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1. Enquadramento

Enquadramento do Grupo de Reflexão do Observatório Automóvel
As associações Mobinov/ ACAP/ AFIA entenderam crítico para cumprimento dos objectivos do Observatório Automóvel e respectivo Grupo de Reflexão, a
dinamização de workshops colaborativos para o sector

OBJECTIVO DO OBSERVATÓRIO AUTOMÓVEL, NO QUAL SE INSERE O GROA:
Gerar informação relevante e com qualidade relativamente ao sector automóvel, tendo como potenciais destinos:
1. As empresas do sector nacionais
2. Potenciais novos entrantes no mercado nacional (Ex. empresas Internacionais que estejam a avaliar potenciais investimentos em Portugal)

OBJECTIVOS GROA:
Acompanhar e analisar criticamente o sector, gerando conhecimento relevante sobre o mesmo, tomando em consideração as
principais tendências, a sua evolução e os inputs de uma vasta panóplia de stakeholders chave

SURGIMENTO DE WORKSHOPS COLABORATIVOS COMO
INICIATIVA CHAVE PARA O CUMPRIMENTO DOS
OBJECTIVOS DO GROA
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1. Enquadramento

Enquadramento do Grupo de Reflexão do Observatório Automóvel
Será crítico manter um histórico dos workshops realizados e previstos de forma a facilitar o adequado planeamento dos mesmos

WORKSHOP

TEMA(S)

DATA DE REALIZAÇÃO

STATUS

Julho de 2021

Realizado

Outubro de 2021

Previsto

Fevereiro de 2022

Previsto

Tema 1: Oportunidades relativas a Fundos Europeus

#1

Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID
Tema 1: (a definir)

#2

Tema 2: (a definir)
Tema 1: (a definir)

#3

Tema 2: (a definir)
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Tema 1: Fundos Europeus: Capitalização das Oportunidades

Apresentação de Suporte
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Tema 1: Fundos Europeus: Capitalização das Oportunidades

Agenda e Conclusões
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2. Tema 1: Fundos Europeus: Capitalização das Oportunidades

Estrutura e Agenda do Workshop #1 – Tema 1: Fundos Europeus: Capitalização das Oportunidades

Fundos Europeus: Capitalização
das Oportunidades

Time Slot / Agenda

Objectivo

Responsável

13h45-14h: Check-In

Receção e check-in dos participantes

N/A

14h-14h10: Apresentação, Agenda e Objectivos

Introdução e partilha de agenda inicial

Mobinov

14h10-14h20: Desafio KPMG

Enquadramento por parte da KPMG e lançamento do tema chave

Maria do Céu Carvalho, Partner KPMG da área de Incentivos

14h20-14h35: Discurso Especialista/ Perito

Visão especializada do tema chave e lançamento de desafios e impactos
associados

Miguel Santos, Manager KPMG da área de Incentivos

•

14h35-15h25: Mesa Redonda + Questões do Público

Discussão do tema chave, avaliando desafios e riscos/ oportunidades
inerentes, e identificando potenciais acções futuras

•
•
•
•

Carlos Rodrigues (General Manager na Toyota Caetano Ovar Plant e
CIO na Caetano Bus)
João Torrinha (General Manager na COPEFI)
Carlos Alcobia (Global R&D & Innovation Manager na Controlar)
Pedro Pêga (Managing Director e Legal Entity Manager/LE-LFPT na
HUF Portuguesa)
Dr. Abílio Cardoso (Administrador na Veneporte)

15h25-15h35: Intervalo
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2. Tema 1: Fundos Europeus: Capitalização das Oportunidades

Principais Conclusões – Tema 1: Fundos Europeus: Capitalização das Oportunidades
Importância dos Apoios e Alinhamento com as Necessidades do Sector
•

Os apoios disponibilizados através dos Fundos Europeus serão fundamentais para as empresas do Sector Automóvel,
considerando os seguintes factores da actualidade:
o Contexto de pandemia
o Fase de profunda transformação do Sector Automóvel

•

Existe um alinhamento entre os temas-alvo dos Apoios e as necessidades das empresas do Sector, nomeadamente no que
diz respeito à transição climática e ao reskilling dos seus recursos humanos

Candidaturas aos Apoios
•

Existe alguma preocupação por parte das empresas do Sector relativamente ao acesso aos Apoios e à execução dos mesmos,
com enfoque no seguinte:
o Carga burocrática e tempo de resposta associado às candidaturas apresentadas
o Grau de Concretização/ obtenção de KPIs e cumprimento de timings, dado o clima atual de incerteza e de elevada
volatilidade
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2. Tema 1: Fundos Europeus: Capitalização das Oportunidades

Principais Acções Identificadas - Tema 1: Fundos Europeus: Capitalização das Oportunidades
Plano Estratégico de Acesso aos Apoios
•

