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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
ID Logistics gere a operação logística da
Fábricas Lusitana em Portugal
• A relação comercial entre a ID Logistics e a Fábricas Lusitana, empresa líder na
produção e venda de farinhas de trigo para uso doméstico em Portugal, teve início
em janeiro de 2019.
• No âmbito desta operação, a ID Logistics gere um movimento aproximado de
750 000 kg e 95 000 caixas por mês.
• Esta parceria veio reforçar o posicionamento da ID Logistics no setor da
distribuição de alimentos e bens de grande consumo em Portugal.
Azambuja, 21 de março 2020 – A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional,

conquistou a confiança da Fábricas Lusitana para gerir as suas operações logísticas em Portugal. A
parceria entre o operador logístico e a empresa líder na produção e venda de farinhas de trigo para uso
doméstico em Portugal, teve início em janeiro de 2019 e terá a duração de três anos.
O contrato inclui a gestão de grande parte do processo de armazenagem, preparação e transporte de
farinha. Atualmente, a ID Logistics gere nesta operação grandes volumes de produto produzido pela
Fábricas Lusitana: um movimento aproximado de 750 000 quilos e 95 000 caixas por mês.
O operador logístico conta com mais de 20 anos de experiência no setor de FMCG, sendo uma das
empresas líderes de mercado e, graças a esta parceria estratégica com a Fábricas Lusitana, reforça a sua
posição em Portugal.
Nas palavras de Hugo Oliveira, Country Manager da ID Logistics em Portugal, “a confiança que a Fábricas
Lusitana depositou em nós para gerir volumes tão elevados dos seus produtos, encoraja-nos a continuar
a trabalhar para oferecer a mais alta qualidade e a garantir o melhor serviço. A nossa experiência no
setor de distribuição de alimentos e bens de grande consumo permite-nos dar resposta à elevada
procura sem comprometer a eficiência do nosso serviço”.
Carlos Rodrigues, Diretor de Supply Chain da Fábricas Lusitana, afirma “reconhecemos a ID Logistics
como um bom parceiro logístico para prestar serviço aos nossos clientes. O seu extenso know-how e o
seu histórico, dão-nos a confiança que necessitamos para gerir um produto tão delicado quanto a
farinha e demais produtos alimentares que comercializamos. Isso é essencial para revalidar a confiança
dos nossos clientes e continuar a crescer no mercado”.
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SOBRE ID LOGISTICS
A ID Logistics é um grupo internacional de logística, com receitas de 1 534 milhões de euros em 2019. A ID Logistics tem mais de
320 Instalações em 18 países, representando mais de 58 milhões de m² de armazéns distribuídos pela Europa, América, Ásia e
África, e tendo ao seu dispor 21 000 funcionários. Com uma carteira de clientes equilibrada entre setores como o do retalho, detail
picking, health e-Commerce, a ID Logistics oferece soluções tecnológicas e está firmemente comprometida com o
desenvolvimento sustentável.
A ID Logistics está cotada no Departamento A do mercado regulado NYSE Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125, Ticker:
IDL).
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