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Mensagem do

Presidente
Paulo Gomes
2020, um ano marcante para a História. Pelo imprevisto, mas também pela resiliência, pela capacidade de
regeneração. Um ano que testou a capacidade, competência e persistência das sociedades, das organizações
e dos indivíduos.
A crise sanitária, decorrente do surto de infeção por Covid-19 à escala global, representa um ponto de
inflexão para muitas empresas. De facto, de um acontecimento eminentemente negativo decorreram
fenómenos de transformação assinaláveis. Permitiu confirmar que áreas em que começavam a apostar, passassem a ser áreas de foco. É o caso da transformação digital, da inovação, da sustentabilidade, do trabalho
remoto.
Pouco depois da declaração de pandemia pela OMS, em março de 2020, a consultora McKinsey & Company,
publicava uma primeira perspetiva sobre o “próximo normal”, num artigo intitulado “Beyond coronavírus:
The path to the next normal”, em que destacava que a crise sanitária impunha uma reestruturação da ordem
económica mundial, apontando algumas recomendações, muitas das quais, agora revisitadas, se afiguravam
como premonitórias: determinação, resiliência, planeamento da retoma, reinvenção da atividade, inovação,
monitorização… E foi esta a atitude das organizações que perseveraram em 2020, apesar das circunstâncias.
Essa foi a atitude da GS1 Portugal.
A realidade impunha mudança e aceleração em setores estratégicos, oferecendo oportunidades para fazer
diferente, para testar colaboração e eficiência em circunstâncias inéditas. A digitalização proporcionou novas experiências de consumo, a afirmação do e-commerce em setores em que era, até então, inexpressivo.
Constataram-se novas tendências de consumo, que monitorizámos atentamente – algumas terão sido características da crise sanitária, outras terão vindo para ficar.
A eficiência logística foi testada ao limite e nunca como então tinha sido tão amplamente reconhecida a importância da codificação, da qualidade de dados, da respetiva interoperabilidade, da essência da atividade
da GS1 Portugal.
Apesar das incertezas e dos condicionalismos inesperados, a inovação foi a força motriz das soluções
necessárias e a parceria a metodologia de ativação. A capacidade de criar soluções foi aguçada e obrigou a
perspetivar a sustentabilidade como condição de futuro.
Analisamos o presente e perspetivamos esse futuro em que a sustentabilidade é imperativa com a convicção
de termos estado - e querermos continuar a estar - onde a nossa Visão e Missão impõem. Somos parte de
um todo maior na definição conjunta do “próximo normal”. Contamos convosco, nessa como em todas as
demais definições!
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Mensagem do

Diretor Executivo

Mensagem
do Presidente
João de Castro Guimarães
Pau lo Go mes

A GS1 Portugal assinalou no ano de 2020 o seu 35.º aniversário!
Período de emergência à escala global, inédito na nossa História coletiva. Constatámos uma adaptação cruel da “Teoria do Efeito Dominó”, originalmente preconizada por Eisenhower, materializada em 2020 numa
ameaça biológica que eclodiu, em Portugal, em março de 2020.
Neste contexto, manifestámos a nossa solidariedade e o compromisso de adaptação da nossa visão e missão
aos desafios com que todos nos deparámos. Fomos, em 2020, como sempre, o parceiro vital e de confiança
dos nossos associados e da comunidade empresarial em geral.
2020 afigurava-se, quando a crise pandémica eclodiu em Portugal, como um ano auspicioso para a nossa
organização.
No primeiro bimestre registámos um crescimento excecional, muito promissor, de 9,5%1 nas nossas prestações
de serviços. Nos meses que se seguiram, em contexto pandémico, apesar das circunstâncias, o esforço, atitude colaborativa e de coesão interna da equipa, permitiram alcançar, ainda assim, um fecho de ano muito
positivo, com um crescimento de 3,8% nas prestações de serviços, o que representa uma aceleração do
crescimento face a 2019 - quando tínhamos já registado um crescimento de 3%. Embora não superando o
compromisso inicial aprovado em Assembleia Geral, de crescimento de 4,7%, devido à não realização do
Congresso anual da GS1 Portugal, o crescimento registado ficou, ainda assim, acima do previsto na segunda
revisão anual do budget, quando se estimou que se fixaria nos 2,2% nas prestações de serviços.
Foi, efetivamente, um ano que exigiu constante monitorização, mas em que comprovámos, mais uma vez, a
capacidade da GS1 Portugal suplantar metas, mesmo na adversidade.
Para o crescimento assinalável e para esta capacidade de superação contribuíram, antes de mais, a prioridade que atribuímos à segurança e saúde da nossa equipa. Em meados de março, ativámos, de forma ágil e
informada, com parecer do nosso consultor clínico, o nosso Plano de Contingência. Esta ativação permitiu
garantir a segurança e saúde dos nossos colaboradores, capacitar tecnologicamente toda a organização e
ativar os fluxos de informação e procedimentos para a prestação de serviços na sua plena capacidade, numa
emergência, à data não confirmada, mas eminente. Toda a nossa organização está, desde 13 de março de
2020, antes do Decreto Presidencial do primeiro Estado de Emergência, a operar em regime de teletrabalho
total ou parcial, consoante a evolução da situação pandémica e as diretrizes das autoridades. O nosso serviço
de apoio ao associado, ainda assim, registou no final do primeiro trimestre, já considerando duas semanas
de operação nesse regime, uma classificação de nível de serviço com um máximo histórico no Net Promoter

Net Sales (total)

1
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Score2 de 89, testemunho da competência, nível de

um novo catálogo formativo, com webinars gratu-

entrega e dedicação de toda a equipa. No final do

itos e cursos online, bem como novos calendário e

ano, este indicador fixou-se no valor excecional de

tipologia de eventos, devidamente ajustados, sobre

81. É esta a atitude que marca a intervenção da GS1

temas com impacto na realidade dos negócios, que

Portugal, de uma forma geral, mas muito em par-

oscilou entre o formato exclusivamente digital ou

ticular em momentos como o que agora vivemos.

híbrido, consoante as circunstâncias da pandemia

Para além da prioridade fundamental atribuída

permitiam.

à segurança da equipa, o ativo de confiança de

Os

que dispomos junto da nossa comunidade em-

empresarial reconheceram a importância destas

presarial, que reconhece na GS1 Portugal o seu

nossas iniciativas e, num inquérito de satisfação

parceiro gerador de eficiência, foi o nosso foco –

dirigido no final do ano a 12.500 contactos, entre

salvaguardámos a nossa equipa para continuar a

associados e stakeholders, e que contou com uma

prestar o serviço de excelência a que habituámos

amostra representativa de respostas, quando ques-

os nossos associados e parceiros. Só assim se jus-

tionámos como podíamos continuar a preparar o

tifica o número médio mensal, atingido em 2020,

futuro juntos, em 2021, estas são precisamente as

de 58 novos associados, a maioria dos quais micro

áreas em que a nossa intervenção é considerada

e pequenas empresas, com volume de faturação

fulcral: comunicação, informação, formação, even-

anual inferior ou igual a 7 milhões de euros.

tos e disponibilização de serviços e standards.

Muitas destas empresas procuravam capacitar-se

A este nível, 2020 fica também marcado pelo apo-

para manter a sua atividade nas circunstâncias ad-

io decisivo que prestámos aos nossos associados

versas que registávamos, procurando operar em

e parceiros ao nível da sua transformação ou tran-

plataformas de e-commerce e marketplaces, mas

sição digital, dependendo da maturidade digital

também para dar resposta aos requisitos apresen-

das respetivas organizações. O tecido empresarial

tados pelos retalhistas neste período. O mindset

teve de ajustar-se às novas dinâmicas, à necessi-

das empresas mudou - e disso os nossos resultados

dade de acesso a novos canais de distribuição a

são também um reflexo.

um ritmo sem precedentes. Os consumidores terão

Assim como é reflexo a nossa capacidade de adap-

experimentado de forma mais alargada e diver-

tação para a disponibilização muito ágil de novas

sificada o comércio eletrónico, não só no que se

fontes de informação conjuntural relevantes. Aos

refere à tipologia de produtos, mas também ao

nossos suportes de comunicação próprios, nomea-

perfil de consumidor, testando e construindo assim

damente, à nossa e-News “Observatório de Tendên-

a sua confiança na gestão da qualidade dos da-

cias”, ao nosso website e a uma constante ativi-

dos, da informação sobre os produtos, que se faz a

dade nas redes sociais, acrescentámos a presença

montante e a jusante desse momento de compra.

também no Instagram e chamámos à GS1 Portugal

Para dar resposta a esta nova necessidade, em

a responsabilidade da publicação diária de uma

condições manifestamente adversas, liderámos,

e-newsletter informativa, inicialmente o Flash GS1

desenvolvemos e participamos em projetos e pro-

Portugal e, depois o Comunicar. Para além disso,

gramas GS1 verdadeiramente excecionais com um

e com vista a adequar este nosso papel de facilit-

desempenho assinalável, reconhecido não só lo-

ador de informação e de formação, estruturámos

cal como internacionalmente. Obtivemos a certifi-

nossos

associados

e

a

comunidade
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cação internacional GS1 da nossa plataforma RNC

to digital como fisicamente. A intenção do Global

- Registo Nacional de Códigos habilitando-a para a

Data Model é permitir uma experiência melhorada

partilha de dados com a Global Registry Platform e

ao consumidor e reduzir a complexidade atual-

para a criação, para cada referência, de um bilhete

mente existente, harmonizando os dados básicos

de identidade dos produtos, com até sete atribu-

em toda a indústria.

tos, globalmente reconhecidos e uniformizados.

Localmente, para além dos projetos inerentes à

Com esta certificação – designada por Activate

transição digital e às nossas plataformas, a ma-

Grade – atribuída por uma entidade independen-

nutenção do nosso serviço Validata, mesmo em

te designada pelo Global Office, a GS1 Portugal foi

condições tão adversas, sobretudo nos espaços

convidada a integrar o segundo grupo, a nível in-

do cliente, é expressão de resiliência, espírito de

ternacional, selecionado pelo Global Office, para

serviço e missão. A todos os envolvidos, o nosso

testar a solução Verified by GS1, uma solução de

agradecimento.

validação da qualidade de dados e produto e que

Para além da capacitação para a transformação /

garante uma muito mais eficiente articulação entre

transição digital, mantivemos os nossos serviços

retalhistas e produtores.

de consultoria, potenciadores da competitividade,

Procedemos à certificação e simplificação da nossa

nomeadamente, os nossos estudos de níveis de

plataforma Sync PT, tornando a navegação e uti-

serviço, e reforçámos muito substancialmente a

lização mais intuitivas e ágeis, tendo-lhe acrescen-

nossa intervenção no domínio da sustentabilidade,

tado uma funcionalidade de gestão de informação

eixo estratégico da nossa organização que ganhou

de produto pelo utilizador – Product Information

uma revigorada dimensão.

Management – otimizando a capacidade de inter-

A nossa capacidade de inovação, avaliada com

venção nos marketplaces e que tem ainda o po-

base em critérios metodológicos seguidos e

tencial de, no futuro, poder ser adotada por outras

auditados pela COTEC, através do Innovation Scor-

organizações-membro da GS1.

ing, atribui-nos a classificação de organização in-

De facto, nunca como nas atuais circunstâncias a

ovadora. Somos, de facto, uma organização vol-

qualidade de dados foi tão importante. Interna-

tada para o futuro, que procura constantemente,

cionalmente, fizemo-nos representar em múltiplos

sem autocomplacência, superar as necessidades

Grupos de Trabalho em que a temática é discuti-

do presente, com uma constante monitorização do

da, nomeadamente, o modelo GS1 de Global Data

futuro. É o nosso posicionamento.

Model, que visa simplificar e harmonizar a troca de

Por isso, os painéis fotovoltaicos instalados em

dados mestre a nível global. Ou seja, definir uma

2019 começaram, apesar das circunstâncias, a ter

semântica harmonizada, estabelecer as “regras

um impacto positivo na nossa operação: em 2020,

de gramática” da estrutura da informação dos da-

20,6% da energia elétrica consumida na GS1 Portu-

dos que caracterizam os produtos. O Global Data

gal foi produzida na central fotovoltaica instalada.

Model identificará e definirá - de forma global-

O programa Lean & Green, que começámos a rep-

mente consistente - o conjunto de atributos bási-

resentar em Portugal em final de 2019, apresen-

cos necessários para gerir um produto ao longo do

ta, em 2020, os seus primeiros resultados, com a

seu ciclo de vida, tais como: listar/ encomendar,

atribuição do primeiro prémio à Santos e Vale, uma

transportar, armazenar e vender um produto tan-

empresa nacional de transportes e logística que

Net Promoter Score: métrica inicialmente publicada pela Harvard University para avaliação da satisfação de clientes com a experiência de
utilização de um serviço.
2
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apresentou e obteve validação independente do

na facilitação de parcerias no âmbito do ecossiste-

respetivo plano de redução de emissões de CO2

ma de produtores, retalhistas, distribuidores, hospi-

inerentes a operação logística. Para além disso, é

tais, profissionais de saúde, consumidores, clientes

de destacar a atribuição das primeiras estrelas, a

e pacientes. Estamos, também por isso, cada vez

duas grandes empresas a operar em Portugal e que

mais presentes no setor da saúde, com uma massa

comprovadamente demonstraram uma redução de

associativa crescente.

pelo menos 20% das suas emissões de dióxido de

O Departamento de Assuntos Sociais e Económi-

carbono – a Nestlé Portugal e a Delta Cafés. Na

cos das Nações Unidas, em novembro de 2020,

cerimónia de atribuição destes prémios, em mea-

declarava, a propósito do 2020 Annual Meeting of

dos de dezembro, a GS1 Portugal teve a honra de

the Internet Governance Forum, que “o novo nor-

contar com a presença de Sua Excelência o Presi-

mal é digital”. Parece inevitável. Estaremos prepa-

dente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sou-

rados. Estamos certos de que a inovação, a sus-

sa, que simbolicamente atribuiu esses prémios no

tentabilidade e transformação / transição digital

âmbito do último evento híbrido do ano “Economia

continuarão a ser o cerne da nossa ação.

Circular e Sustentabilidade”, a que se seguiu visita

Esse nosso foco tem sido reconhecido. Pela ação

oficial ao Data Lab da GS1 Portugal.

da GS1 Portugal nesses três domínios, o Chefe de

Das palavras de Sua excelência o Presidente da

Estado, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, referia, na

República extraímos o mote para os próximos

sessão de encerramento da cerimónia de entrega

anos: “nada é estrutural se não for sustentável”.

dos Prémios Lean & Green, já mencionada, que “na

A sustentabilidade e a digitalização revestiram-se

GS1 Portugal [se sentia] em casa”. É uma honra

de uma centralidade vital, enquanto verdadeiros

e um muito lisonjeante desafio: continuar a fazer

catalisadores. A digitalização acelerou anos com

para que as mais altas autoridades e todos e cada

o caráter incontornável da colaboração virtual e

um dos nossos associados sintam que a GS1 Portu-

do recurso a novos canais de venda, com o apo-

gal é também a sua casa. Esse acolhimento, essa

geu do e-commerce. A viabilidade dos negócios,

pertença, não há pandemia que abale. Parafrase-

da atividade empresarial, foi também colocada em

ando Richard Bach, “não há longe nem distância”

perspetiva, obrigando a reequacionar as vertentes

para as parcerias sólidas. Estamos, com os nossos

económica, ambiental, cultural e pessoal – as pes-

standards, como sempre estivemos, à distância de

soas, as comunidades e a atividade empresarial

um “bip”. Estamos hoje, dadas as circunstâncias,

nesse contexto ganharam uma centralidade tam-

à distância muito curta de um clique a acrescen-

bém sem precedentes, obrigando a reequacionar

tar valor com os serviços que prestamos e a nossa

se o que fazemos é - efetivamente – um ativo para

constante atitude colaborativa.

as gerações futuras.
Nesse contexto, consideramos que tudo o que foi
feito teve e continua a ter um real impacto na atividade daqueles que servimos: os nossos associados,
parceiros e comunidade empresarial em geral, na
promoção dos benefícios dos standards globais, na
disponibilização de serviços de valor acrescentado,
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1.2

En qu adra m e nto :

Pla n o E straté g ico 2 01 9- 2021: princ ipa is indic a dores

Até março de 2020, a GS1 Portugal registava

Depois deste auspicioso início de ano, depará-

um ano excecional no que se refere aos princi-

mo-nos com a crise sanitária e económica, decor-

pais indicadores e resultados, apresentados nas

rentes da pandemia. Procurando uma rápida adap-

Contas de Gestão intermédias. Apresentava um

tação às circunstâncias, a GS1 Portugal conseguiu

crescimento de 14,38%, com mais 21 adesões

atingir todos os objetivos corporativos que se

face ao ano anterior e, na sua receita global, sem

propôs, destacando-se o rigoroso cumprimento

considerar imparidades e membership fees, reg-

orçamental medido pelo EBITDA.

istava um crescimento de 56.000€, corresponden-

Relativamente ao rácio dos serviços vs. receitas to-

te a um aumento de 6,5% face ao anterior, muito

tais, registou-se no final do ano um desempenho

suportado, por um lado, pelas novas adesões, que

acima do previsto, isto é, de 31% face a um objetivo

alavancaram a receita de joias e quotas em 34 000€,

de 30%.

correspondentes a um aumento de 5,3%; e, por out-

Ainda a propósito dos demais indicadores corpora-

ro, pelos serviços de identificadores chaves, o nos-

tivos, é de salientar o facto da GS1 Portugal ter atin-

so serviço core de atribuição de códigos, que con-

gido o patamar de organização inovadora definido

tribuíam para um aumento de receita de 11 000 €,

pela COTEC, o que constituiu também um objetivo

correspondentes a um aumento de 13,4%.

corporativo.

