❖

Auditório Santos e Vale

08H00 Abertura do Secretariado / Credenciação
09h00 Abertura da SCM Conference / Welcome
● Supply Chain Magazine
● Presidente Câmara Municipal Santarém
● Secretário de Estado Infraestruturas e Transportes (a confirmar)
09H15-09H45 Conferência / Cenários para as Cadeias de Abastecimento em 2030
● Ana Cristina Barros, Senior Researcher, INESC-TEC
“O projecto Europeu NEXT-NET (Next generation technologies for networked Europe, https://nextnetproject.eu/) apresenta seis cenários para as
cadeias de abastecimento em 2030. Os cenários foram construídos a partir das tendências para as cadeias de abastecimento industriais do futuro,
considerando seis dimensões: política, económica, social, tecnológica, jurídica e ambiental.”

09H50-10H50 Painel / O ADN da logística em Portugal
● Joaquim Vale, Managing Director, Santos e Vale
● José da Costa Faria, Sales and Marketing Director, Gefco Group
● Jorge Marques dos Santos
● Jorge Franco
10H50 - 11H25 COFFEE & NETWORKING
Sessão Paralela
11H25-11H50 Conferência / A Saúde num Mundo 4.0
● Pedro Lima, Group Director Supply Chain & Operations Support, Luz Saúde

“A Saúde atravessa um período único na história do sector. Clientes mais informados e exigentes e capacidade limitada de crescimento da
despesa, exigem respostas cada vez mais eficientes de todos os stakeholders. É também um momento único para quem gere operações neste sector,
na medida em que deles depende a sua sustentabilidade e a capacidade de entregar saúde de qualidade a todos.”

11H50-12H10 Conferência / Como a Garcias ultrapassou os desafios ao nível da operação Logística
● Filipa Garcia, Administradora, Garcias SA

“A Garcias diminuiu o tempo de preparação de cargas em 67% com a solução Eye Peak, da PRIMAVERA implementada pela INOVFLOW. A
empresa, líder nacional no mercado da distribuição de vinho e bebidas espirituosas, conseguiu diminuir o tempo médio de preparação das cargas de
três para uma hora com a solução de WMS Eye Peak. Saiba como a Garcias ultrapassou este e outros desafios ao nível da sua operação Logística.”

12H15-12H35 Conferência / Os desafios da logística no setor automóvel em 360°
● Sandra Augusto, Logistics Manager, Volkswagen Autoeuropa

“O setor automóvel está em plena transformação após o Diesel Gate e eficiência é a palavra chave para a competitividade. A Logística assume um
papel fundamental. Temas como a integração das novas gerações e das novas tecnologias no tecido empresarial, a gestão da “complexidade
inteligente” e a preparação para as novas normas de emissões da UE, quer a nível de produto quer a nível da cadeia de abastecimento, são alguns
dos “highlights”.”

12H35-12H55 Conferência /
● Pedro Corte Real, Head of Supply Chain Management, Sonae MC
13H00 - 14H30 ALMOÇO
Sessão Paralela
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❖ Auditório Santos e Vale, Cont.
14H45-15H50 Mesa Redonda / Procurement e Logística – O Yin e o Yang das supply chain de sucesso

“Procurement e Logística estão muitas vezes de costas voltadas, mas não deveria ser assim já que cada área desempenha um papel diferente e
igualmente importante para a empresa. Não se pode ter um sem ter o outro. São elementos essenciais que compõem e contribuem para o êxito do
todo: a supply chain. Como se equilibra no dia-a-dia essa realidade? Como se pode melhorar?”

●
●
●

Luís Sobral, Country Manager, Mercado Eletrônico
Carlos Lourenço, Head of Procurement, NOS
Ricardo Ribeiro, Logistics Developer, Inter IKEA Group

15h50 - 16h20 Coffee & Networking
16H20-16H40 Conferência /  Logística Fluvial – Porto de Castanheira do Ribatejo
● Cmdte. Pedro Virtuoso, Director Desenvolvimento de Novos Projectos, Grupo ETE
16H40-17.00H Conferência /
● José Casimiro, VP of Growth, 360Imprimir
17H05-18H00 Mesa Redonda / Jovens Logísticos: na prática, a teoria é outra

“Terminada a licenciatura, como é a experiência de integrar o mercado de trabalho? Além ou aquém das expectativas? Como avaliar a
(des)adequação entre o que é ensinado e apreendido ao longo do curso e aquilo que efectivamente são as expectativas do mercado e das empresas?
O que se pode melhorar? E de que forma?”

