Formação que o leva mais longe

o essencial da Gestão Logística
e da Cadeia de Abastecimento
Curso realizado ONLINE em formato Live-TRAINING.

uma oportunidade para VALORIZAR
AS SUAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
Na SIMAB Academy
procuramos ir ao encontro
das necessidades e
expectativas de formação
dos nossos colaboradores,
parceiros, operadores dos
mercados e seus clientes,
para que estes possam
valorizar e fazer crescer as
suas competências.

Formação em Supply Chain Management

o essencial da Gestão Logística e da Cadeia de Abastecimento
sinopse

Ação direcionada para todos os
profissionais que pretendam consolidar
os conhecimentos essenciais da Gestão
Logística e da Cadeia de Abastecimento
e para todos aqueles que, não
trabalhando diretamente na área,
necessitem de dominar os conceitos
fundamentais para desenvolverem um
trabalho colaborativo e integrado, de
valor acrescentado empresarial.

Conteúdos Programáticos
1. A Gestão Logística e a Gestão da Cadeia de
Abastecimento - a aceleração da história, o
aquecimento global e o impacto da Covid-19.
2. Logística Global e a Mudança para a
Sustentabilidade:
> Estratégias e modelos logísticos, o SCOR
> Custos logísticos versus fluxos e ciclos logísticos
> Logística colaborativa e níveis de serviço
3. A logística nas Novas Cadeias de Valor Mudanças Estratégicas:
> Análises de tendência

objetivos

> Distinguir os conceitos de Gestão
Logística e de Gestão da Cadeia de
Abastecimento
> Identificar e gerir as variáveis
fundamentais do Processo Logístico
dentro da mudança global
> Responder aos novos desafios
da Gestão das Cadeias de
Abastecimento face ao aquecimento
global do planeta e do impacto
covid19
> Preparar a mudança de paradigma
da gestão das cadeias de
abastecimento – Dinâmica Local –
Global

> Gestão do risco
> Maturidade dos processos
> Planeamento das operações e a gestão de
modelos outsourcing, insourcing e mistos
4. Contributo Lean Logistics para uma Economia
mais Equitativa e Sustentável:
> O desperdício, o inútil e o estúpido
> PDCA e o mapeamento de processos – a ilha do
tesouro
> DMAIC voltar a Descartes
> Why - o detetive no logística
> Ms + Q + S ou o laboratório da investigação
> Causa-efeito ou a imutabilidade das marés
> KPI`s, fatores críticos de sucesso

> Como usar os processos Lean na
SCM.
1 140,00 €

metodologia

> Workshop teórico/prático
> Discussão de casos de estudo
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A FORMAÇÃO QUE O LEVA MAIS LONGE

Numa modalidade flexível, online que lhe permite aceder a ações
de capacitação e formação diversas, sem ter que se deslocar.

na simab academy...

...valorizamos a formação
dos nossos colaboradores,
parceiros, operadores dos
mercados e seus clientes.

Por isso disponibilizamos
cursos de capacitação e
formação profissional que
procuram ir ao encontro
das suas necessidades e
expectativas, para que
possam valorizar e fazer
crescer as suas competências
dentro das suas áreas de
atuação profissional.

proposta de valor
Horas

Dias

6

3

Valor Unitário

190,00 €

160,00 €

Destinatários
Este projeto de capacitação e formação
é dedicado a todos os profissionais
que desenvolvem a sua atividade nos
Mercados do Grupo SIMAB.

FORMAÇÃO ONLINE
Conteúdos programáticos com
interação personalizada em tempo
real, que permite forte proximidade
entre formador e formandos com forte
dinâmica de grupo.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
Atribuição de certificado de participação
a todos os formandos, com referência
à temática do curso, data de realização,
carga horária e aproveitamento.

Para mais de 3 pessoas da mesma empresa.
Mínimo de 5 pessoas para constituição da turma.

saiba mais
simabacademy.pt
geral@simab.pt
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