


Adicionar valor às organizações 
e aos profissionais 



01. ENQUADRAMENTO 

Num mundo global de grande complexidade, 
volatilidade e incerteza, grandes desafios se colocam 
hoje às organizações, que necessitam de adaptar o seu 
modelo de negócio aos novos canais de distribuição e 
inovar na sua abordagem ao mercado. 

Para a equipa de Supply Chain, isto significa que é 
necessário criar uma rede mais ágil e eficiente. 

• De que modo estão estes desafios a afetar a 
performance das empresas?  

• Como devem as organizações planear e tomar 
decisões acerca do futuro? 



01. ENQUADRAMENTO 

Com o Programa “Desafios na Supply Chain – 5 Dias, 5 
Empresas”, pretendemos oferecer uma experiência 
formativa singular e inovadora que aporte valor às 
empresas e aos profissionais. 

Com uma aposta clara na qualidade, o programa 
decorre nas instalações de cinco empresas de 
vanguarda, oferecendo uma experiência dinâmica e 
memorável. 

E como a aprendizagem também se faz fora da sala de 
formação, estão também incluídos no programa um 
jantar debate no Porto e outro em Lisboa. 



02. BENEFÍCIOS 

O Programa que apresentamos “Desafios da Supply 
Chain – 5 Dias, 5 Empresas” explora as tendências 
recentes e os desenvolvimentos que terão efeito no 
dia-a-dia das empresas.  

Contribuirá para preparar os profissionais de 
logística para a futura cadeia de valor. 

Com todas estas transformações, permanecer 
atualizado e preparar-se para as últimas tendências 
da Supply Chain, é mais importante do que nunca. 



03. DESTINATÁRIOS 

Profissionais com responsabilidades de gestão ou 
especialistas envolvidos em atividades de Logística ou 
Supply Chain. 



04. OBJETIVOS 

• Abordar em profundidade os assuntos mais 
relevantes da atualidade da Supply Chain 

• Refletir sobre as tendências atuais e futuras da 
Supply Chain, o seu impacto na Cadeia de Valor e 
o papel decisivo dos seus profissionais 

• Estabelecer uma rede diversificada de contactos e 
de experiências entre todos os participantes que 
perdure para o futuro 



MANHÃ 

Sessão em sala com  
formadores de referência 

TARDE 

Visita guiada à empresa 

ALMOÇO DE NETWORKING 

05. MODELO INOVADOR 

Workshop 



06. TESTEMUNHOS 

Este é o Modelo Formativo que melhor serve os responsáveis de Supply Chain pelas 
seguintes razões: 

 • Conceptual e Prático porque reúne um conjunto de Empresas e Formadores com o 
conhecimento das melhores práticas Nacionais 

• Fórum de discussão e estudo que permite, de forma livre e descomplexada, partilhar 
Modelos de Gestão e Visão com profissionais de diferentes origens, formação e 
experiências 

•  Networking valioso gerado durante os 5 dias de convivência com garantida utilidade 
futura 



06. TESTEMUNHOS - 1ª EDIÇÃO 
“Um shot revigorante de conhecimento”   
Asia Magalhães (Grupo Luís Simões) 

“Uma lufada de ar fresco no panorama da Logística em 
Portugal”    
António França (Lactogal) 

“Intensa, prática, oportuna, inovadora, relevante”   
João Macedo (José de Mello Saúde) 

“Cria inspiração – potencia a dinâmica de mudança nas 
organizações”  
Nuno Almeida (Medlog) 

“Aprendi, conheci, auto motivei-me”   
Nuno França (Revigrés) 

 

 

 

 



06. TESTEMUNHOS - 2ª EDIÇÃO 
“Interessante; surpreendente; dinâmica e refrescante”    
Ana Sá Pinto (Sonae SR) 

“Estimulante, motivante, interessante, assertiva e com 
oportunidade para nos fazer pensar ‘fora da caixa’”   
Alexandre Lourenço (Frissul) 