Será fundamental que as empresas do Sector Automóvel definam uma estratégia integrada para optimizar e maximizar a
captação de oportunidades associadas aos Apoios disponibilizados através de Fundos Europeus

Colaboração entre Empresas e Entidades Académicas
•

A colaboração e o estabelecimento de parcerias entre empresas do Sector e entidades do meio académico e de
investigação, será um factor crítico para a capitalização das oportunidades, principalmente na vertente de Investigação e
Desenvolvimento
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Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID

Apresentação de Suporte
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Conteúdos de Suporte aos Temas Chave

Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID
As Supply Chains têm vindo a registar, tendencialmente, uma crescente expansão e globalização
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DO SECTOR AUTOMÓVEL NACIONAL
Ilustrativo

Legenda
Destino de Exportações Nacionais Auto

Escala

Origem de Importações Nacionais Auto
> 1.000M€

Entre 500 e 1.000M€
Entre 100 e 500M€

Fonte: INE
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Conteúdos de Suporte aos Temas Chave

Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID
Devido ao seu nível natural de exposição, à diversidade dos stakeholders envolvidos e à ampla presença geográfica tendencialmente crescente a cada vez
mais global, a gestão de risco é um conceito intrínseco à gestão das Supply Chains, . Do ponto de vista dos fatores existentes, e que têm evidenciado a
sua importância, torna-se crítico destacar:

1. Riscos Geopolíticos
…considerando o agravamento da incidência de conflitos políticos e comerciais, que geram fatores adicionais de
risco nas Supply Chains, com maior peso consoante o seu nível de globalização. Adicionalmente, estas mesmas
Supply Chains, já se encontram com um nível de elasticidade reduzido após sucessivas iniciativas de optimização

2. Riscos de Saúde
…nomeadamente aqueles associados a Pandemias (ex: SARS, COVID-19)

3. Riscos de Sustentabilidade
…no contexto da resiliência e manutenção da atividade das entidades que compõem as diversas Supply Chains
globais. A incidência de riscos a montante e a jusante (ex. falência de fornecedores e distribuidores,
respectivamente), para empresas nas diversas cadeias de valor, será testada no período pós-pandemia
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Conteúdos de Suporte aos Temas Chave

Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID
Os riscos actualmente enfrentados pelas empresas, têm vindo recentemente a registar uma incidência e um nível de impacto crescentes. Destes, a vasta
maioria tem impacto estrutural nas Supply Chains

Num estudo efectuado pela KPMG, junto de um conjunto de empresas a nível internacional, estimou-se que:

Apenas 13% possuíam uma
visibilidade end-to-end da Supply Chain

57% assumem dificuldades em
compreender a exposição do negócio a
riscos transversais.

Cerca de 50% classifica o seu nível de
compreensão de temas de Risco &
Compliance como “limitado a razoável”
Apenas 44% possuem ferramentas de
tracking que permitem reporte de riscos
real-time.
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Conteúdos de Suporte aos Temas Chave

Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID
Gerir este aumento de complexidade, e ao mesmo tempo assegurar níveis optimizados de performance, implica que as empresas tenham de desenvolver,
definir e implementar mecanismos de gestão de risco, de forma a evoluir para uma gestão preditiva dos riscos, face ao actual paradigma, generalizado, de
acções puramente reactivas
Neste contexto, há um conjunto de acções transversais que os líderes de Supply Chain deverão considerar, na progressão das suas operações, e na
capacitação em termos da resiliência necessária:

01

Implementação de mecanismos de Gestão Proactiva do Risco vs
gestão reactiva
Aumento da transparência ao longo da cadeia, aumentando a
integração/ conectividade com stakeholders

03

02

Optimização da performance via a implementação de mecanismos
preditivos na Supply Chain
Desenvolvimento de planos de gestão de risco e implementação de
medidas de mitigação

05

Geração de mecanismos de avaliação de risco e apoio à decisão
holísticos e transversais ao negócio (vs visão típica de silos)

07

Geração de mecanismos de reporte automatizado, gerando informação
actualizada e relevante
Avaliação de risco vs performance de internalização vs outsourcing
de funções core e não core (ex: lógica As a Service)

04
06
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Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID

Agenda e Conclusões
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3. Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID

Estrutura e Agenda do Workshop #1 – Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID

Gestão de Risco na Supply Chain

Time Slot / Agenda

Objectivo

Responsável

15h35-15h45: Desafio KPMG

Enquadramento por parte da KPMG e lançamento do tema chave

KPMG – Luís Santos

15h45-16h00: Discurso Especialista/ Perito

Visão especializada do tema chave e lançamento de desafios e impactos
associados

Cristina Jorge – Responsável Logística EFACEC

•

16h00-16h50: Mesa Redonda + Questões do Público

Discussão do tema chave, avaliando desafios e riscos/ oportunidades
inerentes, e identificando potenciais acções futuras

•
•
•
•

16h50-17h00: Fecho da Sessão

Fecho Formal da Sessão

Rui Oliveira (Master Plan Plant Manager e Project Manager Indtech 4.0
na Stellantis)
Marco Ferreira (PTC Director na Yazaki Saltano)
Guilherme Paixão (Global Research & Development Manager na
Borgstena)
Alda Duarte (Responsável pelo Departamento de Gestão Operacional
Tecnológica na TMG)
Luís Carneiro (Administrador na INESC TEC)

Mobinov

© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.

