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O PEL tem como objetivo ajudar a promover e a estimular o desenvolvimento da

logística em Portugal, prestando reconhecimento público aos projetos, profissionais e

organizações que contribuem para o seu progresso, distinguindo em cada ano civil projetos

na área da logística. 

Os três prémios vão ter início pela primeira vez em 2022
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ACCENTURE e LPR

Objetivo: Premiar empresas na área da logística pela importância e excelência com que contribuem
para promover o conhecimento ajudando a alcançar elevados níveis de desempenho nos processos ou
serviços através da implementação de projetos e ou soluções que possam ser utilizados como exemplo
e estímulo na procura de novos modelos de competitividade.

Público Alvo: os profissionais e as organizações que desenvolvam a sua atividade em Portugal
Continental ou nas Regiões Autónomas, dos setores: 
Primário; Indústria; Serviços; Retalhistas, Grossistas e outros Distribuidores; Operadores Logísticos e
Transportadores; Sector Público: serviços do Estado e Forças Armadas; Organizações não
governamentais, humanitárias e de solidariedade social; Consultoria, Integradores de Sistemas,
Tecnologias de Informação e de Comunicação, desde que em parceria com o cliente.

Júri:  
1. Presidente do Júri; 
2. Membro da Direção da APLOG;
3. Representante dos Produtores/ Indústria;
4. Representante dos Operadores Logísticos;
5. Representante dos Distribuidores;
6. Representante da Academia/Ensino;
7. Representante de empresas de consultadoria

Patrocinador: 

O vencedor será proposto para o prémio Europeu de Excelência Logística.
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Objetivo: Distinguir projetos com um produto mínimo viável, uma
componente de inovação elevada aplicada  à atividade logística e que
demonstrem um significativo potencial de crescimento

Público Alvo: StartUps com projetos de inovação tecnológica, robotização,
plataformas tecnológicas  colaborativas e outras que revelem um grande
impacto nos processos Logísticos de qualquer uma das seguintes áreas:
Armazém; Última milha; Transportes; Logística de produção; Soluções de
simulação/gamificação aplicáveis à atividade logística e transportes

Júri: Especialistas do sector sector logístico, investidores e representantes
propostos pela APLOG.

Patrocinador: Maersk
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Objetivo: Distinguir trabalhos académicos, cursos , mestrados ou escolas
que desenvolvam e promovam o conhecimento e inovação em projetos do
sector logístico, com aplicabilidade no domínio dos negócios/empresas/sector
e com magnitude ou relevância para a Investigação, assim como com um
grau de inovação associado.

Público Alvo: Universo académico como, professores, alunos, ou
escolas.

Júri: Especialistas do sector sector logístico e representantes
propostos pela APLOG.

Patrocinador: em negociação
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Presidente da APLOG - Raúl Magalhães; 
Presidente do Conselho Fiscal - Alcibíades Guedes 
Presidente da Assembleia Geral - José Luis Simões

Objetivo: Distinguir a carreira ou uma contribuição de excelência para a área da
logística

Público-Alvo: Será identificado e escolhida uma pessoa que pelo seu
percurso profissional atual ou passado tenha contribuído para o
desenvolvimento e conhecimento da Logística e da Supply Chein em
Portugal.

Júri: Constituído por por elementos internos da APLOG: 
1.
2.
3.

Patrocinador: em negociação
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Serão anunciados os vencedores de cada categoria na 
 Cerimónia de Entrega de Prémios APLOG a 7 de Junho 2022. 
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