


01. ENQUADRAMENTO 
É uma iniciativa da APLOG que oferece a oportunidade 
única e inesquecível a todas as pessoas que 
participaram numa das 5 edições do Programa 
“Desafios da Supply Chain – 5Dias 5Empresas”de passar 
um dia numa das empresas de referência do mercado. 

 

 

 02. DESTINATÁRIOS 
Todas as pessoas que participaram numa edição do 
Programa “Desafios da Supply Chain – 5Dias 
5Empresas” 

 

 



03. OBJETIVOS 
• Ficar a conhecer o mercado e dominar as últimas 

tendências 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 

TARDE 
Visita guiada à empresa 

ALMOÇO DE NETWORKING 

04. MODELO INOVADOR 

Debate 



05. PROGRAMA 
MANHÃ TARDE 

08:45 h – Receção dos Participantes 
09:00 h – Welcome Coffee 
 
09:30 h - Como ter sucesso num mundo omnicanal 
• Overview dos desafios operacionais trazidos pelos modelos omnicanal 
• Matriz omnicanal e o interesse dos showrooms 
• Desafios organizacionais na implementação de uma cultura omincanal 
– o caso de estudo da Camper 
 

11:05 h – Coffee break 
 
11:15 h – Omnichannel Salsa 
• O caminho para o omnicanal 
• Impactos na Supply Chain 
 

13:00 h - Almoço de Networking 
 

14:30 h - Visita à SALSA 
A Equipa  - Organigrama / Staff 
A Empresa - Multicanal (%) / Arquitetura SI 
Supply Chain - Inbound / Outbound / Processos Outsourcing / InHouse 
Logística - KPI’s / Layout / Operações de Armazém / Operações por Tipo de 
Canal 
Transportes - Operação de Transportes (Inbound / Outbound) / NS 
Operação de Logística Inversa - Processo Final de estação / Processo 
Rotação centralizada 
Cultura de Melhoria Contínua 
 

17:00 h - Encerramento  



06. EMPRESA PARCEIRA 
A SALSA é uma empresa Portuguesa líder no setor de Retail & Fashion Industry com uma 
Marca Internacional de Jeanswear e acessórios para Homem e Senhora com vendas 
efetivas ao consumidor superiores a 200M€ em mais de 35 países.  
 
Marca pertencente ao grupo IVN (Irmãos Vila Nova), é uma marca portuguesa detida em 
partes iguais pela Sonae e Wonder Investment, que tem sido pioneira no mundo do 
denim ao se especializar na criação de fits técnicos, que favorecem e realçam a 
fisionomia do corpo, colocando-os num patamar elevado de diferenciação face à 
concorrência.  
 
Cresceu num meio exigente e altamente competitivo a nível internacional,  
como o do setor da moda, trabalhando diariamente para satisfazer os seus  
Clientes, que se preocupam em conjugar as tendências com o máximo  
conforto e qualidade. 



  

07. FORMADOR 

PEDRO AMORIM 
(Professor do Departamento de Engenharia Industrial e Gestão da FEUP) 

Doutorado em Engenharia e Gestão Industrial pela FEUP 

Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial da FEUP.  

Coordenador do Centro de Engenharia e Gestão Industrial (CEGI) do INESC TEC.  

Cofundador da LTPlabs. Especialista em planeamento da cadeia de abastecimento e coordenador do EURO 
Working Group em Retail Operations.  

Consultor/investigador em diversos projetos ligados à Gestão de Operações. 



  

07. FORMADOR 

ANA ESTEVES 
(Diretora da Supply Chain da Salsa) 

Ana Esteves é licenciada em Economia com pós-graduação em Auditoria e controlo de gestão pela Universidade 
Católica do Porto. Trabalha na Salsa há 16 anos, iniciou suas atividades em Logística e Downstream Operations. 
Após essa jornada foi desafiada a iniciar e desenvolver a área de Planeamento e controlo de gestão onde 
esteve 2 anos. Em 2011 volta a integrar a parte mais operacional com a responsabilidade da gestão do canal 
multimarca e a gestão operacional das lojas na Europa.  

