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"Global Partner for Training and
 Knowledge Improvement"

No ambiente empresarial de hoje, qualquer organização tem de gerir a sua cadeia
de abastecimento de forma eficiente para assegurar a sustentabilidade e o
crescimento do seu negócio, reduzindo as perdas ao longo de toda a cadeia.
 
A Gestão da Cadeia de Abastecimento é um Modelo composto por uma série de ferramentas
e metodologias de trabalho e de análise que permitem conduzir toda a gestão da cadeia de
abastecimento a um nível de eficácia de classe mundial, com identificação dos indicadores de
desempenho e dos fatores críticos de sucesso.

GESTÃO DA CADEIA 
DE ABASTECIMENTO



"Global Partner for Training and
 Knowledge Improvement"

Formador HOZEN. Especialista em Supply Chain Management

Formado em Engenharia Mecânica, pelo IST.
 
Possui mais de 35 anos de experiência em “Supply Chain” e gestão de
operações industriais em empresas de manufatura e processo.

José Gabriel

Detentor de uma sólida experiência em gestão de fábrica, operações, qualidade,
manutenção, projetos, armazéns, fornecedores e transportes.

Consultor Sénior em Gestão de Operações e metodologias e ferramentas de Melhoria Contínua.

Projetou áreas de produção, desenvolveu organizações de serviço ao cliente, de relação com
fornecedores e integrou processos e sistemas, no mercado nacional e internacional.



Definição de Gestão da
Cadeia de Abastecimento
O Modelo de Gestão da
Cadeia de Abastecimento
As várias etapas do
processo
A gestão global, de cada
etapa, das interfaces
Compras
Fornecedores
Produção

PROGRAMA GERAL
"Global Partner for Training and Knowledge Improvement"

 DIA 1  DIA 2

Planeamento

o   Previsão de vendas
o   Planeamento de recursos
humanos, materiais, linhas de
produção
o   Planeamento de receção de
produto acabado
o   Planeamento da distribuição

Armazenagem

o   Gestão geral de armazém
(gestão de espaço, higiene,
segurança, equipamentos,
estruturas, stocks, etc.)
o   Entradas e saídas de materiais
o   Gestão de encomendas e
linhas de carga

Gestão de stocks e de Inventário

 DIA 3

Distribuição

o   Planos de carga por
transporte
o   Planos de carga por zona
geográfica
o   Tipo de transporte
o   Rotas de distribuição

Inovação

o  Processo de Inovação
o   Capacidade de
abastecimento
o   Planeamento para
abastecimento
o   Lançamento de novo
produto

Custos
o   Custos dos Materiais
 

Capital

o   Capital Circulante
o   Nível de Créditos
o   Nível de Créditos fora
do Prazo
o   Fluxo de Caixa

A Gestão da Cadeia de
Abastecimento

o   Estratégia e Áreas chave
o   Melhoria Contínua
o   Balanced scorecard /
Tableau de Bord

Indicadores de desempenho

o   Custos de Produção
o   Custos de Armazenagem
e Distribuição
o   Outros Custos



"Global Partner for Training and Knowledge Improvement"

Formar profissionais nas metodologias
de classe mundial de Gestão de toda a
Cadeia de Abastecimento, num
ambiente internacional em contínua
mudança e muito competitivo,
dotando-os de ferramentas e de
metodologias de trabalho e de análise.

OBJETIVOS

A QUEM SE 
DESTINA
Quadros médios e superiores, que tenham
ou que venham a ter responsabilidades
sobre a Gestão de toda a Cadeia de
Abastecimento (ou parte dela).

CONSIDERAÇÕES
Os participantes são aceites por ordem de inscrição ( há 
limite de inscrições).

A inscrição apenas será aceite após a receção da Ficha de
Inscrição enviada pelo participante via email e confirmado o
pagamento pela HOZEN Academy.

O evento será integralmente realizado nas instalações da                 
do PCI (Parque Ciência e Inovação) em Ílhavo.

O curso, com mais de 50% de componente prática, possui a
carga horária de 24 horas, distribuídas por  3 dias com o
seguinte horário: 9 -13H e 14 -18H.



O valor de participação é de 350 € + IVA.
 
O Valor inclui:
 
- Coffee Break
- Documentação e materiais de apoio
- Certificado de participação

INVESTIMENTO

PARCERIAS

INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES
DE PARTICIPAÇÃO
Contactar:

Jishu HOZEN Consultores, Lda - HOZEN Academy

Tlm - 965 330 038 | E-mail: info@hozenacademy.pt

Pré-Inscrições até 30 de Abril de 2019.

Desconto para vários participantes da mesma empresa

"Global Partner for Training and Knowledge Improvement"




