12/10/12

GEFCO partilhou a sua experiência logística na Universidade
Registo | Login

Edições Impressas

CARGO news

FROTA news

Assinaturas

Home

Contactos

Adicionar aos favoritos

RSS

sexta-feira, 12 de Outubro de 2012

Pesquisa de notícias

CARGONEWS

Submeta-nos as suas notícias
Imprimir

OK

public idade

Voltar

22.05.2012

GEFCO partilhou a sua experiência logística na Universidade
A GEFCO Portugal participou em duas aulas abertas sobre Logística,
promovidas pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e pela Universidade
Católica, no Porto. As aulas destinaram-se a alunos do Mestrado e
Licenciatura de Gestão, respetivamente, e têm como objetivo partilhar o knowhow e experiência da GEFCO nesta área.
Tanto na aula dedicada à cadeira Gestão de Operações, dirigida pela
Professora Rita Ribeiro (Católica), como na de Logística e Cadeia de
abastecimento, dirigida pela Professora Ana Lúcia Martins (ISCTE) - ambas
ministradas por Orlando Peso, Responsável pelos Estudos Logísticos da
GEFCO Portugal - os alunos tiveram oportunidade de conhecer a GEFCO, o
funcionamento deste operador logístico mundial e de colocar algumas
questões sobre os processos de logística. Como exemplos práticos, foram
apresentadas as mecânicas utilizadas nas plataformas de logística da Maia e de Alverca, respectivamente.
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“A logística é uma das áreas com maior empregabilidade. Porém, temos vindo a detectar ao longo do tempo que os recémlicenciados desconhecem muitas vezes a realidade empresarial. Embora denotem uma excelente preparação e o domínio
dos conceitos, a verdade é que lhes falta a componente prática, perceber como é que as mecânicas funcionam na realidade,
como é que se tomam as decisões estratégicas”, explica Orlando Peso, Responsável pelos Estudos Logísticos da GEFCO
Portugal.
O responsável da GEFCO começou por definir o conceito de logística como um valor acrescentado nas operações dos
clientes, resultante da análise da sua economia de recursos e eficiência. Além disso, Orlando explicou pormenorizadamente
os processos de inbound e outbound e o seu papel enquanto parceiros no processo.
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