Código do projeto |
Projeto nº 0536_CO_LOGISTICS_1_E
Designação do projeto |
CoLogistics – Projeto Estrutura de Colaboração Logística na Eurorregião
Apoio no âmbito de Sistema Incentivos
Objetivo principal |
Melhorar a competitividade das PME da Eurorregião (Galiza e Norte de Portugal, através do
desenvolvimento e implementação de novos modelos empresariais para as PME, em particular
para a sua internacionalização.
Região de Intervenção |
Eurorregião (Galiza e Norte de Portugal)
Entidade Beneficiária |
Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra (CEP)
Parceiros |
1. Instituto Gallego de Promoción Económica – IGAPE
2. Dirección Xeral de Mobilidade
3. Autoridad Portuaria de Vigo
4. AEP - Associação Empresarial de Portugal
5. APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.
6. Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Data de aprovação | 17 de maio de 2019
Data de início | 1 de janeiro de 2018
Data de conclusão | 30 de junho de 2022
Custo total elegível | 178.080,00 €
Cofinanciamento | 75%
Apoio financeiro da União Europeia |
Programa Operativo Cooperação Transfronteiriça España-Portugal – POCTEP/INTERREG V
FEDER = 133.560,00 EUR
Síntese do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos|
Este projeto pretende fomentar a internacionalização e incrementar a presença no exterior do
tecido produtivo da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal através do impulso da atividade
logística e da potenciação das suas capacidades organizativas e tecnológicas.
Co Logistics procura fortalecer a função logística como um todo com a finalidade de desenvolver
o setor logístico como um setor com capacidade de dinamizar a atividade económica e de
emprego e ajudar o tecido produtivo a abordar com êxito a internacionalização das suas cadeias
de fornecimento e o seu acesso ao mercado externo, convertendo as exigências do mercado em
oportunidades e desta forma melhorar os seus resultados nas exportações.
Co Logistics pretende contribuir para o aumento do volume de exportações da Eurorregião,
através da melhoria do desempenho da função logística dos setores primários e industriais mais
relevantes. Pretende melhorar a competitividade de todos os componentes da função logística:
empresas competidoras de serviços de transporte, empresas logísticas, gestores de
infraestruturas e policy makers, beneficiando mais de cento e vinte atores relevantes.
O projeto pretende apresentar soluções inovadoras de atuação em todas as componentes da
função logística, desde os competidores de transporte até à esfera administrativa, influenciando
o reforço da cultura de inovação e competitividade nos setores de transporte e logística.

