
 

Apresentar as mais-valias do Sistema GS1® para ultrapassar os actuais desafios e problemas de negócio no 

setor dos Transportes e Logística. É este o principal objectivo do workshop Normas GS1 nos Transportes e 

Logística, que a GS1 Portugal realiza a 29 de Novembro, em parceria com a APOL – Associação Portuguesa 

de Operadores Logísticos, no Hotel Villa Rica, em Lisboa. 

O workshop «Normas GS1 nos Transportes e Logística» será de grande utilidade para as empresas, pois irá 

dar a conhecer as melhores soluções GS1 para a eficiência e transparência das operações, permitindo 

reduzir custos e optimizar os processos de transporte e logística à escala global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Workshop Normas GS1 nos Transportes e Logística: 

“Optimize as suas Operações – Movimente Eficiência” 

29 De Novembro, Hotel Villa Rica - Lisboa 

NECESSIDADES 
Para lidar com os desafios de negócio, 

gestores da cadeia de abastecimento, sejam 

retalhistas, produtores, transportadores ou 

prestadores de serviços logísticos, poderão 

beneficiar de duas principais capacidades: 

• A interoperabilidade nos processos de 

negócio - permite que parceiros 

comerciais optimizem tanto os seus 

processos internos como externos 

• Utilização em comum de Normas para 

identificar entidades, capturar dados de 

eventos e partilhar informação dentro da 

cadeia de abastecimento - todos os 

parceiros de negócio podem 

efectivamente colaborar para alcançar a 

interoperabilidade. 

 

DESAFIOS 
Actualmente, as cadeias de abastecimento 

estão cada vez mais globalizadas e a 

importância na optimização do transporte 

e uma gestão logística eficiente está a 

tornar-se ainda mais evidente. A 

necessidade de uma excelente 

comunicação e coordenação para a 

interoperabilidade dos negócios também 

são absolutamente necessários. 

Os aspectos da logística e transporte na 

gestão da cadeia de abastecimento estão, 

rapidamente, a tornar-se uma das 

disciplinas mais complexas nos negócios, 

exigindo interacções, dentro e entre muitas 

áreas funcionais e tradicionais de 

determinadas empresas e respectivos 

parceiros, fornecedores e clientes. Já não é 

possível a empresa focar-se apenas nas 

suas próprias operações internas. 

 

TEMAS CHAVES 

• Identificar-Capturar-Partilhar 

• A Etiqueta Logística GS1 

• Boas Práticas Colaborativas 

O Workshop Normas GS1 nos T&L 

irá abordar como a implementação 

do Sistemas de Normas GS1, ajuda 

a resolver os seus desafios de 

negócio. 

 

As inscrições são gratuitas. Para se inscrever envie um e-mail para n.moreira@gs1pt.org  

com o seu nome, cargo e nome da empresa. Inscrições limitadas à capacidade da sala. 

 



 

09h45 Recepção dos Participantes 

10h00 Sessão de Abertura e Introdução  João de Castro Guimarães 
(Director Executivo GS1 Portugal) 

Panorama Geral GS1   

10h15 Os Desafios da Logística  Carla Fernandes 
(Presidente APOL) 

 

10h45 O Sistema GS1 – Normas para os T&L 
 Marcos Carreira 

(Técnico GS1 Portugal) 

Filipe Esteves 
(Técnico GS1 Portugal) 

11h15 Coffee Break   

11h30 Casos Práticos (Internacionais)   Filipe Esteves 
 (Técnico GS1 Portugal) 11h50 STILL (Standard International Logistic Label)  

12h20 Caso Prático Nacional (FCC Logística)  A Confirmar 

12h50 Lunch & Networking   

14h00 Caso Prático Nacional (Luís Simões)  A Definir 

14h30 Partilha da Informação – GS1 eCom  João Picoito 
(Gestor Sénior GS1 Portugal) 

15h00 Caso Prático Nacional (DHL Supply Chain)   A Definir 

Estudos e Desenvolvimentos no Sector T&L   

15h30 A Sustentabilidade nos Transportes  Artur Andrade 
(Gestor de Projectos GS1 Portugal) 16h00 Concelho Consultivo Boas Práticas Colaborativas  

16h15 RAL’s (Recomendações AECOC para a Logística) 
 Maria Tena 

(Responsável de Logística GS1 Espanha) 
16h45 Debate e Esclarecimento Esclarecimento de Dúvidas   

 Encerramento 
 João de Castro Guimarães 

(Director Executivo GS1 Portugal) 
 

PROGRAMA 

 

 

 

As inscrições são gratuitas. Para se inscrever envie um e-mail para n.moreira@gs1pt.org  

com o seu nome, cargo e nome da empresa. Inscrições limitadas à capacidade da sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