“Excelente oportunidade para aprender com profissionais, 
formadores, moderadores e fazer networking”  
Sorin Dinca (Mahle) 

“Cocktail original de conhecimento prático e teórico, com muita 
criatividade. Formato muito original! Muito bom!”  
Elisabete Andrade (Sonae SR) 

“Oportunidade de recriar e adquirir novas competências na área 
da Supply Chain. Experiência altamente recomendável.”  
André Fradinho (Teixeira Duarte) 



06. TESTEMUNHOS - 3ª EDIÇÃO 
 

“Excelente – A importância das organizações e dos gestores entenderem o que é 
uma supply chain e a sua performance em toda a cadeia de valor.” 
Arménio Pinheiro Miranda (Frulact, SGPS) 
 
“Uma oportunidade única para discutir os novos desafios da supply chain.” 
Pedro Afonso (Agility Transitários, Lda) 
 
“Conceito inovador e diferenciador face ao método "tradicional" de formação. 
Excelente oportunidade de networking” 
Mário Ferreira (Irmãos Vila Nova, S.A.) 
 
“Experiência muito enriquecedora, com ótima qualidade dos formadores e 
relevância dos temas debatidos, num ambiente animado e de interação entre os 
participantes” 
Rossana Rocha (INEGI) 
 



06. TESTEMUNHOS - 4ª EDIÇÃO 

“Experiência muito interessante pelo contato com conceitos e 
sobretudo práticas ao nível da Supply Chain. 5 dias intensos que 
possibilitaram uma visão muito desafiante do universo da Logística, a 
qual fiquei a conhecer muito melhor!” 
João Paulo Marques (Global Dis - Distribuição Global de Materiais S.A)  

“Enriquecedor dos meus conhecimentos, abriu-me a mente para os 
futuros desafios da Supply Chain, uma oportunidade para desenvolver 
networking.” 
Luís Magalhães Gonçalves (EURICO Ferreira, SA)  
 
“Formato inovador, com temas atuais; experiência enriquecedora.” 
Bernardino Reis e Silva (Global Dis - Distribuição Global de Materiais S.A)  
 
“Enriquecedor, revigorante, dinâmico, oportunidade de pensar "fora 
da caixa"” 
Maria Inês Sales Pita (Grupo Luís Simões)  
 

 

 



06. TESTEMUNHOS - 5ª EDIÇÃO 

“5 Dias 5 Empresas foi um curso delicioso, do qual levo muitas ideias e 
sinergias para aplicar na minha empresa.” 
Ana Luísa Pinto Tato Almeida (ECCO`Let Portugal - Fábrica de Sapatos, 
Lda)  

“Refrescante, ideias novas, aplicabilidade elevada, desafiante.” 
Luís Morgado (ECCO`Let Portugal - Fábrica de Sapatos, Lda)  
 
“Uma experiência muito interessante e enriquecedora.” 
Eugénia Cardoso(SONAE SR)  
 
“Programa abrangente, multidisciplinar e muito prático.” 
Pedro Mota (Amorim e Irmãos, SA)  
 
“Fantástica, relevante, a referir.” 
Humberto Alves Espírito Santo (SONAE SR)  
 

 

 



06. TESTEMUNHOS - 6ª EDIÇÃO 
“Networking, conhecimento adquirido, visitas a grandes 
organizações, altamente recomendado.”    
Márcio Santos (Salsa) 

“Um programa de Excelência, pela qualidade dos oradores, pela 
transversalidade dos conteúdos e pela oportunidade de aprender, 
partilhar experiências e networking.”   
Marta Pessoa (Cerealis Produtos Alimentares) 

“Intenso, dinâmico e entusiasmante. Excelente para o reforço de 
competências e atualização de conhecimentos, complementado 
pelas interessantes visitas empresariais. Parabéns pelo 
envolvimento de todos os representantes da APLOG, incluindo o 
Coordenador.” 
Hugo Caraslindas (Garland Logística) 

