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ENQUADRAMENTO – FATORES DE CONTEXTO ESTRATÉGICO

RETHINK – impacto na empresa e nos stakeholders
RESILIENCE – necessidades para operação e investimentos
RETURN – plano de evolução em função dos dados da crise
REINVENT – novos cenários e novos mercados
NEW NORMAL – novo ambiente regulatório e competitivo

NEGÓCIO | MERCADOS | CADEIAS DE ABASTECIMENTO



QUESTÕES DE GEOPOLITICA E GEOECONOMIA

1. O mundo ficará menos aberto, próspero e livre?
2. Será o fim da globalização como a conhecemos?
3. A globalização vai ficar mais centrada na China?
4. Será uma nova etapa para o capitalismo global?
5. Que impactos em algumas cadeias de abastecimento?
6. Vamos assistir a movimentos de desglobalização?



DESAFIOS DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

AVALIAR – posição competitiva nos vários mercados

ESTRUTURAR – levantamento de capacidades e recursos

PARTILHAR – envolver fornecedores, clientes e empresas da fileira 
numa análise do contexto da cadeia

REPOSICIONAR – criar novas dinâmicas adequadas às atuais 
condicionantes de mercado

MOBILIZAR– toda a fileira numa agenda de abordagem aos mercados



UMA NOVA ABORDAGEM INTEGRADA

As empresas deverão
a partir do mercado e
da sua relação com o
cliente reposicionar os
seus processos de
integração estratégica

Para – ganhar competitividade,
aumentar vendas e melhorar
resultados



A VISÃO DEVERÁ SER

 Melhorar a integração dos processos internos e estender a ação aos 
processos externos, relacionados com clientes e fornecedores

 A integração, aceleração, racionalização e valor para o cliente, dos fluxos 
associados aos processos logísticos, de negócio, de gestão e de criação 
da proposta de valor, combatendo o desperdício

 O reforço da competitividade - mais vendas, menores custos e melhores 
resultados

 Leitura feita a partir do cliente, incluindo a abordagem da cadeia de 
valor numa lógica digital de valor integrado com impacto no mercado

 Ver a empresa a partir do mercado, trazendo-o para dentro da própria 
empresa e tornando-a mais centrada no cliente (customer centricity)



LOGO, UMAAGENDA COM UMA VISÃO INTELIGENTE

Mercados
Estratégicos

Indicadores de
Confiança

Co-Inovação
Participada

After Care
Colaborativo



OPORTUNIDADES EMPRESAS PORTUGUESAS

 “Near shoring” devido a descentralização de cadeias de valor
 Maior cooperação multinacional e multilateral na Europa
 Possibilidade de ligar a conceção, engenharia e 

desenvolvimento à produção no país de origem – “reshoring”
 Redesenhar a reindustrialização assente na economia do 

conhecimento e nas transições digital e ambiental
 Aparecer no radar das cadeias de valor globais como 

fornecedores de excelência



PROJETO GLOBAL CONTRACTORS CHANNEL

3 canais
Contract - Grandes Obras - Retalho Alimentar

Difundir novos 
conhecimentos e 

projeção internacional

Potencializar as 
sinergias de otimização 

logística

Desenvolver iniciativas 
de cooperação

Qualificar as empresas 
exportadoras



PROJETO CoLOGISTICS

Estrutura de Colaboração Logística na Eurorregião
Norte de Portugal - Galiza

Superar os desafios da 
globalização e das 

cadeias de 
abastecimento

Fortalecer capacidades 
organizacionais e 

tecnológicas

Promover a colaboração 
transfronteiriça

transportes e da logística

Promover a 
internacionalização 



PRINCIPAIS NÚMEROS

Projetos desenvolvidos:

Nº mercados: 80
Nº ações realizadas: 580         
Nº empresas / participações: 6.700



Todo este “novo normal” vai passar, mas o 
mundo como o conhecemos hoje vai mudar. 
Já mudou e vai mudar novamente. Estamos 
todos a fazer história – as escolhas e 
decisões que tomarmos hoje podem mudar 
as nossas vidas para os próximos anos.
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