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IP4Log
Fordesi moderniza gestão de terminais multimodais da IP
A Fordesi, tecnológica portuguesa com mais de 25 anos de experiência nos setores de
logística e transportes, implementou a solução IP4Log na Infraestruturas de Portugal,
modernizando a gestão dos terminais multimodais de mercadorias da Bobadela e de
Leixões. O IP4Log dialoga com os sistemas dos diferentes agentes logísticos,
desmaterializando a recepção e o envio de documentação das cargas, além de ser aberto
ao setor e receber instruções de todos os stakeholders, incluindo alfândegas, 24 horas por
dia.
A IP, enquanto gestora de terminais, procurou uma solução “que conseguisse agilizar os
processos logísticos dos seus terminais multimodais de mercadorias” e que “fosse de
encontro, de forma inovadora, às necessidades dos diversos stakeholders, permitindo
integrar a informação dispersa por toda a cadeia logística e de transporte”.
O IP4Log é um hub multimodal que suporta de forma integrada os processos logísticos e de
transporte, portarias, documentação, processos alfandegários e faturação. Além disso, a
plataforma integra-se com os sistemas dos parceiros externos, como a JUP/JUL do Porto de
Sines, o operador ferroviário Medway e com o SAP da IP para a faturação automática,
detalha a Fordesi.
Num único portal de serviços, clientes, agentes, despachantes, transportadores e
alfândegas, o IP4Log permite que todas os agentes desta cadeia troquem informação de
forma a agilizar os processos logísticos nos terminais da IP. O hub mensagens digitais
integrado faz ainda a interoperabilidade com outros sistemas de informação e garante a
rapidez e a desmaterialização dos processos, agilizando o atendimento nas portarias e a
carga e descarga de comboios.

João Silva, diretor do Departamento de Exploração de Terminais da Infraestruturas de
Portugal, explica que “esta implementação permitiu ganhos efetivos de eficiência,
assumindo-se como uma ferramenta de excelência no tratamento da gestão rodoferroviária
da cadeia logística do transporte de contentores, numa perspetiva de melhoria contínua”.
Até há data, 111 empresas já se registaram na plataforma, 25% das quais agentes e 75%
transportadores.
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