“5 dias recheados de partilha de conhecimentos, num formato 
inovador e de excelência. Recomendo fortemente!”  
Sara Ferreira (Salsa) 

 

 

 



07. PROGRAMA – Lisboa 
DIA 1 - 16 de novembro 

Volkswagen Autoeuropa  
DIA 2 – 17 de novembro 

RANGEL LOGISTICS SOLUTIONS 

 DIA 3 – 18 de novembro 
GRUPO LUÍS SIMÕES 

Manhã 

• “Supply Chain Global. Globalização 
e Comércio Internacional 

 
         Formador:  Luis Ferreira 

• Kaizen in Logistics & Supply Chains, 
The New Efficiency Paradigm  
 

         Formador:  Tiago Sanchez - KAIZEN 

• Sustentabilidade na Cadeia de 
Abastecimento 
 

         Formador:   Daniel Amaral - KPMG 

Tarde 

• Workshop: A Logística integrada no 
setor automóvel 
 

         Moderador:  Rui Baptista - 
                        - Volkswagen Autoeuropa  
 
• Apresentação e Visita às instalações       

da Volkswagen Autoeuropa  

• Workshop: Codificação na Área da 
Saúde  
 

     Moderador: Madalena Centeno – GS1         
 
 

• Apresentação e Visita às 
instalações da unidade Pharma do 
GRUPO RANGEL 

• Workshop:  Evolução da 
Automatização e das Estratégias 
Colaborativas  
 

         Moderador:  Andreia Antunes - LS 
         
 
• Apresentação e Visita ao Armazém 

Automático do GRUPO LUÍS SIMÕES  
               

Noite 
  

• Jantar - Restaurante Fado em Si 



07. PROGRAMA – Porto 
DIA 4 – 23 de novembro 

PARFOIS 
DIA 5 – 24 de novembro 

SUPER BOCK GROUP 

Manhã 

• Estratégias Colaborativas na Cadeia de 
Abastecimento 
 
Formador:  Alcibíades Paulo Guedes 

• Logística - Excelência nas Operações  
 
         Formador: Américo Azevedo 

Tarde 

• Workshop: Tecnologia e Transformação Digital 
 
Moderador:  Carlos Palminha 
 
 

• Apresentação e visita às operações da PARFOIS 

• Workshop: Futuro da Supply Chain na fase pós Covid 
 
Moderador:  Ana Ferreira 

 
 

• Apresentação e visita ao Armazém Automático  
 

• Encerramento do programa com o Presidente da APLOG, Raul 
Magalhães 

Noite 

 
 

• Jantar de Encerramento - Restaurante Torreão 
          Entrega dos Certificados 
          Orador Convidado: Joel Cleto 

          Visita à Sala Cobre e Brinde à Cerveja 
 



08. EMPRESAS PARCEIRAS 
A marca Volkswagen está presente em mais de 150 mercados em todo o mundo e 
produz veículos em 14 países.  
 
A Volkswagen Autoeuropa é o maior investimento estrangeiro no país, sendo uma 
fábrica de automóveis multiproduto e multimarca.  
 
A fábrica de Palmela fechou o ano de 2018 com 5.800 colaboradores e 223.200 unidades 
produzidas.  
 
Em Palmela, são produzidos os modelos T-Roc, Sharan e SEAT Alhambra. 
 



08. EMPRESAS PARCEIRAS 
Fundada em 1980, a Rangel Logistics Solutions é reconhecida como um parceiro logístico global com 
capacidade de integração de uma vasta gama de serviços de transporte e logística. 
 

Hoje, com 2300 colaboradores, presença direta em cinco países e uma rede de parceiros mundial, 
apresenta um portfólio de serviços especializados: em logística; transporte aéreo, marítimo, terrestre 
e expresso; formalidades aduaneiras; feiras e exposições. 
 