Neste primeiro trimestre registava-se também um

No que se refere a joias e quotas, comparativa-

assinalável desempenho dos serviços prestados

mente ao ano anterior, registou-se também uma

pela GS1 Portugal, nomeadamente, da oferta forma-

evolução positiva (+123 000 €, ou seja +4,8%),

tiva, com um impacto de 5 000 €, correspondente

essencialmente assente nas 696 novas adesões

a um aumento de 225,5%; bem como da receita de

faturadas em 2020, o que corresponde a mais 15%

aluguer de salas, assente em parcerias celebradas

do que previsto no nosso Plano Operacional (610

e que, neste início de ano, em contexto pré-pan-

adesões) e a um aumento de 17,3% face ao ano an-

démico, representavam já uma receita de 8 700 €,

terior (2019), ano em que se registaram 593 novas

correspondentes a um aumento de 100% face ao

adesões.

ano anterior. O aluguer de salas, em particular, com

Por fim, e ainda no que se refere aos principais in-

a pandemia viu o seu crescimento condicionado.

dicadores corporativos, importa destacar que em

Estes muito bons resultados preliminares dos nos-

2020 foi feito um investimento importante nos

sos serviços nos primeiros três meses do ano su-

serviços digitais, mais concretamente, na certifi-

portavam o excelente desempenho do nosso rácio

cação e simplificação da plataforma SYNC PT, per-

dos serviços vs receitas totais, um dos nossos tar-

mitindo mais e melhores funcionalidades e assim

gets corporativos, que neste período já se fixava

facilitando a utilização desta plataforma por parte

nos 29,2%, isto é, 0,5% acima do mesmo período

dos nossos associados.

do ano anterior.

Adesões brutas

3

Em net sales Total

2
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2.
Enablers
Estratégicos

2 .1

En able rs Est rat é gico s :

C a p a citação I n te rn a

Plano de Contingência e Recuperação

particular durante este período de incerteza, uma
comunicação constante, formal e informal, muito

No início de março de 2020, quando as autori-

próxima, com toda a nossa equipa.

dades de saúde notificaram os primeiros casos

No final de 2020 a GS1 Portugal não tinha registado

de infeção local por Covid-19, a GS1 Portugal es-

nenhuma cadeia de contágio na sua equipa.

tava já a acompanhar atentamente a evolução da
crise pandémica e a tomar medidas necessárias à

Índice de Excelência

reorganização das suas operações e à adaptação
às circunstâncias, antecipando-se à declaração

O Índice da Excelência é um estudo de clima orga-

do Estado de Emergência. Em finais de fevereiro

nizacional e desenvolvimento do capital humano,

foi criado o Gabinete de Acompanhamento da

realizado pela Neves de Almeida | HR Consulting

Crise (GAC), com o objetivo de monitorizar a

em parceria com a Human Resources Portugal,

evolução da pandemia e ajustar a nossa atividade.

Executive Digest e o INDEG-ISCTE. Este estudo per-

Capacitámos a organização para a prestação re-

mite uma análise do “estado de arte” das práticas

mota dos nossos serviços e colaboração não

de Recursos Humanos em Portugal, premiando as

presencial das equipas, em regime de teletrabalho.

organizações que mais investem e apostam nesta

A segurança e saúde dos nossos colaboradores e

área. Em 2020 a GS1 Portugal realizou, pelo quarto

suas famílias sempre foi o nosso principal objeti-

ano consecutivo, a análise do respetivo Índice de

vo e é condição fulcral à prestação de um serviço

Excelência, sendo que, pela primeira vez, por uma

de excelência aos nossos associados e parceiros.

questão de eficiência e contenção de custos, optou

Adotámos, desde maio, um sistema híbrido de ativ-

por proceder à respetiva aplicação e análise de re-

idade, assente na divisão das equipas “em espel-

sultados com recursos internos.

ho”, sendo que no primeiro mês de retoma das op-

O estudo permite analisar quatro dimensões da ex-

erações na nossa sede definimos uma capacidade

celência: dinâmica organizacional, práticas, clima

máxima de ocupação de 20%. Na fase seguinte do

e gestão das pessoas. A cada uma das dimensões

nosso plano de regresso, com início a 1 de julho de

da excelência corresponde um conjunto de sub-

2020, revimos a capacidade máxima de colabora-

dimensões associadas às questões que melhor as

dores em presença na nossa sede para 50%, com

representam.

a restante equipa em teletrabalho. Monitorizámos

Globalmente, os resultados do estudo foram assi-

atentamente a evolução da situação reportada pe-

naláveis, tendo sido claro, pela análise dos resul-

las autoridades e mantivemos um contacto muito

tados dos últimos quatro anos, uma evolução em

próximo com cada um dos nossos colaboradores,

todas as dimensões avaliadas. Relativamente, às

com grande sensibilidade às circunstâncias pes-

quatro dimensões da excelência, todas apresen-

soais de cada um, nomeadamente, a parentalidade

taram uma evolução bastante positiva, sendo a “ex-

e as responsabilidades com filhos em idade escolar,

celência das práticas” a que apresentou evolução

a necessidade de deslocação em transportes pú-

mais acentuada. É de salientar que todas as di-

blicos, a condição de saúde e a área de residência,

mensões registaram um resultado acima dos 70%,

caso se localizasse em áreas com registo de novos

o que é extremamente favorável, tendo em conta o

surtos. Cada caso foi considerado individualmente,

atual contexto.

não obstante a definição das referidas normas
aplicáveis a toda a organização. Mantivemos, em
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A GS1 Portugal tem evoluído positivamente nas quatro dimensões, refletindo-se no crescimento a nível global (média das
quatro grandes dimensões) ao longo dos últimos quatro anos.

2017

64,5%

2018

67,4 %
76,6 %
79,9 %
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Gestão de Talento e Formação Interna
A GS1 Portugal tem em curso e implementa com periodicidade anual procedimentos específicos no que se
refere à gestão de talento dos seus recursos humanos. Estes procedimentos têm por objetivo a medição e
valorização, por parte dos responsáveis das áreas e departamentos, dos talentos da organização.
No âmbito dos planos de retenção de talento, em 2020 todos os talentos reconhecidos foram envolvidos
em projetos desafiantes, tendo sido proposta formação específica para o desenvolvimento das respetivas
competências.
Em 2020, a GS1 Portugal apostou fortemente na formação interna dos seus colaboradores.
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Comité de Inovação
Conforme previsto no Plano Estratégico trianual de 2019-2021, a inovação constitui um dos facilitadores dos
pilares estratégicos de intervenção da GS1 Portugal. O seu papel transversal na atividade da organização
promove uma cultura de incentivo à participação de colaboradores na identificação de tendências, proposta
de soluções, identificação de sinergias e possibilidades de colaboração.
Para estruturar e sistematizar esse apelo à participação e para promover a avaliação interna e o seguimento
de eventuais iniciativas, foi criado, em 2019, o Comité de Inovação, com representação de todos os departamentos da organização. O Comité de Inovação é um órgão consultivo de gestão do Modelo de Inovação
da GS1 Portugal, com competências no aconselhamento e apoio à tomada de decisão da Direção sobre as
prioridades e áreas de interesse no domínio da inovação.
No ano de 2020, o Comité de Inovação foi responsável pela proposta e planificação das seguintes iniciativas:

I Healthcare Experience: Uma experiência interativa e imersiva dos benefícios dos standards GS1 em ambiente hospitalar;
I Visita Virtual ao CIC - Centro de Inovação e Competitividade: uma visita ao CIC da GS1 Portugal com recurso a realidade virtual;
I GS1 Hackathon: evento liderado pela GS1 in Europe e GS1 Alemanha, que a GS1 Portugal apoiou e divulgou
junto da comunidade empresarial portuguesa com vista à partilha de boas-práticas e mecânicas de promoção da inovação.
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seus serviços. A estruturação e implementação

Innovation Scoring

deste modelo tinha obrigado à redefinição comO Innovation Scoring é um modelo de autodiag-

pleta dos centros orçamentais / de custo, refletin-

nóstico concebido pela COTEC que a GS1 Portugal

do com exatidão a estrutura orgânica e os serviços

se propôs aplicar como mecanismo de avaliação da

prestados pela organização.

sua capacidade inovadora. Importava, para a GS1

Em 2019, o Modelo de Custeio evoluiu para um

Portugal, analisar o seu desempenho, identificar

modelo ABC, que acumulava os overheads de

e avaliar as suas capacidades e oportunidades no

cada área e os distribuía com base nas atividades

que se refere a práticas de inovação.

de cada serviço, exigindo uma revisão da lógica e

A avaliação, que consubstancia uma auditoria ex-

das principais chaves de alocação de custos uti-

terna, elaborada anualmente pela COTEC, tem

lizadas na sua construção. No mesmo ano tinha

demonstrado

da

sido desenvolvido um dashboard financeiro, em

inovação na GS1 Portugal, tendo registado, em

colaboração com a Deloitte. Este dashboard serviria

2020, como corolário dessa tendência, a superação

de base, já em 2020, à implementação do Modelo

da marca dos 400 pontos do Innovation Scoring,

de Custeio com recurso a suporte tecnológico con-

resultado que classifica a GS1 Portugal como orga-

substanciado na ferramenta QlikSense.

nização inovadora.

Esta automatização do dashboard com recurso à

um

crescimento

sustentado

ferramenta QlikSense foi fundamental à transfor-

Dashboard de Controlo de Gestão.

mação dos dados, nomeadamente, ao cálculo de
rácios e indicadores, com integração do sistema

Em 2020, foi implementado pela GS1 Portugal um

Primavera e do CRM.

dashboard de indicadores financeiros, com um en-

Trata-se de um desenvolvimento estruturante,

foque relevante na apresentação dos resultados do

registado em 2020, garantindo à GS1 Portugal um

Modelo de Custeio Activity Based Costing (ABC).

maior controlo, de forma rigorosa e fidedigna, dos

O Modelo de Custeio ABC foi o modelo desen-

custos e rentabilidades dos seus serviços e proje-

volvido pela GS1 Portugal em 2018 para permitir

tos internos, contribuindo também para apoiar as

um maior controlo dos custos e rentabilidades dos

decisões relativas a investimentos futuros.
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O investimento registado, num total de 150.000 €, incidiu
sobretudo sobre ativos intangíveis, no valor de 135.000 €,
relativos, na sua maioria, à atualização dos conteúdos do
Centro de Inovação e Competitividade (CIC), no Edifício
K3, e à conclusão do projeto de simplificação e certificação da plataforma GDSN - Global Data Synchronisation
Network / Sync PT.
Todos estes investimentos foram orientados para o apoio
à transição digital da nossa comunidade associativa.
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Global Registry Platform:

imagem do produto; categoria; peso líquido e país

Certificação Activate Grade

de venda. Essa certificação garante também que,
com autorização dos brand owners, esses dados

A GS1 Portugal obteve, em final de julho de 2020,

podem ser integrados numa plataforma global e

a certificação Activate Grade da sua plataforma

harmonizada, que lhes dá visibilidade internacional.

de Registo Nacional de Códigos. Foi um passo determinante no processo de garantia de acesso à

Verified by GS1

Global Registry Platform, a plataforma global de
dados, harmonizada, criada centralmente pela GS1

O Verified by GS1 é uma solução que permite

e à qual todos os associados da GS1 Portugal po-

confirmar a identidade de um produto e até sete

dem, desde a data de certificação, ter acesso.

atributos, conforme se referiu anteriormente: GTIN,

Esta certificação foi também fulcral à disponibi-

marca, descrição do produto, URL de acesso a ima-

lização do serviço Verified by GS1, um serviço de

gem, categoria, peso líquido e país de venda.

certificação da qualidade de dados que assenta no

A GS1 Portugal foi convidada a ser uma das de-

acesso a essa plataforma e que se detalhará de se-

zanove organizações-membro participantes da se-

guida.

gunda vaga de implementação, em 2020, convite

A certificação Activate Grade e o serviço Verified

que aceitou e a que deu resposta com elevado sen-

by GS1 são fases de um mesmo processo em que

tido de responsabilidade.

o elemento fundamental, a pedra basilar, é a nos-

No último bimestre de 2020 a GS1 Portugal tinha

sa plataforma de registo de dados, RNC, cuja in-

cumprido com a exigente listagem de dimensões

fraestrutura e sistema foram otimizados para per-

e critérios de implementação (quatro dimensões

mitir a partilha e migração de dados para a Global

e dezoito critérios), estando em condições de

Registry Platform, garantindo a respetiva visibili-

avançar com a disponibilização da solução. Nesse

dade a nível global. A certificação Activate Grade,

sentido, começou então a aferir o interesse e mo-

garantida por uma entidade independente interna-

tivação de retalhistas e outras organizações para a

cional, o Drummund Group, atestou o cumprimen-

respetiva adoção e tinha dado início à recuperação

to pela GS1 Portugal de um conjunto alargado de

do histórico de dados, essencial ao desenvolvimen-

pré-requisitos, cuja adoção e implementação exi-

to da solução.

giam a colaboração de um grupo de trabalho inter-

Para a GS1, a nível global, a implementação de

no, multidisciplinar, com vista à integração do RNC

uma solução de verificação como o Verified by GS1

na Global Registry Platform, enquanto infraestru-

exige o carregamento de todas as licenças já

tura global.

emitidas, o histórico e a operacionalização do pro-

A certificação obtida garante que a GS1 Portugal

cesso de carregamento de três a sete atributos de

dispõe de uma plataforma que permite registar e

todos os produtos, no âmbito de um processo de

partilhar os dados que integram o “bilhete de iden-

garantia da qualidade de dados. A GS1 Portugal

tidade do produto”, um conceito adotado pela

acredita nos benefícios deste investimento para a

GS1, a nível global, para facilitar a respetiva comu-

eficiência dos negócios, para a garantia de quali-

nicação e que designa um conjunto de até sete

dade e capacidade de rastreabilidade ao longo de

atributos que consubstanciam a respetiva iden-

toda a cadeia de valor.

tidade: GTIN; marca; descrição; URL de acesso a
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Global Data Model

bebidas alcoólicas, tabaco e alimentação para
animais. Esta versão foi oficialmente ratificada

O contexto pandémico, a restrição de acesso,

como standard GS1.

por longos períodos de tempo, a espaços físicos

Para

conduziu ao generalizado reconhecimento da im-

Model, foi estabelecida uma parceria com a

portância da disponibilização e acesso a dados de

McKinsey & Company para o desenvolvimento de

produto confiáveis, completos e consistentes, per-

um case study. Este relatório concluiu que a pa-

mitindo uma experiência omnicanal contínua. Cada

dronização dos dados fundamentais de produto

vez mais consumidores utilizam os canais online

permite que as empresas despendam menos tem-

pelos imperativos circunstanciais da pandemia. Em

po na gestão de dados e mais na criação de ex-

2020 constatou-se efetivamente um crescimento

periências de consumo diferenciadas.

exponencial do e-commerce mas, já antes disso, o

Durante 2020, a GS1 Portugal acompanhou e par-

recurso a estas plataformas era já uma tendência

ticipou nos desenvolvimentos deste novo standard

crescente pela conveniência. No entanto, a inca-

GS1 a nível global, tendo sido iniciado o processo

pacidade de avaliar fisicamente os produtos, em

de implementação a nível local. Assim, foi realizada

alguns casos, pode constituir uma das maiores bar-

a adaptação tecnológica da plataforma digital de

reiras à conclusão da compra online.

sincronização de dados Sync PT para a integração

Assim, com o objetivo de permitir uma experiên-

da nova estrutura de dados e iniciada a abordagem

cia do consumidor uniforme nos diferentes ca-

ao mercado nacional sobre o projeto.

impulsionar

a

adoção

do

Global

Data

nais de compra, o Global Data Model, um projeto
da responsabilidade da GS1 e do The Consumer
Goods Forum (TCGF) em que as diversas organizações-membro se fazem representar, define uma
estrutura de dados de produto harmonizada a nível
global para simplificar a partilha dos dados entre os
parceiros de negócio e, além disso, para contribuir
para a disponibilização de informação de produto
mais confiável e completa ao longo da cadeia de
abastecimento, incluindo o consumidor final.
Em 2020, o Global Data Model foi testado nas
organizações-membro

da

GS1

da

Bélgica

e

Luxemburgo, da Colômbia, da República Checa,
da Alemanha, da Holanda, da Turquia e dos EUA,
envolvendo fabricantes, retalhistas e parceiros
tecnológicos, nos setores alimentar e near-food.
Esses pilotos permitiram a identificação de pontos
de melhoria e aprendizagem para assegurar uma
implementação bem-sucedida.
Em abril de 2020 foi publicada a versão 1.0 do
modelo de dados global, que incluía as definições
de atributos para os setores alimentar e near-food,
31
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Lean & Green

O ano de lançamento do projeto culminou com
a entrega do primeiro prémio e das primeiras es-

O programa Lean & Green, que a GS1 Portugal

trelas Lean & Green a três empresas: a SantoseVale

representa no nosso país desde final de 2019,

viu o respetivo plano de ação para a redução de

registou em 2020 um significativo impulso. Uma

emissões de CO2 inerentes a operações logísticas

vez validada a estratégia de divulgação e celebra-

reconhecido e validado, tendo-lhe sido atribuído

das as parcerias que garantiriam a operacional-

o prémio Lean & Green; a Delta Cafés e a Nestlé

ização em condições de neutralidade, apesar das

Portugal receberam a sua primeira estrela, atestan-

circunstâncias, o programa foi lançado e registou,

do uma redução de pelo menos 20% da emissão

em Portugal, a primeira edição dos respetivos pré-

de dióxido de carbono inerente às respetivas

mios.

operações logísticas. Os prémios foram simboli-

Ao nível dos parceiros com intervenção na revisão

camente entregues por Sua Excelência o Senhor

e validação dos planos de ação dos candidatos e

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,

dos resultados apresentados, o programa Lean &

numa cerimónia de acesso restrito, com respeito

Green contou com a colaboração de três das mais

das normas sanitárias, no final do evento híbrido

reputadas auditoras a nível mundial: Deloitte, Er-

“Economia Circular e Sustentabilidade”, realizado

nest & Young e Bureau Veritas.

pela GS1 Portugal, no dia 17 de dezembro de 2020.

