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VISÃO ESTRATÉGICA E MISSÃO

GS1 Portugal – Codipor - Relatório de Atividades 2019

Visão
Ser um parceiro vital dos associados
em temas relativos à eficiência e competitividade na cadeia de valor, a partir de uma posição neutra.

Missão
Liderar a melhoria da competitividade
de todos os agentes que participam
na cadeia de valor através de soluções,
standards e transferência de conhecimento que a tornem mais eficiente
e sustentável, proporcionando maior
valor para o consumidor e servindo
ainda de facilitador da unidade de
ação no setor do retalho e bens de
consumo.
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Mensagem do
Presidente
Paulo Gomes
2019 - o culminar de uma década, o ano inaugural de uma
nova estratégia.
Esta díade, este binómio que durante todo o ano tivemos
presente, tem o mérito de nos permitir abraçar os desafios e oportunidades do futuro, tendo em conta o legado que temos vindo a construir. Temos muito de que nos
orgulhar, mas propomo-nos desígnios ainda ambiciosos.
Move-nos este compromisso com os nossos associados,
parceiros e com a comunidade empresarial portuguesa.
Move-nos este sentido de missão.
Vivemos um contexto de relativo abrandamento da
economia da zona Euro, de uma certa incredulidade e
indefinição inerentes ao Brexit. É manifesta a incapacidade para uma resposta concertada à crise humanitária
na bacia do mediterrâneo. São cada vez mais evidentes
as consequências das alterações climáticas. Neste contexto, registámos com muito interesse o alinhamento da
nossa estratégia com as recomendações da OCDE com
vista à retoma económica e à estabilidade. Não obstante
a relevância dos fatores clássicos - as tensões comerciais, financeiras e geopolíticas –são outros fatores, como
a digitalização e a sustentabilidade, que estão no cerne
da resposta.
Lançámos as fundações de um novo ciclo virtuoso. Somos, e queremos continuar a ser, o parceiro de confiança.
O nosso Plano Estratégico para o triénio 2019-2021 é a
moldura deste nosso propósito e a nossa equipa, cada
vez mais multidisciplinar e mais preparada, a obreira desta transformação. Mas “a messe é grande” e o contexto
muito desafiante – contamos, por isso, com todos, na
qualidade de obreiros de uma nova era de crescimento.
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Mensagem do
Presidente
João de
Castro Guimarães
Pau lo Go mes

Para a GS1 Portugal-Codipor, 2019 foi um ano de grandes
desafios, endógenos e exógenos, na prossecução de ob-
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Mensagem do
Diretor Executivo

jetivos ambiciosos.
Os contextos regional e internacional pouco favoráveis
foram, assim, variáveis de uma equação a que nos propusemos apresentar um saldo positivo, com sentido de
compromisso, responsabilidade e empenho. Propusemo-nos ter um impacto transformacional, dinamizando a
nossa massa associativa, a comunidade empresarial e a
sociedade portuguesa em geral para o início de uma nova
fase, na medida da nossa capacidade de intervenção.
Enquanto premissa desse desígnio, foi nosso entendimento que a nossa capacidade de intervenção seria tanto mais efetiva quanto mais ajustada à nossa capacidade
instalada, em que reconhecíamos ainda margem de melhoria. Tivemos, por isso, a audácia de investir, criando
condições para a otimização do potencial dos recursos e
competências disponíveis.
Em 2019, cientes de todas as variáveis de contexto, ousámos deixar na sociedade portuguesa e no tecido empresarial em particular um legado que responde às necessidades do presente e cria condições para abraçar o futuro.
Um futuro de retoma do crescimento, de inovação, conexão e sustentabilidade.
A nossa capacidade instalada aumentou substancialmente com a extensão da sede ao edifício contíguo, permitindo dotar o novo Data Lab de novos equipamentos
e funcionalidades, reequacionar uma melhoria do nosso
Centro de Inovação e Competitividade, criar o novo “Espaço Formar”, dotar o nosso Serviço de Apoio ao Associado de melhores condições e dispor de mais salas de
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reuniões. Acreditamos que este ativo será decisivo

prestados por outras entidades. O NPS é um indi-

na ação futura da GS1 Portugal-Codipor e dos nos-

cador que mede o grau de satisfação dos utiliza-

sos associados.

dores de serviços.

Avançamos norteados por prioridades muito claras

Para além disso, oferecemos aos nossos associados

e temporalmente delimitadas, previstas na Estraté-

informação regular, transferimos conhecimento so-

gia para o triénio 2019-2021 e subjacentes a cada

bre tendências e factos relevantes, através da con-

um dos quatro pilares da nossa ação: 1.º “Imple-

tínua edição mensal da nossa e-News “Observatório

mentar standards e soluções GS1”, 2.º “Disponibili-

de Tendências”, e lançámos em 2019 as bases de

zar serviços”; 3.º “Capacitar e assessorar”; 4.º “Fa-

uma Unidade de Desenvolvimento de Negócio que

cilitar”. A cada prioridade agregámos um Plano de

se propõe estreitar o relacionamento com a nossa

Ação que a sustentasse.

massa associativa, através da oferta de um conjun-

O nível de execução de cada pilar, num contexto

to de serviços comerciais customizados.

relativamente adverso, é assinalável.

Uma das tendências que acompanhamos de perto

Temos na inovação um princípio orientador. Pro-

são os imperativos da sustentabilidade, um eixo da

cedemos à constituição de um Comité de Inovação,

nossa estratégia. Por isso, instalámos na nossa sede

que promove internamente a inovação como força

painéis fotovoltaicos, cuja produção energética

motriz de novos projetos e iniciativas. E adotámos o

corresponde, em média, a cerca de 20% do nosso

Plano de Ação para a Gestão da Inovação, reconhe-

consumo energético mensal. Para além disso, ain-

cido e auditado pela COTEC Portugal com o respe-

da neste âmbito da promoção da sustentabilidade,

tivo Innovation Scoring, tendo obtido um resultado

lançámos, no final de 2019, o projeto Lean & Green,

de 380 pontos, correspondendo a um aumento de

que representamos em Portugal. Trata-se de um

15% face a 2018. Para além disso, aceitámos com

projeto de certificação da redução de emissões de

renovado empenho o convite para integrar a 2.ª

dióxido de carbono nas operações logísticas e de

fase do Comité Estratégico da Indústria 4.0, com

transporte.

vista à digitalização da economia Portuguesa.

Não esquecemos, nessa qualidade de consul-

Mesmo nas plataformas digitais que mantemos,

tores de confiança, a génese da nossa atividade

como a Sync PT e a plataforma de Registo Nacio-

de promoção da adoção de códigos e standards

nal de Códigos, procurámos melhorar a qualidade

com vista à eficiência logística e disponibilizamos

do serviço e preparar o futuro. Investimos também

um conjunto alargado de serviços de consultoria.

na formação, capacitação e colaboração, para pro-

Prestámos, em 2019, serviços de consultoria de

porcionar um serviço de excelência.

processos, sistemas de informação e tecnologias,

Afirmamo-nos de modo cada vez mais sólido

de que é exemplo o projeto implementado com a

como parceiro vital e de confiança das empresas

Sogenave, uma empresa do grupo Trivalor. Prestá-

portuguesas e das entidades reguladoras. O nosso

mos serviços de consultoria em níveis de serviço na

serviço de apoio ao associado mantém níveis de

cadeia de valor, com os estudos de benchmarking

excelência, com um Net Promoter Score (NPS) de

nos setores da saúde (já na 4.ª edição) e do retalho

76, correspondente a +13% face a 2018, o que re-

e bens de consumo (Supply Chain, na 7.ª Edição;

presenta um extraordinário resultado se com-

e Comercial, na 3.ª edição). Disponibilizámos tam-

parado com a avaliação de serviços semelhantes

bém serviços de consultoria na captação e análise

tivos Médicos de Diagnóstico In-vitro, aplicáveis

Somos, cada vez mais, reconhecidos como enti-

em 2020 e 2022, respetivamente.

dade formadora nas nossas áreas de especialidade,

tação da regulamentação comunitária posicio-

com uma oferta formativa cada vez mais diversi-

na-nos como uma das quatro entidades emissoras

ficada e ajustada às necessidades da comunidade

de códigos de identificação única de dispositivos

empresarial.

médicos. Trata-se, neste setor, de um marco históri-

A nossa notoriedade está associada a atributos

co. Um ponto de viragem.

relacionados com as nossas competências únicas,

Somos uma organização cada vez mais próxima

distintivas, na área da rastreabilidade das cadeias

dos associados e da comunidade empresarial por-

de valor. Neste âmbito, a GS1 Portugal – Codipor

tuguesa. Os eventos que organizámos são exemplo

é entidade parceira da Imprensa Nacional Casa da

disso, designadamente, a 5.ª edição do Congresso

Moeda, num projeto de rastreabilidade dos produ-

da GS1 Portugal – Codipor sob o lema “Descodifi-

tos de tabaco, que luta contra o respetivo comércio

car o Futuro”, o Seminário de Boas Práticas Colab-

ilícito e a que demos continuidade em 2019.

orativas (Supply Chain), o Seminário de Saúde e o

Para além disso, somos a primeira entidade portu-

Fórum Digital Engagement. Estes foram momentos

guesa a obter a certificação de Agente Autoriza-

de mobilização por excelência dos nossos associa-

do (Registration Agent) para registo de Códigos

dos e parceiros, mas também oportunidades para

LEI (Legal Entity Identifier) que permitem a co-

consolidar sinergias que, em alguns casos, deram

dificação de entidades envolvidas em transações

origem à celebração de protocolos de parceria,

sobre instrumentos financeiros admitidos à nego-

nomeadamente, com a CENTROMARCA, Data Sci-

ciação em mercados de capitais organizados. So-

ence Portuguese Association (DSPA), Federação

mos a entidade emissora de códigos, com com-

das Indústrias de Produtos Alimentares (FIPA) e

petências reconhecidas para a respetiva atribuição

Sociedade Ponto Verde (SPV). O reconhecimento

e renovação. Neste âmbito, em 2019, iniciámos

deste nível de excelência dos nossos serviços tem

conversações com a Associação Portuguesa de

como expressão, também, o facto da GS1 Portu-

Bancos com vista a uma parceria alargada e cele-

gal-Codipor ter sido escolhida pela GS1 Global Of-

brámos com o BPI uma parceria para a atribuição e

fice como anfitriã do Industry & Standards Event,

renovação de códigos LEI aos respetivos clientes.

pela 2ª vez. Este evento internacional contou com

Esta nossa competência distintiva ao nível da ras-

a presença de 320 participantes, de 35 países, em

treabilidade é também reconhecida num setor tão

Lisboa, em setembro de 2019.

nevrálgico como o setor da saúde.

Com todas estas iniciativas e projetos, procurámos,

Neste âmbito, acompanhámos, junto dos nossos

em 2019, dar resposta a um conjunto de tendências

associados e parceiros, o impacto da adoção da

que tínhamos identificado e a realidades do mundo

Diretiva Europeia dos Medicamentos Falsifica-

dos negócios, variáveis novas, com que nos fomos

dos, a qual, desde 9 de fevereiro de 2019, exige a

deparando.

adoção de standards GS1, isto é, únicos, inequívo-

Percebemos cedo que a omnicanalidade do retalho

cos e globais, nos medicamentos. Para além disso,

se tornou a norma, que a presença física e on-line

promovemos a reflexão sobre o impacto dos novos

dos retalhistas se tornou imperativa e que a sin-

Regulamentos dos Dispositivos Médicos e Disposi-

cronização de dados para uma eficiente gestão da

A implemen-
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de dados, com o serviço Validata.
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procura é determinante. Tornou-se igualmente evi-

a integrar a 2.ª vaga de países participantes na sua

dente que o retalho deve oferecer uma dimensão

implementação.

experiencial – com os millennials a constituir a

Até lá, assinalaremos pontos de viragem, momen-

maioria dos consumidores de hoje, mais retalhistas

tos transformacionais que começámos a prepa-

procuraram transformar as compras numa experiên-

rar em 2019. Temos um desafiante percurso pela

cia envolvente e as nossas soluções são - e deverão

frente. Contamos com uma equipa qualificada,

continuar a ser - um contributo determinante nesse

multidisciplinar e empenhada. Contamos com to-

sentido. Resulta claro também que personalizar a

dos os nossos associados e parceiros!

Inteligência Artificial e Machine Learning para resolver problemas é o caminho a seguir. Dados de
qualidade trabalhados com algoritmos sofisticados
têm um potencial inimaginável, permitem experiências personalizadas. A otimização de todos estes
contributos depende, em larga medida, de uma
supply chain mais eficiente. Novas tecnologias,
incluindo pickers robôs, dispositivos RFID, tecnologias blockchain e praticamente qualquer outra
tecnologia que possa tornar a supply chain mais
eficiente, com base em dados, poderá ter um efeito
catalisador, transformacional. Em todos estes aspetos temos uma palavra a dizer, podemos acrescentar valor e demonstrámos, em 2019, que somos um
parceiro a ter em consideração.
Neste âmbito, é de realçar a nossa participação e
contributo para projetos estratégicos da GS1 a nível
global, de suporte à transformação digital das empresas e da economia. Assim, 2019 ficou também
marcado pela nossa participação em Grupos de
Trabalho da GS1 Global Office que preveem a conceção de soluções que permitam a confirmação
da identidade dos produtos, a rastreabilidade e a
gestão da qualidade de dados de produtos, através da implementação de uma plataforma global
integrada que permita criar, armazenar, verificar
chaves de identificação (GCP, GLN e GTIN) e estruturar dados. Destas soluções, a saber, respetivamente, Registry Platform, Activate, Verified by GS1
e Global Data Model, muito se ouvirá falar em 2020,
uma vez que a GS1 Portugal-Codipor foi convidada
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Ca pex 2019:
Edifício K5 - extensão da sede

2019 foi um ano de grandes desafios, de objetivos ambiciosos. A GS1 Portugal – Codipor teve, mais uma vez, a
audácia de deixar, na sociedade portuguesa e no tecido
empresarial em particular, um legado que respondesse
às necessidades do presente criando condições para
abraçar o futuro.