Através da inovação, know-how de mercado e flexibilidade organizacional, adaptamos os  
nossos serviços às especificidades de transporte e logística de cada setor de atividade.  
Criámos unidades dedicadas ao desenvolvimento de soluções adaptadas a cada setor  
de atividade, nomeadamente Pharma & Healthcare, Fashion & Lifestyle,  
Automotive & Aviation, Vinhos & Bebidas, Alimentar & Perecíveis,  
Logística Industrial, Eletrónica de Consumo, Petróleo & Gás e E-Commerce. 
 

Este evento terá lugar na unidade Pharma da Rangel, criada em 2009,  
que é atualmente uma referência como operador logístico  
farmacêutico em Portugal, assegurando a totalidade dos serviços  
logísticos ao longo da cadeia de abastecimento farmacêutica,  
desde a receção, armazenamento, expedição, transporte e  
entrega no destino final. 
 



08. EMPRESAS PARCEIRAS 
A Luís Simões é um operador logístico de referência, líder no mercado de fluxos 
rodoviários entre os dois países ibéricos.  
 
Gere uma frota de 2.100 viaturas (próprias e subcontratadas), e conta com mais de 
2.500 colaboradores.  
 
Presta serviços integrados de logística em toda a Península Ibérica, em mais de 25 
armazéns que superam os 400.000m² de capacidade instalada em 10 regiões 
diferentes da Península Ibérica.  
 
A LS iniciou atividade em Loures, em 1948, e está no mercado espanhol há mais de 
30 anos.  



08. EMPRESAS PARCEIRAS 

A Parfois é uma marca portuguesa de acessórios femininos com acessórios de 

moda como bolsas, joias, carteiras, óculos de sol, cintos, lenços, relógios, 

acessórios para o cabelo, etc.  

 

A Parfois começou como marca de acessórios de moda em 1994, abrindo a sua 

primeira loja no Porto, Portugal. 



08. EMPRESAS PARCEIRAS 
O Super Bock Group é a maior empresa portuguesa de bebidas refrescantes e a principal 
exportadora nacional de cervejas, para mais de 50 países. 
 

Com uma estratégia multimarca e multimercado, o core da sua atividade assenta nos 
negócios das Cervejas e das Águas engarrafadas, estando igualmente presente nos 
segmentos de refrigerantes, das cidras, dos vinhos, na produção e comercialização de 
malte e no turismo. 
 

No seu portefólio destacam-se marcas fortes, como Super Bock e Carlsberg, nas cervejas, 
e Pedras e Vitalis no setor das águas. 
 

Super Bock é a cerveja portuguesa mais vendida no Mundo. A Viacer é a acionista 
maioritária do Super Bock Group, com 56% das ações da empresa. 
 
Os restantes 44% pertencem ao Grupo Carlsberg. 



09. FORMADORES / MODERADORES 
ALCIBÍADES PAULO GUEDES 
Presidente Executivo do INEGI 
 
Especialista em estratégia logística e supply chain management.  
 
Licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP (1986). Pós-graduação em Engenharia Industrial e Gestão pelo 
INEGI (1987) | Master of Science (1989) em Gestão e Tecnologias de Distribuição e Doctor of Philosophy (1994) em 
Distribuição e Logística pela Cranfield School of Management, Cranfield University (Inglaterra). 

É actualmente Presidente Executivo do INEGI, a maior instituição Portuguesa de investigação e transferência de 
tecnologia na área da Engenharia Mecânica e da Engenharia Industrial.  
 
É Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial da FEUP-UP. É Docente Convidado da PBS 
- UP (desde 1995), onde lecciona Logística e Supply Chain Management no MBA Full-Time, MBA Executivo e 
programas para executivos.  

Tem publicado num conjunto de revistas de Logística e Supply Chain Management. 
 
É ainda Presidente do Conselho Geral da APLOG - Associação Portuguesa de Logística.Com o INEGI e a  
PBS ganhou grande experiência no mundo empresarial e da consultoria.  



09. FORMADORES / MODERADORES 
Rui Baptista 
Diretor de Logística da Volkswagen Autoeuropa 
 
Rui Baptista, natural da Figueira da Foz desde 1972, cursou Engenharia Mecânica no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.  

