
Increasing
Procurement
Influence
on Business
Seminário para executivos
na área das compras

4 de maio ‘17
Junte-se a este círculo exclusivo de líderes na área das compras.
Venha partilhar a sua visão do futuro.

WWW.UNAVE.PT

Organização conjunta



Fundamentação
Há sinais, como a pressão constante sobre a redução de custos
e do processo de compra, que mostram que o setor está a passar 
por grandes transformações ao nível das organizações e da sua 
própria existência. A necessidade de elevar as compras a um nível
de influência estratégica requer novas abordagens.
Num contexto de grande competitividade e mudança permanente,
as empresas precisam de capturar o valor do mercado de supri-
mentos antes dos seus concorrentes, o que requer novas capa-
cidades e impõe a adoção de métricas diferentes no processo
de compras.
Este seminário constitui uma oportunidade para compartilhar 
abordagens suscetíveis de incrementar o desenvolvimento dos 
processos de compras nas organizações e prevê a intervenção de 
elementos da direção de compras de uma grande empresa industrial 
localizada na região de Aveiro, com visita às respetivas instalações. 
Junte-se a este círculo exclusivo de líderes na área das compras
e venha partilhar a sua visão do futuro do setor.

Objetivos gerais
• Aumentar a influência das compras nos negócios;
• Identificar qual é a missão e que visão devemos incutir na área
  das compras;
• Perceber quais são os recursos que precisamos de desenvolver
  como líderes e enquanto equipa de compras.

Destinatários
Empresários, administradores, gestores, quadros e responsáveis
de equipas de compras.

Formador
O formador é Ohanes Missirilian.

Coordenação
Professores Carina Pimentel e José Alberto Fonseca,
da Universidade de Aveiro.

Nota: Workshop será ministrado em língua portuguesa.
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Há 15 anos que Ohanes Missirilian leciona 
formações motivacionais em compras, 
por todo o mundo e em vários setores de 
atividade. Ex-diretor do programa na EIPM,
é licenciado em engenharia, tem um MBA
e é “certifed professional coach”. Dá, regular-
mente, formação e coaching a executivos 
de compras seniores ao nível da estratégia, 
dos desafios organizacionais e de gestão. 
Desenvolve atividades académicas (ensino
e investigação) em diversas escolas de 
negócios e de engenharia, na Europa.
Tem como principais temas de investigação: 
Category Management, Inovação e 
Procurement Business Partner.

data de realização
4 de maio de 2017 (5ª feira)
duração
7 horas
horário
9h30-12h30
14h00-18h00
(Almoço e dois coffee
break incluídos)
local 
Montebelo Vista Alegre
Ílhavo Hotel
R. dos Alámos, Ílhavo

investimento
480,00€
early bird discount
400,00€ para inscrições
até 6 abril 2017 e para
sócios da APCADEC
informações
Virgínia Lopes, UNAVE
@: virginiablopes@ua.pt 

REALIZAR INSCRIÇÃO
AQUI

virginiablopes@ua.pt 
https://www.unave.pt/ht/index.php/courseactions/subscribe/1651.personal
https://www.unave.pt/ht/index.php/courseactions/subscribe/1651.personal