Apesar das circunstâncias particularmente desafiantes e de ter sido o ano de lançamento, de um

Painéis fotovoltaicos.

total de 13 países representantes do programa,
Portugal foi um dos três com mais empresas par-

O ano de 2020 foi o primeiro ano completo de

ticipantes, contando com a participação de sete

atividade da central solar fotovoltaica, instalada em

empresas de tipologia e atividade sectorialmente

2019.

diversificadas. Assim, em 2020 participaram PMEs

Ao longo do ano, a central permitiu que 21% da

e grandes empresas, empresas de implantação na-

energia elétrica consumida na sede da GS1 Por-

cional e internacional e com intervenção setorial

tugal fosse produzida em modelo de autocon-

abrangente: do setor do têxtil ao setor dos trans-

sumo, evitando emissões de CO2 na ordem das 8,5

portes e logística, passando pelo setor dos bens de

toneladas.

grande consumo (FMCGs).
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Participação em Grupos de Trabalho da GS1 Global
Em 2020, a GS1 Portugal fez-se representar em 24 Grupos de Trabalho do Global Office com frequência de
colaboração variável entre periodicidade semanal a mensal, fazendo-se representar por 10 colaboradores.
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Alguns exemplos de objetivos da intervenção de

tes: nomeadamente GS1 Austrália, GS1 Bélgica, GS1

alguns destes Grupos de Trabalho

Brasil, GS1 Canadá, GS1 China, GS1 Colômbia, GS1
Estados Unidos da América, GS1 Dinamarca, GS1
França, GS1 Guatemala, GS1 Japão, GS1 México, GS1
Quénia, GS1 Reino Unido, GS1 Suécia, GS1 Tailân-

The Future of On Pack Coding

dia. A isto acresce que a GS1 Portugal lidera, com

Este Grupo de Trabalho, de que participam

a GS1 Austrália, a GS1 Estados Unidos, a GS1 Reino

múltiplas organizações-membro, nasceu da ne-

Unido e a GS1 Suécia, uma das quatro áreas de in-

cessidade de estudar e orientar a comunidade GS1

tervenção.

para o futuro da codificação. O GTIN assinalará o

O Grupo de Trabalho completou em 2020 um ano

seu 50.º aniversário em 2021 e o código de barras

e meio de atividade, tendo alcançado resultados

alcançará a mesma efeméride histórica em 2023.

assinaláveis: apresentou uma base de dados de

Se, por um lado, o código de barras já não cor-

casos de estudo que refletem a tendência de sim-

responde à totalidade das necessidades de con-

plificação da codificação; preparou um guia prático

sumidores, retalhistas e entidades reguladoras no

para orientar quem procura simplificar a sua codi-

que se refere à possibilidade de acesso imediato a

ficação; consolidou um repositório de informação,

informação sobre os produtos, o GTIN continua a

disponível para todas as organizações-membro que

dispor de potencial para satisfazer algumas dessas

queiram debruçar-se sobre a temática e abordá-la

necessidades. Mas não todas.

nas suas comunidades de origem; disponibilizou

Tendo identificado esta oportunidade e constatan-

um canal de apoio digital para esclarecer dúvidas

do que os produtores colocam cada vez mais in-

sobre a adequação da codificação utilizada aos

formação nas embalagens dos respetivos produtos

produtos a que se refere.

- por imperativos legais e / ou por opção - a GS1
criou um Grupo de Trabalho que se propõe refle-

Grupo de Trabalho de Dispensa de Dosagens de

tir sobre o futuro da codificação, admitindo vários

Medicamentos (Medication Dose Dispensing)

cenários, com o objetivo de simplificar a rotulagem

Este Grupo de Trabalho foi constituído com o ob-

de produto e cumprindo com todos os requisitos

jetivo de desenvolver um conjunto de orientações

legais, de marketing e de rastreabilidade.

para a identificação e codificação de dosagens de

Esse Grupo de Trabalho internacional é coorde-

medicamentos a administrar em contexto hospi-

nado por Steven Keddie (Senior Director, AIDC –

talar. As orientações estiveram, em 2020, em dis-

Automatic Identification and Data Capture, Global

cussão.

Office) e Kevin Stark (Senior Director, Innovation,
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Global Office). A GS1 Portugal participa neste Gru-

Grupo de Trabalho Mensal de Implementação

po de Trabalho, que integra, para além do Global

do Sistema de Identificação Exclusiva de Dis-

Office, algumas das maiores organizações-membro

positivos Médicos pelas Organizações-Membro

do mundo, em representação dos cinco continen-

(Monthly MO UDI Implementation)
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O objetivo deste Grupo de Trabalho é acompanhar
a implementação do novo enquadramento da GS1
para a implementação do Sistema de Identificação
Exclusiva de Dispositivos Médicos pelas Organizações-Membro (GS1 UDI Policy), perante os novos
requisitos da U.S. Food & Drug Administration para
a atribuição do Sistema de Identificação Exclusiva
de Dispositivos Médicos nos Estados Unidos. Em
2020 foi feita essa monitorização e partilha regular
de informação sobre novos desenvolvimentos.
Subgrupo de modernização do GLN – Global
Location Number: Reutilização e Regras (GLN
Modernization subgroup: GLN Reuse & Rules)
O objetivo deste Grupo de Trabalho é atualizar
as regras de utilização de GLN, com vista à produção

de

recomendações

atualizadas.

Essas

recomendações foram debatidas em 2020, mas
não foram ainda publicadas.
Grupo de Trabalho de Saúde (Healthcare Interest
Group)
O objetivo deste Grupo de Trabalho é promover o
contacto regular entre colaboradores da GS1, em
várias organizações-membro, com intervenção no
setor da saúde, com vista à partilha de informação
e boas-práticas.
Grupo de Trabalho de Frutas e Vegetais da GS1 in
Europe (GS1 in Europe Fruits & Vegetables)
O objetivo deste Grupo de Trabalho é promover o desenvolvimento de soluções de codificação
e melhoria de eficiência no sector dos produtos
frutícolas e hortícolas. Várias possibilidades foram
debatidas em 2020, estado em apreciação.
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Saúde
Em 2020, a GS1 Portugal consolidou o reforço da
sua intervenção no setor da saúde, traduzido no
aumento do número de associados nesse segmento em
particular, mas também na revisão da sua abordagem
ao setor, sistematizando-a na elaboração de um novo
Plano Estratégico de Abordagem ao Setor da Saúde,
enquadrado na estratégia trianual da GS1 Portugal para
2019-2021 e no Plano Estratégico da GS1 Healthcare.
Neste âmbito, foram identificados quatro pilares de
ação: assegurar ações recorrentes, continuar projetos
em execução, abordar novas áreas e implementar novas
tecnologias. Para cada um dos pilares foram definidas
diferentes iniciativas, com objetivos específicos.
As bases de ativação desta nova abordagem foram ainda
lançadas em 2020, com redefinição funcional da equipa
responsável, do que se espera uma intervenção dinâmica
e reforçada em 2021.

39

Dispositivos
Médicos:
global adiada para 2021

identificação

A GS1 Portugal manteve-se ao lado das autoridades,
representantes da indústria e profissionais de saúde,
atuando enquanto entidade facilitadora de informação

Já em contexto pandémico, a Comissão Europeia

e parceiro de confiança para, em colaboração, prestar

aprovou o adiamento para 26 de maio de 2021 da

o apoio considerado necessário.

implementação do Regulamento dos Dispositivos
Médicos (UE) 2017/745 (RDM) e do Regulamento

Projecto Well’s

dos Dispositivos Médicos para Diagnóstico In
Vitro (RDIV), que aprovam a codificação de

Em 2020, a GS1 Portugal deu início a um projeto

dispositivos médicos através do UDI – Unique

inovador

Device Identification, um código de identificação

retalho com o objetivo de, por um lado, fazer um

que deve incluir o código de produto (GTIN) e a

levantamento do estado atual de codificação de

respetiva informação de produção (por exemplo,

unidades logísticas e, por outro, ajudar a corrigir

lote, número de série e data de validade). Na base

os erros junto dos fornecedores para aumentar a

da decisão estiveram os esforços acrescidos a que

eficiência na receção em armazém deste segmento

o setor da saúde estava sujeito.

de produtos.

O Regulamento dos Dispositivos Médicos, adotado

Este projeto lançado no final de 2020 tem previsão

no dia 5 de abril de 2017, define os requisitos

de conclusão para o primeiro semestre de 2021.

para o sistema UDI na União Europeia (UE). Na
mesma data, a UE adotava os Standards GS1
como um dos quatro Sistemas de Identificação

no

segmento

de

parafarmácias

de

Reuniões do Healthcare Users Group
(HUG) e Seminário de Saúde

Única de Dispositivos Médicos (UDI) capazes
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de dar resposta às exigências de uma estrutura

Durante 2020, realizaram-se quatro reuniões do

global e harmonizada para a identificação destes

Healthcare Users Group (HUG) e um Seminário

dispositivos. A partir de então, os Standards GS1

de Saúde. Nas quatro reuniões do HUG, em 2020,

passaram a ser reconhecidos como uma ferramenta

procurou-se continuar a posicionar a GS1 Portugal

a ser utilizada pelos interlocutores com intervenção

junto

no setor da saúde, com vista à implementação do

intervenção no setor da saúde como um parceiro

novo Regulamento da União Europeia. A adoção

com capacidade para acrescentar valor ao longo

do novo Regulamento terá impacto na segurança

de toda essa cadeia de abastecimento, desde a

dos doentes e na rastreabilidade na cadeia de

produção à distribuição. Tendo presente a pressão

valor, uma realidade que teria entrado em vigor no

sem precedentes a que o setor esteve sujeito em

dia 26 de maio de 2020.

2020,

Contudo, face à crise pandémica e sanitária, foi

respostas e soluções, partilhar boas-práticas, criar

solicitado à Comissão Europeia a revisão da data

momentos de reflexão que permitissem equacionar

de implementação do Regulamento, pedido a

cenários, mobilizar e – sempre que possível - agilizar

que a Comissão Europeia acedeu, destacando,

sinergias.

conforme publicado no dia 24 de abril no Jornal

O Seminário de Saúde, por seu lado, realizado em

Oficial da União Europeia, “a necessidade de

formato híbrido, proporcionou distintos momentos

adaptar determinadas disposições transitórias

de discussão sobre a temática “Ecossistema de

constantes do Regulamento”.

Saúde: Lições & Desafios do pós-Covid-19”, tendo

da

comunidade

procurou-se

de

interlocutores

conjuntamente

com

equacionar
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contado com um painel de oradores de referência.

têm um subsistema, concretizado pelo serviço

No primeiro painel foram oradores Fátima Ventura,

de

Avaliadora de Qualidade do INFARMED; Carlos Dias,

despercebidos. Como referiu, a pandemia ofereceu

Coordenador do Departamento de Epidemiologia

uma oportunidade de valorização desses serviços.

do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo

A segunda lição foi a constatação coletiva de

Jorge (INSA); Joaquim Cunha, Executive Director

que dependemos uns dos outros e que a saúde

da Health Cluster Portugal e Pedro Simas, Group

é um bem intangível. A terceira lição referiu-se,

Leader do Instituto de Medicina Molecular (IMM).

como destacou, à importância da informação e da

Já na segunda parte da sessão, foram conhecidas

comunicação, dado que a linguagem preventiva

as perspetivas de João Marques Gomes, Chair da

e da saúde pública não é percebida por todos e,

NOVAhealth; Nuno Loureiro, Diretor de Supply

não existindo uma comunicação eficaz, há um

Chain do Centro Hospitalar Lisboa Norte e Pedro

desencontro entre o clínico centrado no indivíduo e

Lima, Supply Chain & Operations Director do Grupo

o clínico de saúde pública centrado no bem comum.

Luz Saúde.

Pedro Simas, do IMM, corroborou esta afirmação

A intervenção que abriu o Seminário ficou a

e desafiou os especialistas das diferentes áreas a

cargo de Ulrike Kreysa, Senior Vice President da

serem mais acessíveis na partilha de conhecimento

GS1 Healthcare, que destacou a importância da

para que a reação da população não seja de

digitalização na cadeia de abastecimento para

medo, em efeito dominó, pelo desconhecimento

uma maior eficiência na prestação de cuidados de

científico. Sobre o mesmo tema, Fátima Ventura do

saúde.

INFARMED realçou ainda que o desafio passa pela

Carlos Dias, do INSA, iniciou o primeiro painel

agilização dos fluxos de comunicação, de modo

debate explicando que a primeira lição a retirar

generalizadamente acessível, diferenciado.

da crise pandémica foi que os sistemas de saúde

Joaquim Cunha do Health Cluster Portugal salientou

profissionais

que,

muitas

vezes,

passam
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que, com a crise pandémica, compreendemos o

condição clínica.

conceito da centralidade da saúde: em termos

Neste âmbito, Pedro Lima, do Grupo Luz Saúde,

nacionais e europeus, apercebemo-nos do papel

destacou a necessidade de olhar para aquilo que há a

que a saúde tem na sociedade, de forma integrada.

melhorar, mas também para o que já se faz bem.

Joaquim Cunha explicou ainda que o grande fator
desconhecido desta área é que a saúde é uma

Participação no Health Data Forum

atividade exportadora: segundo referiu, Portugal
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exportou produtos de saúde no valor de 1,5 mil

A GS1 Portugal foi parceira do Fórum Hospital

milhões de euros (50% mais do que o vinho e a

do Futuro na primeira edição do Health Data

cortiça), desde o início da crise sanitária.

Forum, cimeira online, organizada nos dias 7 e 8

O segundo painel teve como objetivo debater a

de maio, e que contou também com a Devscope,

cadeia de abastecimento dos hospitais, a importância

Glintt, HLTSYS – HealthySystems, Novartis, Sectra

da digitalização no processo logístico e o motor de

e Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, na

aceleração dos desafios.

qualidade de parceiros.

Com conhecimento no

terreno, pelas funções desempenhadas no Centro

A iniciativa reuniu um amplo consenso entre

Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), Nuno Loureiro

especialistas em dados de saúde, nacionais e

partilhou a sua experiência num dos centros

internacionais, sobre a importância que os dados

hospitalares na linha da frente no combate à pandemia.

podem ter, quer no combate à pandemia, quer na

João Marques Gomes, da Novahealth completou

prevenção de novas vagas e surtos.

a visão do responsável do CHLN, destacando a

As sessões - em formato de partilha de ideias

necessidade de acrescentar valor ao paciente/utente,

- contaram com a presença de 42 especialistas

deixando de medir entidades, passando a avaliar

das áreas da saúde e tecnologia, bem como de

condições clínicas e a medir resultados em saúde e

representantes de entidades públicas nacionais

custos, apelando a uma transformação assente na

e internacionais. Entre as principais conclusões

reorganização e integração de cuidados, com equipas

deste Fórum que contou com mais de 200

multidisciplinares

inscritos e mais de 4.000 visualizações nas redes

dedicadas

a

trabalhar

numa
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sociais destaca-se a importância reconhecida da
colaboração entre o Estado, setor empresarial e
setor social para o desenvolvimento de projetos
relacionados com a partilha de dados em saúde,
com o objetivo de melhorar os cuidados prestados.
Conforme se destacou, a segurança e a privacidade
dos dados são vantagem competitiva da União
Europeia e princípios que podem permitir a criação
de uma base de dados europeia, com o objetivo de
partilhar os dados clínicos dos doentes, um passo
essencial no sentido da diminuição da morbilidade,
da prevenção de doenças e do tratamento eficiente.
O contributo de representantes das autoridades
de saúde nacionais no evento permitiu concluir o
compromisso do Governo com a transformação
digital

do

setor

da

saúde.

