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Adaptado ao panorama actual pós-covid19  

Workshops/Cursos Inter-Empresas estruturados e construídos à medida,
realizados ONLINE em Live-TRAINING.



Formação em Supply Chain

Actualmente as empresas competem num meio 
envolvente caracterizado por mercados turbulentos 
e dinâmicos -onde as exigências de clientes mudam 
rapidamente e de forma inesperada; mercados 
fortemente segmentados, onde os clientes têm 
diferentes requisitos para os produtos e para os 
serviços; verifica-se o aumento da pressão dos 
clientes para novas inovações e personalização de 
produtos e de serviços; a procura crescente dos 
clientes por «experiências», e não apenas pelos 
produtos físicos; o abastecimento global e mercados 
globais.

Neste contexto, um dos maiores desafios para o 
profissional logístico consiste na necessidade de 
conseguir responder a um mercado cada vez mais 
volátil, através de uma elasticidade organizacional 
cada vez maior.

Daqui decorre a necessidade de avaliar e medir as 
práticas e processos de gestão numa base regular. 
Através da análise, avaliação e interpretação dos 
sistemas logísticos conseguimos determinar se 
existe ou não correlação entre o desempenho 
logístico de uma organização e os seus resultados. O 
objectivo deste workshop, direccionado para todos 
os profissionais do sector da logística, consiste 
na apresentação de métodos de diagnóstico da 
operação logística, potencialmente conducentes à 
melhoria contínua dos processos de negócio. 

> Workshop teórico/prático

> Discussão de casos de estudo

> Elaborar um plano de auditoria logística;

> Criar uma equipa de trabalho de auditoria

    logística;

> Utilizar métodos de diagnóstico;

> Identificar problemas e suas causas;

> Detectar e implementar oportunidades de

    melhoria;

> Desenvolver ferramentas de monitorização

do desempenho logístico.

> 6 horas

METODOLOGIA

OBJECTIVOS

1. Processos de gestão e precisão de stocks e 
inventário 

      1.1  Como garantir um nível de stock correcto e 
assertivo?

      1.2 Como garantir um processo de contagem de 
inventário robusto e eficaz?

2.  Processos de Segurança e Qualidade em ambiente 
de armazém

3. Processos para a identificação de riscos nas 
operações logísticas

4. A ISO 9001, 14001, 45001

5. Avaliação e Selecção de Fornecedores 

      5.1 Como seleccionar os melhores fornecedores?

      5.2 Como garantir os fornecedores que mais se 
adaptam à organização? 

      5.3 Como criar sistemas de avaliação de 
fornecedores?

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PROPOSTA DE TEMPO DE ACÇÃO

SINOPSE
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> Melhorar o desempenho das operações do próprio 
negócio pela via da inovação;

> Garantir que os produtos e serviços prestados 
pelos parceiros da Cadeia de Abastecimento são 
sustentáveis;

> Trabalhar colaborativamente com os seus parceiros 
para aumentar a eficiência e a competitividade.

ASSEGURAR que os nossos clientes possam:

SAIBA MAIS EM:

www.supplychainmagazine.pt/flow/

flow@supplychainmagazine.pt

Ao acreditar na atualização 
profissional como forma das pessoas 
e das empresas evoluírem mais 
rapidamente, a Flow Training Academy 
aposta em workshops sólidos, muito 
práticos e flexíveis.

Desenhados a pensar nas 
necessidades de formação  
dos profissionais de supply chain  
e nas solicitações das empresas,  
os nossos workshops visam dotar  
os profissionais de mais 
conhecimento, que lhes permita de 
forma competitiva e diferenciadora, 
vencer os novos desafios.
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