GS1 Portugal – Codipor - Relatório de Atividades 2019

1.2

A nossa capacidade instalada aumentou substancialmente com a extensão da sede ao edifício contíguo,
requalificado. Esta extensão permitiu-nos dotar o novo
Data Lab de novos equipamentos e funcionalidades, reequacionar uma melhoria do nosso Centro de Inovação
e Competitividade, criar o novo “Espaço Formar”, dispor de mais salas de reuniões e de melhores condições
para o nosso Serviço de Apoio ao Associado. Acreditamos que este ativo será decisivo na ação futura da GS1
Portugal-Codipor.
Esta obra de extensão e requalificação, foi concluída
no prazo previsto com base num rigoroso cumprimento orçamental, não causando, ao longo dos nove
meses de duração, qualquer disrupção nos serviços
que prestamos e na dinâmica das nossas equipas.
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1. 2

C a p ex 2 019 :
Edifício K5 - extensão da sede

Renovação do Centro de Inovação e
Competitividade

cia tecnológica que permite selecionar vídeos,
imagens ou outros suportes digitais através de
um air mouse. O espaço “Formar” será integral-

O novo espaço integrado dos dois edifícios co-

mente readequado, incluindo a landing page da

municantes permitiu o planeamento da renovação

Discovery App. Todos estes processos tiveram iní-

do Centro de Inovação e Competitividade com o

cio em 2019 e têm conclusão prevista em 2020.

objetivo de dotar o centro expositivo da GS1 Portugal-Codipor de novas funcionalidades, desig-

A segunda fase refere-se, essencialmente, à criação

nadamente, ao nível do holograma, videowall e

do Healthcare Lab Experience e à readequação do

healthcare lab.

espaço “Entregar”. Quanto ao Healthcare Lab Experience, a criar no espaço do antigo Data Lab, o

Realizou-se uma consulta ao mercado para sele-

objetivo é criar uma experiência imersiva que per-

cionar o parceiro que nos apoiará na readequação

mita aos visitantes constatar a importância da codi

do Centro de Inovação e Competitividade às novas

-ficação para a rastreabilidade no setor da saúde,

necessidades.

através da participação interativa em momentos
específicos ao longo da cadeia de valor. O Comi-

O parceiro selecionado para implementação do

té de Inovação da GS1 Portugal-Codipor participou

projeto, a Spree, colaborará com a equipa multidis-

na conceptualização desta experiência. No que se

ciplinar da GS1 Portugal – Codipor nas duas fases

refere à readequação do espaço “Entregar”, pre-

de implementação.

tende-se dispor de um ecrã LCD neste espaço, com
suporte interativo mediante aplicação de película
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A primeira fase incide sobre o holograma, video-

touch. Outras adaptações de otimização menos

wall e espaço “Formar”. No holograma será imple-

significativas serão também consideradas nas

mentada a funcionalidade que permite selecionar

restantes áreas do Centro de Inovação e Competi-

o idioma de todo o Centro de Inovação e Competi-

tividade, com vista a garantir a harmonização de

tividade; no videowall será adotada uma valên-

todo o espaço.

Com o objetivo de contribuir para a melhoria da
qualidade dos dados de produto partilhados entre fabricantes e retalhistas, a GS1 Portugal-Codipor criou, em 2019, o novo Data Lab - um espaço
dedicado à recolha de dados logísticos dos diferentes níveis hierárquicos, captação de imagens

GS1 Portugal – Codipor - Relatório de Atividades 2019

Novo Data Lab

e inserção de dados de acordo com os requisitos
legais, através dos mais inovadores equipamentos.
Assim, passou a ser assegurada uma elevada precisão dos dados logísticos, bem como a obtenção
de fotografias de produto adaptadas às diversas
utilizações possíveis, nomeadamente, catálogos
on-line, catálogos físicos, category management,
materiais de marketing e comunicação, entre outros. O novo Data Lab contribui também para a disponibilização de dados de produto de qualidade
na plataforma de sincronização SyncPT, de acordo
com as necessidades dos retalhistas.
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1. 2

C a p ex 2 019 :
Edifício K5 - extensão da sede

Instalação de painéis fotovoltaicos
A sustentabilidade é uma das linhas orientadoras do Plano Estratégico da GS1 Portugal-Codipor para o triénio
2019-2021, sendo transversal a todos os projetos e iniciativas da organização. Nesse domínio, o dia 17 de julho
assinalou um contributo importante para a execução desta linha estratégica, a nível interno, com a instalação
de 80 painéis fotovoltaicos na nossa sede.
Na génese desta instalação esteve o levantamento das necessidades energéticas da GS1 Portugal-Codipor,
por equipa interna alocada ao projeto. Esta equipa procedeu à análise dos registos disponíveis e à projeção
de estimativas futuras, traçando um perfil de consumo e equacionando opções de autoconsumo coerentes
com esse perfil. Uma vez consultado o mercado, foi proposta e validada uma solução de autoconsumo fotovoltaico que permitiria à GS1 Portugal-Codipor produzir e consumir a sua própria energia. Ainda que não
seja expectável a autossuficiência energética da organização, a solução instalada permite monitorizar os
consumos de energia ao longo do tempo e a produção oriunda da central.

OBJETIVOS:

GANHOS*:

*Estimativa apresentada pelo Grupo de Trabalho responsável pelo projeto.
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Novo espaço “Formar”
A conceção do novo espaço “Formar” resultou, em
2019, da transformação de um espaço de reuniões
num espaço de formação inovador, versátil e interativo, pensado com vista a apresentar os standards
GS1 e respetivas aplicações aos diferentes stakeholders: associados, associações setoriais, meio
académico, solution providers e autoridades. Os
novos conteúdos em português, preparados para
a Discovery App da GS1 Portugal-Codipor, para
os setores de apparel, food service e frescos, estarão disponíveis no espaço “Formar” e on-line em
https://discover.gs1.org/.
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PR OJE TOS E
INICIAT I VAS

28

Est rat é g i a, Inovação
e Te cn o l o g i a
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2.1

Innovation Scoring
O sistema de Innovation Scoring® foi desenvolvido pela
COTEC Portugal, com o apoio dos seus associados. Através de uma parceria com o IAPMEI, foi disponibilizada
uma plataforma para utilização deste sistema, gratuita e
on-line. O sistema de Innovation Scoring é baseado num
diagnóstico ao desempenho de inovação das organizações e no acesso gratuito a avaliação por especialistas.
O sistema gera automaticamente um feedback report à
informação submetida. Esse feedback report resulta da
aplicação de um algoritmo à informação apresentada e
de uma comparação com a média e os top performers.

+15%

Propondo-se, voluntariamente, este diagnóstico ao seu
desempenho de inovação, a GS1 Portugal-Codipor compromete-se com a monitorização da sua evolução nos
diversos indicadores e dimensões do Innovation Scoring - a saber: Estratégia, Organização, Processos de In-

380pt
Innovation Scoring

vestigação, Desenvolvimento e Inovação, Potenciadores
e Impacto. O objetivo último da GS1 Portugal-Codipor
com esta iniciativa é melhorar as práticas de gestão de inovação, com vista à marca de 400 pontos, a classificação
mínima para que a organização possa ser considerada
“Inovadora” pela COTEC Portugal.
A GS1 Portugal-Codipor tem vindo a utilizar o Innovation
Scoring® como matriz, com vista à otimização das suas
práticas internas de gestão de inovação desde 2017, tendo, à data, registado uma pontuação de 272. Em 2018, a
classificação fixou-se nos 330 pontos e em 2019 nos 380
pontos, o que corresponde a um crescimento de 15% no
último ano de implementação. O objetivo definido para
2020 é atingir os 400 pontos.
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2.1

Est rat é g i a, In ovação
e Tecno l o g i a

Comité de Inovação

São objetivos do Comité de Inovação:
Aconselhar e prestar apoio à tomada de de-

Em 2019, a inovação continuou a ser a força cata-

cisão da Direção da GS1 Portugal-Codipor

lisadora de novos projetos e iniciativas. Com vista
a estimular a participação de todos os colaboradores, de modo transversal a toda a organização,
foi criado o Comité de Inovação, um órgão consul-

Monitorizar projetos inovadores
Aconselhar na definição das prioridades de

tivo da GS1 Portugal-Codipor, de caráter interde-

Inovação da GS1 Portugal-Codipor

partamental.

Gerir um fórum de partilha de ideias para
potenciais novos projetos

Nesse sentido, em 2019 o Comité de Inovação promoveu uma maior dinamização e conversão de ideias de
valor acrescentado em projetos. Em 2019, das 12 ideias apresentadas, 8 foram aprovadas, o que representa
uma taxa de conversão assinalável. Exemplos de projetos aprovados em que o Comité teve um papel fulcral
são a renovação do Centro de Inovação e Competitividade, nos moldes anteriormente descritos, a proposta
de criação de um Innovation Corner, de uma abordagem de Data Mining com base na plataforma Sync PT ou
o desenvolvimento de um folheto de serviços da GS1 Portugal-Codipor. Estes projetos serão implementados
em 2020.
O Comité de Inovação propôs-se também promover sessões de partilha de conhecimento, de boas práticas
e soluções inovadoras, com a participação de oradores externos. Nesta condição e com este propósito foram
convidados, em 2019, Kevin Stark, Senior Director of Innovation, do GS1 Global Office; Miguel Fontes, Diretor
Executivo da Startup Lisboa e Inês Jardim Sequeira, Fundadora e Diretora da Casa Impacto, da Santa Casa
da Misericórdia.
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Projeto de Análise e Melhoria da Qualidade de Dados Interna

implementados pela área de Estratégia, Inovação e
Tecnologia, em 2019.

Com o objetivo de promover a melhoria contínua
da qualidade de dados internos da GS1 Portugal-

Essa restruturação decorreu com base num road-

Codipor, em 2019 estruturou-se e teve início a im-

map elaborado com o apoio da NOESIS, parceiro

plementação de um Programa dedicado, com in-

da GS1 Portugal - Codipor nesta matéria, com o ob-

cidência sobre os Sistemas de Informação da GS1

jetivo de aumentar os níveis de segurança, disponi-

Portugal - Codipor. Este Programa é uma iniciativa

bilidade, performance e resiliência da infraestrutura

da GS1 Portugal - Codipor, implementada em par-

que suporta os sistemas de informação e, conse-

ceria com a Nova IMS – Information Management

quentemente, as aplicações de negócios suporta-

School.

das por esta infraestrutura.

Assim, foram realizados o levantamento, a análise e

Assim, em termos de metodologia de implemen-

definição de uma estratégia e roadmap de iniciati-

tação, após levantamento de toda a infraestrutura

vas de suporte com o objetivo de melhorar signifi-

tecnológica da GS1 Portugal - Codipor, foi elabo-

cativamente a qualidade dos dados internos da GS1

rado um plano operacional com vista à transfor-

Portugal - Codipor, sobretudo no que se refere a

mação dos Sistemas de Informação e Tecnologias

dados de associados e respetivos contactos.

de Informação, tendo sido definidos os correspondentes esforço financeiro e horizonte temporal.

De acordo com sugestão da NOVA IMS, a SAS, par-

Foram analisados os vários domínios da infraestru-

ceira da Associação para o Desenvolvimento da

tura, designadamente, sistemas de suporte, de

NOVA IMS, foi envolvida no projeto. A Intervenção

segurança, a rede, os sistemas de computação e

específica de cada uma das partes e o respetivo

armazenamento, bem como os sistemas de moni-

âmbito de colaboração serão acordados em 2020.

torização. Para cada um destes domínios, foram
identificados aspetos positivos e pontos de melho-

Plano de Transformação Global da Infraestrutura de Sistemas de Informação

ria. Os pontos de melhoria, resultaram em 16 iniciativas detalhadas no relatório final que vão garantir
uma evolução para a arquitetura futura de Sistemas

A restruturação da infraestrutura de Sistemas de

de Informação e Tecnologias de Informação da GS1

Informação e Tecnologias da Informação da GS1

Portugal - Codipor.

Portugal - Codipor foi outro dos projetos de fundo
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Modelo de Custeio ABC
Em 2019 procedeu-se à implementação de um novo modelo de custeio - o Modelo
de Custeio ABC – que resultou na transição de um modelo de custeio marginal para
esta nova abordagem de imputação de custos, mantendo ambos no ERP – Enterprise Resource Planning, o sistema informático de contabilidade utilizado pela GS1
Portugal-Codipor.

Definição de Dashboard de Modelo de Custeio ABC e outros indicadores financeiros
Em 2019 a GS1 Portugal-Codipor propôs-se proceder à elaboração de dashboards
para acompanhamento executivo da sua atividade. Pretendia-se também que estes
dashboards fossem transpostos para Qlik Sense.
Os dashboards apresentam os resultados da atividade, sobretudo P&L e Capex, de
forma estruturada, permitindo retirar conclusões sobre a evolução dos principais
indicadores. Para além disso, dão também resposta à necessidade de desenvolver
relatórios impactantes, que apresentem a informação de forma clara, potenciando
a tomada de decisão ao nível da Direção e dos demais órgãos sociais
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Análise
de
competências

perfis

funcionais

e

Gestão de talento
A reunião de talent pool tornou-se, em 2019, fulcral

Em 2019, a GS1 Portugal-Codipor, em parceria com

na gestão de talento da nossa organização. Nesta

a Mercer, procedeu a uma revisão e análise dos

reunião, que tem como objetivo a avaliação e valo-

perfis funcionais das várias categorias profissio-

rização, por parte dos responsáveis das áreas, dos

nais da organização. Trata-se de uma análise que

colaboradores das demais áreas, são também iden-

a organização leva a cabo de dois em dois anos e

tificados, em conjunto com as primeiras linhas e o

que, em 2019, se justificou em particular pela ne-

Diretor Executivo, os talentos, isto é, colaboradores

cessidade de avaliação da adaptação da GS1 Por-

cuja saída e/ ou ausência pode criar constrangi-

tugal-Codipor à realidade do mercado. Por força

mentos à associação.

dessa adaptação, a nossa organização procedeu
ao ajustamento de competências de algumas das

Durante o processo de seleção do talento da GS1

nossas funções, definindo novas responsabilidades

Portugal-Codipor são ponderados e discutidos,

e atribuições que importava rever com um parceiro

entre outros, a data de entrada na organização, o

especialista nesta calibração.

potencial de crescimento / evolução, a visão estratégica de negócio, o histórico das avaliações de

Neste sentido, em parceria com a Mercer, pro-

desempenho e a possibilidade de, a médio prazo,

cedeu-se à clarificação das responsabilidades e

desempenhar funções com responsabilidade de

missões de cada elemento da equipa, assegurando

top management.

continuamente o alinhamento com o mercado, e foi

34

revisto o portfolio de comportamentos previstos

No âmbito desta abordagem são considerados co-

por função. Esta abordagem visou, em última ins-

laboradores integrados recentemente na organi-

tância, uma constante valorização das competên-

zação (newcomers), com admissão até 3 anos.

cias de cada colaborador.