Estagiou na Soporcel na Figueira da Foz e em 1993 iniciou o seu percurso profissional na Volkswagen Autoeuropa como Supervisor de  
Produção na área da Montagem.  
 

Em 1996 é promovido a Manager de Produção da linha de interiores, desempenhando até 2010 funções em todos os departamentos  
da  área da Montagem. 
 

Experiência em lançamentos de novos veículos, 2006 Volkswagen Eos, 2008 Volkswagen Scirocco e em 2010 lançamento do  
Volkswagen Sharan e Seat Alhambra. 
 

Em 2010 é promovido a Diretor de área da Montagem onde desempenhou até final de 2016 participando no lançamento  
inicial do Volkswagen T-Roc. Em 2017 abraça o desafio de Diretor de Produção da fábrica da Volkswagen Pacheco na  
Argentina com a responsabilidade da produção dos modelos Volkswagen Amarok e Volkswagen Suran. 
 

Preparação da fábrica Volkswagen Pacheco para a produção do novo lançamento do SUV Volkswagen Tarek,  
construção de uma nova nave de pintura, assim como a extensão das áreas atuais de produção e a  
implementação de um novo sistema de transporte de veículos entre áreas de produção. 
 
Em 2019 assumiu a sua função atual, Diretor de Logística da Volkswagen Autoeuropa. 



09. FORMADORES / MODERADORES 

Tiago Sanchez 
Senior Partner at Kaizen Institute Western Europe 
 
Iniciou atividade no Kaizen Institute em 2002 sendo atualmente Senior Partner do Kaizen Institute Western Europe. 

Nos últimos anos tem estado essencialmente focado na gestão de projetos globais de grande dimensão a nível nacional e 
internacional.  

Tem uma vasta experiência em processos de mudança cultural e iniciativas de Transformação Kaizen Lean. 



09. FORMADORES / MODERADORES 

Madalena Centeno  
Responsável pelo Setor da Saúde e Standards na GS1 Portugal 
  
Formada em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, trabalhou em clínica de Animais de 
Companhia e em Investigação Laboratorial sobre Resistência aos Antibióticos antes de abraçar um novo desafio: o MBA no 
IE Business School em Madrid com o objetivo de dar o salto para o lado da Gestão da Saúde. 

Entrou para a GS1 Portugal em 2015 para o departamento de Tecnologia e Inovação e em 2017 aceitou o desafio de gerir 
a pasta da Saúde e Qualidade. 

É, hoje em dia, responsável pelo Setor da Saúde e Standards na GS1 Portugal, tendo sob a sua alçada a gestão de projetos 
na área da saúde bem como a atualização e implementação de novos standards no mundo GS1. 



09. FORMADORES / MODERADORES 

Luís Ferreira 
 Docente da Universidade de Coimbra 
 
Luís Miguel D. F. Ferreira, obteve o Doutoramento em Engª de Sistemas pela Instituto Superior Técnico, com um mestrado 
em Engª de Sistemas e Investigação Operacional no Instituto Superior Técnico e licenciatura em Engª Mecânica na 
Universidade de Coimbra.  

É Professor Auxiliar no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra onde leciona  disciplinas da 
área de gestão da cadeia de abastecimento. 
 
Frequentou cursos de especialização em Gestão da Cadeia de Abastecimento na Cranfield School of Management, Darla 
Moore School of Business e Supply-Chain Council.  

Participou em vários projetos de investigação nacionais e europeus e possui experiência de consultoria. 



09. FORMADORES / MODERADORES 

Ana Ferreira 
MANAGER PLANEAMENTO OPERACIONAL 
Licenciada em Gestão e Engenharia Industrial pela FEUP com pós graduação em gestão pela PBS e programa de liderança 
pelo Insead. 
 
Desde sempre tem desempenhado funções dentro do Supply Chain em áreas distintas como produção, transportes e 
planeamento e gestão da cadeia de abastecimento. 
 
