
 

 

 

 

 

08h45   Recepção dos participantes e credenciação 

09h15   Abertura / Welcome 

Supply Chain Magazine 

Porto Business School 

09h20   Conferência I - Delivering solutions to improve competitiveness 

❖ Luís Jorge, Regional Vice-President - McGrath Group of Companies  

09h50   Mesa-Redonda - A Indústria Automóvel e o Sector da Logística 

A indústria automóvel está no limiar de uma verdadeira revolução, impulsionada por tendências mais ecológicas, mudança no 
comportamento do consumidor, a necessidade de redução das emissões gasosas mas também e sobretudo pela revolução 
tecnológica em curso e pela crescente digitalização. Tudo se torna eléctrico, conectado, sustentável, híbrido... 
De montante a jusante da cadeia, como podem as empresas adoptar proactivamente uma cultura de inovação baseada no “Digital”, 
tirando partido da tecnologia, de modo a garantir que a optimização das suas operações e processos sejam economicamente 
viáveis, competitivas e respondam à necessidade dos clientes de cada um? A forma como as empresas respondem ao desafio digital 
irá influenciar a sua sobrevivência e sucesso futuros? O que diferencia uma empresa disruptiva, com um modelo de negócios 
vibrante, de uma seguidora? Como vai a logística e a Automotive supply chain responder às diversas oportunidades e riscos criados 
por toda esta transformação? 

 
Moderador: Luís Jorge, Regional Vice-President - McGrath Group of Companies 

❖ Dinora Guerreiro, Supply Chain & Transports Manager - VW Autoeuropa 

❖ Nelson Balsinha, Operations Manager, Contract Logistics - Rangel Logistics Solutions 

❖ Fernando Faria, Logistics Manager - Howa Tramico Automotive  

❖ Nuno Jacinto, Gestor Operações Aftermarket - Grupo Civiparts - Grupo NORS 

11h00   Pausa networking / Café 

11h15   Conferência II - A Digitalização do Transporte Expresso 

❖ Miguel Pinto, General Manager - Kathrein Automotive & Mariana Gomes, Co-Founder e Managing Director - 
MUB cargo 

11h45   Conferência III - Fornecimentos JIS – Impactos e desafios para um Tier II em toda a cadeia logística 

❖ Carlos Pereira, Corporate Logistic & Planning Manager - Coindu 

12h15   Conferência IV - A Matemática Aplicada à Optimização de Stocks 

❖ Nuno Jacinto, Gestor Operações Aftermarket - Grupo Civiparts - Grupo NORS 

12h45   Discussão Q&A 

13h00   Almoço 

 



 

 

 

 

 

14h30   Conferência V - The future of robotics for internal logistics 

❖ Germano Veiga, Senior Researcher, INESC TEC 

14h55   Conferência VI - Digital Logistics 

❖ Tiago Fernandes, Senior Solution Sales Executive - IoT & Digital Supply Chain - SAP 

15h25   Painel - Indústria automóvel – Respostas para uma Supply Chain em Transformação 

❖ João Vasconcelos, Empreendedor, Conselheiro e Ex-Secretário de Estado da Indústria  

16h30   After Work Networking / Café 