Da lista de talentos identificadas na reunião com as

uma apresentação à Direção para aprovação.
Esta identificação e validação do talento interno,
definiu os aspetos estruturantes de um plano específico de retenção de cada talento, a elaborar em
2020. Este plano de retenção de talento, elaborado
com a participação do responsável de área, estará
na origem de planos individuais de carreira, planos
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primeiras linhas e com o Diretor Executivo, resultou

de sucessão/ substituição e de planos de desenvolvimento de competências específicas.
Com esta abordagem, a GS1 Portugal-Codipor procurou assegurar que os talentos têm ao dispor um
conjunto de ferramentas que permitem alavancar
o seu potencial, nomeadamente, acesso a ações
formativas que acrescentam valor à sua carreira
profissional na GS1 Portugal-Codipor.

Comunicação Interna, promoção
Coesão e Cultura Organizacional

da

Procurámos, em 2019, cimentar as fundações da
cultura organizacional da GS1 Portugal-Codipor.
Mantivemos o contacto informativo regular com
todos os colaboradores pelos canais disponíveis
(e-mail, website), reforçámos esse contacto com a
nova plataforma #EuSouGS1, apresentada em ponto próprio neste Relatório, e procurou-se acrescentar oportunidades de vivência dessa cultura
organizacional, com base em iniciativas para que
os colaboradores foram convidados ou cuja participação foi sugerida.
Do ponto de vista funcional, a Annual Team Convention, realizada em fevereiro de 2019, permitiu
um enquadramento de todas as iniciativas previstas para 2019 e a partilha de projetos entre equipas,
esclarecimento de dúvidas e partilha de perspetivas.
Para além do âmbito estritamente funcional, foram
propostas outras iniciativas, de dinamização externa, abertas à participação dos colaboradores, por
35
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se alinharem com os valores, missão e visão da GS1

positivos, tendo sido clara, com base numa análise

Portugal-Codipor.

dos resultados dos últimos três anos, a evolução
em todas as dimensões avaliadas, registando-se

São exemplo disso a participação na Campanha

um crescimento médio, em todas as dimensões,

de Recolha de Medicamentos do Banco Alimentar

de 14% face a 2017. Importa, também, salientar a

Contra a Fome, a convite da Entrajuda, nos dias

evolução, em cerca de 19%, face a 2017 no que se

30 de novembro e 1 de dezembro, com algumas

refere à “Excelência Global”, sendo o resultado de

horas de voluntariado. Para além disso, a GS1 Por-

2019 de 79, colocando assim a GS1 Portugal-Codi-

tugal-Codipor apoiou também a Comunidade Vida

por em 16º Lugar, o que representa um aumento de

e Paz, através de uma campanha de angariação

25 posições em apenas 3 anos.

de donativos, em particular roupa e calçado, que
decorreu em dezembro, para distribuição nos cir-

Os destaques da nossa equipa, com pontuações

cuitos das equipas de rua e para assegurar a dis-

superiores ao valor de referência, registam-se nas

tribuição destes bens essenciais na 31ª Festa de

dimensões “Orientação Estratégica”, “Justiça”, “In-

Natal da Comunidade Vida e Paz, em cuja organi-

formação e Comunicação” e “Desenvolvimento de

zação alguns colaboradores da GS1 Portugal-Codi-

Competências”.

por também participaram.
Por fim, registou-se também a colaboração em regime de voluntariado de alguns colaboradores da
GS1 Portugal-Codipor na categorização de bens
doados no armazém do Banco Alimentar contra a
Fome, no início de dezembro.

Estudo de clima organizacional: Índice
De Excelência
A GS1 Portugal-Codipor realizou em 2019 mais uma
edição do “Estudo de Clima Organizacional: Índice
de Excelência”.
Da análise e validação estatística do questionário
aos colaboradores foi possível apurar quatro dimensões da excelência: dinâmica organizacional,
práticas, clima organizacional e gestão das pessoas. A cada uma das dimensões da excelência
corresponde um conjunto de sub-dimensões que
foram associadas às questões que melhor as representavam.
Globalmente, os resultados do estudo foram muito
36

Os mecanismos e suportes de formação interna disponibilizados às equipas da GS1 Portugal-Codipor recorreram a formatos diferenciados e complementares que tiveram em consideração as necessidades específicas
de cada colaborador e, para além disso, as necessidades formativas gerais, relativas aos projetos em curso.
Em 2019, a GS1 Portugal-Codipor dispôs de formatos de formação interna em regime de e-learning e presencial, em parceria, respetivamente, com a plataforma de formação Udemy e com a IFE, filial portuguesa do
grupo Abilways, grupo europeu especializado no desenvolvimento de competências e soluções de apren-
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Formação Interna

dizagem. Com estes dois suportes, a oferta formativa disponibilizada aos colaboradores abrange a maior
parte das competências identificadas como necessárias ao seu desenvolvimento e, não menos importante,
corresponde a uma oferta de currículos formativos que vão muito além do período formativo considerado
obrigatório, de acordo com a legislação aplicável.

I Plataforma Udemy

tamentais, por vários pontos expositivos da res-

A GS1 Portugal-Codipor contratou à Plataforma

ponsabilidade de colegas na liderança de projetos

Udemy o acesso a percursos formativos de dis-

específicos, as sessões – dinâmicas e abertas a per-

ponibilização remota, em formato de webinar,

guntas e respostas colocadas pelos colaboradores

adaptados às necessidades formativas de cada co-

- foram momentos de promoção de fluxos internos

laborador.

de comunicação por excelência.

Cada colaborador tinha autonomia para gerir os

A segunda e terceira sessões de Insight Moments

módulos formativos que lhe foram sugeridos e era

respondendo aos comentários e sugestões dos co-

convidado a apresentar o respetivo certificado,

laboradores, incluíram dinâmicas de participação

uma vez concluídos os módulos.

interativas e permitiram uma vertente experiencial,

A flexibilidade do formato e a qualidade dos con-

complementar à expositiva.

teúdos formativos foram alguns dos pontos des-

Por exemplo, na segunda sessão, em junho, para

tacados pelos colaboradores.

além de apresentações sobre “Etiqueta logística”, “Qualidade de Dados”, “Electronic Data Inter-

I Insight Moments

change” (EDI), sobre o Contact Center e sobre a

Para promover a partilha de conhecimentos e o

“Newsletter Interna”, os grupos visitaram também

esclarecimento informal, mas informado, sobre os

a obra em curso no edifício K5.

principais projetos liderados pelas várias áreas, foi

Na última edição de Insight Moments do ano, que

adotado em 2019 um novo formato de reunião alar-

decorreu em outubro, foram apresentados três

gada a toda a equipa - Insight Moments – tendo

projetos - Lean & Green, Data Lab e Formação GS1

sido realizadas três sessões, uma em março, a se-

– que recorreram a formatos interativos de apre-

gunda em junho e uma última em outubro.

sentação, com base em work stations, em que o

Com base numa mecânica de rotação de todos os

contributo de cada colaborador participante na di-

colaboradores, divididos em grupos interdepar-

namização da apresentação era valorizado.
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Aproximação ao meio académico
A aproximação ao meio académico é um eixo estratégico da
GS1 Portugal-Codipor para o triénio 2019-2021.
A GS1 Portugal - Codipor esteve presente nas duas edições
da Feira de Emprego da Nova SBE - School of Business and
Economics, realizadas em 2019, a 26 de fevereiro e a 30 de
dezembro. No stand, os alunos tiveram oportunidade de conhecer melhor a “Linguagem Global dos Negócios”.
Nas duas edições, o evento teve lugar nas novas instalações
da universidade, em Carcavelos.
A participação da GS1 Portugal - Codipor incluiu, além da
presença num stand, uma apresentação corporativa realizada pelo Diretor Executivo da GS1 Portugal – Codipor, João de
Castro Guimarães. Esta aproximação reveste-se de extrema
importância, uma vez que proporciona à GS1 Portugal - Codipor a oportunidade de apresentar os benefícios do seu sistema e portfolio de serviços.
Calcula-se que, através destas duas edições da Feira de Emprego, mais de 2000 alunos tenham tido contacto com a GS1
Portugal - Codipor.
Para além deste ponto de contacto, estivemos também presentes no Pitch Bootcamp do ISCTE-IBS, no dia 7 de dezembro.
Importa acrescentar, num domínio diferenciado da relação
com o meio académico, a colaboração com a NOVA IMS e a
NOVA SBE em projetos específicos, mencionados em pontos
específicos deste Relatório.
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Estudo de Notoriedade e Reputação
A GS1 Portugal-Codipor realizou, em 2019, um estudo ad-hoc, em parceria com a Marktest, com o objetivo de
aprofundar o conhecimento sobre a notoriedade, imagem e reputação da GS1 Portugal – Codipor junto dos
seus associados, permitindo conhecer o posicionamento da organização face a outras.
Neste estudo foram introduzidas questões que permitiam avaliar em detalhe a satisfação dos associados
com os serviços prestados pela GS1 Portugal - Codipor. Participaram 549 empresas associadas e 50 não
associadas, numa amostra representativa e proporcional ao universo em estudo, no que se refere às variáveis
setor e distrito. O estudo foi desenvolvido com base num questionário estruturado, constituído por perguntas
fechadas e abertas.
Como principais conclusões destaque-se:

I Elevada notoriedade da GS1 Portugal - Codipor, sobretudo junto dos seus associados (aprox. 98%);
I Os Códigos/Identificadores continuam a ser a atividade mais conhecida da GS1 Portugal - Codipor, entre
os associados, atingindo cerca de 90% de conhecimento; a formação é a segunda atividade mais conhecida;
I O índice de Reputação da GS1 Portugal - Codipor, com base num índice Marktest, é bastante positivo (79%)
quando comparado com o mercado das empresas de serviços, também avaliadas pelo índice Marktest.
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esteve ativo durante 6 semanas, de 29 de novembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020, tendo sido

Em 2019, a GS1 Portugal-Codipor voltou a subme-

enviado para mais de 13 500 contactos da base de

ter à consideração dos associados o Questionário

dados da GS1 Portugal-Codipor. Ao todo foram 656

de Satisfação, um estudo anual* desenvolvido pela

as respostas obtidas. Este questionário foi ainda

GS1 Portugal-Codipor que tem como objetivo aferir

estruturado de modo a permitir uma análise com-

e monitorizar a satisfação dos associados da GS1

parativa quanto a resultados de anos anteriores,

Portugal-Codipor em relação ao desempenho,

com o intuito de ter uma visão contínua e evolutiva

serviços e comunicação da organização. É, simul-

da opinião dos associados da GS1 Portugal-Codi-

taneamente, uma ferramenta de recolha de insights

por -Codipor.

GS1 Portugal – Codipor - Relatório de Atividades 2019

Questionário de Satisfação 2019

sobre os serviços prestados, ajudando a organização a adaptar o seu desempenho face às neces-

Os resultados serão reportados na edição de 2020

sidades e avaliação dos associados.

do Relatório de Atividades.

Em 2019, foi aplicado um questionário on-line,

* Em 2018 este estudo foi elaborado com uma entidade externa,
à semelhança do que já acontecera em 2012.

constituído por perguntas fechadas e abertas, que
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Comunicação:
assessoria mediática e redes sociais

destacar a publicação de artigos em meios como
Jornal Económico, Lusa, Expresso, Dinheiro Vivo,
ECO, Observador e entrevistas em meios audiovi-

Em 2019, a GS1 Portugal-Codipor selecionou um

suais como a TVI, TVI 24 e Rádio TSF.

novo parceiro de comunicação externa, a Adagietto, e reforçou a equipa interna, dedicada a esta

Registou-se uma significativa diversificação nos

área.

formatos contemplados, desde entrevistas, artigos
de opinião, notícias e reportagens, difundidos em

Uma vez elaborado o levantamento das oportuni-

vários tipos de meios, designadamente, televisão,

dades de comunicação, foram sistematicamente

rádio, imprensa e on-line.

partilhados os temas e assuntos relevantes com
os principais stakeholders externos – associados,

A ação que mais impacto mediático registou foi o

interlocutores institucionais de caráter setorial,

5º Congresso da GS1 Portugal-Codipor, realizado a

órgãos de comunicação social e reguladores.

10 de outubro, com 69 referências em meios de comunicação nacionais e regionais.

Em termos dos órgãos de comunicação social,
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importantes prescritores da informação divulga-

Em termos das redes sociais, em particular Face-

da pela GS1 Portugal-Codipor, dada a natureza

book e LinkedIn, foram os eventos comunicados

dessa informação, registou-se impacto particular-

nestas plataformas que geraram maior envolvi-

mente diferenciado junto dos meios generalistas,

mento dos seguidores e comunidade da GS1 Por-

de economia, retalho e grande distribuição. Há a

tugal-Codipor.

