
A GESTãO DA SUPPLY CHAIN
Uma abordagem end-to-end: do aprovisionamento à gestão de stocks, logística e distribuição

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis de operações e de Supply Chain –
logística, compras, gestão de stocks, armazéns e transportes.
Quadros dos serviços de logística.
Gestores de empresas que pretendam fazer das atividades de cariz
logístico uma verdadeira vantagem competitiva.

Referência: 377

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:definir uma estratégia logística inovadora e de sucesso
para a sua organização ou serviço logístico;
reduzir significativamente os stocks introduzindo um sistema de
colaboração eficaz com todos os intervenientes da sua Supply
Chain – clientes e fornecedores;
reorganizar os macro fluxos, físicos e de informação, da empresa e
ao longo da cadeia, do fornecedor ao consumidor final;
escolher e introduzir uma política de distribuição adaptada às
necessidades do cliente;
colaborar com os fornecedores e os clientes para reduzir os riscos
logísticos;
gerir com eficácia um serviço logístico através de indicadores de
gestão pertinentes e melhorar o seu desempenho continuamente.

Métodos: Exposições temáticas e debates.
Troca de experiências e análise de situações apresentadas pelos
participantes.
Estudo de casos e exercícios práticos.

Qual a semelhança entre empresas como a Apple, Zara ou Amazon?

Todas estas empresas partilham entre si o desenvolvimento de soluções logísticas ágeis e inovadoras, que lhes têm dado vantagens
competitivas altamente diferenciadoras da concorrência.

Os anos recentes têm provado que a otimização das redes logísticas, mais do que promover a eficiência de custos, tem permitido criar
modelos de negócio com inquestionável sucesso.

O curso A gestão da Supply Chain permite-lhe adquirir competências críticas para transformar o modelo operacional e logístico da sua
organização para níveis competitivos superiores colocando-a na liderança de serviço a cliente e custo do seu setor.

Programa

Compreender a globalização e os atos logísticos do fornecedor ao cliente: a gestão da Supply Chain

Evolução do conceito de logística.
O papel da logística na empresa.
A logística e as outras funções na empresa.

Dominar o sistema de informação: um elemento-chave da Supply Chain

Os princípios de abordagem MRP para o cálculo das necessidades em ambiente industrial.
Os princípios de abordagem DRP para o cálculo das necessidades em distribuição.

Implementar soluções logísticas inovadoras

As soluções clássicas.
As soluções “por pedido a montante”.
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Gerir o stock para eliminar as ruturas

Zero stock ou zero ruturas, um falso problema.
Os métodos clássicos de gestão de stocks.
Métodos de previsão.

Organizar uma logística física eficaz

Inbound: a receção e a armazenagem.
Outbound: os princípios da organização dos armazéns e a preparação das encomendas: a expedição e a distribuição.

Dominar a entrega ao cliente: da encomenda à entrega

A empresa pressionada pelo cliente.
A organização da expedição e distribuição: princípios e boas práticas.

Colaborar com os fornecedores

A convenção logística.
Definir o caderno de encargos logístico.

Gerir um serviço logístico

A gestão dos fluxos da plataforma logística (DRP, EDI Internet).
Dominar os custos e os resultados. O desempenho e os Indicadores na gestão logística:

características dos indicadores de desempenho logístico;
indicadores de desempenho para transportes;
indicadores de desempenho para o processamento de pedidos e atendimento ao cliente;
indicadores de desempenho para o planeamento e controlo de stocks;
indicadores de desempenho para o setor de movimentação e armazenagem;
satisfação do cliente;
externalização: fazer ou subcontratar as atividades logísticas?

Pontos Fortes

Estudo de casos de empresas que chegaram à posição de liderança do seu setor através do redesenho dos seus modelos
logísticos.
Visão global de todos os processos logísticos e a necessidade e vantagens da sua integração.



