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15 de maio
APLOG realiza primeira conferência sobre “As Cidades e a
Logística”
A Associação Portuguesa de Logística (APLOG) vai realizar a primeira conferência sobre
“As Cidades e a Logística”, no próximo dia 15 de maio, no Pavilhão do Conhecimento,
em Lisboa. O objetivo passa por encontrar soluções que permitam aos profissionais do setor
da logística ultrapassar as barreiras que encontram nas cidades e, ao mesmo tempo,
sensibilizar a administração pública sobre os desafios que as empresas e os
consumidores enfrentam atualmente.
Segundo a APLOG, “a crescente concentração urbana, a explosão de novos modelos de
distribuição e de consumidores cada vez mais exigentes, juntamente com a pressão da
recente legislação europeia e a legislação nem sempre atualizada da administração local,
regional e central, acrescida pela necessidade de adaptação das infraestruturas e pela
preocupação constante com o ambiente e sustentabilidade, multiplicam os desafios da
logística nas cidades”.
Deste modo, a conferência “As Cidades e a Logística” pretende juntar especialistas dos
setores da logística, retalho, tecnologia, transportes e urbanismo, num formato que
contempla sessões, debates e promoção de networking, determinando o compromisso da
APLOG em aumentar, de forma contínua, o nível e a excelência do conhecimento logístico
em Portugal.
Discutir a unificação e a standarização das normas urbanas relativas aos transportes, ao
meio ambiente e ao comércio em particular na última milha; identificar e divulgar as
melhores práticas, quer nos modelos de distribuição clássicos, quer nos novos modelos de
distribuição para o comércio e serviços; partilhar tendências e conhecimentos em
mobilidade, equipamentos e tecnologia; e sensibilizar a administração pública sobre os
desafios que se colocam às empresas e consumidores, analisando e propondo modelos de
colaboração para os ultrapassar – são alguns dos pontos em debate na 1.ª Conferência “As
Cidades e a Logística”.
Para mais informações, consulte o sítio oficial da APLOG em:
www.aplog.pt/conferencia_2019_home. Inscreva-se.
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