Protocolos celebrados
(Centromarca, APED, FIPA, DSPA)

Com vista a otimizar os fluxos internos de comuni-

A GS1 Portugal - Codipor celebrou, em 2019, pro-

cação, promover a coesão interna e a colaboração

tocolos de parceria com a CENTROMARCA, a

entre equipas, considerou-se ser uma prioridade

APED – Associação Portuguesa de Empresas de

de 2019 a conceção de uma plataforma que per-

Distribuição, FIPA – Federação das Indústrias Por-

mitisse a partilha de informação relevante sobre

tuguesas Agro-Alimentares e DSPA- Data Science

os principais projetos das várias áreas operacio-

Portuguese Association.
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Comunicação Interna:
#EuSouGS1

nais. Procurava-se que este novo suporte tivesse
também em consideração factos e curiosidades

Estes protocolos tiveram por objetivo a promoção

de interesse, que transcendessem a nossa ope-

da colaboração e partilha de conhecimentos, atra-

ração, mas pudessem ter, de algum modo, impacto

vés, por exemplo, de eventos conjuntos e ações

na nossa atividade. Para além disso, importava dar

formativas.

voz e rosto a cada colaborador, revelar preferências, interesses, criar uma plataforma informal que

Estas parcerias permitem ampliar o alcance da GS1

consolidasse a cultura organizacional.

Portugal - Codipor, favorecendo o alargamento do
âmbito da nossa atuação. Para além disso, colocam

A participação dos colaboradores teve início com

ao dispor da GS1 Portugal – Codipor mais conhe-

a escolha do nome da plataforma, no âmbito de

cimento e competência para a identificação de ne-

um concurso interno. Assim, o novo suporte – em

cessidades dos vários setores, o que permite alar-

formato de e-Newsletter interna – designado por

gar a nossa capacidade de influência, contribuindo

#EuSouGS1, registou 3 edições em 2019, tendo a

para a promoção e disseminação de conhecimento.

primeira edição sido enviada em julho. A e-Newsletter regista valores assinaláveis de taxa de abertura e de “cliques” (84% de taxa de abertura e 70%
de cliques na primeira edição; 82.1% de taxa de abertura e 73.2% de cliques na segunda edição, por
exemplo).
Os artigos preferidos da equipa na primeira edição
foram o artigo e vídeo explicativos sobre a Sync PT,
a secção de “Parabéns” (aniversários e “Anos de
Casa”) e “Como colocar o out of office no e-mail”.
Nas edições subsequentes, os “Quizzes” foram a
secção preferida, tendo os vídeos “Fora de portas
com…“ captado também muito interesse.
Em todas as edições são pedidos contributos às
várias áreas operacionais e a alguns elementos da
equipa, individualmente considerados.
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Eventos:
Seminário de Saúde
A GS1 Portugal-Codipor realizou no dia 29 de maio
a 5º edição do Seminário de Saúde.
A iniciativa reuniu os principais operadores do
setor da saúde e teve como principal objetivo
promover a sensibilização para os benefícios da
implementação de standards que garantam a segurança na cadeia de valor e, consequentemente,
a do paciente. O Seminário foi também uma importante oportunidade para discutir desafios legislativos, a adaptação do setor a novas exigências
e a evolução tecnológica, em particular perante a
implementação das Diretivas dos Medicamentos
Falsificados e dos Dispositivos Médicos
A iniciativa contou com a intervenção de Ricardo
Valente, General Manager da MVO Portugal, que fez
um enquadramento global relativamente à introdução da Diretiva dos Medicamentos Falsificados,
em vigor desde 9 de fevereiro de 2019, e retratou
o estado de implementação do sistema nacional
de verificação do medicamento. Teresa Carvalho,
Diretora Técnica da Menarini Portugal, apresentou
a perspetiva dos laboratórios e Hugo Barbosa, Di44
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retor Técnico da Rangel Pharma, expôs a perspetiva dos operadores logísticos. Os hospitais estiveram representados por Sérgio Quinteiro, da Direção de Logística e Suporte Operacional do grupo Luz Saúde. Às
intervenções destes oradores seguiu-se um breve debate com moderação das associações APIFARMA, GS1
Portugal-Codipor e APDH – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar.
O programa da tarde teve início com uma intervenção de Géraldine Lissalde-Bonnet, Public Policy Director
da GS1 Healthcare. A responsável do Global Office da GS1 enquadrou a temática da Diretiva dos Dispositivos
Médicos e o papel da UDI – Unique Device Identification (Identificação Única de Produtos de Saúde). Seguiu-se um painel de debate sobre este tema, com moderação de Madalena Centeno, Gestora de Saúde da
GS1 Portugal-Codipor. O painel foi composto por Judite Neves, Diretora de Dispositivos e Produtos de Saúde
do INFARMED; Santiago Ruiz, Diretor Geral da B. BRAUN; Antonieta Lucas, Vice-Presidente da APORMED; e
Catarina Simões, Regulatory Affairs & Quality Diretor para Portugal, Espanha e Itália, da MEDTRONIC.
Para terminar o programa, a iniciativa contou com a intervenção de Maria de Belém Roseira, num formato “À
Conversa com…” conduzido pela jornalista Fernanda Freitas.
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Seminário de Boas Práticas Colaborativas (7.ª Edição)

aponta os desafios e oportunidades relativamente
ao setor do Retalho, foi apresentado por Manuela
Vaz, Vice-Presidente da Accenture Portugal, numa

A GS1 Portugal-Codipor organizou a 13 de março

intervenção que incluiu um momento de debate. As

de 2019 a 7.ª edição do “Seminário de Boas Práti-

“Soluções de sustentabilidade na cadeia de abas-

cas Colaborativas”, uma iniciativa que constitui um

tecimento” foram objeto de reflexão por Filipa Fer-

ponto de encontro entre produtores, retalhistas,

reira Mendes, Country General Manager da CHEP

operadores logísticos e parceiros tecnológicos para

Portugal, que explicou de que forma a partilha e re-

promover a partilha de informação sobre tendên-

utilização impactam o consumo de recursos natu-

cias e casos de sucesso no âmbito da colaboração,

rais, com benefícios ambientais.

com especial destaque para o setor do Retalho e

O programa da tarde contou com a reflexão do

Bens de Consumo.

Diretor Geral da COTEC Portugal, Jorge Portugal,

De forma a garantir uma abordagem intersectori-

sobre as tendências e oportunidades que a in-

al e abrangente, foram convidados oradores com

dústria 4.0 oferece, em termos de “e-commerce”,

experiências e negócios que introduziram inovação

e com uma intervenção centrada nas soluções de

relevante na cadeia de valor tradicional.

cibersegurança, por João Machado Costa, Diretor

O evento, que decorreu na sede da GS1 Portu-

da S21sec.

gal-Codipor, abriu com boas-vindas aos partici-

Algumas apresentações contaram com momento

pantes pelo Diretor Executivo da GS1 Portu-

de perguntas e respostas, com moderadores convi-

gal-Codipor, João de Castro Guimarães, e com in-

dados, designadamente: Pedro Oliveira Lima, Stra-

tervenção de Sua Excelência o Secretário de Esta-

tegic Consultant da GS1 Portugal-Codipor, Pedro

do da Economia, João Correia Neves. Os trabalhos

Corte Real, Head of Supply Chain Management da

prosseguiram com o contributo de João Vasconce-

Sonae MC, Fernando Basílio, Diretor de Estratégia,

los, CEO e fundador do think tank CONSELHO, que

Inovação e Tecnologia da GS1 Portugal-Codipor e

abordou o tema da colaboração estratégica e dos

Artur Andrade, Diretor de Industry Engagement da

programas de aceleração empresarial. Os desafios

GS1 Portugal-Codipor.

e obstáculos inerentes à redução da emissão de

Por último, e numa lógica um pouco distinta das

dióxido de carbono em operações logísticas e de

restantes intervenções, Anxo Perez, conferencista

transportes foram abordados por Leon Simons, da

internacional, encerrou o Seminário com uma par-

Lean & Green Europe.

ticipação cujo mote foi “O dia do êxito”.

O estudo “Retail With Purpose”, da Accenture, que
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Reunião de Boas Práticas Colaborativas

O encontro incluiu sessões em diferentes formatos
– sessões plenárias, workshops, almoços interativos

Em 2019 a GS1 Portugal-Codipor realizou três

e grupos de trabalho - sobre industry engagement,

edições regulares da Reunião de Boas Práticas

desenvolvimento de standards e casos de sucesso.

Colaborativas, que contaram com a normal mobilização de produtores e distribuidores naquele que

Miguel Lopera, Presidente & CEO da GS1 Global, e

é considerado pelos participantes como um Fórum

João de Castro Guimarães, Diretor Executivo da

por excelência de análise das oportunidades ain-

GS1 Portugal-Codipor, procederam à abertura do

da existentes na relação entre estes operadores da

evento.
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2 .4

cadeia de valor, assim como de análise de temas
relevantes com impacto na respetiva operação.

O GS1 Industry & Standards é o encontro internacional que permite à GS1 analisar, com parceiros

Para além destas três edições regulares, realizou-se

tecnológicos e com o mundo empresarial, como

também uma edição “especial”, no dia 28 de no-

dar resposta a oportunidades de negócio e como

vembro. Esta edição da Reunião de Boas Práticas

otimizar processos e standards, de modo a me-

Colaborativas, com uma agenda diferente da ha-

lhorar a experiência dos consumidores.

bitual, contou com um painel-debate em que participaram representantes da Auchan Retail, Pingo

Trata-se de uma reunião de brainstorming ao mais

Doce e Sonae, e culminou com a primeira cerimónia

alto nível, como se do grande “laboratório “ da GS1,

de entrega de prémios da 7ª edição do Estudo dos

a nível global, se tratasse – constitui uma incubado-

Níveis de Serviço em Supply Chain.

ra para identificação de oportunidades que podem
permitir a criação de novos standards, mas permite

Importa destacar os comentários unanimemente

também, com base na partilha de experiências e

elogiosos do painel-debate e dos demais partici-

discussão entre empresas e parceiros tecnológicos,

pantes ao estudo de Níveis de Serviço em Supply

identificar desafios comuns, limitações dos stan-

Chain e o desafio lançado à GS1 Portugal-Codipor

dards disponíveis e delinear soluções para lhes dar

para reforçar e aprofundar o papel de entidade fa-

resposta. Pretende-se que todos tenham voz e um

cilitadora do debate e otimização de sinergias.

peso equitativo na discussão, quer sejam pequenas
ou grandes empresas.

Industry & Standards
Durante uma semana, decorreram também sessões
O Global Office da GS1 trouxe a Portugal o even-

interativas e eventos de networking. A GS1 Por-

to GS1 Industry & Standards que juntou organi-

tugal-Codipor colaborou com o Global Office na

zações-membro de todo o mundo para debater

organização do evento e alguns dos nossos cola-

soluções para o mercado.

boradores foram oradores em algumas das sessões
de trabalho.

O evento que teve lugar em Lisboa, de 9 a 13 de setembro, juntou 311 colaboradores de 35 países para
construir o futuro dos Standards.
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5.ª edição do Congresso Nacional da GS1
Portugal-Codipor

“(Des)codificar o Futuro. Estilos de Vida e Digita”

lização. Desafios, Modelos de Oferta e Consumo

foi o mote da 5ª edição do Congresso da GS1 Portugal - Codipor, que teve lugar no Grande Auditório
da Nova SBE - School of Business and Economics,
em Carcavelos, no dia 10 de outubro.

€

Oradores de referência e cerca de 400 participantes
reuniram-se para um debate inspirador e dinâmico
sobre os negócios, numa perspetiva global. Temas
como a transformação digital na sociedade e nas
empresas, bem como o papel do consumidor neste
novo paradigma, os desafios dos novos modelos de
oferta e consumo, a inteligência artificial e a capacitação nacional em cibersegurança constaram da
agenda desta 5ª edição do Congresso.

O Congresso contou, ainda, com a intervenção de
especialistas de diversas áreas subsidiárias e cola-

O tema central do Congresso, “O Consumidor no

terais à transformação digital. Ana Paula Barbosa,

Centro da Transformação Digital” foi analisado

Diretora de Retail Services da Nielsen Company

num painel-debate que contou com a participação

pronunciou-se sobre os “desafios dos novos mo-

de Pedro Salter Cid, Diretor Geral da Auchan Re-

delos de oferta e consumo”; Paula Panarra, Direto-

tail Portugal; Rui Miguel Nabeiro, Administrador

ra Geral da Microsoft Portugal pronunciou-se sobre

da Delta; Manuel Sousa Pinto, Administrador da

inteligência artificial e Rogério Raposo, Coorde-

Sogrape Distribuição SA; José Fortunato, Admi-

nador de Operações do Centro Nacional Ciberse-

nistrador da Sonae MC; António Casa Nova, CEO

gurança, expôs a estratégia nacional para a capac-

da Unilever, FIMA e GALLO e Luís Mesquita Dias,

itação nesta matéria.

Diretor-Geral da Vitacress Portugal.
Houve, ainda, um espaço de marketplace dedicado
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“Paulo Portas, Vice-Primeiro Ministro do XX Go-

à ativação de marcas com apresentações de ino-

verno Constitucional e Vice-Presidente da Câmara

vações e lançamentos de parceiros tecnológicos,

de Comércio e Indústria Portuguesa, foi o key-

bem como degustações de produtos alimentares

note speaker deste Congresso, oferecendo um en-

e bebidas. A Peugeot esteve presente com a apre-

quadramento macro sobre a temática da economia

sentação de duas viaturas em exposição, com a

mundial e as suas repercussões em Portugal.

possibilidade de inscrição para test drive.

Altice, APDC, Google Portugal, MERCER | Jason

com o Alto Patrocínio da Presidência da República

Associates, Microsoft Portugal e Nova SBE foram

Portuguesa e com parceiros de que são exemplo:

as organizações convidadas para partilhar exem-

Saphety, Informa D&B, Nova SBE, Central de Cerve-

plos e debater estas tendências ao nível da cultura,

jas e Bebidas, CHEP, Coca Cola, Generix, Marktest,

competências e ambiente digital, IoT e transfor-

Nestlé Portugal S.A., Peugeot, Unilever, Vitacress

mação digital.