A GESTãO DOS TRANSPORTES E A REGULAMENTAçãO ALFANDEGáRIA
Logística internacional: da seleção de soluções de transporte às operações alfandegárias, classificação aduaneira, Incoterms,
contrato e seguro

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis pelos serviços de logística, transportes
e aprovisionamentos.
Responsáveis e colaboradores de serviços de
importação/exportação.
Responsáveis e operacionais de Agentes Transitários.

Referência: 285

Objetivos: No final da formação os participantes deverão estarão
aptos a:selecionar e acompanhar soluções de transporte e
armazenamento que otimizam os fluxos logísticos e os níveis de
stocks;
compreender as envolventes jurídicas dos contratos, regulamentos
e regimes alfandegários de transporte que a organização
necessita;
executar processos de importação ou exportação com todos os
documentos necessários, com o seguro de mercadorias adequado
e classificação aduaneira correta;
dominar as regras Incoterms e selecionar a regra que no balanço
dos direitos e obrigações mais interessam à organização e seu
cliente ou fornecedor.

Métodos: Pedagogia ativa apoiada em:Exposições temáticas e
debates.
Trocas de experiências.
Análise de situações apresentadas pelos participantes.

 BEST  O crescente comércio mundial, a evolução da regulamentação na União Europeia, a progressiva concentração dos
intervenientes no transporte, a globalização dos modos de transporte e as novas formas de comercializar exigem competências
reforçadas aos profissionais associados aos fluxos logísticos de importação e exportação.

Este curso permite-lhe aumentar o domínio das práticas de transporte, de alfandega e aduaneiras de importação/exportação dotando
a sua organização de mais argumentos na busca pela melhor solução para o cliente, ao mais baixo custo.

Programa

Compreender  o comércio mundial e níveis de integração económica

Presente e futuro do comércio mundial.
O caso Português.
A União europeia – principal plataforma de comércio de Portugal.
Os vários níveis de integração económica e seus impactos na importação e exportação.
Riscos no comércio mundial: económicos e políticos.

Selecionar os  meios de transporte

Transporte vs. movimentação de materiais.
Papel do transporte na estratégia logística.
Tipos de transporte: vantagens e desvantagens.
Seleção de transportes: metodologia de Slater.
Escolha do transporte face a:

Dimensão da encomenda vs. Distância;
Volume vs. Peso;
Preço e veículo próprio ou alugado;
Nível de serviço.



Fatores que influenciam o preço do transporte.
Variáveis do custo de transporte.
Custos fixos e variáveis dos transportes.
Oportunidades de redução de custos.
Multimodalidade e intermodalidade:

Vantagens.
Escolha modal.

Planeamento de rotas:
Restrições às rotas e tipos de rotas.

Medir o desempenho de um transporte através de indicadores

Controlo e supervisão de frotas:
Indicadores de desempenho de transportes.

O acompanhamento do progresso das relações fornecedor/cliente.

Conhecer o contrato de transporte nacional e internacional

Os direitos e obrigações do transportador nacional e internacional.
A legislação nacional e as Convenções Internacionais.
Os plafonds de indemnização.
Novo Regime de Circulação de Bens.
O seguro de mercadorias contra os riscos do transporte.
Incoterms 2010.

Dominar as operações alfandegárias e a classificação aduaneira através de um Código Pautal

O papel da alfândega.
Legislação que Regula o Mercado Intra e Extra Comunitário.
Territórios Comunitários.
Transações Intracomunitárias.
Regras de Origem e Regimes Preferenciais.
Os regimes aduaneiros:

Depósito Provisório;
Exportação;
Importação;
Importação Temporária:com isenção total de direitos, com isenção parcial de direitos;
Reexportação;
Retorno;
Aperfeiçoamento Ativo;
Aperfeiçoamento Passivo;
Trânsito;
Entreposto Aduaneiro.
Classificação das mercadorias e regras de origem

Os regimes aduaneiros:
a exportação;
a reexportação;
aperfeiçoamento ativo;
aperfeiçoamento passivo;
trânsito;
entreposto.

Conhecer os operadores de transporte – transitários, operadores logísticos e transportadores, e suas
características

Responsabilidades e limites.
A Logística e armazenagem: Armazém de exportação e entrepostos aduaneiros.