●
●
●

Daniel Silva, Licenciatura em Gestão da Distribuição e da Logística, ESCE do Instituto Politécnico de Setúbal
Rita Nunes, Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, Universidade Nova de Lisboa
Rodrigo Esteban - Licenciatura em Gestão Industrial e Logística, ISCTE Business School

18H15-21H00
●

❖

Cocktail de networking da SCM Conference (inclui a entrega dos Prémios do evento 24 Horas Logística 2018).

Auditório 2

10H50-11H25 COFFEE & NETWORKING
Sessão Paralela
11H25-11H45 Conferência / O desenho de um armazém de distribuição farmacêutica
●
Carmen Bessa, Operations Director, Plural - Cooperativa Farmacêutica

“A eficiência da cadeia de abastecimento é, também, determinada pela forma como o armazém e as suas operações são desenhadas. Breve
partilha da forma como foram desenvolvidos o layout e o fluxo de materiais do novo armazém sede da Plural.”

11H45-12H05 Conferência / Nova Arquitetura da Rede de Produção e Logística dos CTT (NARPEL)
●
Paulo Alexandre Silva, Head of R&D Production and Logistics, CTT Correios de Portugal

“Construção de uma nova rede operacional, com um novo e otimizado modelo de produção e logística, alteração da localização de nós, desenho
de novas rotas e circuitos e transferência de atividades entre nós da rede. A exploração de uma solução mais eficiente partiu da conhecida evolução
das infraestruturas rodoviárias em Portugal e permitiu a obtenção de rotas de menor custo e de menor duração, resultando na redução da pegada
carbónica.”

12H10-13H00 Mesa Redonda / Revolução 4.0: o que se espera das pessoas?

“A união da chamada internet das coisas com a rápida automatização está a desenhar um novo cenário no mercado de trabalho. Com robôs cada
vez mais participativos no processo, mudará também o perfil do profissional que as empresas procuram. Mas isso não significa, contudo, que as
pessoas sejam simplesmente eliminadas. Que impactos se podem então esperar? Com esta quarta revolução irão emergir novos perfis profissionais?
Como será e o que se espera dos profissionais que se movimentam nesta supply chain 4.0?”

●
●

Vitor Figueiredo General Manager, Greenyard Logistics Portugal SA
Pedro Morais, Manager, Centro Hospitalar do Porto
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❖ Auditório 2, Cont.
13H00 - 14H30 ALMOÇO
Sessão Paralela
14H45-15H05 Conferência / Lyfetaste: Os desafios logísticos da primeira WineTech do mundo
●
João Pedro Montes - Founder & CEO, Wine With Spirit

“A Lyfetaste é uma plataforma de distribuição digital lançada em 2017 que serve como alternativa aos canais tradicionais e permite que a Wine
With Spirit tenha um controlo total sobre os seus produtos. Através deste canal exclusivo, de fácil utilização, os pequenos empresários poderão gerir
o seu próprio negócio de vinho. Enquanto primeira WineTech do mundo enfrentou muitos desafios, sobretudo logísticos.”

15H05-15H25 Conferência / HUUB - O papel da tecnologia na Supply Chain 2.0
●
Pedro Santos, COO e Co-Founder, HUUB

“A HUUB procura revolucionar a logística fashion através da plataforma tecnológica Spoke, criada pela empresa, e que garante colaboração,
visibilidade e ação de operação ponta-a-ponta - de fornecedores a clientes - e multi-canal - de b2b a b2c - para marcas de moda. A HUUB insere
ainda uma camada analítica para maximizar a otimização e performance, que se traduz em menores custos e melhores SLAs.”