Portugal, Checkpoint, Delta Cafés, Sociedade Ponto Verde, Sogrape e o apoio da DSPA – Data Sci-
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O 5º Congresso da GS1 Portugal - Codipor contou

ence Portuguese Association e FIPA – Federação
das

Indústrias

Portuguesas

Agro-Alimentares”,

“Fórum Digital Engagement”, “Consumer Journey”,
espaçamento das frases no parágrafo “dois temas
centrais deste debate. Em termos de consumo,
foram também analisadas as novas soluções”, “Internet of Things”,”APDC – Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento das Comunicações”

Forum Digital Engagement
A GS1 Portugal-Codipor realizou no dia 11 de julho
a 5.ª edição do Fórum Digital Engagement, subordinado ao tema “Consumer Journey: O Consumidor no Centro da Transformação Digital”. A iniciativa juntou oradores e entidades de referência dos
mundos empresarial, associativo e académico para
debater os desafios, oportunidades e tendências
em termos de adaptação das experiências de consumo, empresas e universidades à era digital.
O potencial da utilização de novas ferramentas tecnológicas e as oportunidades que oferece, em termos da análise constante dos hábitos de consumo
e da interação direta das marcas com os consumidores, foram dois temas centrais deste debate.
Em termos de consumo, foram também analisadas
as novas soluções sustentadas em Inteligência Artificial e IoT (Internet of Things) e a capacidade de
personalização da experiência dos consumidores
que estas soluções oferecem, direcionando a oferta
e dirigindo-lhes mensagens específicas, orientadas
ao seu perfil e necessidades.
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Presença em eventos de parceiros:
COTEC Portugal - Apresentação do estudo “Connected HealthCare: Análise de
impacto”

nistração ao utente. Como o sistema GS1 de stan-

Em 2019, a GS1 Portugal-Codipor participou no es-

O estudo resulta da iniciativa “Connected Health-

tudo “Connected Healthcare: Análise de Impacto”,

care”, liderada pela COTEC Portugal, no âmbito

liderado pela COTEC Portugal. Este estudo quan-

da implementação das medidas da “Estratégia

tifica os benefícios da digitalização e automação

Nacional para a Digitalização da Economia – Pro-

para a gestão em saúde e relata quatro casos em

grama Indústria 4.0”, no âmbito de parceria com o

que a conectividade, a digitalização, a interope-

Ministério da Economia. “Connected Healthcare” é

rabilidade, a automação inteligente e a reorgani-

uma iniciativa de colaboração da indústria, parti-

zação dos processos permitem melhores decisões

cipada pela GS1 Portugal-Codipor, a Bluepharma,

de gestão.

o Centro Hospitalar de São João, a IBM, a José de

dards é “aberto”, funciona de forma independente
da solução de software do fornecedor e permite a
compatibilidade entre os sistemas

Mello Saúde, o grupo Germano de Sousa, a Glintt,
Um desses casos refere-se ao impacto económi-

o Hospital de Cascais, o Hospital de Vila Franca

co-financeiro da introdução de codificadores úni-

de Xira, a Multicare, a Neadvance, a Pathena, os

cos no circuito do medicamento de um hospital. Na

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e a

base deste caso está a implementação, em 2016, de

Siemens.

standards GS1 no Hospital de Cascais Dr. José de
Almeida. Conforme destaca o estudo, trata-se de
um sistema de codificação de medicamentos que
permite registar informação sobre o medicamento
(artigo, data de validade, etc.), sendo utilizado ao
longo de todo o circuito do medicamento, desde
a entrada na farmácia hospitalar até à sua admi50
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COTEC Portugal, Estudo “Normalização
i4.0”

o ISQ. O estudo contou com a coordenação técnica da NOVA IMS e a respetiva apresentação foi da
responsabilidade do Prof. Pedro Coelho, em rep-

A COTEC Portugal, entidade parceira da GS1 Por-

resentação daquela instituição académica. A ses-

tugal-Codipor desde 2017, organizou, em 2019 a

são de apresentação integrou também um painel

apresentação de um estudo inédito em Portugal

de debate moderado pelo Diretor Geral da COTEC

sobre “sistemas de certificação e normas, inserido

Portugal, Jorge Portugal, e em que participaram o

no âmbito do Programa Indústria 4.0 e da Platafor-

Diretor Executivo da GS1 Portugal-Codipor, João

ma Pi4.0. A sessão de apresentação teve lugar na

de Castro Guimarães; o Presidente do Conselho de

sede da GS1 Portugal - Codipor, no dia 29 de abril.

Administração do IAPMEI, Jorge Marques dos San-

Os sistemas de certificação e as normas são instru-

tos; José Leitão, CEO do Grupo APCER; Maria João

mentos fundamentais das organizações para criar

Graça, Diretora do Departamento de Normalização

confiança, previsibilidade e eficiência nos proces-

do Instituto Português de Qualidade e Nuno Man-

sos produtivos e no consumidor.

gas, Presidente do IAPMEI.

Neste sentido, a COTEC Portugal coordenou o es-

Recorde-se que a GS1 Portugal-Codipor integra o

tudo “A adoção de sistemas de certificação e de

Comité Estratégico da Plataforma Portugal i4.0, en-

normas e a competitividade das empresas”, que se

quanto entidade responsável pela gestão do Siste-

insere na atividade do Grupo de Trabalho do Pro-

ma de Normas mais utilizado no mundo, o Sistema

grama Indústria 4.0, dedicado à Certificação de

GS1, incorporando diferentes grupos de trabalho,

Processos e Normas Industriais, onde participa a

designadamente, o grupo de trabalho dedicado à

APCER, a GS1 Portugal-Codipor, o IAPMEI, o IPQ e

Certificação de Processos e Normas Industriais.
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Lançamento da 2.ª Fase do Programa i4.0
No dia 9 de abril, a GS1 Portugal-Codipor participou no lançamento da 2.ª Fase do programa da Plataforma
Portugal i4.0, em Guimarães. Um momento que serviu para reforçar o compromisso da GS1 Portugal-Codipor
com o apoio à transformação digital das empresas.

Os participantes no evento tiveram oportunidade de conhecer melhor a GS1 Portugal-Codipor através do
stand dedicado, disponível no recinto que acolheu o evento. No stand da GS1 Portugal-Codipor estavam
disponíveis vídeos relativos à atividade e serviços que prestamos e elementos da equipa apresentavam a
organização e respondiam a eventuais questões.
Destaque-se a visita de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e do Ministro Adjunto e da
Economia, Dr. Pedro Siza Vieira, que, ao final do dia, se deslocaram ao stand da GS1 Portugal-Codipor, tendo
trocado algumas palavras com a equipa e, em especial, com o Diretor Executivo, João de Castro Guimarães,
sobre a importância da digitalização da economia portuguesa e sobre as soluções que GS1 Portugal-Codipor
disponibiliza às empresas.
Recorde-se que o Programa Indústria 4.0 é uma iniciativa do Governo português com o objetivo de acelerar a
transformação digital das empresas. Este Programa assenta em seis eixos de atuação prioritária: capacitação
dos recursos humanos, cooperação tecnológica, criação da start-up I4.0, financiamento / apoio ao investimento, internacionalização e adaptação legal e normativa.
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eixos - generalizar, capacitar e assimilar – prevendo
mobilizar, nos próximos dois anos, investimentos
públicos e privados com vista a alargar a digitalização da economia e permitir às empresas a transição, de forma inclusiva e com base em emprego
qualificado. Entre as iniciativas encontram-se os
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A 2.ª Fase do Programa apresentado explora três

programas de formação cujo objetivo é capacitar
200 mil pessoas para trabalhar em ambiente digital.
A sessão decorreu na Universidade do Minho, em
Guimarães, e teve início com a abertura da Feira
da Indústria do Futuro, uma mostra tecnológica.
A agenda prosseguiu com debates sobre Cibersegurança,

Inteligência

Artificial,

Financiamento,

e-Commerce, smart factories e work 4.0

Preparação da Assembleia Geral da GS1
AISBL
Em 2019, a GS1 Portugal-Codipor deu início aos
preparativos da próxima Assembleia Geral mundial
da GS1, prevista para 2020, na qualidade de organização-membro anfitriã.
A candidatura foi aceite na Assembleia Geral de
2018, na China, após o que, em 2019, na Assembleia
Geral realizada na Turquia, a GS1 Portugal-Codipor
apresentou a sua proposta de programa do evento.
A Assembleia Geral da GS1 é o maior evento internacional da GS1, reunindo cerca de 300 gestores de
topo de cerca de 100 nacionalidades. A Assembleia
Geral tem periodicidade anual, cumpre obrigações
estatutárias da GS1 a nível global, mas é também
uma oportunidade para analisar e debater o estado
da arte dos negócios.
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Catálogo de Ações Formativas
A Formação GS1 é um dos principais mecanismos de transferência de conhecimento
para os nossos associados, respondendo à
terceira linha de ação definida no Plano Estratégico da GS1 Portugal – Codipor para o
triénio 2019-2021.

Em 2019, definimos um

catálogo formativo que procurou dar resposta ao diagnóstico de necessidades formativas, realizado em 2018, prevendo formações
presenciais, formações à distância (webinar)
e propostas de formação à medida. No ano
de 2019 assistiu-se a um crescimento acentuado da adesão dos associados à oferta
formativa da GS1 Portugal – Codipor face ao
ano anterior, tanto a nível do número de participantes (88%), como do número de ações
de formação realizadas (65%) e do número
de empresas abrangidas (54%). Registou-se
ainda um aumento na procura de ações de
formação à medida, adaptadas à realidade
de negócio de cada associado.

Principais indicadores da oferta formativa da GS1
Portugal-Codipor em 2019
Número total de formandos: 1767
I Formandos presenciais em cursos: 223
I Formandos em ações de formação presencial à
medida: 102
I formandos em ações de formação presencial no
meio académico: 35
I Formandos em ações em suporte webinar: 1407
Número total de sessões de formação: 106
I 40 presenciais
I 66 on-line
Número total de empresas participantes: 636
I 1º Escalão: 87 formandos
I 2º Escalão: 90 formandos
I 3º Escalão: 206 formandos
I 4º Escalão: 580 formandos
I 5º Escalão: 409 formandos
I 6º Escalão: 254 formandos
I Sem informação: 141 formandos
Número total de temas abordados: 19

106

No último trimestre de 2019 foi desenvolvido o calendário de formação para 2020, com introdução de novos
temas e modalidades. Em dezembro, foi partilhado com os nossos associados, por e-mail e divulgação online, o calendário formativo para o primeiro semestre de 2020.
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A rastreabilidade foi um dos temas centrais destas
sessões, com o objetivo de ajudar produtores e for-

A GS1 Portugal-Codipor oferece aos seus associa-

necedores a cumprir os requisitos legais e as boas

dos a possibilidade de customizar ações de for-

práticas de mercado, aumentando a eficiência dos

mação à realidade do seu negócio, dinamizando-as

negócios.

nas suas instalações.
O primeiro workshop decorreu no dia 13 de maio e
Assim, pretende-se ir ao encontro de cada asso-

foi exclusivamente direcionado para fornecedores

ciado, de forma a garantir uma formação adaptada

de batata (setor hortícola) da Jerónimo Martins.

às suas necessidades e às especificidades do seu

Desta forma, foram debatidos e analisados os re-

negócio, contribuindo para um melhor aproveita-

quisitos específicos, incluindo a correta utilização

mento e proveito pedagógico.

da codificação GS1 com especial enfoque nos re-
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Formação à medida

quisitos logísticos e na respetiva identificação, com
Durante o ano de 2019, foram desenvolvidas 15

recurso à etiqueta logística GS1-128.

ações de formação direcionadas e personalizadas
à realidade de 15 empresas distintas.

Em 2019, entre workshops setoriais e ações de formação à medida, a GS1 Portugal – Codipor contou

Conscientes de que capacitar e assessorar tecni-

com a participação de 102 formandos, o que corres-

camente as empresas portuguesas é o principal

ponde a um aumento de 278% dos participantes

objetivo da Formação GS1, enquanto entidade par-

face a 2018. Os formandos foram profissionais de

ceira e de confiança de produtores, fornecedores

setores tão diversos como o vitivinícola, o setor do

e retalhistas, a GS1 Portugal-Codipor deu início a

pescado, o de bebidas alcoólicas / não alcoólicas e

um conjunto de workshops, em colaboração com

o frutícola.

retalhistas, para facilitar a partilha dos requisitos
específicos da grande distribuição.
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Qu a l i dad e d e D ad o s e Form aç ã o
Qualidade de Dados

Evolução do conceito de qualidade de dados
A qualidade dos dados é um tema chave,
fundamental para todas as organizações,
em todos os setores de atividade. Atualmente, o desafio não está apenas na capacidade de recolha e armazenamento da
informação, mas sobretudo em garantir
que os dados estão aptos a serem usados

Definir os princípios e regras para que a qualidade dos dados seja assegurada;
Enfatizar a importância da qualidade dos dados junto dos diferentes elos da cadeia de
abastecimento;
Analisar e procurar entender o estado dos dados dos produtos;

e que possuem a relevância esperada.
Confirmar a correta utilização dos Standards

Seguindo esta tendência, a qualidade dos

GS1 na codificação de toda a hierarquia do

dados é também uma das prioridades da

produto (unidade, caixa e palete);

GS1 Portugal-Codipor, pelo que a criação,
em 2019, da Direção de Qualidade de Da-

Verificar a conformidade entre a informação

dos visa assegurar que a informação de

do produto digital e a informação do pro-

produto recolhida, revista, validada e/

duto real, tanto a nível de dados logísticos e

ou partilhada pela GS1 Portugal-Codipor

volumétricos, como a nível da informação con-

cumpre os princípios fundamentais da

tida na rotulagem;

qualidade dos dados: informação completa, rigorosa, precisa, datada e baseada

Confirmar

nos Standards GS1.

obrigatória se encontra corretamente presente

que

a

informação

legalmente

no rótulo e foi devidamente transposta para a

O objetivo da Direção de Qualidade

plataforma de sincronização de dados Sync PT;

de Dados é assegurar que os dados de
produto partilhados entre os diferentes

Assegurar o serviço de carregamento manual

agentes das cadeias de valor possuem a

ou automático da informação de produto;

qualidade necessária para o fim a que se
destinam.