Os documentos de transporte

Terrestre.
Marítimo.
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Aéreo.
Como classificar em termos pautais um produto.



FISCALIDADE ADUANEIRA
Procedimentos aduaneiros no comércio internacional

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores de empresas, consultores, contabilistas,
responsáveis financeiros, especialistas em mercados internacionais
e outras pessoas interessadas.

Referência: 1240

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Conhecer os diversos tipos de intervenientes no
comércio internacional e o seu papel;
Identificar a legislação relevante, nacional e europeia, e a sua
aplicação a casos concreto;
Identificar os principais elementos que caracterizam o
procedimento aduaneiro de importação, da classificação pautal de
mercadorias, valor aduaneiro e origem das mercadorias e de
outros procedimentos aduaneiros.
Saber otimizar o processo logístico para aproveitar as normas
especiais aplicáveis nas transações internacionais;
Aplicar a legislação nas diversas situações correntes das
organizações;
Conhecer os direitos relativos às divergências para com a
Autoridade Aduaneira.

Métodos: Uma metodologia que inclui:trocas de experiências
práticas entre o grupo de participantes;
estudo de casos reais.

Direito aduaneiro é uma peça chave nas transações internacionais de mercadorias, no que respeita ao preço, pela incidência
tributária, e ao tempo para as diversas formalidades a respeitar.

Conhecer os aspetos mais relevantes deste processo é assim uma necessidade importante, prevenindo erros que possam resultar em
penalidades e otimizando o processo administrativo com poupanças de tempo e recursos da organização.

Dominar os procedimentos nas transações internacionais, com base na legislação e nas interpretações da AA, torna-se indispensável
para os profissionais da atualidade.

Programa

Enquadramento ao nível do comércio internacional

Identificar os diferentes “players” no comércio internacional e o papel das alfândegas.

Direito Aduaneiro

Conhecer a legislação da União Europeia e nacional.

Classificação pautal de mercadorias, valor aduaneiro e regras de origem

Identificar os três pilares aduaneiros e saber a sua aplicabilidade no procedimento aduaneiro e comércio internacional.

https://www.cegoc.pt/creditos-occ/
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Regimes aduaneiros

Conhecer os regimes aduaneiros e a sua utilização pelas empresas.

Dívida aduaneira e garantias

Definir divida aduaneira e conhecer os tipos de garantia e as modalidades de pagamento existentes.

Legislação nacional aplicada à parte aduaneira

Conhecer a legislação nacional aplicada aos procedimentos aduaneiros.

Contencioso aduaneiro

Identificar os diplomas nacionais em sede de contencioso aduaneiro.

Pontos Fortes

Domínio dos principais aspetos práticos da fiscalidade aduaneira;
Conhecimentos dos procedimentos, classificação aduaneira.



PLANEAMENTO E CONTROLO DA PRODUçãO INDUSTRIAL
A eficácia do planeamento e o seu impacto na produção, qualidade, stocks e seus custos

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Chefes e responsáveis de produção.
Responsáveis pelo lançamento de ordens de fabricação.
Técnicos de planeamento da produção e de aprovisionamento.
Engenheiros e técnicos da função produção (fabricação, métodos,
manutenção, qualidade).

Referência: 556

Objetivos: O curso Planeamento e controlo da produção
industrial permitir-lhe-á:interpretar e processar as necessidades de
produção para garantir a máxima eficácia do planeamento;
garantir que a produção é planeada e executada com menor custo
possível, maximizando capacidades, e sem atrasos;
acompanhar o planeamento de produção maximizando
capacidades e cumprindo custos orçamentados.

Métodos: Formação muito operacional baseada em:exposições
temáticas e debates.
exercícios práticos e ilustração com estudo de casos e exemplos
para tornar acessível os instrumentos e métodos fundamentais
para planear e controlar a produção industrial.

 Best  A correta interpretação e processamento das necessidades e o planeamento são determinantes na redução dos lead-times,
assegurando a qualidade e os custos requeridos.