Foi

igualmente

assinalado que Portugal quer liderar um processo
de transformação dos sistemas nacionais de saúde
na União Europeia, propondo que se centrem na
gestão inteligente de dados em saúde.
A GS1 Portugal, para além de parceira, acompanhou
os trabalhos e participou no debate, tendo
convidado associados, parceiros e comunicação
social a juntar-se a esta reflexão.
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Fighting Illicit Trade – Parceria com a
Imprensa Nacional Casa da Moeda

O ano de 2020 foi o ano de consolidação. Os
operadores cuja atividade não estivesse ainda
em conformidade com o previsto na legislação –

No âmbito de uma parceria celebrada com a

certamente uma minoria - solicitaram a emissão

Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), a GS1

de identificadores. Para além destes pedidos,

Portugal, numa iniciativa pioneira no universo

a dinâmica de atribuição de identificadores foi

GS1, adotou e adaptou localmente, em 2019, uma

sustentada pela procura de produtos de tabaco,

solução que permite a identificação dos produtos

com os operadores a submeterem diretamente

de tabaco, a respetiva rastreabilidade e inibição da

ao INCM os pedidos de emissão dos respetivos

evasão fiscal, inerente à distribuição de produtos

identificadores. O volume total de pedidos é

contrafeitos no mercado paralelo.

reportado, com periodicidade mensal, à GS1

Esta parceria com o INCM consubstancia a

Portugal. Em 2020 foram atribuídos perto de 950

implementação do previsto na Diretiva 2014/04/

milhões de identificadores, que corresponderam a

EU

um crescimento de 77,62% face a 2019.

sobre

o

sistema

de

rastreabilidade

dos

produtos de tabaco, e do previsto no Regulamento

A GS1 Portugal e a GS1 Espanha, sua congénere

de Execução (UE) 2018/574 da Comissão, que

espanhola são as duas únicas organizações-membro

lhe dá cumprimento, de 15 de dezembro de 2017.

no universo GS1 a dispor desta solução, nos dois casos

Estes diplomas entraram em vigor a 20 de maio

adaptada localmente em parceria com as respetivas

de 2019, com o objetivo de prevenir a falsificação

autoridades nacionais emissoras de moeda.

dos produtos de tabaco e criar instrumentos que
permitam a rastreabilidade da qualidade e origem

Atribuição e Renovação de Códigos LEI

do produto, garantindo a tributação da atividade
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económica pelas autoridades competentes, a atrofia

O código LEI é um código alfanumérico composto

do mercado paralelo e a segurança dos fumadores.

por 20 caracteres (Norma ISO 17442), único,

A solução de emissão de identificadores, concebida

permanente, consistente e que identifica, de

pela GS1, adotada e adaptada pela GS1 Portugal no

forma unívoca, cada entidade jurídica a nível

âmbito da parceria com o INCM, registou em 2019 o

internacional. Este código constitui um requisito

ano de estruturação, lançamento e implementação.

adotado na sequência de uma recomendação

Nesse ano, os operadores económicos solicitaram,

do G20 ao Conselho de Estabilidade Financeira

assim que disponíveis, no último quadrimestre do

(FSB), em reunião realizada em Cannes, em 2011,

ano, os respetivos identificadores para garantirem

e que propunha a constituição de uma entidade

a conformidade da sua atividade com o previsto na

responsável pela emissão de um identificador

legislação.

único e universal para as “entidades legais” que

GS1 Portugal
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contratassem instrumentos financeiros admitidos

apoio da Unidade de Desenvolvimento de Negócio,

a negociação em mercados regulamentados e não

constituída em 2019 e consolidada em 2020.

regulamentados.

O protocolo celebrado com o BPI, em 2019, teve

É essa entidade, fundada pelo FSB em 2014, a Global

também um impacto relevante nestes resultados.

Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) que, por
sua vez, certifica Unidades Operacionais Locais
(LOU-Local Operating Units) que disponibilizam
serviços de registo e renovação destes códigos. As
LOU operam em estrita colaboração com Agentes
de

Registo

locais,

organizações

certificadas

que apoiam as entidades legais que solicitam a
atribuição ou renovação de códigos LEI.
A GS1 Portugal é um Agente de Registo desde
junho de 2018, certificado junto da LOU então
existente no universo GS1, a GS1 Alemanha, só
para emissão e renovação de códigos LEI para
entidades registadas em Portugal. No âmbito
deste

processo,

registou-se,

entretanto,

uma

transferência de competências para o Global Office,
que em 2019 e em 2020, assumiu a função de LOU

Fonte: Global Office - Commission Reports

para todas as organizações-membro da GS1 então
certificadas como Agentes de Registo. No entanto,

Consolidando

no decurso de 2020, uma vez analisada a eficiência

renovações de códigos LEI, a GS1 Portugal registou

o

número

de

atribuições

e

desta centralização da coordenação, foi revista a

em 2020 um aumento de 60% face ao ano anterior,

atribuição de competências no âmbito da prestação

com a atribuição e renovação de 373 códigos

deste serviço e decidido, no final do ano, o retorno

LEI em 2020, face a um total de 233 códigos LEI

das competências de LOU à GS1 Alemanha. Nesta

atribuídos e renovados em 2019. Do total de 373

redefinição, a GS1 Portugal viu as condições de emissão

códigos LEI atribuídos em 2020, 70 pedidos foram

e renovação de códigos revistas, impondo métricas

encaminhados para a GS1 Portugal pelo BPI, no

mais exigentes do ponto de vista da rentabilidade

âmbito da parceria celebrada.

da operação local. No entanto, e em contrapartida, a

Ainda em 2020, a GS1 Portugal foi eleita por

GS1 Portugal alargou o seu âmbito de competências

30 organizações-membro da comunidade GS1

para atribuição, renovação e transferência de códigos

também certificadas como Agentes de Registo

LEI ao Brasil. Estas novas condições terão impacto

para integrar o LEI Steering Committee, com efeito

apenas na operação de 2021.

a partir de julho de 2020. A participação neste

Em termos de desempenho, 2020 foi um ano

Comité permitiu à GS1 Portugal dispor de maior

de

na

intervenção e desempenhar um papel mais ativo

atribuição, como na renovação de códigos LEI

no processo de tomada de decisão, a nível global

pela GS1 Portugal. Este crescimento foi fortemente

relativo a este serviço.

crescimento

muito

substancial,

tanto

impulsionado por uma reestruturação interna da
equipa dedicada à prestação deste serviço e pelo
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Projeto de blockchain – prova de conceito

dar resposta e identificando, junto dos parceiros,
quem poderia testar, com codificação distintiva

tendências

nos seus produtos, bidimensional, transversal a

de mercado, a GS1 Portugal tem procurado

toda a cadeia de valor, até ao interface final com o

desenvolver uma solução de identificação que

consumidor – a loja. A Gelpeixe foi o parceiro que

permita também a rastreabilidade de produtos,

aceitou participar neste desafio connosco em 2021.

deste a produção da matéria-prima, passando pela

Ao integrar no projeto de blockchain este elemento

eventual transformação e distribuição, até à entrada

de rastreabilidade em loja, a GS1 Portugal propõe-

em loja. Para operacionalizar esta solução, a GS1

se testar a solução mais inovadora e ambiciosa das

Portugal tem procurado selecionar um suporte

soluções atualmente disponíveis.

tecnológico robusto, que garanta mais segurança

De acordo com a solução concebida e em teste, à

e confidencialidade.

medida que o processo operacional vai decorrendo,

Com vista à implementação deste projeto, a GS1

segundo o normal funcionamento das atividades

Portugal associou-se à consultora Deloitte, ainda

das empresas participantes, a informação de

em 2019, e deu início à apresentação do conceito

produto vai sendo gerada e armazenada em

a reconhecidos retalhistas e produtores, com o

blockchain, em formato acessível a todos os

objetivo de testar uma solução deste cariz. Assim,

parceiros, suscetível de partilha, no âmbito de

em 2020 aceitaram participar na prova de conceito

um processo que vai construindo um histórico

dois distribuidores - a Jerónimo Martins e a Sonae

cumulativo de dados de produto. Note-se, no

MC; quatro produtores dos setores alimentar e de

entanto, que a disponibilização dessa informação

bebidas - a Gelpeixe, a Unilever, a CentralCer e a

decorre de um muito rigoroso controlo de acesso

Delta Cafés; e um operador logístico - o Grupo Luís

e de permissões.

Simões. A participação destes parceiros permitiu

O projeto piloto que sustenta a prova de conceito

avançar, em 2020, com o desenho do processo.

teve início no final de 2020, com a partilha de

Ainda em 2020, e uma vez desenhado o processo,

informação pelos participantes na cloud e com o

foi possível proceder à identificação do parceiro

teste dos principais indicadores de desempenho e

tecnológico, a TE-Food, que permitirá estruturar

das mais-valias que a solução pode oferecer. O que

uma abordagem que sirva a prova de conceito e

o enquadramento legislativo em vigor determina é

que evolua posteriormente para uma solução de

a obrigatoriedade de garantia de acesso, por todos

mercado, oferecendo às empresas participantes

os interlocutores com intervenção nas cadeias de

uma resposta válida e segura de identificação e

abastecimento, a informação relativa aos níveis

rastreabilidade de produtos ao longo da sua cadeia

anterior e posterior de cada um na cadeia de

de abastecimento culminando com o ambiente de

abastecimento. O que o projeto em teste permite

loja.

é o acesso imediato, por qualquer interessado

Esta amplitude alargada do projeto, prevendo a

no processo, participante ou entidade externa

integração da rastreabilidade em loja, constitui um

(autoridades de saúde, agentes de fiscalização ou

elemento extremamente diferenciador, considerado

outros) a pontos muito anteriores ou posteriores à

e integrado no final de 2020, a pedido dos retalhistas

posição relativa de cada elo interveniente na cadeia

participantes. Constitui um desafio ambicioso - mas

de abastecimento, garantindo um mapeamento

mobilizador - que a GS1 Portugal abraçou no final

exaustivo do processo. Esta possibilidade é garantia

de 2020, ajustando o processo desenhado para lhe

de rastreabilidade, fundamental, por exemplo, em

Acompanhando
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as

mais

recentes
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situação de necessidade de retirada de um produto

Considerando

o

período

do mercado. O desafio abraçado no final de 2020

obrigatório,

de integração do ambiente de loja consubstancia,

do ano, como seria de prever, as categorias de

a este nível, uma mais-valia determinante.

alimentação essencial foram as que registaram um

verificado

de

nos

confinamento

primeiros

meses

maior crescimento de volume.

Estudos de Níveis de Serviço

Quando questionados sobre os constrangimentos
provocados

Em

2020,

48%

dos

fornecedores afirmaram ter sentido dificuldade no

exclusivamente

abastecimento de matérias-primas ou embalagens.

remoto com potenciais participantes e parceiros,

Para ultrapassar esta situação, afirmaram ter

a GS1 Portugal apresentou nova edição dos seus

recorrido a estratégias tais como a elaboração de

estudos de níveis de serviço Benchmarking Supply

planos de back-up para fornecedores e fábricas,

Chain e Benchmarking Saúde. Ainda assim, em

aumento de stocks, constante comunicação com

traços gerais, nestes dois estudos:

os fornecedores a montante ou recurso a fonte de

de

circunstâncias

pandemia,

eminentemente

adversas

em

pela

contacto

quase

abastecimento alternativa.
I Aumentou o número de empresas envolvidas;

No que se refere aos Planos de Contingência, este
estudo analisou também as principais medidas de

I Adaptaram-se os estudos ao contexto, incluindo

segurança adotadas nas empresas participantes,

um capítulo que análise sobre o impacto da

nomeadamente,

pandemia nos negócios;

realidade que se tornaria a norma para a maioria

o

teletrabalho,

uma

nova

das empresas.
I No benchmarking de saúde foi incluído um novo

Dadas

fluxo de análise, representando a visão centralizada

os planos de recuperação que as empresas

dos grupos de farmácias.

participantes, à data de realização do estudo,

as

circunstâncias,

o

estudo

analisou

estavam a estruturar, destacando, sobretudo,
a importância do contacto com os clientes, a

Estudo dos Níveis de Serviço –
Benchmarking Supply Chain

obrigatoriedade de uso de máscara, os protocolos
de higiene e segurança, as regras de utilização de
espaços comuns e a divisão da equipa em espelho,

Perante a situação pandémica, a GS1 Portugal

o foco na inovação, a necessidade de adoção de

incorporou um capítulo especial na edição de 2020

novos mindsets e a afirmação das vendas online.

do Estudo dos Níveis de Serviço – Benchmarking

Em termos das principais mudanças e fatores-

Supply Chain. Esta iniciativa pioneira teve por

chave que irão permitir melhorias na supply chain,

objetivo registar, analisar e avaliar o impacto da

o estudo destacou a importância da colaboração,

pandemia na cadeia de abastecimento, assim

do e-commerce, da inovação e da sustentabilidade.

como perspetivar a recuperação dos negócios.
O estudo foi realizado com base em dados
recolhidos durante o mês de maio de 2020, junto
de 32 Fornecedores e 5 Retalhistas, em pleno
Estado de Emergência, refletindo em tempo real
os impactos e perspetivas.

47

Estudo dos Níveis de Serviço –
Benchmarking Saúde
Depois dos resultados do Estudo de Níveis
de Serviço - Benchmarking Supply Chain, em
setembro de 2020 foram conhecidos os resultados
do Estudo de Níveis de Serviço - Benchmarking
Saúde, prevendo a avaliação das entidades do
setor da saúde sobre os níveis de serviço durante o
período de confinamento.
Apesar das diferenças setoriais, registaram-se
algumas conclusões semelhantes, por força das
circunstâncias,

nomeadamente,

a

necessidade

de prever comportamentos, de prevenir eventual
disrupção e garantir respostas eficientes.
O estudo contou, em 2020, com uma nova categoria
de participantes – os grupos de farmácias – tendo
registado um aumento substancial de participantes,
na ordem dos 26%: de um total de 257 empresas
participantes em 2019, em 2020 o estudo contou
com 323 empresas.
Em termos dos principais fatores-chave a reter,
transversais aos quatro grupos de participantes,
foram identificadas quatro linhas de melhoria e
quatro ações para o futuro.
No que se refere às linhas de melhoria, o estudo concluiu
a importância da colaboração, com vista a uma maior
agilidade e flexibilidade; o caráter incontornável da
transparência, para melhorar a visibilidade da cadeia
de valor; a necessidade da constante análise de riscos,
para prever disrupções; e a resiliência, com vista a uma
adaptação rápida à mudança.
Quanto às quatro linhas orientadoras de futuro,
este estudo destacou a importância dos planos de
contingência; da colaboração entre supply chain,
áreas comerciais, fornecedores e distribuidores;
da adaptação dos planos de ação à estratégia e
a objetivos concretos, bem como da criação de
grupos de trabalho ágeis e que permitam reagir e
readaptar.
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Ecossistema Digital da GS1 Portugal Simplificação e Certificação da Sync PT

integrada todo o ciclo de vida dos produtos, bem
com a ligação aos seus sistemas internos, tornando
a plataforma uma ferramenta fundamental na

Os projetos implementados pela GS1 Portugal, em

gestão de informação sobre os produtos.

2020, no âmbito dos serviços digitais, resultaram

Para promover um mais estreito alinhamento

de uma aprofundada análise ao sistema GDSN.

entre parceiros, a plataforma SyncPT passou a

Essa análise considerou a abordagem adotada por

dispor ainda de um novo módulo de gestão de

outras organizações-membro, nomeadamente, a

etiquetas logísticas que permite às empresas

GS1 México e a GS1 Suécia, e procurou dar resposta

utilizadoras gerir os respetivos Serial Shipping

a objetivos estratégicos locais e globais, tendo

Container Codes (SSCCs), ou Números de Série

em conta as possibilidades de implementação em

da Unidade Logística, a chave de identificação da

termos de arquitetura e tecnologia a utilizar.

GS1 que permite identificar e rastrear de forma

Na

Portugal

única e inequívoca a unidade logística. Este novo

implementou, em 2020, dois projetos estruturantes

módulo permite às empresas utilizadoras uma

ao nível dos serviços digitais - a certificação e a

monotorização

simplificação das respetivas plataformas – que se

dados de produto ao longo da cadeia de valor,

inserem num desígnio mais alargado de criação de

possibilitando a respetiva conformidade com os

um ecossistema de soluções digitais da GS1 Portugal.

requisitos de mercado. Com base, por um lado, na

A certificação das plataformas digitais visou

experiência de implementação de vários projetos

capacitar

maior

de eficiência em armazém, ao longo dos anos e, por

autonomia tecnológica. A total dependência de

outro, nos insights partilhados no âmbito do Grupo

colaborações externas em termos tecnológicos pode

de Trabalho de Boas-Práticas na Implementação

consubstanciar, por vezes, uma fragilidade e um risco

de Standards e Etiquetas Logísticas, resultou

que a capacitação interna e a centralização do capital

claro para a GS1 Portugal que um dos principais

intelectual na GS1 Portugal, a este nível, podem evitar.

constrangimentos à eficiência ao longo das cadeias

No que se refere à simplificação das plataformas da

de valor era a falta de qualidade das etiquetas

GS1 Portugal, também implementada, definiram-

logísticas

se dois objetivos: por um lado, em termos

Nesse sentido, o novo módulo propõe-se apoiar os

tecnológicos, procurou-se simplificar e otimizar

utilizadores na superação dessa limitação.

a infraestrutura tecnológica, o que permitirá, no

Os serviços digitais da GS1 Portugal envolvem

futuro, uma maior eficiência na manutenção das

múltiplos conceitos, processos e tecnologias. Com

soluções; e, por outro, em termos funcionais,

vista a promover a respetiva integração e ajudar os

procurou-se melhorar a usabilidade, eliminando

utilizadores a identificar qual o processo certo para

elementos de complexidade da plataforma.

criar ou procurar os produtos de que necessita,

Para além destes dois projetos estruturantes, e

clarificando as vantagens do processo selecionado,

consolidando a prioridade dada à simplificação,

a GS1 Portugal chamou a si a responsabilidade

a GS1 Portugal acrescentou ainda às plataformas

de criação de um ecossistema digital que integre

digitais uma nova componente

de Product

todos os conceitos, processos e tecnologias.