Auxiliar e promover a correta utilização da
plataforma de sincronização global de dados,
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Assim, a equipa de Qualidade de Dados

através da prestação de suporte ao associado

tem por objetivos:

e do desenvolvimento de ações de formação.
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Evolução do serviço
Em particular num momento em que o comércio eletrónico ganha expressão em Portugal e no mundo, garantir a fiabilidade, a segurança e a rapidez na partilha de informação dos produtos tornou-se vital para as
empresas. Neste contexto, em 2019, a GS1 Portugal-Codipor apostou na promoção da qualidade dos dados
como fator fulcral à eficiência das organizações, tendo reforçado a equipa com a criação de uma nova área:
Qualidade de Dados / Data Quality.
As equipas de Qualidade de Dados e Validata colaboram para atingir um objetivo comum: oferecer um
serviço especializado e profissional ao associado que visa contribuir para a melhoria da qualidade dos dados
partilhada entre fornecedores, distribuidores e retalhistas.
Em particular no que ao serviço Validata se refere, em 2019, 58 empresas subscreveram o serviço e 8158 produtos foram processados.
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Qualidade de Dados

Principais projetos:
Recolha de dados logísticos, imagens e criação de

Foi assim que nasceu, em 2019, a área de Quali-

base de dados de rotulagem (MAKRO)

dade de Dados, com o intuito de melhorar a resposta aos desafios com que se debatem os nossos

Um dos principais projetos das equipas de Quali-

associados. Esta nova área é, sem dúvida, um dos

dade de Dados e Validata em 2019 foi o projeto

pilares essenciais ao serviço Validata, reforçando-o

desenvolvido com a MAKRO, iniciado em março de

e contribuindo para a prestação de um serviço mais

2019. O projeto previa a pesagem, medição e cap-

rigoroso e aprofundado, que se procurou dotar de

tação de imagem dos produtos na loja de Alfragide

maior notoriedade e visibilidade.

para efeitos de marketing, campanhas comerciais
Para refletir essa evolução, o logotipo do serviço

(folhetos e catálogos on-line) e e-commerce.

foi renovado e foi criado um microsite dedicado
Este projeto visava ainda a otimização das ativi-

para apresentar os respetivos objetivos, operacio-

dades logísticas no serviço de entregas e de mer-

nalização, contactos e componentes do serviço –

chandising, designadamente quanto aos plano-

captura de dados logísticos, captura e edição de

gramas de gestão de categorias e space allocation.

imagens, inserção de dados de rotulagem, análise
e validação de dados. O microsite expõe também

Em âmbito de projeto, foi também realizada a digi-

os três passos do serviço:

talização e disponibilização de dados de rotulagem
do portfolio de produtos, nomeadamente, ingredientes, nutrientes e alergénios. Esse propósito serviu
necessidades inerentes ao e- commerce, garantiu a
transmissão de dados coerentes e fidedignos, para
dar resposta à necessidade de qualidade de informação e dados sobre os produtos, e promoveu a
transparência, proporcionando informação e dados
de qualidade dos produtos a consumidores cada
vez mais informados e “ativos”.

I Recolha de dados logísticos e captura de
imagens dos produtos;
I Inserção e análise de dados de produto
de acordo com a regulamentação e as boas
práticas do mercado;
I Partilha de dados e imagens de produto na

Marketing e Comunicação do Serviço: microsite e

plataforma de sincronização Sync PT.

folheto
O serviço Validata é um serviço disponibilizado

Este suporte de comunicação foi também comple-

pela GS1 Portugal-Codipor desde 2015. No entanto,

mentado pela criação de um folheto síntese, para

e face à necessidade de acesso a dados com quali-

contactos presenciais. Os dois suportes – microsite

dade

era

e folheto – tiveram como públicos-alvo preferen-

necessária uma equipa que estivesse dedica-

ciais empresas do setor do retalho e bens de con-

da a todas as dimensões da informação dos

sumo, com relativa familiaridade com o serviço, e

produtos:

empresas de novos setores, designadamente, do

por

mercado
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retalhistas

regulamentares,
e

necessidades

e

produtores,

boas
dos

práticas

de

consumidores.

setor do calçado e têxtil.

Este projeto, implementado em 2019, integrou a pesagem e caracterização dos vários materiais constituintes
das embalagens de produto das marcas próprias do Pingo Doce e Recheio. O objetivo era garantir a veracidade da informação sobre o peso das embalagens colocadas no mercado nacional, bem como assegurar o
cumprimento da legislação relativa a resíduos de embalagens da forma mais económica, simples, otimizada
e sustentável possível.
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Ecovalor de embalagens das marcas próprias Pingo Doce e Recheio
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Análise de requisitos de simplificação da
plataforma Sync PT

Esta atualização foi pensada de forma a capacitar
a plataforma para os desafios do futuro e assim dar
resposta a necessidades cada vez mais dinâmicas

A migração tecnológica da Sync PT para uma plata-

das empresas.

forma “cloud based”é o espelho da evolução alcançada em 2019. No final de setembro, registou-se

A primeira inovação foi a inclusão de uma nova

uma mudança relevante, assente na simplificação,

funcionalidade que permite às empresas criarem

e que veio melhorar a experiência de utilização dos

um GLN* sem necessidade de recurso à GS1 Por-

nossos associados.

tugal-Codipor e de acordo com a nova política de

GS1 Portugal – Codipor - Relatório de Atividades 2019

2 .6

utilização de GCP.
A plataforma Sync PT e todos os seus processos
foram simplificados. O objetivo principal era prepa-

Já prevista está outra funcionalidade que permitirá

rar a plataforma para desenvolvimento futuros, que

criar e imprimir a etiqueta logística. Recorde-se

a adequassem cada vez mais às necessidades dos

que o RNC já permite criar e imprimir os códigos

utilizadores. Esta alteração permitiu-nos tornar a

de produtos e caixas. Desta forma, passará a per-

Sync PT numa plataforma mais atual, mais ágil e

mitir a impressão do código standard para paletes,

com capacidade de adaptação.

ficando disponível para toda a hierarquia do produto (unidade – caixa – palete).

Preparação da certificação Sync PT
A integração do RNC na plataforma tecnológica da
Em 2019 analisámos todos os requisitos necessári-

Sync PT representa ganhos significativos em ter-

os para proceder à certificação GDSN da nossa

mos de agilidade e simplicidade de manutenção.

plataforma Sync PT. Com base nessa análise, fizemos uma consulta ao mercado, dando conta dos

[1] GLN – Global Location Number, o standard GS1

objetivos da certificação e das regras subjacentes.

que permite identificar a localização física de uma
entidade.

O parceiro foi selecionado e teve início o desenvolvimento do processo de certificação. Estima-se
que este processo esteja concluído em abril de
2020.

Migração da plataforma RNC-Registo
Nacional de Códigos para Sync PT
Para melhorar a utilização da plataforma RNC
- Registo Nacional de Códigos, a GS1 PortugalCodipor procedeu, em 2019, a uma mudança
sobretudo tecnológica desta plataforma. Desde o
dia 30 de setembro, através de uma migração, as
empresas passaram a poder criar um GLN de forma
autónoma.

61

2.7

I n du str y E n g ag e me nt
Setor do Retalho (FMCG)

Consultoria: “Estudo de Níveis de Serviço
Supply Chain de Bens de Consumo”

Benchmarking Supply Chain de Bens de
Consumo

A GS1 Portugal-Codipor lidera, em Portugal, três es-

A GS1 Portugal-Codipor realizou, em 2019, a sétima

tudos de níveis de serviço com incidência na cadeia

edição do Estudo Níveis de Serviço Supply Chain

de valor, dois sobre o setor do retalho e bens de

de Bens de Consumo (Benchmarking Supply Chain

consumo (o Estudo de Níveis de Serviço Supply

FMCG). Esta edição contou com 30 fornecedores,

Chain de Bens de Consumo e o Estudo de Níveis

os sete maiores retalhistas e dois grossistas.

de Serviço Supply Chain Comercial) e um sobre o
setor da saúde.

Este estudo incide sobre a análise bilateral, aberta
e transparente que empresas parceiras e concor-

Em termos de metodologia, os três estudos são

rentes fazem do seu setor e da respetiva perfor-

muito idênticos, apresentando uma perspetiva

mance no que se refere ao impacto mútuo da sua

quantitativa e qualitativa, aplicando uma avaliação

atividade. Ao perspetivar as variáveis com maior

bidimensional dos operadores das cadeias de valor

impacto na cadeia logística em 2019, este estudo

a que se referem e, em termos de objetivos, procu-

permitiu refletir sobre os desafios que os consumi-

rando a melhoria de resultados e uma maior cola-

dores impõem a fornecedores e retalhistas.

boração entre os parceiros de negócio.
Elaborado com o objetivo de, por um lado, avaOs três estudos são também implementados

liar os níveis de serviço logístico e, por outro, iden-

em Espanha, pela congénere local da GS1 Portu-

tificar as oportunidades de melhoria, este estudo

gal-Codipor – Codipor, a AECOC.

da GS1 Portugal-Codipor destacou como principal
prioridade para o setor do retalho, apontada pelos
participantes, a otimização dos níveis de serviço
em épocas de promoções para garantir os níveis
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de stock adequados às exigências dos consumi-

Benchmarking Supply Chain Comercial

dores. Em tom de conclusão, o estudo sublinhou a
importância das áreas comerciais e de supply chain

Estudo de Benchmarking Supply Chain Comercial

terem uma comunicação interna frequente e efici-

registou a 2ª edição em 2019. Este estudo, que

ente, no sentido de implementarem uma visão 360º

nesta edição contou com a participação de três

do negócio, de forma a criar valor para as organi-

retalhistas, incide sobre a relação comercial entre

zações.

fornecedores de bens de consumo e retalhistas. A
recolha de informação considera, quer a perspetiva

Com um método de avaliação que incidiu sobre

das centrais de distribuição, um foco estratégico,

plataformas logísticas e lojas, este estudo foi re-

quer a das lojas, procurando aferir a perspetiva dos

alizado através de um questionário on-line, com

agentes operacionais, com vista a analisar a imple-

aproximadamente 45 questões.

mentação da proposta comercial nos pontos de
venda.

O 7º “Estudo de Níveis de Serviço em Supply Chain”

Na 2.ª edição deste estudo participaram mais de 30

(Bens de Consumo) contou com a colaboração dos

fornecedores, divididos em diferentes categorias,

seguintes fabricantes: Bacardi Martini, Pernod Ri-

e três retalhistas. As categorias em análise foram:

card Portugal, Sogrape, Prime Drinks, Super Bock

Bebidas Espirituosas & Vinhos, Cervejas & Refrige-

Group, Central de Cervejas e Bebidas, Coca Cola,

rantes, Cafés, PetCare, Culinária, Chocolates, Mas-

Johnson & Johnson, GSK, P&G, Unilever, F.LIMA,

sas & Farinhas, Cereais & Bolachas, Pescado, Lac-

Reckitt Benckiser, Nestlé, Modelez Internacional,

ticínios, Pizzas e Detergentes.

Delta, Cerealis, Matutano, Margão, Sovena, Gallo,

O estudo teve início em outubro e os resultados

Bel, Danone, Longa Vida, Tropicana, Alvalle, Pes-

foram apresentados em dezembro.

canova, Iglo e Dr. Oetker. Do lado dos retalhistas
participaram as seguintes insígnias: Auchan, Coviran, Intermaché, MAKRO, Minipreço, Pingo Doce,
Recheio e SONAE MC.
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I n du str y E n g ag e me nt
Setor do Retalho (FMCG)

Benchmarking
Saúde

Supply

Chain

de

“OTCs”, “Consumer Health” e “Dermocosmética”.
A informação é partilhada com as parafarmácias

O “Estudo de Benchmarking Supply Chain

do retalho e com os grupos de farmácias, para que

de Saúde” registou em 2019 a sua 4ª edição.

percebam como os requisitos impostos à indústria

Trata-se de um estudo em que estão três ca-

farmacêutica

nais de distribuição envolvidos - farmácias,

sempre com a concorrência.

são

percecionados,

comparando

distribuidores e armazenistas - , pelo que
envolve uma maior multiplicidade de ope-

Os armazenistas, para além da opinião da indústria

radores e procura considerar as respetivas

farmacêutica sobre os requisitos que lhes são im-

necessidades.

postos, têm acesso a informação por parte das
farmácias, também numa perspetiva comparativa

Para a recolha de todos os dados, foram

com a concorrência.

contactados diretamente pela equipa da GS1
Portugal-Codipor de coordenação do projeto, laboratórios farmacêuticos, parafarmácias de retalho, armazenistas e grupos de
do estudo em 2019. As “farmácias de rua”

Consultoria: Qualidade em Processos
Logísticos

foram contactadas por um parceiro externo:

Projeto Sogenave

farmácias, o que representa uma novidade

a IQVIA.
Em 2019, a GS1 Portugal – Codipor implementou
No total, na 4ª edição, a amostra contou

com a Sogenave, empresa do Grupo Trivalor, um

com 25 laboratórios, 6 armazenistas, 4 para-

projeto de otimização da qualidade em processos

farmácias, 21 farmácias pertencentes a gru-

logísticos. O projeto teve início com um levanta-

pos e 200 farmácias via IQVIA.

mento das necessidades da empresa, a que se seguiu o desenho de uma solução customizada para

A operacionalização do estudo teve início

as necessidades identificadas. Esta abordagem

em abril e os resultados foram apresenta-

permitiu encontrar oportunidades de otimização

dos em setembro. Com este projeto, a GS1

da eficiência da Sogenave, com base na adoção de

Portugal-Codipor propõe-se disponibilizar à

serviços e standards GS1.

indústria farmacêutica uma ferramenta com
base na qual os seus clientes - parafarmá-

Em parceria com a equipa de Qualidade de Dados,

cias, armazenistas, farmácias e grupos de

este projeto de consultoria analisou a qualidade

farmácias - avaliam a qualidade do serviço

em processos logísticos na Sogenave, contemplan-

prestado. Para além disso, com base numa

do a análise dos níveis hierárquicos e a fiabilidade

abordagem de análise bidimensional, o es-

de leitura (unidade, embalagem e caixa). Prevê-se

tudo permite uma apreciação comparativa

que em 2020 o projeto registe uma nova fase de

relativamente à concorrência. A análise foi

implementação.

agregada e segmentada em “Medicamen64

tos inovadores”, “Medicamentos genéricos”,

Em 2019, a GS1 Portugal - Codipor implementou
com a MAKRO um projeto de promoção da rastreabilidade dos produtos de carne e peixe disponíveis
naquele grossista.
Esta é uma iniciativa do Grupo Metro já implementada noutros países, designadamente, na Alemanha
e em Espanha.
O projeto-piloto em que a GS1 Portugal-Codipor
participou no nosso mercado, consistiu na alteração da codificação dos produtos de carne e peixe
de 20 fornecedores, nacionais e internacionais, de
modo a incluir informação de rastreabilidade do
produto na respetiva etiqueta, informação disponibilizada posteriormente na fatura apresentada
ao cliente, na saída de caixa.
A GS1 Portugal-Codipor foi convidada a ser parceira da MAKRO neste projeto, com intervenção no
apoio a prestar aos fornecedores selecionados ao
nível da alteração das respetivas etiquetas, com
vista ao cumprimento dos novos requisitos da
MAKRO. Esta conversão assentou na passagem de
um código simples EAN-13 para um código GS1 Databar contendo o GTIN do produto, o lote e o preço
ou peso do produto.

