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REGULAMENTO GERAL 
 

Os PRÉMIOS LOGÍSTICA & TRANSPORTES HOJE são uma iniciativa do Grupo IFE by 

Abilways e da revista LOGÍSTICA & TRANSPORTES HOJE que têm como objetivo premiar 

anualmente as pessoas e empresas que mais se distinguiram nos setores da logística, 

transportes e armazéns, reconhecendo o mérito no setor e dando visibilidade e notoriedade às 

personalidades e empresas envolvidas.  

Serão premiados diversas categorias (ver lista de categorias abaixo) escolhidas por nomeação 

da redação da revista Logística & Transportes Hoje tendo em conta o aprofundado 

conhecimento do mercado de todos os setores envolvidos nestes prémios.  

A categoria “Prémio Carreira” será da responsabilidade do Conselho Editorial da revista.  

As categorias “Melhor Projeto de Supply Chain” e “Prémio Inovação Tecnológica” estão 

abertas a candidaturas pelas empresas interessadas sendo, à posteriori, avaliadas pelo 

Conselho Editorial que irá premiar a melhor em cada categoria.  

De referir que o Conselho Editorial da revista Logística & Transportes Hoje é composto pelos 

seguintes profissionais: Afonso Almeida, Américo Fernandes, Gonçalo Cordeiro, Gustavo Paulo 

Duarte, João Franco, João Neves, José Miranda, Nuno Rangel, Sérgio Soares e Tiago Pinho.  

A cerimónia de entrega dos Prémios LOGÍSTICA & TRANSPORTES HOJE será realizada no 

decorrer das Conferências Logística & Transportes Hoje, e terá lugar dia 13 de dezembro de 

2018, no Hotel Sana Malhoa, em Lisboa. 
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CATEGORIAS 
 

No âmbito dos Prémios Logística & Transportes Hoje, serão entregues os prémios pelas 

seguintes categorias:   

 

- PRÉMIO CARREIRA:   

Atribuído à personalidade que contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento da logística 

e transportes portugueses e com uma vida profissional dedicada ao setor.   

- PRÉMIO MELHOR OPERADOR LOGÍSTICO:   

Distingue o operador logístico que mais se destacou na sua atividade durante o ano de 2017.    

- PRÉMIO MELHOR OPERADOR EXPRESSO:   

Distingue o operador expresso que mais se destacou na sua atividade durante 2017.   

- PRÉMIO MELHOR TRANSPORTADORA DE CARGA AÉREA:   

Premia a transportadora de carga aérea que mais se destacou pela sua atividade durante 

2017.   

- PRÉMIO MELHOR TRANSPORTADORA DE CARGA MARÍTIMA:   

Distingue a melhor transportadora de carga marítima que mais de destacou pela sua atividade 

durante 2017.   

- PRÉMIO MELHOR TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA:  

Premia a melhor transportadora rodoviária que ao longo do ano 2017 mais se destacou.   

- PRÉMIO MELHOR PROJETO DE SUPPLY CHAIN:   

Distingue o projeto integrado de supply chain colocado em prática durante 2017. 

- PRÉMIO MELHOR VEÍCULO COMERCIAL LIGEIRO:   

Distingue o melhor veículo comercial ligeiro de entre os mais vendidos em Portugal durante o 

ano de 2017.   
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- PRÉMIO MELHOR MARCA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS:   

Distingue a marca de veículos de transporte de mercadorias - acima das 3,5 toneladas – entre 

os mais vendidos no mercado português durante 2017.   

- PRÉMIO INOVAÇÃO TECNOLÓGICA:  

Distingue a solução tecnologia para supply chain e que tenha sido posta em prática no 

mercado em 2017.   
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PROCESSO DE NOMEAÇÂO E 

CANDIDATURAS 
 

Nas categorias Personalidade do Ano, Melhor Projeto de Supply Chain, e Inovação 

Tecnológica a escolha dos vencedores estará a cargo do Conselho Editorial da revista 

Logística & Transportes Hoje.    

Nos projetos de Supply Chain e Inovação Tecnológica serão avaliadas as candidaturas 

recebidas dentro do prazo estabelecido. A escolha será feita pelo Conselho Editorial através de 

votação mediante parâmetros indicados pela organização dos prémios.    

No caso das candidaturas não satisfazerem os critérios do Conselho Editorial, o(s) prémio não 

será atribuído nessa(s) categoria(s) nesta edição.   

A escolha da Personalidade do Ano será escolhida por unanimidade pelos elementos do 

Conselho Editorial.   