Information Manager (PIM) para que as empresas

Note-se que, para além da plataforma Sync PT,

utilizadoras das plataformas digitais da GS1 Portugal

certificada e enriquecida com uma funcionalidade

e, em particular, da Sync PT, possam gerir de forma

de

sequência

a

dessa

GS1

análise,

Portugal

a

para

GS1

uma

mais

alargada

disponibilizadas

Product

Information

dos

pelos

respetivos

fornecedores.

Management;

e

da
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plataforma de Registo Nacional de Códigos – RNC,
também certificada com o Activate Grade que

Data Quality & Regulatory Affairs –
Serviço Especialista de Dados

a capacita para a partilha de dados com a Global
Registry Platform, a GS1 Portugal iniciou em final de

Num ano desafiante, de grandes dificuldades e

2020 a disponibilização do serviço Verified by GS1 e

constrangimentos devido à crise pandémica, a

prepara-se para adoção do Global Data Model, que

área de Data Quality & Regulatory Affairs apoiou

visa simplificar e harmonizar a troca de dados mestre

os associados da GS1 Portugal na garantia da

a nível global.

qualidade da informação dos seus produtos, ao

Com o ecossistema digital da GS1 Portugal, o objetivo

seguir de perto as mais recentes atualizações legais

é integrar numa única plataforma tecnológica todas

e antecipando as suas implicações nas soluções

estas abordagens, simplificando a vida aos utilizadores

digitais disponibilizadas.

que passarão a dispor de um único local para gerir os

Neste sentido, o serviço Especialista de Dados

produtos (desde a criação até à partilha com os seus

permitiu a garantia da qualidade da informação

clientes incluindo todos os requisitos existentes), bem

dos produtos partilhada pelos subscritores deste

como um único ponto de entrada e saída. A ligação

serviço, através do qual, após uma cuidadosa

aos diversos standards e plataformas globais é uma

análise à rotulagem dos géneros alimentícios

funcionalidade de backoffice do ecossistema, a que o

pré-embalados,

utilizador não é exposto.

especializada

Ao integrar processos com recursos a uma

informação relativamente à legislação – nacional e

nova solução tecnológica, a GS1 Portugal passa

europeia. Essa análise, com recurso a artes finais,

a

plataformas

fichas técnicas e imagens de produto, teve ainda

vantagens adicionais: por exemplo, os produtores

em consideração as boas práticas de mercado.

/ fornecedores passam a dispor de um local único

Assim, considerando estas duas dimensões - boas

para criar, atualizar e partilhar o BI dos produtos; e

práticas e legislação – o serviço Especialista de

os retalhistas passam a dispor também de um local

Dados promoveu um maior alinhamento no fluxo

único para aceder ao BI do produto e à informação

de informação entre produtores e retalhistas,

regulamentar de que necessitam.

alertando

oferecer

aos

utilizadores

das

por

via

verificou

para

digital,
a

eventuais

uma

equipa

conformidade

oportunidades

da

de

melhoria na informação contida em rotulagem.
Em 2020, o interesse pelo serviço Especialista
de

Dados

registou

um

crescimento

muito

acentuado, com uma taxa de crescimento de
187%, relativamente a 2019, assente na contratação
do serviço por empresas de dimensão variável:
grandes

multinacionais

e

médias

empresas,

produtores e retalhistas – estes na gestão da
qualidade da informação das suas marcas próprias
– reconheceram os benefícios da contratação deste
serviço especializado.

z
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Serviço Especializado de Recolha e
Análise de Dados: Validata

da equipa e redefinição de prioridades: foram
centralizados esforços na divulgação das medidas
de higiene e segurança entretanto definidas e

GS1

adotadas no contacto com parceiros de negócio

Portugal tem como principal objetivo assegurar a

e que permitiriam viabilizar a prestação do

qualidade dos dados de produto. Assim, simplifica

serviço.

a

O

serviço

Validata

disponibilizado

pela

Esta

iniciativa

acabou

por

traduzir-

informação

se na adjudicação de alguns novos projetos,

indispensável à comunicação dos dados dos

nomeadamente, com a Makro e com o Intermarché,

produtos entre parceiros de negócio, facilitando

no âmbito da verificação da qualidade dos dados

a informação necessária para que o consumidor

para a venda online; e com os Grupos AUCHAN

tenha uma experiência online semelhante à que

e Jerónimo Martins, no âmbito da qualidade dos

teria em ambiente de loja. Permite a criação de um

dados para processos logísticos e sustentabilidade.

conjunto de imagens de qualidade, a digitalização

Em suma, mesmo tendo em conta as adversidades,

e análise dos dados de rotulagem de acordo com

foi possível cumprir os objetivos definidos no

a legislação em vigor e as melhores práticas de

início do ano, fechando o ano de 2020 com uma

mercado, garantindo a qualidade da informação.

expectativa otimista para o ano 2021, suportada

Trata-se de um serviço baseado em standards GS1.

sobretudo pelo reconhecimento da importância

O ano de 2020 foi um ano desafiante para a GS1

fulcral do comércio online e da disponibilização de

Portugal, no âmbito da prestação deste serviço. Se,

dados de produto de qualidade.

por um lado, o despertar das atividades económicas

Apesar

para modelos de distribuição suportados por canais

desafiantes para o serviço, em 2020 verificou-

digitais e pelo e-commerce consubstanciavam

se a consolidação da diversificação dos setores

recolha,

análise

e

partilha

da

das

circunstâncias

particularmente

uma oportunidade, as restrições impostas pela
crise sanitária aos movimentos de pessoas e à
operação física de muitas atividades limitaram as
possibilidades de ativação do serviço que, ainda
assim, registou uma performance assinalável.
É incontornável constatar que grande parte dos
projetos previstos foi afetada, em particular no
segundo trimestre, em contexto de confinamento
geral: as primeiras fases dos projetos de prestação
de serviço Validata integram invariavelmente uma
componente operacional, que obriga a deslocação
de equipas – da equipa da GS1 Portugal prestadora
do serviço às instalações das entidades contratantes
ou de representantes destas às instalações da GS1
Portugal, dotadas desta capacidade em 2019, para
descarga dos produtos que serão alvo de prestação
do serviço.
A evolução da pandemia e a preparação da GS1
Portugal para o desconfinamento, no terceiro
trimestre, no âmbito do Plano de Continuidade
e Recuperação, impuseram uma readaptação
51

trabalhados,

na

Sogenave: desenhar uma solução que permitisse

captação e tratamento de imagem como elemento

apresentando

a

àquela organização dispor de mais dados e de

diferenciador,

disponibilizando

excelência

de

dados de mais artigos, com maior qualidade e

qualidade, que podem ser utilizadas em suportes de

imagens

rapidez, mas simultaneamente reduzindo os custos

comunicação físicos, como catálogos, mas também

associados à captura e gestão desses dados.

em materiais de marketing ou em plataformas

Para responder a este desafio, foi constituída

digitais de comércio eletrónico, substancialmente

uma equipa multidisciplinar de que fizeram parte

reforçado pela situação de pandemia.

representantes dos Departamentos de Projetos,

Já com maturidade alcançada no setor do Retalho

Gestão de Stocks e Compras da Sogenave, bem

e Bens de Consumo, 2021 marcou a ampliação

como responsáveis de Consultoria e Projetos, do

da abrangência do serviço aos setores têxtil, do

serviço Validata e da plataforma Sync PT da GS1

vestuário, calçado e ótico no que consubstanciou

Portugal.

uma evolução natural e necessária. Apesar das

No decorrer do projeto, em estreita colaboração,

diferenças entre e-commerce e ambiente de

esta equipa analisou as bases de dados de produtos

compra físico, o serviço Validata alargou a estes

da Sogenave, procedeu ao mapeamento de circuitos

novos setores a possibilidade de oferecer ao

de informação e redefiniu processos de abertura

consumidor / cliente uma experiência de compra

de código. O resultado deste trabalho conjunto

online tão boa ou melhor do que teria numa loja

lança as bases para o possível aprofundamento e

física, garantindo a disponibilização de informação

ampliação da colaboração a outros domínios em

completa, rigorosa e atualizada sobre o produto,

2021.

associada a imagens atrativas que representem a
realidade.

AMF -Transitários, Lda.: projeto de consultoria de

Foi neste âmbito que o serviço registou em 2020

processos logísticos

elementos estruturantes de inovação. Com mais de
seis anos de experiência em fotografia profissional

A AMF-Transitários, Lda. tornou-se associada da GS1

especializada no setor dos Bens de Grande

Portugal em 2020 e, logo no primeiro mês enquanto

Consumo, o serviço levou essa competência a outros

empresa associada, contactou a GS1 Portugal e

setores ajustando-se às respetivas necessidades

solicitou uma colaboração com vista à redefinição

específicas,

de

dos processos de receção, movimentação de

imagem, de que as composições a 360 graus são

apresentando

novos

formatos

mercadoria entre armazéns, armazenamento e

exemplo, otimizando a experiência do consumidor.

expedição/exportação de mercadorias.
A redefinição destes processos tinha como objetivo

Consultoria

a incorporação na arquitetura logística da AMF –
Transitários, Lda. de um novo sistema de gestão de

Sogenave: projeto de consultoria de alinhamento

armazém que a AMF-Transitários, Lda. pretendia

e qualidade de dados

implementar.
Numa primeira fase, a GS1 Portugal procedeu à
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Em 2020 foi lançado à GS1 Portugal um novo

identificação dos atributos a serem codificados

desafio por parte do Conselho de Administração da

(localizações, unidades logísticas, colaboradores,

GS1 Portugal
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ativos retornáveis e documentos) e, numa fase
posterior,

emitiu

standards

GS1

recomendações

que

melhor

quanto

responderiam

aos
às

necessidades da AMF-Transitários, Lda.
Para este projeto, a GS1 Portugal alocou quatro
recursos, ao longo de três meses, com perfis de
supervisão, gestão e competência técnica, de
forma a garantir que todos os processos sugeridos
se enquadravam nas melhores práticas do mercado.
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4. 3

Pilares E st rat ég icos:

C a p a citar e asse ssorar

Formação

Monteverde & Associados. Para além disso, celebraramse parcerias e mobilizaram-se colaborações que

O catálogo formativo da GS1 Portugal para 2020

permitiram abordar temas de caráter geral, de interesse

integrava já, no início do ano, uma oferta muito

para os associados, nomeadamente, sustentabilidade,

substancial e representativa de ações formativas

gestão de liderança e gestão de reclamações. Foram

online, em termos de temas cobertos.

introduzidos novos temas próximos da atividade

No entanto, num contexto em que as formações

da GS1 Portugal, nomeadamente, “Supply Chain e

presenciais teriam de ser canceladas, com o início

Gestão por categorias”, “Metodologia Lean Logistics”,

do Estado de Emergência, em março de 2020, essa

“Codificação no setor do pescado” ou “e-Commerce”.

oferta carecia de profunda reformulação.

Num outro registo, e para satisfazer necessidades

Assim, em resposta ao cancelamento de ações

específicas de alguns associados, em modo cus-

presenciais, a GS1 Portugal conseguiu, de modo

tomizado, adotou-se uma abordagem experimental

célere, proceder à rápida adaptação da sua oferta

a novos temas em contexto de formação à medida,

formativa, criando uma nova oferta de cursos online,

nomeadamente sobre a conformidade de produtos

com um custo associado, e ampliando a oferta de

químicos e sobre rotulagem para nutrição animal.

webinars, ações formativas de mais curta duração do

É ainda de assinalar uma notória aproximação ao

que os cursos online, gratuitas. Esta adaptação só foi

meio académico, assente em múltiplos contactos

possível na sequência de uma melhoria na plataforma

estabelecidos com vista à celebração de possíveis

de suporte às ações formativas, permitindo novas

protocolos, dois dos quais estariam a ser ultimados

práticas de formação online.

no final de 2020.

Em termos temáticos, o contexto impunha também

Assim, a oferta formativa afirmou-se como um

uma revisão dos conteúdos programáticos. Assim,

serviço de valor acrescentado reconhecido e muito

procurou-se,

ações

valorizado no portfolio de serviços da GS1 Portu-

formativas que abordassem temas jurídicos, em

gal, pertinente, flexível e relevante para a atividade

parceria com a sociedade de advogados Batista,

dos associados.

por

exemplo,

disponibilizar

Principais indicadores da formação GS1 Portugal em 2020

Tipologia das ações formativas (2020)
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A GS1 Portugal registou, em 2020, 215 horas

Este

de formação, correspondentes a um volume

partilha de casos de sucesso, de atividades,

formativo de 3175 horas (número de horas de cada

processos ou boas-práticas de superação das

ação vs número de formandos participantes). Das

restrições da crise pandémica que poderiam ser

19 ações formativas anuladas, correspondentes

inspiradores para outras organizações – a rúbrica

a um total de 96,5 horas formativas, 12 ações,

“E ainda”. Para além desta, a e-newsletter diária

correspondentes a 84 horas, foram canceladas

incluía ainda a atualização dos dados da crise

devido às restrições inerentes à crise sanitária.

sanitária e pandémica, remetendo para as fontes

suporte

previa

ainda

uma

rúbrica

de

governamentais e autoridades de saúde emissoras
dessa informação com frequência diária.
A recetividade de associados e stakeholders a este

Projetos de Comunicação da GS1 Portugal

suporte, medida pela análise também diária de
taxa de abertura e consulta das principais notícias

Com o confinamento geral, decretado em meados

e temas comunicados, conduziu à continuidade do

de março de 2020, a GS1 Portugal assumiu como

projeto com uma nova identidade (COMUNICAR

prioridade o reforço da proximidade relativamente

GS1 Portugal), quando do primeiro momento de

aos associados e stakeholders. Assim, e numa

desconfinamento, em final de junho.

manifesta expressão da sua visão e missão, assumiu

O propósito mantinha-se – facilitar informação

o papel de entidade facilitadora de informação,

a associados e stakeholders – mas o formato

conforme previsto também no Plano Estratégico

de

para o triénio 2019-2021.

preferências que a análise de hábito de leitura

Foi deste desígnio que resultou a criação de novos

da audiência denotava: adotou-se uma versão

suportes de comunicação e uma presença alargada,

diária com ainda maior enfoque na componente

sistemática e sustentada em canais de comunicação

informativa, de atualidade, veiculando novidades

que permitiram fazer chegar informação relevante

quanto

a associados e stakeholders.

impacto na atividade de associados e parceiros;

ativação

a

registava

iniciativas

ligeira

das

adaptação

autoridades

às

com

complementou-se esta edição diária, em regime de

FLASH GS1 Portugal e COMUNICAR

teste, a uma nova edição semanal, enviada à sexta-

Poucos dias após o início do primeiro Estado de

feira, um pouco mais alargada, com espaço para

Emergência, e com a totalidade da equipa em

artigos de opinião e secções setoriais.

teletrabalho, a GS1 Portugal concebeu o FLASH GS1

O teste deste formato permitiria concluir que

Portugal, uma e-news sobre temas da atualidade

a preferência da audiência era por um suporte

com impacto na atividade de associados e parceiros.

noticioso ligeiro, com um forte pendor informativo,

A pesquisa diária, da responsabilidade da equipa

mas que incluísse também alguns elementos

da GS1 Portugal, dava origem a uma lista restrita de

de

temas e títulos de notícias considerados relevantes,

evolução da crise sanitária, ajustamento dos vários

à luz de um estatuto editorial de neutralidade,

setores e casos de sucesso. Esse foi o formato

independência, abrangência e relevância para

que vigorou, por isso, após conclusão do teste da

associados e stakeholders inicialmente definido.

edição semanal.

otimismo,

informação

determinante

sobre
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Em algumas edições das e-newsletters foi produzido conteúdo específico pela equipa editorial da GS1
Portugal, nomeadamente, vídeos com testemunhos de representantes dos Órgãos Sociais da GS1 Portugal e
líderes de organizações de referência sobre a adaptação a tempos de pandemia, banners promocionais das
ações formativas, questionários, entre outros.

FLASH
GS1 Portugal
COMUNICAR
GS1 Portugal
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Eventos

de Fernando Matos, Presidente da Data Science
Portuguese Association, sobre “Melhores decisões

Evento presencial – Seminário de Supply Chain

com base em Dados”; o terceiro painel, liderado
por Miguel Castro Neto, Professor da NOVA

O Seminário GS1 Portugal de Supply Chain foi o

Information Management School (IMS), incidiu

único evento presencial realizado pela GS1 Portugal

sobre “Conectividade: Smart Cities: Urbanismo,

em 2020, no dia 5 de março, no Campus do Lumiar,

Mobilidade e Logística”;

subordinado ao tema “Gestão 4.0 com Inovação

responsabilidade de João Silveira Lobo, Professor

e Sustentabilidade”. O objetivo deste Seminário

da NOVA SBE Executive Education, trouxe à

foi promover uma reflexão sobre o impacto da

discussão o “Papel da Inovação nas Competências

gestão 4.0 na transformação digital e o respetivo

Digitais dos Novos Líderes”.

impacto na cadeia de abastecimento das empresas

O evento contou com 127 participantes, o que

e na economia nacional, contando com contributos

correspondeu a um aumento de 76,4% face ao ano

de especialistas em data science, logística e

anterior.

e o último painel, da

transportes, planeamento urbano e conectividade,
recursos humanos, retalho e distribuição.