15H25-15H45 Conferência /
●
Pedro Silva, Logistics Project Manager, Bosch Car Multimédia / Maria do Sameiro, Professora Associada do Dept Produção
e Sistemas, Universidade do Minho
15H45 - 16H20 COFFEE & NETWORKING
16H20-16H40 Conferência / Generix Supply Chain Hub
●
Pedro Gordo, Supply Chain Business Development, Generix Group Portugal
16H40-17H00  Conferência / Supply Chain Control Center - Plataforma de Controlo Global
●
António Marcelo, Vice President - Global Supply Chain Director, Visteon Corporation
17H05-17H25 Conferência / Modelização do dimensionamento da frota
●
Susana Ratinho e Hugo Dinis, Partner & Senior Manager / Logistics Consultant, CROSS Logistics Consulting

“Partilha sobre um modelo de abordagem no dimensionamento da frota apresentando casos de sucesso com redução de custos de distribuição na
ordem dos 25%, por via da adequação do número e tipologias das viaturas utilizadas recorrendo, também, a sistemas de optimização de rotas que
complementam a solução da logística de distribuição.”

18H15-21H00
●

Cocktail de networking da SCM Conference (inclui a entrega dos Prémios do evento 24 Horas Logística 2018)

❖ Auditório 3
11H00-11H45 COFFEE & NETWORKING
Sessão Paralela
11H25-11H45  Apresentação /
● Hugo Rocha, Director Logístico, Grupo Alves Bandeira
11H45-12H05 Apresentação /
● Jorge Couto, Director Vendas e Marketing, Consoveyo  (a confirmar)
12H05-12H25 Apresentação / Tecnologias Biométricas nas Operações Logísticas: Preservando a identidade e a segurança de
dados
● Roberto de Souza, Head of Business Strategy and Development, CardioID Technologies
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“Temos assistido, especialmente nas últimas duas décadas, uma evolução sem precedentes nos sistemas e processos de “Supply Chain
Management”. Vivemos na era pós-SCM 2.0, da “Internet das Coisas” e do “Big Data”. A questão da privacidade e da proteção dos dados tornou-se
num tema crítico: como preservar a privacidade e a proteção dos dados, das pessoas e das operações da empresa? A intervenção vai apresentar aos
participantes como as tecnologias biométricas podem otimizar processos e procedimentos, incrementando a segurança das pessoas e suas
atividades.”

❖ Auditório 3, Cont.
Debate
13H00 - 14H45 ALMOÇO
Sessão Paralela
14H45-15H05 Apresentação / Barreiras à inovação no sector dos transportes em Portugal
● Mariana Gomes, Co-Founder and Managing Director, MUB Cargo

“O caminho para a inovação não é fácil, já que se traduz na mudança de um processo, de uma "maneira de fazer as coisas". No caso da MUB
cargo, esta inovação é parcial: inovamos na forma como permitimos aos nossos clientes o acesso e a comparação de serviços de transporte.
Apostamos no digital, mas dependemos dos nossos parceiros para que, todos os dias, as recolhas e entregas das mercadorias sejam efetuadas com
sucesso. Vamos falar sobre alguns dos obstáculos que encontrámos desde que lançámos a primeira versão da plataforma www.mubcargo.com e a
forma como reagimos a cada desafio, adaptando o nosso modelo de negócio à realidade do setor dos transportes em Portugal.”

15H05-15H25 Apresentação / A redução das emissões de CO2 e de ruído durante o transporte de produtos a temperatura
controlada
● Rodrigo Pires, Co-Founder & Chief Commercial Officer, Add Volt

“A AddVolt adapta veículos pesados em unidades móveis de armazenamento de energia, gerando economias importantes para as empresas de
transporte e para o meio ambiente. Com a tecnologia AddVolt, as empresas de transporte podem usar energia eléctrica para reduzir a dependência do
diesel, o nível de ruído e as emissões de CO2 durante a operação com camiões refrigerados.”

15H25-15H45 Apresentação /
● Marcel Araújo, Business Unit Director, KCS IT
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❖ Auditório Santos e Vale
09H30-10H05  Conferência Internacional / Leveraging Supply Chain for Strategic Business Advantage-The New Leadership
Requirements
●
Professor Alan Waller, Vice-President for Supply Chain, Solving Efeso
10H10-11H00 Mesa Redonda /  Relações na Supply Chain: o poder da colaboração

“A colaboração continua a ser um tema complexo devido à falta de confiança entre as empresas, concorrentes, mas não só. E, porque não, planear
estratégias em conjunto com outras empresas do mesmo ramo, procurando alcançar benefícios e economias mútuos, assim como melhores níveis de
eficiência? Quando se fala de relações colaborativas na supply chain a lógica é de competição ou coopetição? O que tem mudado e para onde se
caminha?”