As candidaturas para os prémios Supply Chain e Inovação Tecnológica devem ser 

formalizadas de 29 de outubro a 9 de novembro de 2018, através de uma das seguintes 

opções:   

1- Consulta dos regulamentos de candidaturas no site: 

http://www.logisticaetransporteshoje.com/premioslth 

 

2- Envio, dentro do prazo limite, para o endereço eletrónico: msantos@ife.pt de um 

PDF com a explicação dos projetos, imagens ou esquemas ilustrativos.   

As candidaturas são gratuitas e abertas a todas as empresas ligadas à logística, retalho, 

industria, armazenamento, transportes e soluções de tecnologias de informação para os 

setores de logística e transportes.    

A não entrega ou preenchimento de todos os dados solicitados por parte da organização pode 

implicar a sua desclassificação dos Prémios LOGÍSTICA & TRANSPORTES HOJE.  

 

 

 

http://www.logisticaetransporteshoje.com/premioslth
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PROCESSO DE SELEÇÃO DE 

CANDIDATURAS 
 

1- Serão consideradas as primeiras 10 candidaturas recebidas pela organização para 

cada uma das categorias Supply Chain e Inovação Tecnológica. 

 

2- Após o envio das candidaturas (que devem ser entregues em formato PDF no máximo 

de cinco páginas com a explicação do projeto e os respetivos ganhos de eficiência na 

cadeia logística em texto e imagem/esquemas e com a autoria dos responsáveis dos 

projetos), a organização enviará as candidaturas para o júri para início da avaliação. 

 

3- A seleção será realizada com base na análise individual do júri que pontuará de acordo 

com critérios de avaliação definidos pela organização (ver critérios de avaliação). 

 

 

CONDIÇÕES DAS 

CANDIDATURAS 

 

1 A organização reserva-se ao direito de rateio no caso de uma empresa, ou 

grupo empresarial, monopolizar a lista de projetos candidatos. Neste caso, será 

estabelecido um limite de dois projetos por empresa ou grupo.  

 

2 Em caso de simultaneidade de inscrições, caberá à organização dos prémios a 

decisão relativa à escolha dos participantes.  

 

3 A Organização dos Prémios reserva-se o direito de admissão e poderá recusar as 

inscrições que, no seu critério, não se integrem no conceito dos Prémios. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO 
 

Prémio Carreira/Personalidade   

Atribuído à personalidade que tenha contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento do 

setor da logística e transportes portugueses e com uma vida profissional dedicada ao setor. O 

júri terá como base o percurso profissional das personalidades nomeadas. O nome do 

vencedor será escolhido por unanimidade.   

 

Prémio Melhor Operador Logístico   

Distingue a o operador logístico que mais se destacou durante o ano de 2015 no mercado 

português. Os nomeados foram escolhidos entre as empresas selecionadas pela redação da 

Logística & Transportes Hoje.   

O vencedor será escolhido através de votação online pelos profissionais do setor da logística, 

transportes e armazéns e terá como base os seguintes critérios:   

-Investimento realizado no mercado português em 2017 

-Qualidade do serviço a cliente (b2b) 

-Aposta na sustentabilidade ambiental dos seus serviços.  

-Orientação para o mercado    

 

Prémio Melhor Operador Expresso   

Distingue a o operador expresso que mais se destacou durante o ano de 2017 no mercado 

português. Os nomeados foram escolhidos entre as empresas selecionadas pela redação da 

Logística & Transportes Hoje.   

O vencedor será escolhido através de votação online pelos profissionais do setor da logística, 

transportes e armazéns e terá como base os seguintes critérios:  

 

- Investimento realizado no mercado português em 2017  

- Qualidade e rapidez do serviço a cliente (b2b).. 

- Aposta na sustentabilidade ambiental   

- Resposta da logística inversa    
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Prémio Melhor Transportadora de Carga Aérea   

Distingue o transportador de carga área que mais se destacou pela sua atividade durante o ano 

de 2017 no mercado português. Os nomeados foram escolhidos entre as empresas 

selecionadas pela redação da Logística & Transportes Hoje.   

O vencedor será escolhido através de votação online pelos profissionais do setor da logística, 

transportes, e armazéns e terá como base os seguintes critérios:    

- Investimento realizado no mercado português em 2017 

- Qualidade e rapidez do serviço a cliente 

- Aposta na sustentabilidade ambiental 

- Intermodalidade com outro tipo de transporte  

- Estratégia da empresa para o transporte de carga    

  

Prémio Melhor Transportadora Carga Marítima   

Distingue a o transportador de carga aérea que mais se destacou durante o ano de 2017 no 

mercado português. Os nomeados foram escolhidos entre as empresas selecionadas pela 

redação da Logística & Transportes Hoje.   