O curso Planeamento e controlo da produção industrial permite-lhe dominar o processo de planeamento eficaz e assegurar a sua
execução com eficiência através do acompanhamento de indicadores.

Programa

Compreender os Instrumentos de gestão do planeamento e produção da empresa

Bases de dados: ficha técnica, gamas e roteiro de fabricação.
Rastreabilidade do sistema.

Gerir os materiais e o seu fluxo

Caracterização do fabrico de uma empresa:
tipologia da produção e seus componentes;
classificação e agrupamento dos produtos.

Logística de entrada:
os aprovisionamentos;
determinação das necessidades: coerência e fiabilidade;
ferramentas: o MRP e suas limitações.

Stocks:
tipologia e natureza;
critérios de gestão dos stocks;
coerência e otimização dos stocks.

Planear a produção e o seu sistema

Planeamento da carga e dos materiais: coerência e exequibilidade.
Planeamento apoiada em previsões de procura – o MRP 2:

o plano industrial e sua necessidade;
plano diretor de produção.

Planeamento baseado na procura efetiva – o just in time:
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produção controlada por kanbans e equivalentes;
kanban de “empurrar” e de “puxar”.
Sistemas mistos: o MRP – just in time.

Controlar e gerir a informação

Planeamento da produção versus execução.
Sistemas informáticos de gestão.
A “informação de retorno” e seu sistema.
Introdução manual de dados e sua fiabilidade.
Sistemas alternativos – a leitura ótica.
Tratamento da informação recebida.
Indicadores e rácios: critérios e sua credibilidade.
Apuramento da atividade real e respetivos custos.



LIDERAR E GERIR UM SETOR DE PRODUçãO
Os novos paradigmas da gestão da produção e o seu impacto na liderança e gestão de equipas da produção

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Team Leaders.
Chefes e responsáveis de unidades de produção e fabrico.
Chefes de turno e de equipa de produção, team leaders,
responsáveis de linha ou células de fabricação, animadores e
coordenadores de equipa.
Técnicos das áreas de produção e futuros responsáveis de
produção.

Referência: 775

Objetivos: O curso Liderar e gerir um setor de produção, permiter-
lhe-á:promover na sua equipa de produção desempenhos elevados
para melhor responder aos clientes (internos/externos),
promovendo simultaneamente a redução de custos da produção;
controlar a performance da produção e melhorar a mesma
continuamente;
elevar os índices de motivação, participação e de espírito de
equipa, eliminando os conflitos.

Métodos: Formação ativa baseada em:exposições, debates, casos
práticos, exemplos e análise de situações concretas.

A evolução competitiva e organizacional que as empresas têm vivido exige que as chefias adquiram e desenvolvam competências de
gestão, para além das competências técnicas indispensáveis, para se tornarem no verdadeiro motor da mudança e melhoria da
organização e equipas.

Atualmente a mudança é um estado permanente e o chefe de equipa deve demonstrar a sua capacidade para motivar os operadores e
para aplicar os instrumentos de progresso com a sua equipa.

O curso Liderar e gerir um setor de produção permite-lhe conhecer sistemas, ferramentas, métodos e boas práticas que desenvolvem
e aplicam as competências fundamentais de gestão de equipas de produção: competências para ensinar, de métodos de melhoria e de
liderança.

Programa

Conhecer os novos paradigmas da gestão da produção

O Lean Manufacturing e as 3 dimensões da excelência operacional.
Atividades de valor acrescentado e desperdício.
As três grandes perdas da criação de valor e os 7 desperdícios.

Dominar as metodologias e ferramentas Lean e Kaizen essenciais para que o chefe de equipa seja o
verdadeiro motor da mudança organizacional

Os 5S’s: as bases de um progresso contínuo:
criar um local de trabalho que promova a segurança, eficiência e a qualidade;
conhecer as diferentes etapas da sua aplicação.

O VSM – Value Stream Mapping.
A gestão visual/Visual Factory.
Poka-yoke: prevenção, deteção e correção.