Após 2 anos foi novamente desafiada para lançar projetos transversais a toda a organização, liderou projetos 
de revisão da cadeia de abastecimento Multimarca e o lançamento do Omnicanal na Salsa. Atualmente é 
diretora da Supply Chain. 

Profissional entusiasta e dedicada com sólida experiência em diversas áreas da cadeia de  
abastecimento, adora um bom desafio, organizada e com capacidade comprovada de resolução  
de problemas, mas acima de tudo, gosta de trabalhar em equipa. 



  

07. FORMADOR 

MIGUEL ARAÚJO 
(Logistics Operations Manager JD) 

Licenciado em Engenharia e Gestão Industrial, com pós-graduação em "Logística e Distribuição" pela 
universidade do Minho. 

Mais de 20 anos de percurso profissional em Supply Chain, oito dos quais em industria automóvel, onde 
desempenhou funções de "Customer Coordinator". 

Na Salsa desde 2007, começou como KEY user WMS, mais tarde assumiu a função de Logístic Development 
Coordinator e desde 2014 ocupa o cargo de Logistics Operations Manager. 

Ao longo da carreira adquiriu competências e cultura de melhoria contínua. 



1 DIA SALSA 
(Vila Nova de 

Famalicão) 

25 de setembro  
de 2019 

€ 250,00 *  

Associados 
€ 300,00 *  

Não Associados 

20 

* Estes valores  são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor 
A inscrição inclui: A inscrição inclui: Certificado, Documentação, Coffee-Breaks e Almoço. 
 
Condições de Cancelamento 
No caso de cancelamento, os valores adiantados só serão devolvidos se o cancelamento for efetuado com a antecedência mínima de duas 
semanas antes do início da formação. Por motivos de força maior, a APLOG reserva-se ao direito de adiar ou cancelar a formação, dando 
conhecimento atempado aos formandos já inscritos. Nesta situação, haverá, reembolso dos valores adiantados. 

 

08. CONDIÇÕES 



  

09. TESTEMUNHOS 
“É uma prova clara que existem organizações em Portugal 
com boas práticas e abertas à partilha para o enriquecimento 
dos executivos do nosso país.” 
Carla Neiva (GROHE Portugal) 
  
“Mais uma vez a APLOG apresenta uma abordagem 
inovadora como oportunidade para os profissionais da 
Supply Chain aumentarem o seu know-how e competências 
com muita aplicabilidade prática.” 
Bárbara Fraga ( CEREALIS Produtos Alimentares) 
  
“Experiência muito interessante onde foi possível conhecer 
casos de estudo reais.” 
  Diana Oliveira (COLEP Portugal) 
  
 
 



  

09. TESTEMUNHOS 
“Mais uma vez ao melhor nível” 
António França (OLANO Logística do Frio) 
  
“Excelente” 
Nuno França (Revigrés) 
  
“Continuação de um excelente programa. Boa oportunidade para 
revisitar conceitos e aprendizagens.” 
Diogo Magalhães (APDL) 
  
“A valorização do Kaizen no melhoramento de processos no negócio.” 
Miguel Dias (APDL) 
  
“Muita aprendizagem e futuro.” 
 Andreia Ribeiro (Super Bock Group) 
   



  

09. TESTEMUNHOS 
“Partilha de Experiência e Conhecimento” 
Paulo Sequeira (CS – Coelho da Silva) 
  
“A Visita à Bosch foi a cereja no topo do bolo nesta acção de 
formação” 
Nuno Almeida (DISMED) 
 
“Programa muito interessante” 
Rita Resende (COLEP Portugal) 
 
“Refrescante” 
José Travessa (COLEP Portugal) 
 
“Excelente oportunidade para Benchmarking” 
Sorin Ile Dinca (MAHLE) 
 
 
 
 

 

 

 