– o projeto Lean & Green.
Esta iniciativa, concebida por um parceiro empresarial localizado na Holanda, está presente
em 12 países e conta com mais de 600 empresas participantes, entre algumas das maiores

GS1 Portugal – Codipor - Relatório de Atividades 2019

Projeto de Rastreabilidade com MAKRO

multinacionais. Trata-se da maior plataforma
europeia de colaboração com vista à redução
de emissões de CO2 associada a operações
logísticas. Na prática, incentiva as organizações a alcançar um nível de sustentabilidade mais elevado pela redução de emissões
de CO2, assente na adoção de medidas que
permitam a redução do impacto ambiental
assim como a diminuição de custos. o registo dos progressos e das metas atingidas, com
base num cronograma de implementação, traduz-se na atribuição de estrelas Lean & Green
que as empresas e entidades participantes
podem utilizar na respetiva comunicação. A
avaliação do progresso é da responsabilidade de entidades independentes três auditoras de reconhecida credibilidade.
O projeto foi lançado em Portugal no final
de 2019 e conta já com várias empresas aderentes, de dimensão variável, nacionais e internacionais que, através deste projeto, têm acesso às boas práticas implementadas noutros
mercados.

Lean & Green
A GS1 Portugal-Codipor representa, desde 2019,
um novo projeto que visa a promoção da sustentabilidade pela redução de emissões de dióxido de
carbono nas operações logísticas das organizações

65

2.7

I n du str y E n g ag e me nt
Setor da Saúde

Partilha de Boas-Práticas: Think Tank
“SNS: 4 Décadas de Sucesso”
No dia 15 outubro, a GS1 Portugal-Codipor integrou

Fazer coincidir a eficácia da prestação de
um serviço com a plena satisfação dos
utentes;

o Think Tank constituído no âmbito da iniciativa
SNS: 4 Décadas de Sucesso. Sob o mote “O Despertar de um sonho”, entidades governamentais,
líderes de opinião e especialistas do setor da saúde
promoveram a discussão sobre a estratégia nacional de e-Health e a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde (SNS).
Estimular o debate e a ação sobre o papel que a

Investir

em

novos

modelos

organi-

zacionais e no reforço das soft skills
necessárias a um desempenho de qualidade na prestação de cuidados de saúde;

sociedade civil e o setor privado poderão desempenhar para um Sistema Nacional de Saúde (SNS)
moderno, inovador e sustentável - este foi o objetivo central do Think Tank para o qual a GS1 Portugal
foi convidada enquanto agente promotor da sustentabilidade e eficiência administrativa, cada vez
mais importante na saúde.
Entre os principais desafios destacou-se a importância de:
66

Aumentar os ganhos em saúde pelo envolvimento dos Municípios, Escolas e
outros agentes em estratégias locais, nas
suas áreas de intervenção.

analisado o impacto do acesso universal e da articulação público-privado; destacou-se a importância da
segurança, da privacidade e da compliance; e projetou-se o benefício esperado das abordagens de e-saúde,
tele-monitorização e inteligência artificial.
Nesta discussão, o cidadão foi a peça central e oe o respetivo empowerment várias vezes presentado como a
solução, assim como a participação ativa da sociedade e a procura contínua de qualidade. Em termos gerais,
deste Think Tank resultou o apelo a um novo pacto para a saúde para os próximos 40 anos do SNS. As tec-
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Como resposta, foi debatida a transformação digital e foram equacionados os incentivos à mudança; foi

nologias e a sustentabilidade do setor foram também temáticas em destaque.
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Setor da Saúde

HealthCare Users Group

gal, que apresentou o estudo “Connected Healthcare: Análise de Impacto”, um estudo realizado

O HealthCare Users Group (HUG) registou, em

no âmbito da implementação das medidas da Es-

2019, duas edições - a 23.ª e a 24.ª reuniões deste

tratégia Nacional para a Digitalização da Economia

Grupo de Trabalho.

– Programa Indústria 4.0, exposto neste Relatório
em ponto próprio.

A primeira das duas decorreu no dia 22 de outubro e promoveu, mais uma vez, a troca de ideias

No âmbito desta Reunião, foram também analisa-

entre profissionais e decisores da área da saúde.

das as possíveis linhas de ação da GS1 Portugal

Nesta edição foi feito um ponto de situação rela-

- Codipor para 2020, tendo sido propostas duas

tivo a Electronic Data Interchange (EDI) no setor

grandes linhas de ação, com base nas iniciativas e

da saúde e sobre o impacto dos principais Regula-

temáticas discutidas por este Grupo de Trabalho

mentos Europeus, nomeadamente, sobre a Diretiva

em 2019, a saber, Electronic Data Interchange na

dos Medicamentos Falsificados e Regulamento dos

saúde e formação contínua no Sistema GS1.

Dispositivos Médicos e Dispositivos Médicos in-Vitro.

Estas reuniões contaram com a presença de representantes da indústria farmacêutica, distribuidores,

Esta reunião contou com a presença da Cátia Gou-

associações do sector e unidades de saúde, desig-

veia, gestora de estudos de níveis de serviço na GS1

nadamente, da Delphos Implants, Saphety, IPQ, Ins-

Portugal-Codipor, que apresentou a 3.ª edição do

tituto S. João de Deus, Grifols, GLS MED, Novartis,

Estudo de Níveis de Serviço da Saúde, e de Mário

AFP, Medinfar e Laboratórios Vitória, entre outros.

Macedo, Presidente da Comissão Técnica CT199 –
Sistemas de Informação para a Saúde do Instituto
Português de Qualidade (IPQ), que fez um ponto
de situação sobre a produção de cannabis medicinal em Portugal e sobre as medidas em análise
para garantir a respetiva rastreabilidade.
Na segunda reunião do HealthCare Users Group
(HUG) de 2019, a 11 de dezembro, fez-se um ponto
de situação dos temas discutidos ao longo do ano
neste fórum de discussão.
Em termos de oradores convidados, Cátia Gouveia,
gestora de estudos de níveis de serviço na GS1 Portugal - Codipor apresentou a segunda parte do Estudo de Níveis de Serviço Supply Chain de Saúde,
introduzido na reunião anterior. Foi também convidada a participar nesta edição, na qualidade de
oradora, Susana Barahona Ferreira, Diretora Legal
e de Políticas Públicas e Fiscais, da COTEC Portu68

69

GS1 Portugal – Codipor - Relatório de Atividades 2019

2.7

I n du str y E n g ag e me nt
Outros Setores

Setor Financeiro: LEI - Legal Entity Identifier
Em 2019, a GS1 Portugal-Codipor e o BPI assinaram uma parceria que prevê que a GS1 Portugal – Codipor
seja a entidade oficial de registo de Códigos LEI - Legal Entity Identifier para os clientes empresariais daquela instituição financeira. O Código LEI é um código internacional obrigatório, que fornece a identificação
inequívoca e universal de entidades jurídicas que realizam transações financeiras nos mercados de capitais.
Estes códigos são atribuídos, por exemplo, em ações e obrigações, permitindo que as operações financeiras
sejam rastreadas e identificadas a nível global.
No âmbito da parceria com o BPI, a GS1 Portugal-Codipor tem como principal função analisar os elementos necessários para pedido de emissão e renovação de Código LEI, posteriormente emitido pela GS1
AISBL. O BPI disponibiliza uma vasta oferta de serviços e produtos financeiros para clientes empresariais,
institucionais e particulares, estando alguns desses serviços dependentes da obtenção de Códigos LEI.

Reguladores: FIT: Fighting Illicit Trade
A contrafação e distribuição ilícita de tabaco provoca, anualmente, uma perda muito substancial de receitas
em contribuições fiscais ao Estado. Uma situação reversível através da implementação de um sistema de
localização e seguimento dos produtos do tabaco, assente em codificação única, inequívoca e global. A GS1
Portugal-Codipor e a GS1 Espanha foram as organizações pioneiras no desenvolvimento de uma solução
adequada. No que a Portugal se refere, a implementação teve início em 2019, no âmbito de uma colaboração
regional com a Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Assim, no âmbito de uma iniciativa pioneira em Portugal e Espanha, a GS1 Portugal-Codipor e a GS1 Espanha (AECOC), no âmbito de uma parceria regional, a nível ibérico, celebraram parcerias com as enti70

(INCM) a emissão dos códigos identificadores

ao desenvolvimento da plataforma que permitisse

desses produtos, quer das embalagens individu-

a operacionalização das disposições previstas no

ais – vulgo “maços” de tabaco – quer das embal-

novo enquadramento legislativo de combate à con-

agens agregadas – os volumes -, assim como dos

trafação, que entrou em vigor a 20 de maio.

operadores económicos, instalações e máquinas
envolvidas no processo produtivo. Essa emissão

O objetivo do novo enquadramento era precisa-

é garantida por uma plataforma criada pela GS1

mente prevenir a falsificação dos produtos de ta-

Portugal-Codipor que permite o registo, validação

baco e criar instrumentos que permitissem a ras-

e atribuição de todos os códigos, através da dis-

treabilidade da qualidade e origem do produto,

ponibilização de web services que permitem re-

garantindo a tributação da atividade económica

alizar estas operações.
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dades emitentes dos respetivos países com vista

pelas autoridades competentes, a neutralização do
mercado paralelo e a segurança dos fumadores.

A articulação concertada entre a GS1 Portugal -

De acordo com o previsto no novo enquadramen-

Codipor e a GS1 Espanha (AECOC), foi reconheci-

to, todos os operadores económicos envolvidos na

da como prática de excelência, a nível internacio-

produção e distribuição de tabaco têm obrigação

nal, na Assembleia Geral da GS1, em Istambul, que

de registar os movimentos de todas as emba-

decorreu entre os dias 20-24 de maio.

lagens individuais produzidas e transacionadas,
bem como todos os movimentos intermédios,
através da codificação do produtor, da máquina utilizada no fabrico, do turno de produção, do
mercado de distribuição ou da rota de embarque,
permitindo uma maior visibilidade e, por isso, o
combate à contrafação e contrabando de tabaco.
A contrafação e contrabando de tabaco, proveniente sobretudo de zonas fronteiriças e da produção
de tabaco em fábricas ilegais, correspondem a uma
perda de cerca de 100 milhões de euros em receitas fiscais e inviabilizam o controlo de qualidade
de um produto que, mesmo quando cumpridos os
mais rigorosos critérios, é responsável por 700.000
mortes anualmente na Europa.
Em Portugal, o sistema de codificação em vigor
aplica-se a produtos do tabaco que se destinem a
distribuição em território nacional, fabricados em
Portugal, noutro Estado Membro da União Europeia ou importados, mas também a produtos destinados a exportação.
Compete à Imprensa Nacional Casa da Moeda
71
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Industry Enga gem ent

Apoio ao A ss o c i a do
2019 foi um ano de grandes desafios para a equipa de Apoio ao associado. A
dinâmica própria da equipa exigiu a integração de novos membros em substituição de outros que, ou prosseguiram novos desafios internos, ou optaram por
abraçar projetos distintos noutras organizações. Essa dinâmica com potencial
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revitalizante, impõe os desafios inerentes à formação dos novos membros da
equipa.
Para além disso, registaram-se alterações ao nível da plataforma de suporte ao
serviço prestado pela equipa e, de modo mais abrangente, nas plataformas digitais Sync PT e RNC, suscitando questões e justificando pedidos de apoio.
Em termos de especializações do serviço, a atribuição e renovação de códigos
LEI, com uma estruturação decisiva em 2019, dotou a equipa de uma capacidade
de resposta mais elevada, em termos do número de processos, mas também da
qualidade no tratamento destes processos. A parceria com o BPI é resultado
dessa capacidade reconhecida.
Apesar dos desafios, o parecer dos nossos associados relativamente ao serviço
prestado continua a ser muito bom. O serviço que prestamos mantém níveis de
excelência, com um NPS Net Promoter Score de 76, correspondente a +13% face
a 2018, o que representa um excelente resultado face à avaliação de serviços
semelhantes prestados por outras entidades.

Nova Áre a : U ni da de de D e s e nvo l vi m e nto de N e g ó c i o
Em 2019 lançámos as bases de uma Unidade de Desenvolvimento de Negócio
que se propõe estreitar o relacionamento com a nossa massa associativa através
da oferta de um conjunto de serviços comerciais customizados.
A visão subjacente a esta iniciativa assenta na necessidade de aumentar a visibilidade da GS1 Portugal - Codipor, afirmando a organização enquanto entidade
facilitadora na oferta de serviços de valor acrescentado. “One Face to the Customer” é o mote desta nova área que se dirige aos associados, mas também aos
clientes e não clientes dos serviços da GS1 Portugal - Codipor e a novos setores
de atividade, reforçando a relação e divulgando os serviços disponíveis.

