTICA GLOBAL com epicentro
na EXPONOR
● Arranque acontece de 4 a 6 de Novembro de 2009
A EXPONOR – Feira Internacional do Porto e a Associação Portuguesa
de Logística (APLOG) firmaram um acordo de colaboração tendo em vista a
organização de um evento empresarial que funcione como pólo aglutinador da
massa crítica mais representativa do sector. A LOGÍSTICA GLOBAL - Feira de
Logística, Serviços e Transportes tem já uma data fixa no calendário: acontece
de 4 a 7 de Novembro de 2009.
«A actualidade e a evolução desta área de actividade mostra ser
imperativo a criação de um local que sirva como ponto de encontro entre
os que apresentam as mais modernas soluções, em termos de serviços
de logística e transportes, e os que as procuram para fazer face a um
mercado cada vez mais exigente e competitivo», explica o director do
certame, António Proença. «É um sector determinante (quer na perspectiva
do consumidor quer no ponto de vista da produção) para a percepção da
qualidade e eficiência dos produtos que a ele recorrem, sendo um factor
influenciador na determinação dos preços finais», complementa o
responsável da EXPONOR.
A LOGÍSTICA GLOBAL surge, pois, num contexto muito preciso. «A
crescente globalização dos mercados internacionais, a fragmentação e a
subdivisão geográfica das várias etapas do processo produtivo, a busca
de diferenciação competitiva pela rapidez na entrega, pela capacidade de
personalização dos produtos e pelo diminuir da margem de
comercialização, entre outros, são realidades que têm conduzido as
empresas a recorrerem cada vez mais à incorporação e/ou
subcontratação de serviços ao nível da logística, dos transportes e de
soluções de armazenagem», sublinha António Proença.
O acontecimento abrangerá toda a cadeia logística (ver Ficha Técnica
em anexo) e tem como destinatário os profissionais do ramo ligados ao
processo produtivo, grossistas, cadeias de retalho, importadores, exportadores,
empresas de serviços, autarquias, enfim, aqueles que, enuncia o director da
feira, «buscam soluções práticas, lógicas e rápidas para os seus
processos».
Outra das mais-valias da mostra derivará das manifestações
complementares (conferências, seminários e “workshops”) que funcionarão
paralelamente no Centro de Congressos da EXPONOR - transformado numa
plataforma de troca de ideias e experiências de todo o sector.

Ficha Técnica:
LOGÍSTICA GLOBAL 2009 – 1.ª Feira de Logística, Serviços e Transportes
Data: de 4 a 6 de Novembro de 2009
Horário: das 10h00 às 20h00, todos os dias
Organização: EXPONOR – Feira Internacional do Porto
Em exposição: armazenagem e gestão de “stocks”; elevação, movimentação,
manipulação e tratamento de cargas; embalagem, acondicionamento e
etiquetagem de mercadorias; infraestruturas logísticas (portos, aeroportos,
ferrovia, plataformas logísticas); imobiliário logístico e parques empresariais;
transporte de mercadorias (rodoviário, aéreo, marítimo, ferroviário e
intermodal); serviços de logística (operadores, transitários e despachantes);
sistemas de logística integrada; sistemas de segurança; tecnologias de
informação e comunicação, “software” para a logística e transportes; logística
inversa; serviços diversos (banca, seguros, consultoria especializada, ensino e
formação)
Perfil do visitante: todos os profissionais ligados ao processo produtivo,
grossistas, cadeias de retalho, importadores, exportadores empresas de
serviços, autarquias, etc, que busca soluções práticas, lógicas e rápidas para
os seus processos. Ou seja, soluções que resolvam com rapidez os seus
problemas técnicos de funcionamento e que aumentem a rentabilidade dos
seus negócios.
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