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Esdeveniment seguretat de contenidors 

Conferència sobre Seguretat de Contenidors 
Bremen (Alemanya), 10 de setembre de 2009 
Els contenidors representen una part significativa del comerç internacional i de la cadena de 
subministrament: l’espina dorsal de l’economia europea. El transport de contenidors implica 
un fum de fabricants, nodes logístics, operadors, plataformes i punts de vigilància (en 
particular, ports de contenidors). Per millorar-ne la seguretat, cal abordar-la des d’una 
perspectiva de R+D integrada, tot incloent-hi avaluació de riscos, capacitat per rastrejar les 
mercaderies, un intercanvi segur entre diferents països i operadors, així com una 
monitorització ràpida i efectiva. Amb aquest context, l’esdeveniment se centrarà en les 
diferents solucions tècniques que s’estan preparant i les que cal desenvolupar per contribuir 
a millorar amb un cost efectiu la seguretat del transport de contenidors. Ponents de prestigi 
reconegut presentaran les propostes de noves solucions de seguretat, els reptes que afronta 
la R+D i els potencials beneficis econòmics. 
 
Més informació: http://www.uv.es/operuv/cat/esdeveniments/esdeveniments.htm 
****** 
Conferencia sobre Seguridad de Contenedores 
Bremen (Alemania), 10 de septiembre de 2009 

Los contenedores representan una parte significativa del comercio internacional y de la cadena 
de suministro: la espina dorsal de la economía europea. El transporte de contenedores implica 
un sinfín de  fabricantes, nodos  logísticos, operadores, plataformas y puntos de vigilancia  (en 
particular, puertos de contenedores). Para mejorar  la seguridad, es preciso abordarla des de 
una perspectiva de I+D integrada, incluyendo la evaluación de riesgos, capacidad para rastrear 
mercancías,  un  intercambio  seguro  entre  los  diferentes  países  y  operadores,  así  como  una 
monitorización  rápida  y  efectiva.  En  este  contexto,  el  evento  se  centrará  en  las  diferentes 
soluciones técnicas que se están preparando y las que es preciso desarrollar para contribuir a 
mejorar  con  un  coste  efectivo  la  seguridad  del  transporte  de  contenedores.  Ponentes  de 
reconocido prestigio presentarán  las propuestas de nuevas soluciones de seguridad,  los retos 
que afronta la I+D y los potenciales beneficios económicos. 
 
Más información: http://www.uv.es/operuv/cast/eventos/2009/ContainerSec_cast.htm 
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