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COMO REALIZAR REUNIÕES ALTAMENTE EFICAZES 

A SUPPLY CHAIN NO PÓS COVID-19

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



Formação em Supply Chain

Quantas vezes dinamizou ou participou em reuniões 
de trabalho (internas e externas) que acabaram para 
além da hora, atrasando o início ou a sua participação 
em outra reunião? Que terminam sem que fossem 
cumpridos os seus objetivos?  Em que fica frustrado(a) 
porque para além de serem improdutivas a sua agenda 
está pejada delas? Neste pequeno curso partilhamos 
um conjunto vasto de dicas e truques para que reduza 
o número de reuniões, tenham menos duração e 
produzam mais e melhores resultados.

> Compreender a relevância e os benefícios das 
reuniões;

> Identificar as diferentes tipologias de reuniões;

> Planear para evitar desperdícios e aumentar 
resultados;

> Adotar técnicas para o uso e gestão do tempo;

> Conhecer os diferentes estilos de reunião e as 
respetivas formas de conduzir a reunião;

> Compreender as diferentes posturas dos 
participantes;

> Gerir conflitos no contexto da reunião;

> Identificar técnicas para comprometer os 
participantes com as decisões da reunião;

> Conhecer ferramentas informáticas de suporte à 
gestão das reuniões.

> 4 horas

METODOLOGIA

OBJECTIVOS

1. Warm up: eu me confesso!

2.  Enquadramento

      2.1 Precisas mesmo de consumir?

      2.2 Menu para todos os gostos e feitios

      2.3   #euficoemcasa ou o zoom...ba nisso!

      2.4  Eles falam, falam... mas não dizem nada!

3. Preparar a reunião

      3.1 Ordem de trabalhos

      3.2 Garantir a logística

      3.3 O agendamento

      3.4 Ferramentas de suporte de gestão de reuniões

4. Conduzir a reunião

      4.1 A abertura 

      4.2 Comunicar para envolver e comprometer 

      4.3 Gerir o tempo

      4.4 A arena dos conflitos

      4.5 O papel do moderador

      4.6 O envolvimento dos participantes: diferentes 
posturas

5. Fechar a reunião

      5.1 Comprometimento e feedback

      5.2 O encerramento

6. Wrap Up / Dar pérolas aos necessitados.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PROPOSTA DE TEMPO DE ACÇÃO

SINOPSE

COMO REALIZAR REUNIÕES ALTAMENTE EFICAZES 
A Supply Chain no pós Covid-19

>

Ao longo da sessão será utilizado o método expositivo, 
conciliando com momentos em que o formando é 
implicado de forma ativa na sua aprendizagem. As 
metodologias serão materializadas em exposição 
de slides, visualização de vídeos, participação em 
pequenos exercícios de reflexão.



Logística OperaçõesCompras
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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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