Eventos híbridos

O evento contou com uma intervenção de abertura
do Secretário de Estado do Planeamento, José

A crise sanitária e pandémica inviabilizou a

Gomes Mendes; com um Painel Debate sobre o

realização

impacto de abordagens tecnológicas, como a

previstos, tendo obrigado a uma adaptação total

inteligência artificial, a Internet of Things (IoT) e

do calendário planificado, considerando novos

as tecnologias de bockchain, tanto para os novos

temas e formatos, nomeadamente, eventos em

modelos de consumo, como para os processos

formato digital e eventos híbridos, procurando o

logísticos das empresas.

suporte tecnológico e as equipas externas de apoio

No debate participaram Ana Leandro, Diretora

que permitissem essa adaptação.

de Logística e Supply Chain do Grupo Auchan;

Em termos de infraestrutura de suporte, procedeu-

Jörg Deubel, Diretor de Supply Chain da Nestlé

se também a um ajuste do auditório da GS1 Portugal

Portugal; Luís Cabrita, Customer Service Manager

à respetiva conversão em estúdio, sempre que

da Sociedade Central de Cervejas; Pedro Nunes,

necessário, para viabilização dos eventos híbridos,

Supply Chain Senior Project Manager na Sonae MC

quando a presença de oradores fosse possível.

e José Fradeira, Sales Director da Vitacress.

De modo complementar, o alinhamento temático

Do programa faziam ainda parte quatro painéis

dos eventos digitais e híbridos em 2020 foi

complementares, com o contributo e a visão

também pensado à luz das circunstâncias, dos

crítica de reconhecidos especialistas, seguidos de

temas que poderiam ter real impacto na atividade

sessões de perguntas e respostas, que podiam ser

de associados e stakeholders. Em termos de

colocadas, quer pelo público presente, quer por

preparação, de meados de março a julho de 2020

participantes não presentes através da app do

procedeu-se ao necessário ajustamento temático,

evento.

tecnológico e estrutural, tendo sido realizados,

O primeiro painel foi da responsabilidade de Rui

a partir de julho, cinco eventos híbridos, com

Rufino, representante da APLOG - Associação

periodicidade de um por mês, apenas com um

Portuguesa de Logística, sobre o tema “Logística

interregno em agosto.

dos

restantes

eventos

presenciais

e os Transportes como Fator de Diferenciação
Estratégica”; o segundo painel, da responsabilidade
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Em jeito de síntese…

tendo em conta, nomeadamente, as dinâmicas
específicas que as marcas registam no que se

No evento Digital e a Ciência dos Dados, realizado

refere à respetiva promessa de valor. Refletiu-se

a 30 de julho, foram debatidos temas tais como o

sobre o processo de pesquisa e compra e sobre a

aCommerce, designando a forma como a inteligência

afirmação do e-commerce, num contexto em que

artificial se liga ao comércio e permite o crescimento

também se privilegia o comércio de proximidade,

da procura de interação sem contacto, convergindo

evitando aglomerados e ambientes fechados. A 5

com os avanços da robótica. Permitiu também

de novembro realizou-se o primeiro Seminário de

abordar a temática do shopstreaming como forma

Saúde da GS1 Portugal em formato exclusivamente

de entretenimento, constituição de comunidades e

online, subordinado ao tema Ecossistema de

elemento potenciador da atividade comercial à escala

Saúde: Lições & Desafios do pós-Covid-19. Com

global muito associada ao conceito emergente de

dois painéis distintos, o Seminário abordou, no

economia assente em experiências virtuais.

primeiro painel, as questões relacionadas com

O evento híbrido sobre Liderança e gestão de

as políticas e estratégias de administração dos

talento, desafios do pós-Covid-19, realizado a 30

sistemas e organizações de saúde e, no segundo

de setembro permitiu equacionar a importância do

painel, diferentes perspetivas da cadeia de valor

desenvolvimento de competências de liderança e de

dos hospitais, constrangimentos e inovações.

gestão de desempenho no atual contexto, com forte

No evento híbrido que acolheu a primeira cerimónia

componente digital, exigindo mudança organizacional

de entrega de prémios “Lean & Green” em Portugal,

e maturidade digital. Foram apresentadas perspetivas

no dia 17 de dezembro, com a presença de Sua

e boas-práticas de gestão de talentos na era digital,

Excelência o Presidente da República, Marcelo

mas também de gestão de equipas em registo

Rebelo de Sousa, foi debatido o tema Economia

presencial e remoto com os desafios da comunicação

Circular & Sustentabilidade. A sustentabilidade foi

e motivação nessas circunstâncias.

perspetivada enquanto fator de competitividade,

Marketing, Negócios e Vendas, desafios pós-

tendo encorajado muitas empresas ao planeamento

Covid-19 foi o tema do evento híbrido realizado

de um futuro ambientalmente mais sustentável,

a 29 de outubro, permitindo uma análise dos

quer por via do cumprimento da legislação, quer

desafios colocados aos marketeers face aos novos

por via de práticas voluntárias, de que o programa

comportamentos do consumidor e do mercado,

Lean & Green é exemplo.

Eventos digitais e híbridos – 2020 – perspetiva geral de impacto

5
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Cobertura mediática
Em 2020 a GS1 Portugal manteve uma presença
assídua e qualitativa nos meios de comunicação social
de referência, generalistas e de caráter especializado,
considerando como audiência o público em geral e
públicos setoriais relevantes para a GS1 Portugal,
tendo em conta as suas várias áreas de atividade.

Distribuição por segmento de meios:

A preponderância de cobertura em meios on-line é uma
tendência a generalizada, face à desmaterialização
de muitos meios de comunicação social e migração
para suportes digitais. Esta tendência foi acentuada
e a incidência preponderante da cobertura registada
neste tipo de meios deveram-se, em certa medida,
à crise sanitária e pandémica para que os suportes
físicos reservavam a maioria do espaço.
A diversidade de segmentos em que se registaram
impactos, com particular incidência nos segmentos
considerados prioritários – meios generalistas, de
consumo e retalho, de saúde, regionais, de economia
e negócios – denota a capacidade demonstrada de
chegar aos principais públicos da GS1 Portugal.

Redes Sociais
2020 foi um ano de revitalização da presença
da GS1 Portugal nas plataformas em que já
tinha atividade (Facebook, LinkedIn, Youtube) e
lançamento da presença no Instagram, em linha
com as mais recentes tendências e boas-práticas,
conforme procedimento também adotado por
outras organizações-membro da GS1.
Esta revitalização resultou da constatação dos
benefícios da otimização da presença da GS1 Portugal
nas redes sociais, reforçando o seu ecossistema
digital e permitindo o recurso mais eficiente a essas
plataformas como canais próprios de comunicação
externa e fontes de informação com impacto na
visibilidade da organização e na coesão interna. Esta
iniciativa permitiu alcançar um público mais alargado
e reforçar contacto com os públicos seguidores.
Se o lançamento da presença no Instagram foi
importante para chegar, por exemplo, a muitos
pequenos negócios que se apresentaram nesta
plataforma em contexto de pandemia, Facebook
e o YouTube foram fundamentais enquanto
plataformas de suporte à nova oferta de eventos
digitais e híbridos, em contexto pandémico.
Para capacitar os recursos internos para
a participação nas plataformas, em 2020
iniciámos também um programa de formação
de embaixadores da GS1 Portugal, dirigido a
colaboradores, e divulgámos internamente um guia
de boas práticas para essa participação.
Em traços gerais, o melhor indicador de performance
do crescimento das redes sociais foi o aumento
substancial do número de seguidores nas plataformas
mais maduras (LinkedIn e Facebook) e um número
muito significativo de seguidores no Instagram, em
particular quando comparado com o histórico de outras
organizações-membro, com lançamentos anteriores.

59

Comunicação Interna

Apoio ao Associado

#EuSouGS1 & #EuSouGS1 – Especial de Quarentena

A equipa de Apoio ao Associado registou em 2020 o

Da mesma forma que se revelou fundamental

desafio de integrar novos elementos e o desígnio da

reforçar a proximidade relativamente a associados

respetiva formação. A estes propósitos de integração

e stakeholders, foi imperativo e condição de coesão

e formação associava-se o objetivo de garantia

interna o reforço do contacto com a equipa, nas

da excelência do nível de serviço, particularmente

mais variadas formas e suportes, num contexto de

premente perante os desafios da colaboração remota,

colaboração exclusivamente remota.

em situação de confinamento, transversal a toda a

A #EuSouGS1, a newsletter interna lançada em 2019

organização e a toda a sociedade.

como mecanismo de divulgação de informação sobre

Em particular nestas circunstâncias adversas, é de

projetos e iniciativas da GS1 Portugal ou de iniciativas

realçar o facto de a equipa ter alcançado em 2020

externas com impacto relevante na atividade da

o NPS6 histórico de 81, o mais elevado desde, que se

organização, tornou-se o suporte ideal para reforçar

começou a medir neste serviço.

esta proximidade e coesão de equipa. Assim, a
#EuSouGS1

deu

origem,

temporariamente,

em

período de confinamento, a uma edição especial: a
#EuSouGS1 Especial de Quarentena. Ainda assim, ao
longo do ano, a #EuSouGS1, no seu formato regular,
registou 6 edições em 2020.
No que se refere à edição especial #EuSouGS1
Especial de Quarentena, tratou-se de um formato
mais curto do que a #EuSouGS1 original, procurando
afirmar-se como um elo de ligação com a equipa
e dos seus elementos entre si. Enviada a todos os
colaboradores duas vezes por semana, à terça e à
quinta-feira, continha notícias sobre a equipa e o que
lhe poderia interessar, contribuindo para o bem-estar
e saúde mental, oferecendo informação num registo
lúdico, de entretenimento, informal. Apresentava
desafios, artigos de interesse, dicas de leitura e de
exercício físico, receitas, sugestões de jogos para
os mais pequenos, fotografias de experiências e
vivências de cada um em trabalho remoto, durante o
confinamento… A #EuSouGS1 Especial de Quarentena
constituiu um formato aberto às sugestões de
toda a equipa, tornando-se um suporte dinâmico e
desenvolvido com o contributo de todos.
A #EuSouGS1 – Especial de quarentena registou 21
edições, de 25 de março a 2 de junho.
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Relações corporativas: parcerias & projetos
A GS1 Portugal celebrou, em 2020, protocolos de colaboração com a APLOG - Associação Portuguesa de Logística
e com a SPV - Sociedade Ponto Verde. Estas são parcerias colaborativas com o objetivo comum de promover
a eficiência e a sustentabilidade, de modo transversal a todos os setores de atividade. Com estas colaborações,
as entidades envolvidas propõem-se realizar um conjunto de iniciativas, nomeadamente, ações de formação e
eventos, apresentando aos associados da APLOG e SPV, por um lado, a importância dos standards para a eficiência
logística e para a sustentabilidade e, por outro, aos associados da GS1 Portugal os benefícios de procedimentos
eficientes e coerentes com a sustentabilidade ao longo das cadeias de valor.
Com estes protocolos, a GS1 Portugal reforça, uma vez mais, o seu posicionamento enquanto entidade parceira
do tecido empresarial português nos mais variados setores e no domínio da sustentabilidade, um dos eixos da
estratégia da GS1 Portugal para o triénio 2019-2021.
Para além dos referidos protocolos, a GS1 Portugal disponibilizou apoio à Netmentora na mentoria de projetos de
empreendedorismo. A Netmentora é uma associação sem fins lucrativos, constituída por empresários e gestores
de empresas que, com a experiência e metodologia Reseau Entreprendre, ajudam empreendedores a criar
emprego e a criar valor.
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Reuniões de Órgãos Sociais
A GS1 Portugal manteve em 2020 o normal funcionamento dos
seus órgãos sociais, não obstante a colaboração essencialmente
remota durante a maior parte do ano.
Assim, realizaram-se oito reuniões de Direção: a 26 de janeiro,
13 de fevereiro, 26 de março, 20 de maio, 18 de junho, 23 de
setembro, 8 de outubro e 8 de novembro.
As reuniões realizadas em setembro e em novembro tiveram
lugar, respetivamente, nas instalações da Sogrape, na Quinta da
Leda, em Barca d´Alva, e na sede da Auchan Retail, a convite dos
respetivos representantes nos órgãos sociais da GS1 Portugal.
Realizaram-se ainda duas reuniões de Conselho Fiscal, a 4 de
março e 9 de setembro, bem como a Assembleia Geral da GS1
Portugal, a 18 junho.
Em virtude da crise sanitária e pandémica, não se realizou em
2020 a habitual Reunião de Órgãos Sociais de final de ano.
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Gráfico 1:

EVOLUÇÃO DA MASSA ASSOCIATIVA
A GS1 Portugal fechou 2020 com 8789 Associados, representando um crescimento de
5,9% face ao ano anterior.

TO TA L
ASSOCIADOS

8227

8297

8789

2018

2019

2020

taxa de
cresciment o
2020

5,9%

NO VO S
ASSOCIADOS

661

2018

64

5876

2019

90

2020

taxa de
cresciment o
2020

0,2%
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DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DE ASSOCIADOS (2020) POR VOLUME DE FATURAÇÃO
Como se verifica no gráfico seguinte, 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 para o triénio 2019-2021, com a
definição de ações dirigidas especialmente para as Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Aproximadamente 53% dos Associados da GS1 Portugal são produtores. Esta atividade representa assim um dos
focos da atuação da GS1 Portugal, refletindo-se numa das principais mensagens veiculadas: a importância da
codificação correcta desde a origem. Uma das ações adaptadas pela GS1 Portugal para suportar esta prioridade
estratégica é a disponibilização de formação online sobre codificação e alinhamento da cadeia de valor - do produtor ao consumidor.

ASSO CIADOS Set or de A tividade

2398

GROSSI STAS

1043

OUTROS

32 67

PRODUTOR TRANSFORMADOR
PRODUTORES MAT.PRIMA
RETALHI STAS
SAÚDE

1275

549

257
Total associados

8789
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DISTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS POR CATEGORIA
DE PRODUTO: PRINCIPAIS DESTAQUES

26%

2249
MERCEARIA
ALIMEN TAR

28%

2473
OUTRO S

6%

500
PANIFICAÇÃO
E PASTELARI A

6%

50 4
TEXTIL, VESTUÁRIO
E CALÇADO

16 %

1427
BEBI DAS
ALCOÓLIC AS

3%

257
SAÚDE

Esta distribuição reflete a maturidade alcançada pela GS1 Portugal no setor de Retalho e
Bens de Consumo, setor que deu origem, mundial e localmente, à organização de Standards
Globais.
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DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DE ASSOCIADOS POR DISTRITO
(PORTUGAL CONTINENTAL E ILHAS, 2020)
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CABO VER

13

70

RDE
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HOLANDA

3
FRANÇA

1
ESPANHA

2

MAURITÂNIA

1

S. T PRÍNCIPE

3
ANGOLA

91

MOÇAMBIQUE

2
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CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
Os números aqui apresentados correspondem à informação disponível nos sistemas de
informação internos da GS1 Portugal à data de elaboração do presente Relatório de
Atividades, exceção feita aos valores de “número total de associados” e “novos associados” dos anos transatos, onde se consideram os números apresentados no Relatório de
Atividades de 2019.
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 no final de cada exercício,
considerando a data de recolha da informação.
Novas Empresas Associadas
Número de entidades que se vincularam à GS1 Portugal 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 e o número de entidades que se
desvincularam, em cada exercício, considerando a data de recolha da informação.

