
LOGISTIC & SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT
OPEN EXECUTIVE PROGRAMME

NOV ’18



Duração
5 dias, 40 horas 
Dias completos, 9h00 às 18h00

Idioma
Português e Inglês

Investimento
1.800€
(ver condições no verso)

Local
Sines Tecnopolo

Próxima edição inicia
Novembro, 2018

Calendário
15, 16, 23, 28 e 29 de NOV



  
  
 

Este programa pretende dotar os participantes de ferramentas que lhes permitam 
utilizar a Logística e uma efetiva gestão da Cadeia de Abastecimento, para 
aumentar a competitividade das suas organizações.

Em particular, os participantes apreenderão como:
• Implementar estratégias efetivas para gerir cadeias complexas.
• Implementar formas de colaboração e coordenação com os seus parceiros de 
negócios (fornecedores, clientes e terceiros), que gerem mais valor para a organização.
• Decidir sobre os trade-offs mais adequados em termos de custos e de serviço 
a clientes.
• Minimizar o empate de capital nas suas operações.
• Redesenhar as suas operações para uma performance excelente.
• Redesenhar a sua cadeia de abastecimento para responder a aspetos como 
complexidade, flexibilidade, agilidade, risco, etc…

Em ambientes de crescente globalização dos mercados, diminuição do ciclo 
de vida dos produtos, crescente externalização de atividades produtivas e de 
distribuição, associadas a um elevado grau de especialização, crescente risco 
associado à posse de stocks, crescente importância da excelência no nível 
de serviço ao cliente, crescente poder dos canais de distribuição e crescentes 
desafios associados à presença multicanal (omnichannel).

 O programa foi desenhado para quadros responsáveis por áreas funcionais de 
Logística, Operações, Compras, Distribuição e Cadeia de Abastecimento que 
pretendam melhorar as suas competências nestas áreas e contribuir para o 
melhor desempenho das respetivas organizações. 

São ainda destinatários os quadros responsáveis por outras áreas funcionais, 
como a Comercial, Produção, Marketing ou outras, que pretendam compreender 
melhor o papel da função Logística e da gestão da Cadeia de Abastecimento na 
competitividade da sua organização.

Integrar Planeamento, Operações 

e Logística para Aumentar a 

Competitividade



SUPPLY CHAIN

ESTRATÉGIA

PLANEAMENTO 
E COORDENAÇÃO

EXECUÇÃO

FORNECEDOR CLIENTE



Estrutura curricular

Estratégia de Supply Chain Management & Logística 
Alcibíades Paulo Guedes
• Compreender o alinhamento entre estratégia da empresa, logística, supply chain e operações.

• Perceber as vantagens competitivas baseadas na velocidade, capacidade de resposta, etc.

• Implementar estratégias efetivas para cadeias complexas.

Alinhamento da Estratégia de Compras
Eduardo Santos
• Dotar os participantes de uma visão consistente dos processos de gestão de compras e da definição de estratégias de 

sourcing por categoria, alinhados com as estratégias de Supply Chain.

 
Jogo de Supply Chain Management
Gisela Santos 
• Levar os participantes a experienciarem as dificuldades e volatilidades da cadeia de abastecimento, 

em contextos sem e com coordenação entre os parceiros da cadeia.

Coordenação e Integração da Supply Chain
Alcibíades Paulo Guedes
• Implementar formas de colaboração e coordenação com os seus parceiros de negócios (fornecedores, 

clientes e terceiros) que gerem mais valor para a organização.

• Decidir sobre os trade-offs mais adequados em termos de custos e de serviço a clientes.

• Minimizar o empate de capital nas suas operações. 

Planeamento Integrado da Supply Chain 
Gisela Santos • Eduardo Santos
• Desenhar os processos e a organização de planeamento mais adequados;

• Decidir sobre os trade-offs mais adequados em termos de custos e

de serviço a clientes;

• Minimizar o empate de capital nas suas operações.

Inovação em Supply Chain Management
Alcibíades Paulo Guedes 
• Alertar e motivar os participantes para os temas inovadores em

SCM e compreenderem quais os desafios a eles associados.

Execução e Alinhamento das Operações
Alcibíades Paulo Guedes • Gisela Santos 
• Compreender a importância das operações no 

desempenho da Supply Chain.

• Capacitar os participantes a redesenharem as suas

operações para uma performance excelente.

METODOLOGIAS

“Aprender a usar ferramentas  que 

permitem, através da logística e da 

gestão da cadeia de abastecimento, 

aumentar a competitividade das 

organizações.”
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