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Construa Eficiência.
Optimize os seus negócios.
Eficiência e menores custos:
desde a Identificação ao Comércio Electrónico
com o Sistema GS1

VENHA AO WORKSHOP APCMC - GS1 Portugal
O Workshop “Construa Eficiência” resulta de uma parceria entre APCMC e a
GS1 Portugal e tem como objectivo demonstrar como o Sistema de Normas de
Identificação, Codificação e Comércio Electrónico GS1 pode estar ao serviço
das empresas do sector dos Materiais de Construção. Esta é uma acção
integrada que abrange todas as funcionalidades do Sistema GS1, com enfoque
nas que dizem respeito à obtenção de eficiência é a redução de custos nesta
cadeia de valor.

Mas o que é o Sistema GS1?
O Sistema GS1 contribui para a gestão eficiente das cadeias de valor e é o
Sistema mais utilizado nas cadeias de valor em todo o mundo.
Tem como base Chaves Numéricas que permitem a identificação única e
inequívoca de qualquer item, seja um produto alimentar, um medicamento,
uma palete, ou até mesmo uma entidade legal ou uma localização. Permite
também estabelecer a ligação entre o fluxo físico de itens e o fluxo
informacional dos produtos, favorecendo o comércio electrónico.
A GS1 é uma Organização Global formada por 110 Organizações Membro
que operam em 150 países. Está presente em múltiplos sectores, desde o
Retalho, aos Cuidados de Saúde, Transportes e Logística, Construção, Têxtil,
entre muitos outros.
Em Portugal, a GS1 Portugal foi fundada em 1985 e foi a responsável pela
introdução do código de barras no nosso país.
O Sistema GS1 é de adesão voluntária. Hoje somos cerca de 7 mil Empresas a utilizar o
Sistema GS1.
Saiba mais em www.gs1pt.org

Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais
de Construção

A APCMC é a entidade que representa, no nosso país, o sector do comércio
de materiais de construção.
A APCMC tem como missão a defesa e representação dos interesses e
legítimas aspirações do sector que representa. Constitui-se, por isso, como o
interlocutor privilegiado com os organismos e agentes, públicos ou privados,
que, de forma directa ou indirecta, mantêm relações com o sector nas mais
diversas esferas (económica, social, política, e institucional).
A APCMC disponibiliza um conjunto de serviços e produtos em diferentes
áreas - económica, fiscal, jurídica, formação profissional, informática, etc. que constituem um apoio substancial para a comunidade empresarial do
sector, bem como para os agentes cujos interesses confluem, de alguma
maneira, para esta área de actividade.
É convicção da APCMC que deve ser fomentada a cooperação
interinstitucional e promovido o regular funcionamento dos mercados.
Neste sentido, a APCMC tem sido reconhecida pelos seus parceiros e
associados como uma entidade profundamente empenhada na
consolidação de uma cultura empresarial e associativa moderna e dinâmica.
Saiba mais em www.apcmc.pt

TEMA E PROGRAMA
Tema: Construa Eficiência. Optimize os seus negócios.
- Eficiência e menores custos: desde a Identificação ao Comércio Electrónico com as Normas GS1
Data: 7 de Março
Local: Sala de Formação da GS1 Portugal | R. Prof. Fernando da Fonseca, 16, Escritório II, 1600-618, Lisboa

14h30

Recepção e Registo dos Participantes

14h45

Apresentação Corporativa

João de Castro Guimarães
Director Executivo
GS1 Portugal

15h00

A Cadeia de Valor dos Materiais de Construção

José de Matos
Secretário-Geral
APCMC

15h15

Produtos: Sistema GS1 para Identificação e Captura Automática
- Codificação de Produtos através de Códigos de Barras

Silvério Paixão
Director de Inovação e Standards
GS1 Portugal

16h00

Coffee Break

16h15

Documentos: Sistema GS1 para Mensagens e Facturação Electrónica
- Encomendas, Aviso de Expedição e Facturas Electrónicas

João Picoito

Benefícios da Colaboração com a GS1 Portugal

Leonor Vale

16h45

Gestor de Projectos Sénior
GS1 Portugal

Directora Comercial e Serviço ao Associado
GS1 Portugal

17h15

Perguntas e Respostas

17h30

Encerramento

A quem se destina este Workshop:
Profissionais do Sector dos Materiais de Construção nas áreas de: tecnologias de informação e
comunicação, compras, financeira, contabilidade, qualidade, comercial, marketing, logística e
fornecedores de soluções tecnológicas.
Objectivos
 Compreender a abrangência do Sistema GS1
 Conhecer as diferentes Normas GS1
 Perceber como o Sistema GS1 pode acrescentar valor ao Sector dos Materiais de Construção
 Perceber as vantagens da aplicação do Sistema GS1 no seu negócio

QUE PROCESSOS O SISTEMA GS1 TORNA MAIS EFICIENTES?
NOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS E APROVISIONAMENTO
• Planificação das encomendas
• Controlo das necessidades do retalhista
NOS DEPARTAMENTOS DE LOGÍSTICA & GESTÃO DE ARMAZÉNS
• Gestão de stocks e espaço de armazém
• Sistemas de controlo interno, através da codificação das Unidades de Expedição
• Operações de manuseamento
• Gestão de encomendas, programação de vendas, controlo de promoções e recepção/expedição de
mercadorias
• Relações colaborativas entre fabricantes, retalhistas e operadores logísticos
NOS DEPARTAMENTOS FINANCEIROS E COMERCIAIS
• Uma única linguagem nas relações entre produtores e distribuidores/retalhistas
• Intercâmbio automático de documentos (encomendas, facturas, recibos) entre operadores
• Fluxo de informação automática a partir do ponto de venda que permite obter dados estatísticos
sobre o mercado
NAS GRANDES SUPERFÍCIES, SUPERMERCADOS, MERCEARIAS
• Informação automática para reposição nos lineares
• Etiquetagem automática com toda a informação
• Velocidade na passagem de caixa
• Portfólio de produtos adequado às tendências de consumo
• Controlo e visibilidade dos itens ao longo da cadeia de valor
• Cumprimento da legislação