72

GS1 Portugal

Relatório de Atividades 2020

73

ANEXO

Novos Associados

5

An exo:

Novo s A ssociad os

MG” LUXURY STONE, COMÉRCIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA
+RCRE - ENGENHARIA E CONSULTORIA, LDA
4A, LDA
A RAFEIRA - CERVEJA ARTESANAL, LDA
A&S - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA
A.M.F. - TRANSITÁRIOS, LDA
A.RIBEIRO - COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, LDA
ABBOTT LABORATÓRIOS, LDA
ABREU & MIRANDA, LDA
ABSOLUTEPOPEIA, LDA
ABSOLUTO, LDA
ACCENTRICA, LDA
ACCESSIBLE DIFFERENCE, LDA
ACONCHEGO DA ALDEIA, LDA
ACTIVIDADES UNIDAS - COMÉRCIO AUTOMÓVEL E PRODUÇÃO DE GELO, LDA
ACTON IT, S.A.
ACW LDA
ADEGA COOPERATIVA DE MONCORVO, CRL
ADEGA DO MONTADO - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VINHOS, LDA
ADEGA DO SOSSEGO, LDA
ADRIANA FREITAS, UNIPESSOAL, LDA
ADRIANO CARNEIRO, UNIPESSOAL, LDA
ADSTERPT, UNIPESSOAL LDA.
AGRO LANTERNAS SOCIEDADE AGRICOLA LDA
AGRO PECUÁRIA RIO ARADE, UNIPESSOAL, LDA
AI4MEDIMAGING MEDICAL SOLUTIONS S.A.
AICF AGRO INOVAÇÃO S.A.
AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.A.
ALAMEDA DE SANTAR LDA
ALBERTA AFONSO MBUKA MANDINGE
ALBERTO JORGE, LDA
ALBERTO MANUEL MAIA PINTO GOUVEIA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA
ALMERINDA OLIVEIRA DOMINGUES HENRIQUES
ALVARO RUI QUEIROS TEIXEIRA DE SOUSA
AMADEU MANUEL COELHO NETO
AMBERFRAGMENT - PRODUTOS MÉDICOS LDA
ANA ISABEL BARROS SILVESTRE FERREIRA BICO
ANA ISABEL PAIXÃO FRADE
ANDRÉ FILIPE PALMINHA NEVES
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ANOTHER SCORE , LDA
ANSELMO SÁ, LDA
ANTONIO AUXILIO DA VEIGA PIRES
ANTÓNIO DOS SANTOS ALMEIDA
ANTÓNIO GALEGO & FILHOS - MÁRMORES, S.A.
ANTÓNIO MURTEIRA ROSADO, UNIPESSOAL, LDA
ANTUNES & GABRIELA, LDA
APAMETAL - APARELHAGEM METÁLICA, LDA.
APHI, UNIPESSOAL, LDA
APIBOR, LDA
AQUACAMPUS, LDA
AQUAZOR - AQUICULTURA E BIOTECNOLOGIAS MARINHAS DOS AÇORES, S.A.
AQUELA KOMBUCHA, UNIPESSOAL, LDA
AQUIMADEIRA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S.A.
AQUIMADEIRA - MONTASSISTE SOLUTIONS, LDA
ARAÚJO MAIA & SOUSA DIAS, LDA
ARCOA - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DOS AÇORES
ARMISEPI, S.A.
ARNALDO SARAIVA - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA
AROMAS TROPICAIS, UNIPESSOAL, LDA
AROMATIONS - AROMAS E DESINFECTANTES IND. LIMPEZA, LDA
AROUND STYLE, S.A.
ARQUILED - PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, S.A.
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE BATATA DOCE DE ALJEZUR
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO CORAÇÃO
ASTROVEDETA, LDA
ATALHO DOCE - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO POR GROSSO DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, LDA
ATITUDES D`ÉPOCA, LDA
ATLASDILIGENTE, LDA
ÁTOMOS & PARÂMETROS, LDA
ATOUCH WINWEL, LDA
AVAILABLE LUXURY - UNIPESSOAL, LDA
AVIARMADA COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA
BAJELAC CONSTRUÇÕES, LDA
BALTAZAR ‘ S - VINHOS DO DOURO, LDA
BARÃO & BORGE, LDA
BASTILHA, S.A.
BATOPES - COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, LDA
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An exo:

