
SEMINÁRIO 
 

 “Procurement de produtos químicos, energia e 

serviços: desafios e modelos no contexto globalizado” 

(28 de Maio 2014) 

Hotel dos Templários - Tomar 

 
 
 
ENQUADRAMENTO / METODOLOGIA 

O Seminário enquadra-se no propósito de abrir sessões de debate na Tecnicelpa, que abordem 
temas de crescente importância para a nossa indústria e que tenham tido menor enfoque no 
passado. 
Neste caso concreto o seminário visa discutir a importância e os desafios ligados aos processos de 
aquisição e de fornecimento de matérias-primas e subsidiárias, energia e serviços para as 
empresas do sector: 

• Alterações de contexto - abertura de novos mercados, deslocalização de produção, 
redução e concentração de capacidades produtivas,  controlo de qualidade 

• Estratégias de “procurement” 
• Seleção de fornecedores 
• Valor gerado pela função “procurement” 

 
 
OBJETIVOS 

Fornecer a cada um dos presentes na sessão uma visão fundamentada da importância que 
a função “Procurement” tem para as organizações, no atual contexto de mercado. 
Identificar os principais desafios ligados à atividade e as novas metodologias utilizadas para 
maximizar o seu valor. 
Debater algumas questões particulares do sector, nomeadamente a sustentabilidade do 
fornecimento de produtos químicos para produção de pasta branqueada e o fornecimento 
de serviços de manutenção em regime de parceria estratégica. 

 



 
DESTINATÁRIOS 

Todos os Sócios e não Sócios, interessados em adquirir conhecimento sobre esta área de 
suporte. 
 

 

PROGRAMA 

09H30: Receção aos Participantes. 

09H50: A importância da função Procurement nas organizações 
Universidade Aveiro – Eng. Luis Ferreira; 

 
10H30: Procurement Excellence – Uma abordagem inovadora e pragmática em Compras 

Roland Berger consulting – Dr. Pedro Galhardas; 
 

11H10: Coffee-Break  

 

11H30: Implementação de um novo modelo de Procurement – Caso Prático 
grupo Portucel Soporcel –Eng.  António Barbeta; 

 
12H10: Estratégias Alternativas de Procurement de Energia em Mercados Liberalizados 

Altran Portugal –Eng.  Ruben Ramalho; 
 

13H00: Almoço 

 

14H30: Mesa Redonda - “Indústria Química Europeia - Perspetivas”  
 Moderador: Eng. Dolores Ferreira do grupo Altri 
 Participações: Solvay, KEMIRA 
 
15:45: Mesa Redonda -  “Prestação de Serviços de Manutenção – O presente. Que futuro?” 
 Moderador: Eng. Pedro Coelho do grupo Portucel Soporcel 
 Participações: ABB (Eng. Helder Mendonça), SGIE (Eng. Costa Quintas), VALMET (Eng. Luis 

Sampaio), SIEMENS (Eng. Santos Martins) 
 

17H00: Encerramento. 

 
 

INSCRIÇÃO ON-LINE: utilize o Formulário 
 
 
TAXAS DE INSCRIÇÃO (€)  

 Sócio Individual Tecnicelpa *: ….. 150,00 

 Sócio Coletivo Tecnicelpa *: ….... 150,00 (máximo 2 representantes por Sócio) 

 Sócio Estudante: ……………………....  25,00 

 Sócio IPE / Sócio ABTCP: ………..… 150,00 

 Não Sócio: ……………………….………. 300,00 

* Sócios com as quotas regularizadas 

http://www.tecnicelpa.com/forms/preregisto.php?tit=Semin%E1rio


A taxa de inscrição inclui a frequência do seminário, documentação, certificado de 
participação, almoço e coffee break. 

Os dados para pagamento das taxas serão enviados após a receção do formulário de inscrição 
on-line. 

 

PRAZOS 

 Após 23 de Maio 2014, o custo de inscrição acresce 50%; 

 Após 26 de Maio 2014, não haverá direito a reembolso de inscrição em caso de desistência; 
 
Prazo limite para a inscrição: 26 de Maio 2014. 

LOCAL: “Hotel dos Templários”, Largo Cândido dos Reis, nº 1, 2300-326 TOMAR. 

COORDENADAS GPS: 

39º 60' 71'' Norte 
8º 41' 50'' Oeste 

 
ORGANIZAÇÃO 

 

Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar 
Telefone e fax: +351 249 324 858/ Telemóvel: +351 919 373 636 

Email: info@tecnicelpa.com 
URL: www.tecnicelpa.com 

 

A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do Seminário, em qualquer data, procedendo à 
devolução do valor das taxas de inscrição já pagas, não havendo direito a qualquer compensação 
adicional. 


