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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
A ID Logistics obtém o estatuto de Operador Económico Autorizado
para a sua filial em Reunião
Reunião, 28 de fevereiro de 2017: As duas sociedades propriedade da filial da ID Logistics na Ilha Reunião
obtiveram recentemente o estatuto de Operador Económico Autorizado. A ID Logistics torna-se assim a quinta
empresa da ilha a conseguir esta certificação, após passar uma auditoria local realizada pelo departamento
alfandegário francês. Este reconhecimento à nossa filial em Reunião aumenta para cinco o número de
sociedades do Grupo a conseguir este estatuto; no entanto, presentemente temos mais duas sociedades em
processo de auditoria.
Esta certificação, criada pela Organização Mundial de Alfândegas em 2001 e internacionalmente reconhecida,
permite que qualquer empresa que exerça uma atividade relacionada com o comércio internacional tenha
facilidades em procedimentos e controles alfandegários, desde que se cumpram os requisitos necessários no
âmbito da segurança e proteção.
Além disso, permite também garantir aos clientes da ID Logistics a segurança informática dos seus dados
(preços de compra e venda das mercadorias importadas, exportadas ou armazenadas) e das suas mercadorias
tendo em conta as rigorosas normativas.
No que se refere aos trâmites alfandegários, esta quinta certificação é uma ótima notícia, permitindo-nos
trabalhar com maior confiança graças aos requisitos de integridade que impõe às empresas.
Jean-François Noel, diretor de operações da ID Logistics para Reunião, declarou: «Estamos muito orgulhosos
desta certificação de qualidade europeia. A ID Logistics já pode gerir mais eficazmente, com maior flexibilidade
e maior visibilidade a sua cadeia logística internacional otimizando os procedimentos alfandegários e reduzindo
os custos dos envios das alfândegas. Este novo estatuto confere-nos também vantagens comerciais e
competitivas reais».

SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma
faturação em 2016 de 1.070 milhões de euros. Após a aquisição da Logiters (em agosto de 2016), a ID Logistics passou a ter
275 instalações em 16 países, alcançando cerca de 5 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina,
Ásia e África, e tendo ao seu dispor 18.500 colaboradores. Detentores de uma equilibrada carteira de clientes em setores
como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde, automóvel e comércio eletrónico (e-commerce), entre outros, a ID
Logistics oferece soluções tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no
Departamento B do mercado regulado Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125).
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