O vencedor será escolhido através de votação online pelos profissionais do setor da logística, 

transportes, e armazéns e terá como base os seguintes critérios:    

- Investimento realizado no mercado português em 2017 

- Volume de carga transportada em 2017 

- Aposta na sustentabilidade ambiental   

- Intermodalidade com outro tipo de transporte    

 

Prémio Melhor Transportadora Carga Rodoviária   

Distingue a o operador logístico que mais se destacou durante o ano de 2017 no mercado 

português. Os nomeados foram escolhidos entre as empresas selecionadas pela redação da 

Logística & Transportes Hoje.   

O vencedor será escolhido através de votação online pelos profissionais do setor da logística, 

transportes, e armazéns e terá como base os seguintes critérios:    

- Investimento realizado no mercado português em 2017 

- Volume de carga transportada em 2017 

- Aposta na sustentabilidade ambiental  

- Intermodalidade com outro tipo de transporte      
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Prémio Melhor Projeto de Supply Chain   

Distingue o melhor projeto de Supply Chain de 2017 que se candidatar a esta edição. Projetos 

combinados entre armazenistas e transportadores, entre retalhistas e operadores logísticos 

poderão candidatar-se. Os projetos serão avaliados pelo Conselho Editorial da Logística & 

Transportes Hoje o mais votado (na soma dos votos) será o vencedor.    

Os parâmetros a ter em conta são:   

- Apostas na sustentabilidade ambiental. 

- Ganho de eficiência temporal através da implementação do projeto. 

- Ganho de eficiência económica. 

- Formação dos colaboradores para colocarem em prática o projeto.  

- Tempo de execução do projeto    

 

Prémio Melhor Veículo Comercial Ligeiro   

Distingue o melhor veículo comercial ligeiro entre os cinco modelos que mais venderam em 

2017, segundo dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal. A escolha será feita 

através de votação online por profissionais da logística, transportes, armazéns e retalho. O 

modelo vencedor será aquele que reunir o maior número de votos durante o período de 

votação.    

Os parâmetros a ter em conta são:   

- Gastos médios de combustível do veículo  

- Assistência da marca  

- Ganho de eficiência   

- Capacidade de transporte do veículo     

 

Prémio Melhor Veículo de Transporte de Mercadorias   

Distingue a melhor marca veículos de transportes de mercadorias entre as cinco marcas que 

mais venderam em 2017, segundo dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal. A 

escolha será feita através de votação online por profissionais da logística, transportes, 

armazéns. O modelo vencedor será aquele que reunir o maior número de votos durante o 

período de votação.    

Os parâmetros a ter em conta são:   

- Gastos médios de combustível do veículo 

- Assistência da marca 
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- Ganho de eficiência   

- Capacidade de transporte do veículo  

- Ergonomia e conforto para o condutor  

 

Prémio Inovação Tecnológica  

Distingue o projeto candidato de solução tecnologia para a logística, armazéns e transportes 

que tenha sido colocado em prática durante 2017. A escolha será feita pelo Conselho Editorial 

da revista Logística & Transportes Hoje.    

E terá em conta os seguintes parâmetros:  

- Custo e retorno financeiro do projeto  

- Tempo de execução  

- Ganho de eficiência com a aplicação do projeto (financeiro e temporal) 

- Serviço ao cliente da parte do fornecedor da solução tecnológica.    
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CRONOGRAMA DOS PRÉMIOS 
 

- Fase de candidaturas para o Prémio Supply Chain e Prémio Inovação Tecnológica : de 29 de 

outubro a 9 de novembro de 2018.  

- Avaliação das candidaturas pelo júri: de 09 de novembro a 16 de novembro de 2018.  

- Prazo de votação nas categorias a votação: de 29 de outubro a 13 de novembro de 2017.  

- Divulgação dos vencedores e entrega dos prémios: 13 de dezembro de 2018, no Hotel Sana 

Malhoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÉMIOS LOGÍSTICA & TRANSPORTES HOJE 2018 

 

 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 
- Todos os candidatos aos prémios aceitam as condições deste regulamento.   

- Todos os dados disponibilizados à Organização serão tratados com o maior rigor e sigilo.   

- Em caso de empate, a Organização goza de voto de qualidade e reserva-se o direito de 

identificar o vencedor.   

- A lista de profissionais que terão direito a voto nas diversas categorias serão de acordo com a 

base de dados do grupo IFE que é confidencial e intransmissível.    

- Em caso de não existirem candidaturas, nas categorias com essa possibilidade, os prémios não 

serão entregues na presente edição.   

- O júri poderá atribuir Menções Honrosas sempre que considere oportuno.    

- No caso dos projetos candidatos não terem qualidade, de acordo com o Conselho Editorial, 

esses prémios não serão entregues na edição deste ano.      

 

 

FIM 