●
●
●

Orador a confirmar, Sonae MC
João Machado, Operations Director Europe, THE ROCKPORT GROUP
Silvia Franco, Supply Chain Manager, Exide Technologies

11H00-11H30 COFFEE & NETWORKING
Sessão Paralela
11H30-11H45 Conferência /
●
Orador a confirmar, Ikea Industry
11H50-13H00 Mesa Redonda / Exportação: acrescentar valor à escala global

“A existência de cada vez mais exigências no mercado global, tem forçado as empresas a tornarem-se competitivas e a responder com estratégias
cada vez mais sofisticadas e organizadas. A logística nacional e internacional garante vantagens estratégicas na gestão das operações das cadeias
produtivas e na obtenção de valor acrescentado ao produto e ao serviço.”

●
●

Fernanda Ferreira, International Business Senior Manager, ETE Logística
Oradores a confirmar

13H00 - 14H30 ALMOÇO
Sessão Paralela
Painel Logística & Operações
14H30-14H55 Conferência /
●
Filipe Silva, Operations Director, Kathrein Automotive
14H55-15H20 Conferência /
●
Nuno Sousa Santos, Supply Chain Manager, Vifor Pharma
15H20-15H45 Conferência /
●
José Guilherme, Gestor de Transportes, CTT – Correios de Portugal
15H50-16H20 COFFEE & NETWORKING

 by
LOGÍSTICA . OPERAÇÕES . COMPRAS . TRANSPORTE . IT . INTRALOGÍSTICA . PACKAGING 

5

❖ Auditório Santos e Vale, Cont.
16H20-16H40 Conferência / SMINT: O sistema operativo da Transformação Digital
●
Luís Madureira, Managing Partner, UBERBRANDS

“Num mundo VUCA onde a velocidade dos negócios aumenta a cada dia que passa, é necessário uma reinvenção contínua a que actualmente se
chama Transformação Digital (DX). Como podem as empresas navegar este processo de mudança de forma vencedora? Como podem manter o foco
no Cliente (B2B) e no Consumidor (B2C)? Será apresentada uma metodologia de Competitive Intelligence em tempo real - SMINT - que operacionaliza
a Transformação Digital na Supply Chain em qualquer das suas vertentes Logística, Transporte, Packaging, Operações, Compras, IT, Intralogística e
Packaging.”

16H40-17H30 Painel / Portugal: Somos Capazes do Melhor?

“Cristiano Ronaldo, Salvador Sobral, Daniela Ruah... mas também o fado e o bom tempo; o vinho e a comida; turistas a chegar e a partir e outros
que escolhem ficar; eventos internacionais que se fixam nas nossas cidades; o surf e o golfe que nos transformam em atração internacional; a CNN
que nos descobre... E, de repente, os olhos do mundo parecem estar todos virados para Portugal. Somos notícia e por bons motivos. Como saltámos,
afinal, da periferia da Europa para o centro do mundo? Sempre fomos bons ou até iguais aos melhores só que não o sabíamos?”

●
●

Miguel Oliveira, COO, Executive Director, ARTEVAS
Oradores a confirmar

17H40 Encerramento da SCM Conference

❖ Auditório 2
Sessão Paralela
09H50-10H10 Conferência /
● Tiago Ferreira, Director de Planeamento e Controlo de Gestão , NBC Medical
10H15-10H35 Conferência / Case Study: O AGV ActiveONE na VW Autoeuropa
●
Luís Coelho , Industry Department Manager, Active Space Technologies / VW Autoeuropa

“Apresentação do caso de estudo sobre a introdução de veículos automáticos ActiveONE nos processos intra-logísticos da Volkswagem
Autoeuropa, com apresentação de soluções, gestão de expectativas, adaptação de modelos, dificuldades e resultados.”