73

.03

PR OJE TOS EM PA R C E R IA
COM O G LOB A L O F F IC E
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Re g i st r y P l at f or m

Em 2019, é de realçar o contributo da GS1 Portugal – Codipor para projetos estratégicos da GS1 a
nível global, de suporte à transformação digital das
empresas e da economia, e que preveem soluções
para confirmar a identidade, a rastreabilidade e a
gestão da qualidade de dados de produtos. Essas
soluções passam pela implementação de uma plataforma global integrada que permita criar, armazenar e verificar chaves de identificação (GCP, GLN e
GTIN), bem como estruturar dados. Destas soluções,
a saber, respetivamente, Registry Platform, Activate,
Verified by GS1 e Global Data Model, muito se ouvirá
falar em 2020, uma vez que a GS1 Portugal-Codipor
foi convidada a integrar a 2.ª vaga de países participantes na sua implementação.
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No que à Registry Platform se refere, trata-se de
uma plataforma de dados global para chaves GS1,
uma infraestrutura que permite o armazenamento e
o acesso a dados disponibilizados por brand owners
através das organizações-membro da GS1, para fins
de validação, controlo de contrafação ou falsificação
de produtos.
Esta plataforma define as regras associadas ao armazenamento e acesso a dados, serviços e soluções
para responder a necessidades de negócio dos associados.
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Regi s t r y P l at f or m

Activate

VbG - Verified by GS1

A solução Activate é um enabler, uma solução

Trata-se de uma solução que permite confirmar

de suporte à Registry Platform, que permite aos

a identidade de um produto e até sete atributos,

brand owners a criação de GTINs a partir da intro-

nomeadamente, GTIN, marca, descrição do produ-

dução de dados de produto nessa plataforma.

to, imagem, categoria, peso líquido e país de venda. Para a GS1, a nível global, esta solução exige o

A GS1 Portugal - Codipor foi convidada a integrar

carregamento de todas as licenças já emitidas, o

a segunda vaga de implementação deste serviço,

histórico e a operacionalização do processo de car-

com operacionalização prevista até dezembro de

regamento de 3-7 atributos de todos os produtos,

2020. Para a GS1 Portugal-Codipor, será utiliza-

no âmbito de um processo de garantia da qualidade

da a solução atual de emissão de chaves (RNC),

de dados.

seguindo um processo de auto-certificação para
cumprir os requisitos que habilitam o serviço a

A GS1 Portugal - Codipor foi convidada a ser uma

avançar para o que se tem designado por “comer-

das dezanove organizações-membro participantes

cial grade”.

da segunda vaga de implementação, em 2020.

Pretende-se que todas as organizações-membro

Global Data Model

disponham de um serviço de emissão de identi-
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ficadores comercialmente capaz até dezembro

O Global Data Model e a descrição de atributos para

de 2022. São objetivos deste serviço facilitar a

os negócios visam uniformizar os atributos de pro-

obtenção de GTINs, partilhar informação de pro-

dutos e definir-lhes designações compreensíveis

dutos com base em dados de elevada qualidade

por todos os utilizadores. O Global Data Model, em

e assegurar um nível mínimo de serviço global e

particular, visa manter um conjunto de atributos

consistente.

de produtos harmonizado, que permita a todos os

(B2C). Esses atributos segmentam-se a vários níveis, dividindo-se entre “atributos core”, que correspondem aos atributos obrigatórios em todos os setores e mercados; atributos globais, obrigatórios para um
determinado setor; atributos regionais, obrigatórios numa região (por exemplo, o Regulamento EU n.º 1169
/ 2011, na Europa); e atributos locais, utilizados num determinado país. De modo complementar, a definição
de atributos para os negócios permite criar designações claras e inequívocas para os atributos de produtos
necessários aos processos de negócio, entre os quais, verificar, mover e vender.
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setores, a nível global, trocar informação num contexto business to business (B2B) e business to consumer

A GS1 Portugal - Codipor participou, em 2019, nos Grupos de Trabalho dos dois projetos, ao nível do Global
Office.

Infrastructure
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3 .2

Pa r t i ci p ação e m G r u p o s
de Tra b al h o

Em 2019, a GS1 Portugal – Codipor dispôs de elementos da equipa a participar ativamente em Grupos de
Trabalho do Global Office.
Entre os principais Grupos de Trabalho há a destacar:

2D on pack coding: Trata-se de um Grupo de Tra-

Healthcare GTIN Allocation rules: Grupo de Tra-

balho internacional, com representantes de organi-

balho internacional com o objetivo de rever as re-

zações-membro dos cinco continentes. O objetivo

gras de alocação de GTINs no setor da saúde.

é analisar e projetar o futuro da codificação de produtos de retalho, assente num plano de ação que

Global Traceability Standards: Grupo de Trabalho

permita preparar essa nova realidade. O Grupo de

constituído com o objetivo de rever o documento

Trabalho dispõe de três linhas de ação: 1) Aware-

de Global Traceability Standards.

ness and Education, uma linha de ação em que a
GS1 Portugal-Codipor participa; 2)New Stakehold-

GS1 Healthcare Public Policy: Grupo aberto a or-

er Engagement e 2) Standards and Technology.

ganizações-membro e a stakeholders do setor da
saúde para debater e partilhar os regulamentos

Grupo constituído

publicados nos diferentes países, quais os seus re-

por organizações-membro e pelo Global Office

quisitos e como implementá-los. É também um lo-

com o intuito de promover a aproximação dos ID

cal para esclarecimento de dúvidas.

Interoperability Group (FIT):

Issuers locais, ou seja, das entidades locais responsáveis pela identificação dos produtos de taba-

Global Data Model: Grupo que visa definir um

co, com objetivo de promover a solução GS1 para a

modelo global de dados, alinhado entre os prin-

implementação da Diretiva de combate ao comér-

cipais retalhistas e fabricantes a nível global, para

cio ilícito de tabaco e seus derivados. Este Grupo

uma partilha de dados eficiente, que responde às

de Trabalho prevê também o desenvolvimento de

necessidades do negócio e que contribui para a

soluções a oferecer a esses ID Issuers.

partilha de dados com qualidade.

Fruits & Vegetables: Grupo de Trabalho interna-

Attribute Definition for Business: sub-grupo do

cional com o objetivo de desenvolver novas linhas

Grupo de Trabalho Global Data Model, cujo objetivo

de ação na codificação de produtos alimentares

foi adaptar a semântica técnica utilizada em GDSN

perecíveis.

para descrições, definições e exemplos reconhecidos e compreendidos pelos utilizadores comuns

HIG (Healthcare Interest Group): Grupo de Tra-

dos sistemas de partilha e sincronização de dados.

balho dos responsáveis pelo setor da saúde nas
várias organizações-membro. Promove o debate

Global Training Network: Grupo de partilha de

de temas da atualidade do setor, designadamente,

boas-práticas de forrmação, globalmente, na GS1,

regulamentos e eventos.

para melhoria da oferta, alinhamento e atualização
da formação GS1.
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INF OR M AÇ ÃO CO R P O R ATIVA E FI NANCEI RA ADI CI ONAL:

FACT S & F IG UR ES
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CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
Os números aqui apresentados correspondem à informação disponível nos sistemas de
informação internos da GS1 Portugal – Codipor à data de elaboração do presente Relatório
de Atividades. Exceção aos valores de Total de associados e Novos associados dos anos
transatos, onde se consideram os números apresentados no Relatório de Atividades de
2018. De referir que a relação entre as novas adesões e o número total de empresas associadas não é direta, uma vez que, para o total, deverão ser consideradas as empresas que
se desvincularam ao longo do ano.

Total de Empresas Associadas
Número acumulado de entidades que se encontram vinculadas à GS1 Portugal - Codipor no final de cada
exercício, considerando a data de recolha da informação.
Novas Empresas Associadas
Número de entidades que se vincularam à GS1 Portugal – Codipor em cada exercício, considerando a data de
recolha da informação.
Número líquido de adesões
A diferença entre o número de entidades que se vincularam à GS1 Portugal - Codipor e o número de entidades que se desvincularam, em cada exercício, considerando a data de recolha da informação
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Gráfico 1:

EVOLUÇÃO DA MASSA ASSOCIATIVA

2019

8397

8227

2%

2018

80 37
2017

58 7
66 1

2019

656

2018

2017

A GS1 Portugal - Codipor fechou 2019 com 8397 associados, representando um crescimento de aproximadamente 2% face ao ano anterior.
No que se refere a Novos associados verificamos uma desaceleração do crescimento face ao ano 2018.
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Gráfico 2:

SEGMENTAÇÃO DA MASSA ASSOCIATIVA
Distribuição do Total de associados (2019) por Volume de Faturação
Total de Empresas Associadas em 2019: 8397

1º

695

2º

< 25.000€

1264
2217

3º
4º

2533
1221

5º
6º

> 25.000€ < 200.000.000€

467

> 200.000€ < 1.000.000€

> 1.000.000€ < 7.000.000€

> 7.000.000€ < 40.000.000€

> 40.000.000€

Como se verifica pelo Gráfico 2, aproximadamente 50% dos associados estão classificados como pertencentes ao 1.º , 2º e 3º escalões, enquadrando-se na classificação de Micro, Pequenas e Médias Empresas. Uma
realidade que comprova e reforça o caminho traçado no Plano Estratégico da GS1 Portugal-Codipor para o
triénio 2019-2021, no âmbito do qual foi adotada uma nova tabela de quotização, com mais um escalão, que
considera as empresas com um volume de faturação até 25.000€. Esta medida entrou em vigor a 1 de janeiro
de 2019 e visa apoiar as Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME).
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Gráfico 3:

DISTRIBUIÇÃO
DO
TOTAL
DE
ASSOCIADOS 2019 POR SETOR DE
ATIVIDADE
A distribuição dos associados por setor de atividade baseia-se no Código de Atividade Económica
CAE referidos no sistema informático da GS1 Portugal - Codipor.
Total de Empresas Associadas em (2019): 8397

PRODUTORES MATÉRIA PRIMA

Aproximadamente 53% dos associados da GS1 Portugal - Codipor são produtores. Esta atividade representa
assim um dos focos da atuação da GS1 Portugal, refletindo-se, por exemplo, na existência de formação sobre
temas relativos ao Sistema GS1 que promovem um alinhamento das diferentes cadeias de valor, desde a
origem.
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Gráfico 4:

DISTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS POR
CATEGORIA DE PRODUTO: PRINCIPAIS
DESTAQUES
Esta distribuição reflete a maturidade alcançada
pela GS1 Portugal - Codipor no setor de Retalho e
Bens de Consumo, setor que deu origem, mundial
e localmente, à organização de standards.
Total de Empresas Associadas em (2019): 8397

Ê

Para conhecer de forma mais aprofundada os associados, compreendendo as necessidades específicas das
suas áreas de atuação, a GS1 Portugal – Codipor dispõe de um sistema com informação das categorias de
produto.
No Gráfico 4 verificamos a percentagem de associados correspondente a cinco categorias preponderantes
da nossa massa associativa, destacando-se a mercearia alimentar, que se tem mantido como a categoria com
maior número de associados nos últimos anos.
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Gráfico 5:

DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DE ASSOCIADOS 2019
POR DISTRITO PORTUGAL CONTINENTAL E ILHAS

ILHA DA MADEIRA

102
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Gráfico 6:

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA ESTRANGEIRO
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Fa cto s o co r r i d o s ap ó s o term o do período de
re fer ê nci a d o Re l at ó r i o de Ativida des de 2019

O final do primeiro trimestre de 2019 fica marcado pela imperativa necessidade das sociedades fazerem face, mundialmente, à maior pandemia dos últimos setenta anos, por
propagação da infeção por Covid-19. Cientistas afirmavam, à data de publicação do presente Relatório de Atividades, que esta pandemia tinha potencial devastador semelhante ao da gripe espanhola, que vitimou cerca de 50 milhões de pessoas após a I Grande
Guerra Mundial — mais do que qualquer conflito armado - , caso não se tomassem as
medidas sanitárias apropriadas. De acordo com os mesmos especialistas, estas medidas
permitiriam reduzir as taxas médias de infeção do total da população de 70%, como
anteviam os modelos epidemiológicos citados pela Chanceler alemã, Angela Merkel, para
níveis inferiores a 0,1-0,15%, ao longo de um ano.
Por isso, foram adotadas medidas excecionais para diminuir drasticamente o potencial
de contágio através do contacto humano, com vista à redução do número de infetados
e vítimas mortais, procurando arrastar no tempo a curva de distribuição dos infetados
graves, tendo em vista a minimização do impacto na capacidade de resposta do sistema
de saúde – que se admitia muito significativo, de forma generalizada, quando não inibidor
da capacidade de resposta.
Em Portugal, foi recomendado isolamento social e decretado Estado de Emergência por
Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, e preparado
pelo Governo um plano de operacionalização.
As medidas adotadas pelo Governo incidiam sobre as liberdades dos indivíduos ( doentes
com Covid-19 diagnosticados ou em situação de vigilância ativa; grupos de risco reconhecido pelas autoridades de saúde, designadamente, com mais de 70 anos ou que sofram de morbilidades; resto da população), sobre os serviços públicos, sobre as atividades
económicas e sobre as forças de segurança, com a atribuição de uma função de fiscalização.
As medidas tomadas terão implicações sérias sobre as economias a nível global, europeu
e nacional. Os cenários delineados à data do fecho do primeiro trimestre do ano podem
levar a uma queda do PIB da dimensão da crise financeira de 2009 ou mesmo superior,
dependendo da evolução epidemiológica e das medidas de política económica. Estas
medidas serão fundamentais para aliviar a situação durante a crise (que pode durar entre
um e três trimestres, dependendo do setor económico) e das políticas para acelerar o
processo de recuperação.

90

91

GS1 Portugal – Codipor - Relatório de Atividades 2019

