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/// COMUNICADO DE IMPRENSA

Hugo Oliveira é o novo responsável máximo
da ID Logistics em Portugal

 O novo responsável máximo da Unidade de Portugal vai liderar a estratégia de
crescimento e consolidação da empresa no país
 Hugo Oliveira, que integra a ID Logistics Ibéria desde 2013, possui também uma vasta
experiência na gestão de centros logísticos em todo o território ibérico

Lisboa, 4 de fevereiro de 2019 – A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos europeus,
anunciou a nomeação de Hugo Oliveira como o novo responsável máximo da empresa em Portugal.
No seu novo cargo será responsável por liderar todos os processos operacionais do grupo em
Portugal, intensificando a estratégia de negócio e contribuindo para o crescimento da empresa no
mercado português. Hugo Oliveira reportará diretamente a Javier Echenique, Diretor Geral da ID
Logistics Iberia.
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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
Esta nomeação faz parte da estratégia de crescimento da ID Logistics em Portugal; e através da qual
a empresa pretende consolidar a sua posição como operador logístico de referência em todo o
território ibérico, especialmente em setores como o retalho, têxtil, distribuição, farmacêutico, ecommerce ou automóvel, entre outros.
Hugo Oliveira é licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, embora tenha completado a
sua formação em Espanha. Para além do percurso académico, frequentou um programa PMD
(Program for Management Development) na ESADE Business & Law School e um mestrado em
Gestão de Supply Chain ministrado pela UOC.
O percurso de Hugo Oliveira na ID Logistics remonta a 2013, quando integrou o grupo em Espanha,
assumindo responsabilidades na gestão de operações. Cinco anos depois, em 2018, regressou a
Portugal para assumir o cargo de responsável máximo de Unidade de Portugal. No entanto, ao longo
do seu percurso profissional já esteve associado à gestão de grandes centros logísticos em diferentes
empresas do setor, como DHL, Decathlon ou CEVA.

SOBRE ID LOGISTICS
Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma
faturação em 2018 de 1.410 milhões de euros. A ID Logistics tem cerca de 300 instalações em 18 países, alcançando 5,5
milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 19.000
colaboradores. Com uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde,
automóvel e comércio eletrónico, 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).

CONTACTOS
Lúcia Espanhol
Tel: +351 910 960 222
lucia.espanhol@mediaconsulting.pt
Cláudia Borges
Tel: +351 918 937 007
claudia.borges@mediaconsulting.pt
André Gerson
Tel: +351 912 293 131
andre.gerson@mediaconsulting.pt

ID Logistics España
C/ C/ Federico Mompou, 5, Edificio 1, 6ª
planta
28050 Las Tablas (Madrid)

SOLUCIONES LOGÍSTICAS SOSTENIBLES

Tel. +34 91 878 38 00
www.id-logistics.com