10H40-11H00 Conferência / Inovação na infraestrutura Logística - O amanhã já é uma realidade de hoje
●
Carlos Mendonça, Managing Director, Havi Logistics
11H00-11H30 COFFEE & NETWORKING
Sessão Paralela
11H30-11H50 Conferência / O impacto de Blockchain na Cadeia de Valor
●
Rui Serapicos, Embaixador, Aliança Portuguesa de Blockchain

“Blockchain tem sido uma tecnologia muito falada, principalmente por causa da valorização de Bitcoin e da especulação em criptomoedas. No
entanto, muitos casos de uso de Blockchain têm sido aplicados ao setor logístico e da gestão da cadeia de abastecimentos. O setor logístico é um
ecossistema complexo com várias partes envolvidas na terceirização, produção, distribuição, marketing, vendas, finanças e manutenção dos produtos
e serviços. E esta tecnologia irá impactar de múltiplas formas a sua eficiência, eficácia e modelos de negócio.”

11H50-12H10 Conferência /
●
Orador a confirmar, Rangel Distribuição e Logística
12H30-12H50  Conferência /  Como um projecto de reorganização de uma empresa passa a uma prova de confiança
●
Luis Jorge, Regional Vice-President, McGrath Group of Companies

“Um projecto atribulado que termina numa relação de amizade. Desde a necessidade de interromper por questões financeiras até ao facto de
soluções que tinham sido contratadas a terceiros serem realizadas pela McGrath.”

13H00 - 14H30 ALMOÇO
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❖ Auditório 2, Cont.
Sessão Paralela
14H30-14H55 Conferência /
●
Celso Castanheira, Gestor Operações Logísticas & Distribuição, Coca-Cola European Partners
14H55-15H20 Conferência /
●
António Sanganha, Gestor de Produção e Vendas, Tratris - Tratamento de Resíduos Industriais
15H25-15H45 Conferência /
●
Hugo Fonseca, Administrador, Maeil
15H50-16H20 COFFEE & NETWORKING

❖ Auditório 3
11H00-11H45 COFFEE & NETWORKING
Sessão Paralela
11H25-11H45 Apresentação /
●
Filipe Esteves, Gestor Sénior-Desenvolvimento de Negócio, GS1 Portugal e Artur Alves, COO, MixMoveMatch
11H45-12H05 Apresentação /
● Orador a confirmar
12H05-12H25 Apresentação / DoubleChain-Implementando um e-marketplace em blockchain para compra sindicada
●
Mário Amorim Lopes, Senior Researcher, INESC-TEC
“O DoubleChain é uma prova de conceito de uma blockchain voltada para a coordenação da cadeia de abastecimento, particularmente na atividade
de compras suportada por uma rede descentralizada. A operar em cima da rede Ethereum, os fornecedores poderão colocar ou licitar encomendas,
sindicar com outros compradores essas compras, ganhando assim poder negocial, estruturá-las em contratos inteligentes que automaticamente
desencadeiam ações antes e após a satisfação da encomenda, e usar o cumprimento dos contratos para construir uma rede de confiança/reputação.”

Debate
13H00 - 14H30 ALMOÇO
Sessão Paralela
14H30-14H45 Apresentação / Controlo do Processo Produtivo CB’s: 1 2 3, Verifica outra vez!
●
Silvério Paixão, Independent Consultant & Sales Representative, AXICON

“A qualidade dos códigos de barras é frequentemente negligenciada por quem os produz, acarretando consequências significativas para quem os
tem de ler, e para o regular funcionamento de toda a cadeia de abastecimento. Mas é fácil resolver.”

14H45-15h00 Apresentação / Drone na Saúde: hoje e amanhã
●
Raphael Stanzani, Co-Founder & Managing Director, Connect Robotics

“A Connect Robotics utiliza drones para o transporte de medicamentos e de amostras de material biológico. A sua utilização é crucial para a
melhoria dos serviços prestados ao utente e impacta directamente a sua qualidade de vida. Entretanto, isto é apenas o começo, muito ainda se pode
fazer e vamos mostrar em que rumo esta tecnologia está a seguir.”

15H00-15H15  Apresentação /
●
Rui Barros, Co-Founder & CEO, BIZCARGO.COM
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Debate
15H50-16H20 COFFEE & NETWORKING
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