Atualmente é responsável pela área de Planeamento Operacional do Super Bock Group que integra as áreas de 
Planeamento Vendas, Gestão de Stocks de Produto Acabado e Materiais e Planeamento da Produção. 

  



09. FORMADORES / MODERADORES 

 

Carlos Palminha 
Head of Development Nomad Digital, Agilist, Speaker 
 
Carlos Palminha é Licenciado e Mestre em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico e 
obteve várias certificações no IPMA, Oracle e Scrum Alliance. Líder experiente nas áreas de software, tecnologia e 
inovação, com mais de 15 anos a gerir equipas, projetos e organizações na adopção de metodologias, agilidade  
e inovação. 
 

Desempenhou funções de R&D, gestão de projectos e produtos e liderança na Synopsys, Thales, Rocket  
Internet e INOV. Assumiu recentemente a função de Head of Developement do centro de  
desenvolvimento do Porto da Nomad Digital. 



09. FORMADORES / MODERADORES 

Américo Azevedo 
Professor Associado da FEUP 
 
PhD em Operações pela FEUP. Especialista em Gestão de Operações e em Engenharia e Gestão de Processos de Negócio. 
Tem sido responsável por variados projetos empresariais (consultoria e de I&D) de âmbito nacional e internacional. 
É coordenador e docente na Pós-graduação de Gestão de Operações da PBS e Professor Associado da FEUP. No âmbito do 
Programa MIT Portugal, tem estado envolvido no programa EDAM (Engineering Design and Advanced Manufacturing) no 
âmbito da Gestão de Operações.  

É responsável de projetos no INESC TEC sendo desde 2010 assessor da direção. 



09. FORMADORES / MODERADORES 

Andreia Antunes 
Diretora de Business Development da LS para Portugal 
 
22 anos de experiência no setor da Logística, 20 dos quais na LS.  
Passei por diversas áreas, tendo iniciado o meu percurso na área financeira.   
No entanto foi na área comercial e desenvolvimento de negócio que desenvolvi o meu percurso. 
Inicialmente como consultora em projetos corporativos, dando suporte a vendas estratégicas e 
consultivas e implementando projetos transversais como a implementação do 1º portal web da LS, ou 
de um CRM. Mais tarde fui responsável de pós-venda no negócio de transportes, mas foi no negócio da 
logística que consolidei o meu percurso, primeiro como Sales & Solutions Design e mais tarde como 
Diretora Comercial em Portugal. 
Em 2016 assumi a função de Diretora de Business Development da LS para Portugal para os negócios 
Core - transporte e logística.Licenciada em Gestão pela Nova SBE (Lisboa, 1995-1999) 
Pós-Graduação em Logística e Distribuição pelo ISG – Instituto Superior de Gestão (Lisboa, 2003) 
PDE (Programa de Direção de Empresas) pela AESE Business School (Lisboa, 2014) 
Programa de Alta Direção de Empresas da Cadeia Alimentar (ADECA) na San Telmo Business School 
(Sevilha, 2019) 



10. CONDIÇÕES 

40 Horas 
(5 dias) 

Lisboa e Porto 3 + 2 Dias 
Em semanas 
consecutivas 

 

€ 1.500 *  

Associados 
€ 1.900 *  

Não Associados 

20 

* Estes valores  são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor 
 
A inscrição inclui: Certificado, Documentação, Coffee-breaks, Almoços, um Jantar Social no Porto, um Jantar Social em Lisboa e  
deslocação de um meeting point até às empresas. 
 



“Investir em conhecimento, 
rende sempre os melhores juros!” 
(Benjamin Franklin) 



APLOG - Associação Portuguesa de Logística 
(Pessoa Coletiva de Utilidade Pública) 
 
Alameda António Sérgio, 22 - 3º A, 
Miraflores 1495 - 132 ALGÉS 
 
Telefone: +351 21 413 57 40 | Fax: +351 21 413 57 49   
Web: www.aplog.pt | E-mail: info@aplog.pt 


