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A procura por bens de consumo cada vez mais personalizados e a profusão de mais 
superfícies comerciais de pequena dimensão, com parcos espaços de armazenamento, 
colocam grandes desafios à dimensão logística destas cadeias de valor. Assim, nos 
ambientes de forecast-led supply-chains é exercida uma pressão para que se transformem 
em responsive demand-driven supply-chains. Os centros logísticos e respetivos 
fornecedores de equipamento e software têm feito pequenas aproximações tecnológicas 
que se têm traduzido em aumentos de eficiência por via da automação, mas que ficam 
aquém dos requisitos para novos conceitos emergentes de logística. A generalidade destas 
soluções foca-se em armazéns estáticos e manipuladores robotizados que operam sobre 
objetos em conjuntos (packs) ou avulso, ficando alheados às vantagens substanciais 
associadas ao conceito de cross-docking, uma estratégia de manipulação mínima de cargas 
com pouco ou nenhum armazenamento entre descarga e carga. 
A operacionalização deste conceito implica substanciais desafios técnico-científicos e a que 
o presente projeto, Cross Log - Automatic Mixed-Palletizing for Cross-Docking Logistics 
Centers pretende dar resposta, nas suas 4 unidades principais, tanto ao nível de software 
como hardware: 
1 - Estação de receção, identificação e distribuição; 
2 - Unidade acumuladora dinâmica. 
3 -  Unidade móvel de paletização. 
4 - Estação de construção de palete. 
Com o intuito de resolver as inúmeras incertezas técnico-científicas para a materialização 
do conceito cross-docking com construção automática de paletes mistas, formou-se o 
consórcio Cross Log, constituído pela empresa JPM e pela entidade não empresarial do SI&I, 
INESC TEC, através de três departamentos: CESE (Centro de Engenharia de Sistemas 
Empresariais), CRIIS (Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes) e CEGI (Centro 
de Gestão e Engenharia Industrial). 