Dominar o papel do chefe de equipa na eficiência e na produtividade

OEE – Overall Equipment Effectiveness.
Paragens e avarias, perdas de performance e de qualidade.
Setups e SMED – Redução dos tempos de mudança.
TPM e Manutenção Autónoma:

a sua contribuição para os aumentos de disponibilidade/Uptime;
a conservação dos meios de produção;
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o envolvimento dos operadores no sistema TPM.

Liderar a melhoria dos processos e a resolução de problemas

O que é o Kaizen e sua prática.
Definição de problema e os vários tipos de problema. Sintoma vs causa-raíz.
O Ciclo PDCA – Ciclo de resolução de um problema.
Resolução de problemas em equipa.

Conhecer o processo de planeamento e controlo de produção para otimizar a utilização dos seus recursos

O plano de produção, plano mestre de produção e programação.
Gerir prioridades. Ordenar a execução das atividades.
Afetar meios de fabrico e critérios de ordenamento.

Compreender o papel das competências de liderança do chefe de equipas com elevado desempenho

Definição do perfil do chefe de equipa, competências chave e suas características de liderança fundamentais.
Os comportamentos a evitar. Os comportamentos a cultivar.
Os diferentes conceitos de “equipa” e seus tipos de liderança. O balanço entre os diversos perfis de liderança e de
subordinação.
Gestão de conflitos: O método TWI de 4 passos e a construção de relações de trabalho saudáveis.
Como dar/receber feedback aos/dos seus colaboradores.
A motivação e os softkills fundamentais a desenvolver: proatividade, persuasão e espírito de equipa.

Gerir e comunicar performance e resultados

Gerir e comunicar resultados e seu fluxo. Indicadores de performance de equipas de produção.
A avaliação contínua dos membros da equipa.
A importância das rotinas de comunicação – reuniões:

como gerir e orientar reuniões de equipas de produção.
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AUMENTAR A EFICIêNCIA DA ORGANIZAçãO
Mapear processos-chave e identificar áreas de melhoria

Duração: 1 dia

Tipologia: Master Class Presencial

Para quem?: Profissionais de diferentes áreas e níveis hierárquicos,
que atuem como agentes de mudança, que integrem empresas
com processos de múltiplas etapas e/ou que tenham como objetivo
melhorar a performance das empresas onde atuam.

Referência: 1155

Objetivos: No final da formação os participantes estarão
capacitados para dirigir o mapeamento dos seus processos críticos
de negócio e projetar as metas para a sua visão futura.

Métodos: O conjunto deste modulo é composto por uma Master
Class com o Presidente da Lean Academy Portugal e uma Master
Class com um CEO.

Não saber caracterizar um Processo, nem saber como ele é conduzido na prática do dia-a-dia pelas pessoas da sua organização é hoje
um lugar-comum entre muitos gestores de topo.

A clarividência sobre como é executada cada tarefa e se essa tarefa agrega valor e se insere num contexto adequado, de capacidade
e disponibilidade dos meios que a suportam, é imprescindível.

Saber VER onde estão os desperdícios é uma arte do conhecimento de poucos mas ao alcance de qualquer um.

Programa

Mapear processos-chave, para detetar ineficiências e identificar áreas de melhoria na cadeia de valor

Mapear a Cadeia de Valor: As Regras e Símbolos mais usados.
Identificar as Ineficiências em cada um dos processos da organização: criação do Estado atual.
Tornar a cadeia de valor mais rápida: criação do Estado futuro.
Comunicar o plano, priorizar as ações e alocar os recursos: criação do plano operacional.

O aumento da eficiência e a libertação de recursos para crescimento

Partilha de caso prático por parte de gestor de uma organização convidada, detalhando:
As (pequenas) grandes aprendizagens e os resultados operacionais da aplicação do Mapeamentos dos Processos de negócio;
O impacto e o entusiasmo criado junto da estrutura acionista.

Pontos Fortes

Fuga aos conteúdos vulgares existentes no mercado e foco em componentes nucleares de conhecimento, detidas por um grupo
muito restrito de especialistas.
Leva o profissional a ouvir e a ver quem já fez e está a fazer, em vez de uma exposição vulgar de conteúdos.