18

3. Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID

Principais Conclusões – Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID
Retoma da Produção
•

A retoma do processo produtivo apresentou, e continua a apresentar, um desafio relevante para as empresas do Sector
Automóvel, principalmente devido à escassez de matéria prima resultante de um número de paragens de atividade de
produção em diversas geografias

Gestão de Fornecedores
•

Existe um desafio de gestão de fornecedores tipicamente associado a Supply Chains de maior abrangência/ reach
geográfico (nomeadamente na Ásia), realçando a tendência de encurtamento das Cadeias Logísticas como potencial solução

Condições Geográficas
•
•

A posição geográfica de Portugal apresenta desafios relativamente às relações comerciais entre as suas empresas e
empresas do Sector no eixo central Europeu
Em contrapartida, Portugal está geograficamente melhor posicionado junto dos mercados da América do Norte e Sul em
comparação aos outros países Europeus
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3. Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID

Principais Acções Identificadas – Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID
Plano de Contingência
•

Será crítico para as empresas do Sector Automóvel, a elaboração e definição dum Plano de Contingência associado à Supply
Chain, de forma a navegar os desafios inerentes à mesma

Recursos Humanos e Competências
•

Existe uma necessidade de requalificação dos recursos humanos no Sector Automóvel com foco nos seguintes temas:
o Gestão de Risco
o Literacia Digital
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4. Métricas de Sucesso

Métricas de Sucesso – KPIs (1/2)
ADESÃO
Os WS estão a obter o buy-in desejado e a corresponder às expectativas dos participantes?

1

Número de participantes nos WS
Por subsector, por tema, medido pós sessão e com cruzamento
de inscrições vs attendance

2

Feedback dos participantes
Por tema, através de votação dos participantes, via inquérito
digital partilhado após a sessão, avaliando 3 temas chave:
1. Satisfação com conteúdo (Pontuação: 1-5)
2. Satisfação com formato (Pontuação: 1-5)
3. Sugestão de temas a abordar e/ ou alterações ao formato
(resposta aberta)

•

Advisory Board: 10 elementos

•

Participantes: 17 elementos

1. Satisfação com conteúdo | Resposta Média: 4,125 (8 respondentes)
2. Satisfação com formato | Resposta Média: 4,125 (8 respondentes)
3. Sugestão de temas a abordar e/ ou alterações ao formato:
•
A Sustentabilidade das cadeias de abastecimento, Processos e Produtos
•
Economia Circular:
•
Reciclagem vs eco design
•
Simplificação/normalização das análises de ciclo de vida dos componentes
automotivos
•
Descarbonização da indústria automóvel
•
Como atingir metas Carbon Neutral?
•
Veículos 100% elétricos como a única alternativa à eliminação das emissões?
•
Como baixar os custos energéticos?
•
Flexibilidade produtiva para enfrentar variações do mercado
•
Como endereçar o reduzido índice de Produtividade como País?
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4. Métricas de Sucesso

Métricas de Sucesso – KPIs (2/2)
EFETIVIDADE
Os WS estão a gerar soluções/ iniciativas acionáveis pelos participantes, e qual o sucesso das mesmas?

1

Número de acções
identificadas por
WS GROA
Por subsector, por tema,
sistematizadas e
partilhadas pós sessão

Tema 1: Fundos Europeus: Capitalização das Oportunidades | Número de Acções: 2
a) Plano Estratégico de Acesso aos Apoios
Será fundamental que as empresas do Sector Automóvel definam uma estratégia integrada para optimizar e
maximizar a captação de oportunidades associadas aos Apoios disponibilizados através de Fundos Europeus
b) Colaboração entre Empresas e Entidades Académicas
A colaboração e o estabelecimento de parcerias entre empresas do Sector e entidades do meio académico e de
investigação, será um factor crítico para a capitalização das oportunidades, principalmente na vertente de
Investigação e Desenvolvimento
Tema 2: Gestão de Risco na Cadeia Logística Pós-COVID | Número de Acções: 2
a) Plano de Contingência
Será crítico para as empresas do Sector Automóvel, a elaboração e definição dum Plano de Contingência associado à
Supply Chain, de forma a navegar os desafios inerentes à mesma
b) Recursos Humanos e Competências
Existe uma necessidade de requalificação dos recursos humanos no Sector Automóvel com foco nos seguintes temas:
• Gestão de Risco
• Literacia Digital
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