Novo s A ssociad os

BE-EPIC, LDA
BELO SOLUTIONS, LDA
BENTO & NASCIMENTO, LDA
BEST FOR YOU - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA
BEST-FARMER - ACTIVIDADES AGRO-PECUÁRIAS, S.A.
BESTHEALTH4U, UNIPESSOAL LDA
BEYRA D’OURO FRESH, S.A.
BIO C BON PORTUGAL II AVENIDA AGUIAR, UNIPESSOAL, LDA
BIOAXO- IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA
BIOGOJI - PRODUTOS ALIMENTARES BIOLÓGICOS, LDA
BIOMERIEUX PORTUGAL - APARELHOS E REAGENTES DE LABORATÓRIO, LDA
BIPP - INCLUSÃO PARA A DEFICIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO
BLUE INK - PRINT & DIGITAL PLATFORM, LDA
BORGSTENA TEXTILE PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA
BORLIDO & SILVA LDA
BRAULIO MANUEL SILVA VENÂNCIO CAVACO
BRULAI, LDA
BRUNO MIGUEL ROMANO ANSELMO
BSAFE, LDA
BURBE TRADING - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA
C.L.A.- CATERING LINHAS AÉREAS, S.A.
C.P.E. - COMPANHIA DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S.A.
CADILHE & SANTOS, LDA.
CAIS DE EMBARQUE, LDA
CANDEIO DA CORTINHA, SOCIEDADE AGRÍCOLA UNIPESSOAL, LDA.
CÂNDIDO LIMA TOJAL
CAPEMEL- COOPERATIVA DE APICULORES PRODUTORES E EMBALADORES DE MEL, CRL
CAPINHA D’ÓBIDOS, LDA
CARAVELA MAGNÓLIA, UNIPESSOAL, LDA
CARBOFRANCO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
CARITE - CALÇADOS, LDA
CARLOS JOSÉ CASTRO LEITE FARIA
CARLOS MANUEL DA SILVA MOREIRA
CARLOS MANUEL VIEIRA DA SILVA
CARRINHOS EMPREENDIMENTOS - COMÉRCIO GERAL, LDA.
CASA BOAL - WINES, LDA
CASA DA COMIDA - RESTAURAÇÃO E GASTRONOMIA, LDA.
CASA LABORDA, LDA
CASA TORRE DE VILAR, UNIPESSOAL, LDA
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CASAL & CARREIRA BIOMASSA, LDA.
CASTELPOR - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA
CATARINA ASSIS HENRIQUES
CEGO DO MAIO UNIPESSOAL, LDA
CELITA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA
CENATOLIM, LDA
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E.
CESTINHA DE AFECTOS, LDA
CFA - CENTROS DE FABRICO DOS AÇORES, S.A.
CHEMITEK - QUIMICA AVANÇADA, S.A
CITROLIVO, LDA
CLARO’S APICULTURA, UNIPESSOAL, LDA
CMS - TECNOLOGIA DE PLÁSTICOS, S.A.
COLHERADAS D’OUTRORA UTENSÍLIOS, UNIPESSOAL, LDA
COLINA DINÂMICA, UNIPESSOAL, LDA
COLOPLAST II PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA
COLOPLAST PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
CONDIÇÃO TEMPO, S.A.
CONFIDENCE PERCENTAGE, LDA
CONGA INDÚSTRIA, LDA
CONJUGAR CRIATIVO, UNIPESSOAL, LDA
CONSIFEX - MALHAS E CONFECÇÕES, LDA
CONSTANTINO CASIMIRO BARBOSA RAMOS
COOPERATIVA AGRÍCOLA DO BOMBARRAL, CRL
COUTO & SANTOS, LDA
CRESAÇOR - COOPERATIVA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, C.R.L.
CRISTAL D’ AÇÚCAR, LDA
CRIVEDI - VESTUÁRIO, S.A.
CRÓNICA D’AVENTURA - TURISMO NATUREZA, LDA
CRÓNICAS DA TERRA - COMÉRCIO E TURISMO, LDA
CSL BEHRING, UNIPESSOAL, LDA
CUBE LABS, LDA
CUBO CRESCENTE, LDA
CULTCORNERS, LDA
CULTI SÃ, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, LDA
CVA ELECTRÓNICA - FÁBRICA DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ, LDA
D.C.R. - DECORAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA
D.EASYNFECT, LDA
DANIEL EVARISTO LDA
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DANIEL MACHADO CASTRO
DANIELA SIMÕES CRUZ UNIPESSOAL LDA
DANIPACK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.
DARKSEA, INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA
DAVID CALAVEIRAS MADEIRAS TRATADAS
DAVID MANUEL SOARES DA COSTA
DECDECOR - COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA
DEMOUSTIER - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LDA
DERIVADALINEAR, LDA
DERWO - COMPONENTES TÉCNICOS DE MADEIRA, LDA
DESAFIOS EM SINTONIA, UNIPESSOAL, LDA
DESTILARIA BLACK PIG ALENTEJO, UNIPESSOAL, LDA
DFL - COMÉRCIO DE CARNES, LDA
DHARMA FOODS, LDA
DIÁLOGOS & ARGUMENTOS - UNIPESSOAL, LDA
DIASORIN IBERIA, S.A, - SUCURSAL EM PORTUGAL
DIGIMODELO, LDA
DIGITALSHOP - PROD DE FOTOG E VIDEO, UNIPESSOAL, LDA
DIMPOMAR - ROCHAS PORTUGUESAS, LDA
DINACARNES, S.A.
DIONÍSIO TEIXEIRA GOUVEIA
DISFAPORT - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A
DISTRIFARMA - COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA, S.A.
DIVAI HOUSE OF WINE, LDA
DKR, LDA
DMCF - IMEX, LDA
DOLMEN SAFETY, UNIPESSOAL, LDA
DOMAINE DE BORBA / BREVA, UNIPESSOAL, LDA
DOMUS ELARIS, LDA
DONA RAINHA, LDA.
DORMO, UNIPESSOAL, LDA
DRAGONCIRCLE, LDA
DRAUTO - COMERCIO DE PECAS PREST. SERVICOS LDA
DRINKS & FAMILY DESTILARIA LDA
DRINKS NATION & CO - DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, LDA.
DUASVISTAS VINHOS, LDA
ECOBRAZ, UNIPESSOAL, LDA
ECOXPERIENCE, LDA
EDUARDO JORGE FERREIRA DE FIGUEIREDO
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EDUARDO MANUEL DA CRUZ NUNES
ELASTRON PORTUGAL, S.A.
ELDO JOSÉ DA COSTA FERREIRA - TAVARES SMART NUTRITION
ELEMENTAR CYCLES, UNIPESSOAL, LDA
ELISABETE RODRIGUES GONÇALVES
ELISMARC - COMÉRCIO DE BEBIDAS E OUTROS PRODUTOS, LDA
ELPÍDIO ALMEIDA REIS
EMPATHY FLAVOURS, LDA
ENCENSTONE, UNIPESSOAL, LDA
ENERRE - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES, LDA
ENZIMACÓDIGO, LDA
ERNESTO SÃO SIMÃO, LDA.
ERVANÁRIA CIENTÍFICA GARCIA DA ORTA, LDA
ERWIN LODEWIJK MAURITS VERVAECKE
ESFERAMIOSÓTIS - UNIPESSOAL, LDA
ESPALHA CAPRICHOS, LDA
ESSENCIAL AMPERE - ELECTRÓNICA, LDA
ESTRELAS TEÓRICAS UNIP LDA
EULÁLIA MARIA DE JESUS FERREIRA
EUROABATE - MATADOURO INDUSTRIAL, LDA
EVIDENTIA CORE, LDA.
EVOLUTION BABY, UNIPESSOAL, LDA
EXCLUSIVOS PINHEL, LDA
EXINFRATI, UNIPESSOAL, LDA
EXÓTICA SILHUETA, LDA
EXPERTMODE - DESIGN E VISUALIZAÇÃO, LDA
EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA
F.DUARTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.
F.J. CALADO, UNIPESSOAL, LDA
FÁBIO & MÍRIAN FERREIRA, LDA
FÁBULA ELEGANTE LDA
FAGRICOOP - COOPERATIVA AGRÍCOLA E DOS PRODUTORES DE LEITE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO,
C.R.L.
FANTASY EXPERTS, UNIPESSOAL, LDA
FAPOMED, SA.
FATIROSARIUM, LDA
FEIJOMAR - PRODUTOS DO MAR, LDA.
FERDINANDO BERNARDINO DE FREITAS
FERTILIS-AGRO-INDUSTRIAS,LDA
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FESS FOOD LÁCTEOS, UNIPESSOAL, LDA
FH2H, LDA
FH3 - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A.
FILIPE MANUEL TEIXEIRA DA CRUZ
FINAO BIOTECH, LDA
FINNCO - IBERFLEX - PAPEIS TRANSFORMADOS, S.A.
FIOKODIS - UNIPESSOAL LDA
FIORDILATTE - TRANSFORMAÇÃO DE LEITE E LACTICÍNIOS, LDA
FIPAL, S.A.
FITO-ZOO - PRODUTOS QUÍMICOS, UNIPESSOAL, LDA
FLAVIGRÉS, S.A.
FLAVOURIT UNIPESSOAL LDA
FLORINDA ROSA MELO LOPES PINTO
FMK TECH, UNIPESSOAL, LDA
FORMA Z - ENGENHARIA, LDA
FORMULESANTÉ, UNIPESSOAL LDA
FREINO - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR E COMÉRCIO GERAL (SU), LDA
FRESH2DOOR - COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
FROMPT2Y - COMÉRCIO E SERVIÇOS ONLINE, LDA
FROSTLINE 2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, LDA
FRUTORBEL - FRUTAS, LDA
FUNDAÇÃO S. JOSÉ
FUTURETE-INDUSTRIA DE MÁQUINAS DE CAFÉ LDA
FUTURO EM RELEVO - COMÉRCIO DE CARNES, UNIPESSOAL, LDA
G.PINHEIRO - HIGIENE E CONSUMÍVEIS, LDA
GARDIPET, LDA
GARRAFEIRA ABC, LDA
GENERATIONLEGACY LDA
GENOTRIX, S.A.
GERAÇÃO CINTILANTE, UNIPESSOAL, LDA
GHENADIE BELOSTECINIC
GISPOL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA
GLC QUÍMICA, UNIPESSOAL, LDA
GLEBA NOSSA, LDA
GLNPLAST, S.A.
GLOBAL ORGANIC, UNIPESSOAL, LDA
GLOBAL PRINT, UNIPESSOAL, LDA
GLOBAL TRAIDING TEXTIL 2012, LDA
GLOBALPLAS - TECNOLOGIA E MOLDAÇÃO DE PLÁSTICOS, LDA
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GLS - UNIPESSOAL, LDA
GOLD STONE, UNIPESSOAL, LDA
GONÇALO MANUEL MORENO BALANCHO
GOODMOOD, LDA.
GPS - GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS, ARTIGOS PARA O LAR, UNIPESSOAL, LDA
GRANDE FORNO - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, PASTELARIA, CONFEITARIA E GASTRONOMIA, LDA
GRANDE TEATRO, LDA
GREEN AROMA, UNIPESSOAL, LDA
GREEN COOK, LDA
GREEN GOJI, LDA
GREEN SEQUENCE, LDA
GREEN SIMULATION, UNIPESSOAL, LDA
GREIF PORTUGAL, SA
H3CASCAIS, LDA
HADDAD BRANDS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA
HANA ABRANCHES, UNIPESSOAL, LDA
HANDHOME ANGOLA LDA.
HEMOPORTUGAL - MATERIAL CLÍNICO E EQUIPAMENTO MÉDICO, S.A.
HENRIQUES & HENRIQUES, S.A.
HONA COSMETIC LDA
HONEST OLIVE - AGRO, LDA
HONRADO VINEYARDS, LDA
HORIZONTAVULSO, UNIPESSOAL, LDA
HORIZONTE ABUNDANTE, UNIPESSOAL, LDA
HORTICILHA - AGRO INDÚSTRIA, SA
HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E.P.E.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E.P.E.
HOYYH INDUSTRIES & TRADERS PORTUGAL, LDA
HUNTER SPIRITS DISTILLERY, UNIPESSOAL, LDA
HYDRUSTENT, S.A.
I AM - TURISMO E PRODUTOS REGIONAIS, LDA
I9LAFOES, UNIPESSOAL, LDA
IASN - INSTITUTO DE APOIO AO SUPORTE NUTRICIONAL, LDA
IBERCARBO, UNIPESSOAL, LDA
IBERCHARCOAL, UNIPESSOAL, LDA
IBERGOURMET - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
ICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.
ICONIC VARIANCE UNIPESSOAL LDA
ICPM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E MOLDES, LDA
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ID4SOFTWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA
IDEAMOBILE UNIPESSOAL, LDA
IDS - INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE, UNIPESSOAL, LDA
ILBOCCONCINO, LDA
ILIDIO MATIAS CUSTODIA VENTURA
INDEXCITY, LDA
INÊS CARRILHO DE ALMEIDA, UNIPESSOAL, LDA
INÊS GONÇALVES VALENTE GUIMARÃES
INFLUENTWEEK, LDA
INGREDIENTE PREVISÍVEL, LDA
INOKEM, SA
INOPO LIQUÍDO, UNIPESSOAL, LDA
INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS, S.A.
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR.GAMA PINTO
INSTITUTO GALÉNICO - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A.
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
INTELIDUS - INFORMÁTICA, LDA.
ITALTEMPO BRINDES, LDA
IVITY BRAND CORP, CRIAÇÃO E GESTÃO DE MARCAS, S.A.
J.MARTINS & DIAS LDA
J.P.F.MACEDO, UNIPESSOAL, LDA
JESUS COUTO & PEREIRA, LDA
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S.A.
JLEP - QUEIJARIA DE ALCÁÇOVAS, LDA
JOANA BAIA BOTTO DOS SANTOS OLIVEIRA
JOANA N. S. - ALIMENTAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
JOÃO BESSA - AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, LDA
JOÃO GREGÓRIO, UNIPESSOAL, LDA
JOÃO MIGUEL FARINHA RODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA
JOÃO MIGUEL REGO ROSADO
JOÃO PAULO CABRAL COTA
JOÃO SANTOS SILVA - PRODUTOS ALIMENTARES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
JOAQUIM ANTÓNIO DUARTE ALVES & FILHOS, LDA
JOAQUIM JOSÉ REBOCHO PALMITO
JOEL FILIPE PEDROSO VAZ
JOEL RODRIGUES SANHEIRO
JORGE PINTO DE SÁ, LDA
JOSÉ AGOSTINHO FERRO GONÇALVES
JOSÉ ANTÓNIO TAVARES SILVA
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JOSÉ BISMARK, UNIPESSOAL, LDA
JOSÉ CARLOS FERNANDES TEIXEIRA ALEGRE
JOSE DIOGO DAVID SOARES CAETANO PITEIRA
JOSE FILIPE DANTAS ORNELAS
JOSE GONÇALVES DA COSTA PINHEIRO
JOSÉ GUILHERME DE SOUSA & FILHOS, LDA
JULAR - MADEIRAS, S.A.
JUST BAKED, LDA
KARMUXILON, LDA
KCS - KEEP COLD SYSTEM, UNIPESSOAL, LDA
KIMIKLASS, PRODUTOS QUÍMICOS PORTUGUESES, LDA
KIMISCIENCES - PHARMACEUTICALS MANUFACTURING, LDA
KIMISTAR, LDA
KINDLYSILVER, UNIPESSOAL, LDA
KITANDA DA LINDINHA - COMERCIO GERAL E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (SU), LDA
KIVENS LABORATORIES, UNIP. LDA
KULA, LDA
LA BELLE PARISIENNE, LDA
LABORATÓRIOS EXPANSCIENCE-PHAR PORTUGAL - PRODS. HIGIENE, SOC. UNIPESSOAL, LDA
LAC E LB VINHAS, UNIPESSOAL, LDA
LACTOVITA, LDA.
LAGAR SR. BRANCO, LDA
LAKEFRUIT, LDA
LANDINVEST ORADA, LDA
LARMODERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTEIS, LDA
LATINO CONFECÇÕES, LDA
LDM - MINERAIS, LDA
LEIRILIVRO, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, LDA
LENARGATECNIC, LDA
LET’S MEAT, LDA
LEVI SISTEMAS INDUSTRIAIS, LDA
LFP - LOJAS FRANCAS DE PORTUGAL, S.A.
LHSONS, LDA
LIBECUT, LDA.
LINEFORYOU, LDA
LIOFOOD, LDA
LIPACO - LINHAS PARA CONFECÇÕES, LDA
LIVIL - PHARMA LDA
LIZESTACIONAMENTOS - DESENVOLVIMENTO, EXPLORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIO-
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NAMENTO, S.A.
LOGISTA TRANSPORTES, TRANSITÁRIOS E PHARMA, UNIPESSOAL LDA
LOURIPLANTA - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTICOLAS, LDA
LOUSANI COSMÉTICA, LDA
LUÍS & DAIANI - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEQUENOS FRUTOS, LDA
LUIS FILIPE MAIA MARTINS
LUÍS QUENTAL, UNIPESSOAL, LDA
LUSÍADAS - DISTRIBUIÇÃO DE ÓPTICAS, LDA
LUXUS - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA
LUZ COSTA & RODRIGUES, LDA
M.M.CARMO - UNIPESSOAL, LDA
MACHADO E CARDOSO, LDA
MAGANA - CERVEJEIRA ARTESANAL, LDA
MAGICPRINTER - INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA
MAGNÓRIO, UNIPESSOAL, LDA
MAGRATEX - MÁRMORES E GRANITOS PARA EXPORTAÇÃO, LDA
MAIA & PINHEIRO, LDA
MAIS QUE PAPEL, LDA
MALPIAGRO, UNIPESSOAL, LDA.
MAMEDE - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA
MANUEL LIMA VIEIRA LDA
MANUEL SILVA TAVARES LDA
MANUEL VIEGAS, UNIPESSOAL, LDA
MAR DÉLICE- CONSERVAS DE PESCADO, LDA
MARCO BRUNO ALVES AMARO
MARIA APARECIDA BERGER DE MACEDO
MARIA CHOCOLATE PORTUGAL, LDA
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA
MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO MATOS SANTOS
MARTA RODRIGUES GONÇALVES, UNIPESSOAL, LDA
MARTIFER - CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, S.A.
MARTINS & AZEVEDO, LDA
MATMENDES - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MENDES, LDA
MB WINES UNIPESSOAL, LDA.
MBT, LDA.
MEAT HERITAGE, LDA
MEGACORK - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS DE CORTIÇA, S.A.
MEL EDITORES, LDA
MELO E SEQUEIRA - COMÉRCIO DE CONGELADOS E CONSERVAS DO MAR, LDA.
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MEMÓRIAS CAMPESTRES LDA
MENDES BARROS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
MENIN DOURO ESTATES, LDA
METALINOFER - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA
METALÚRGICA FALCÃO & FILHOS, LDA
MIMOS DA BEIRA, LDA
MINIKIWI FARM, LDA
MKFX - MARKETING & SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA
MOAGEM DE FARINHAS E CEREAIS DE PAULINO & LUZ, LDA
MOHAMED KAMAL MOHAMED AHMED ELGENDI
MOLDACAMPO - MOLDES PARA INJECÇÃO DE PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, LDA
MOLDUP, LDA
MOLECULE CONQUEST, UNIPESSOAL, LDA
MONTE DO PASTO, LDA
MONTRA D’AROMAS, UNIPESSOAL LDA
MOREIRA & PICARD - ADEGA BELÉM, LDA
MOTHER BIO - SABE BEM, FAZ MELHOR, LDA
MOTIVOS PREDILETOS INDÚSTRIA DE CARNES LDA
MOUNTAIN WATER - COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA, S.A.
MOURAPLÁS - CONSULTORIA DE HOTELARIA, LDA
MUSE´S SOUL-UNIPESSOAL LDA
NAIPES E CARTADAS, S.A.
NALCOCEL, LDA
NATURAL & DELICADO, LDA
NATURAL SPIRITS, UNIPESSOAL LDA
NATUREZA ESTUPENDA, UNIPESSOAL, LDA
NBERRY - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, LDA
NEGRINI PORTUGAL - IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS, LDA
NEW APP SOLUTIONS EUROPA, UNIPESSOAL, LDA
NONI, LDA
NORMAX - FÁBRICA DE VIDROS CIÊNTIFICOS, LDA
NOTORIUS GENIUS, UNIPESSOAL, LDA
NOWA JEANS, LDA
NR DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL, LDA
NUMERPIX - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA
NUNO MIGUEL NEVES, UNIPESSOAL, LDA
NUTRYPOUPE ANGOLA - COM. GERAL E PREST. DE SERVICOS, LDA
NUVI INDUSTRIAL, S.A.
NUVIPEL - HIG E SEG UNIPESSOAL LDA
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O MUNDO DAS SOBREMESAS - INDÚSTRIA ALIMENTAR, LDA.
OCTO-QUÍMICA - PRODUTOS QUÍMICOS, UNIPESSOAL, LDA
OITO EM PONTO, S.A.
OLEOTORRES, LDA.
ON TABLE, LDA
ONENESS, LDA
OPPORTUNITY SEASON - UNIPESSOAL LDA
OPUNTIASALENTEJO, C.R.L.
ORANGE JUICE,(SU), LDA
ORK - CARNES SELECIONADAS, LDA
OUROBOROS, UNIPESSOAL, LDA
OXRAY, LDA
P.E.E.T.H. LDA
PALÁCIO ANADIA - VERAGO II - VINHOS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA
PALM & PINE SKINCARE, UNIPESSOAL, LDA
PALMA & SILVESTRE - IDEIAS E PRODUÇÕES, LDA.
PANIBOM, UNIPESSOAL, LDA
PARSISPLAN, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA
PASSOS TANTOS - TEXTILES, LDA
PASTELARIA PATYANNE, LDA.
PEANERS, LDA
PEAR PANEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
PEDORIFAMP, UNIPESSOAL LDA
PEDRO JORGE SERRA SERRÃO PATRÍCIO
PEDRO SOUSA UNIPESSOAL LDA
PEGADA VEGANA, LDA
PELICANSPRING, LDA
PENGUIN SUMMER - UNIPESSOAL, LDA.
PERFECTLIFE S.A.
PÉTALA DOCE UNIPESSOAL, LDA
PETPLANET UNIPESSOAL LDA
PHAIR SOLUTIONS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
PHARMIA, LDA
PHRUCTUOSO WINES, LDA
PHYSICALATTITUDE, LDA
PIETEC - CORTIÇAS, S.A.
PIPAMOLHADA, LDA
PIQUE-POQUE - PIPOCAS E ALIMENTOS DIVERTIDOS, LDA
PIRUETA DE SONHOS, UNIPESSOAL, LDA
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PKP - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
PLANITIA - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE MEL, LDA
PLANTADO DE FRESCO, HORTOFLORICULTURA, LDA
PLASFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA
PLASTICITY - INJEÇÃO DE PLÁSTICOS TÉCNICOS, LDA
PMC - IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA
POLYWELL - TECHNICAL POLYMERS UNIPESSOAL, LDA
PORTABLECHALLENGE, UNIPESSOAL, LDA
PORTU.VENZ INTERNATIONAL, LDA
PRACTICE INTENTIONS UNIPESSOAL LDA
PRECISION HEMISPHERE LDA
PREMIER TECH WATER AND ENVIRONMENT UNIPESSOAL LDA
PREMIUM PRESS, UNIPESSOAL LDA
PRIME OMEGA - INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LDA
PRIME WINE IMPORTERS, UNIPESSOAL, LDA
PRIMETOOL - PRODUÇÃO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO, LDA
PRISCILA SILVA RODRIGUES
PRISMA TENTAÇÃO, LDA
PSIDELTA - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LDA
PT MILLS, LDA
PTTEX - INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA
PUROLIVE, UNIPESSOAL, LDA
PWSB - PRIMARE WINES SPIRITS & BEVERAGES, LDA
PYGEN, LDA
QBA PRODUCTION, LDA
QÊPÊTÊ - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA
QMB - VINHOS, LDA
QTERRIS, UNIPESSOAL, LDA
QUEIJARIA LAMEIRINHA - SOCIEDADE DE LACTICÍNIOS, LDA
QUEIJOS PINTO & JUDITE, LDA
QUINTA DA BULFATA, LDA
QUINTA DA CUVETA, VINHOS, LDA
QUINTA DA PATUDA, UNIPESSOAL, LDA
QUINTA DA TAPADA DO BARRO, LDA
QUINTA DAS BÁGEIRAS, LDA
QUINTA DAS FONTALTAS, SOCIEDADE AGRICOLA, LDA
QUINTA DE CEIS, LDA
QUINTA DE PANCAS VINHOS S.A.
QUINTA DO BREJINHO DA COSTA, LDA
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QUINTA DO CARVALHIDO - VITICULTURA E ECOTURISMO, LDA
QUINTA MIRADOURO DOS DÍZIMOS, S.A.
QUINTA POUSADA DE FORA - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA
QUINTA SÁ DE BAIXO, LDA
QUINTA UMO, AGRICULTURA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA
QVBFG, SOCIEDADE DE VINHOS DA ESTREMADURA, LDA
RACEP, UNIPESSOAL LDA
RAQ-LLO - GESTÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL, UNIPESSOAL, LDA
RAQUEL ALEXANDRA PEREIRA VARGAS
RAVEN, LDA
RAZÃOFLAGRANTE GESTÃO E INVESTIMENTOS LDA
REBENTOS REBELDES, LDA
REGIÃO COSTEIRA, UNIPESSOAL, LDA
REIS & HORTA, LDA
RENASCER - FÁBRICA DE CERÂMICA, LDA
REPDISTRI-REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL,LDA
RIBERALVES INDÚSTRIA, LDA
RIC.BEL - FÁBRICA DE CALÇADO, LDA
RICARDO JORGE RODRIGUES DE PAIVA
RICARDO MANUEL ANDRADE PINTO
RJIF - INVESTIMENTOS, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA
ROOTED & CULTURED UNIPESSOAL, LDA
ROTA GREGA, LDA
RUBEN SOUSA CARVALHO FERNANDES
RUTH PORTUGAL, LDA
SÁ MORAIS CASTRO, LDA.
SABAPORTUGAL - PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S.A.
SAMEIRO & CÂNDIDO, LDA
SAMPAIO’S LICORES, LDA
SANDRA DE FÁTIMA SILVEIRA CABRAL OLIVEIRA
SANDRO DE OLIVEIRA E SILVA UNIPESSOAL LDA
SANTAR VILA JARDIM WINES, LDA
SAPEC - QUÍMICA, S.A.
SARA MARIA FRADIQUE DA SILVA OLIVEIRA
SAUDA, INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, LDA
SCHLOOYMAN PROPERTY, LDA
SCOUNDRELS DISTILLING, LDA
SDT - ELECTRÓNICA, S.A.
SECRET SCREEN - UNIPESSOAL, LDA.
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SEILIMP, LDA
SERENITY TARGET LDA
SHIELDQUADRANT - SECURITY AND SAFETY SISTEMS LDA
SHININGJOY, UNIPESSOAL, LDA
SICÓ BESTOFF - SERVIÇO E COMÉRCIO LDA
SITACO - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TACOS DE CORUCHE, LDA
SLOWSUN - SAÚDE, LDA
SOCIEDADE AGR. MELCHIOR E FILIPE XAVIER VINHOS LDA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DE SALGUEIRO, LDA
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DO ALTO DO PINA S.A.
SOCIEDADE AGRICOLA SANGUE REAL, LDA
SOCIEDADE FARMACEUTICA GESTAFARMA, LDA.
SOCIEDADE VINÍCOLA QUINTA DAS CHAQUEDAS LDA
SOCIGLOBAL - QUÍMICOS, LDA.
SOCIPOLE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PERFUMES, ÓLEOS E LIMPEZAS, LDA
SOCORAMA - SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA
SOMONTADO UNIPESSOAL LDA
SÓNIA MARIA ALVES COELHO ERMIDA
SONY EUROPE B.V. SUCURSAL EM PORTUGAL
SOPORMETAL INTERNATIONAL - SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE METAIS, LDA
SOTECNO GAIO, S.A.
SOTERO FERREIRA, UNIPESSOAL, LDA
SPAWNFOAM, LDA
SPECULUM, ARTIGOS MEDICOS S.A.
SPLENDIDGROUND, LDA
STOFEL & SANTOS - INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA
STORIA DI MODA K - DESIGN E PRODUÇÃO TÊXTIL, LDA
STRAY RIDER, LDA
STUDIO GF & L, UNIPESSOAL, LDA
SUAVEORIGEM, LDA.
SULEMANGE & SULEMANGE, LDA
SUNIPURE, LDA
SWLAND, LDA
SYNGENTA CROP PROTECTION - SOLUÇÕES PARA A AGRICULTURA, LDA
SYSTEEL, LDA
T.O. - TOMATES DO OESTE, LDA
TABITA DEBORA DA COSTA CARVALHO MARQUES MACHADO
TACHOROSETE UNIPESSOAL LDA
TAPA - PRODUTOS ALIMENTARES SELECCIONADOS, LDA
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TBCOM, LDA
TEAM4COOLING - CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, LDA
TECNOCOSMÉTICA - PRODUTOS COSMÉTICOS, LDA
TEIXEIRA GUERRA & ALMEIDA GUERRA, LDA
TEK4LIFE, UNIPESSOAL LDA
TEMAS SUPLENTES - REPRESENTAÇÕES, LDA
TENTAÇÃO DAS CORES, LDA
TERRA MONTANA - VINHOS, LDA
TESOURO D’ARRASAR, UNIPESSOAL, LDA
TETRIBÉRICA, S. A.
TEXTURA WINES, LDA
THE LAST MILE, LDA
THERMO SITE, LDA
THREE QUARTERS WINES, LDA.
TIAGO E ISILDA BRANDÃO, LDA
TIIZY FOODS, LDA
TIMESCALE - REPRESENTAÇÕES, LDA
TOMATINO RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA
TOPGRADE-PACKAGING, LDA
TRADEMEX UNIPESSOAL LDA
TROPHYPOCKET, UNIPESSOAL, LDA
TWINKLE GREEN - AGRÍCOLA, LDA
TZT - FLYING FISH AZORES, LDA
ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E.
ULTRA GLAMOUR UNIPESSOAL LDA
UNITED INVESTIMENTOS, S.A.
UP CRAFT SPIRITS, LDA
UPFIELD PORTUGAL (SALES), UNIPESSOAL, LDA
VADECA FACILITY SERVICES, S.A.
VALE & MARCAL, S.A.
VALLE DAS CORUJAS LDA
VENCER O MOMENTO, LDA
VENDAVAL D’IDEIAS, LDA
VERSHOLD PORTUGAL, LDA
VIEIRA E BASTOS, LDA
VINAZE - VINHOS E AZEITES, LDA
VINHOS TOSCANO, LDA
VIRRICA - TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, LDA
VIRTUALTEOREMA - ESTRATÉGIAS DIGITAIS, UNIPESSOAL, LDA

92

GS1 Portugal

Relatório de Atividades 2020

VIRYA SAÚDE NATURAL, LDA
VITOR MANUEL DAS NEVES DOMINGUES
VOLUMELEMENTAR - LDA
W4U - WINE CONCEPT, S.A.
WALKING HABIT UNIPESSOAL LDA
WAVES RHAPSODY, LDA
WEAREBOND, LDA
WELLGIVEN, LDA
WEMYSTIC S.A.
WEST ANDALUS, UNIPESSOAL LDA
WHEREVER - INDÚSTRIA, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA
WILDBRAN, LDA
WILDNATURE - PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, LDA
WINE COLORS BY SILVIA CUNHA, UNIPESSOAL, LDA
WINGSYS INTERACTIVE TECHNOLOGY
WINMASTER - COMÉRCIO POR GROSSO, LDA
WORLD INTERNATIONAL MED UNIPESSOAL LDA
XNRN - BUSINESS, LDA.
XYLO ONE INDUSTRIES, LDA
Y NOT CHOCOLATE, S.A.
YMP ESPIRITUOSOS, LDA
YONI BEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.
ZERO P, LDA.
ZEYANGEL CONCEPT STORE VILAMOURA, LDA
ZUG LIFE CONCEPT, LDA
BITCLIQ, S.A.
CENTRAL PROJECTOS, LDA
MEDSZO B.V. - SUCURSAL EM PORTUGAL
PEDRO FILIPE ALVES TEIXEIRA
TRAÇOS ORIGINAIS - ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, LDA
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