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GS1®Portugal assina protocolo de cooperação com a Marinha
A GS1 Portugal acaba de assinar um protocolo de cooperação com a Marinha Portuguesa com vista à
edificação de um sistema global de código de barras na gestão logística do material deste ramo das Forças
Armadas – numa primeira fase, através do desenvolvimento de um projeto-piloto de rastreabilidade no
abastecimento de expediente (recepção, armazenagem, aviamento e entrega).
Para João de Castro Guimarães, Diretor Executivo da GS1 Portugal, “a adoção de standards globais na
Marinha, à semelhança do que acontece em muitos outros setores, é hoje uma arma particularmente
eficaz na racionalização de custos e na otimização de processos logísticos... quer via códigos de barras,
quer via etiquetas RFID”.
Tendo o presente protocolo por objetivo “estimular a cooperação entre ambas as entidades”, através de
ações conjuntas que vão da formação ao intercâmbio de informação”, a GS1 Portugal e a Marinha
Portuguesa dão início a este processo de conferir visibilidade e eficiência aos ativos que circulam na cadeia
logística da instituição, processo que pode ser extensível e escalável aos demais ramos das Forças Armadas.
Sublinha-se, a esse respeito, que a Marinha utiliza o Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional
(SIGDN) em ambiente SAP, totalmente compatível com o Sistema de Normas GS1.

###
SOBRE A GS1 Portugal
(CODIPOR – Associação Portuguesa de Identificação e Codificação de Produtos)
A GS1 Portugal - CODIPOR – é a entidade que introduziu os códigos de barras em Portugal há 30 anos. É uma organização privada,
neutra, sem fins lucrativos e membro da organização global GS1. Fundada em 1985, por produtores e distribuidores, lidera
atualmente o desenvolvimento de Normas e Boas Práticas Operacionais, atuando como facilitadora da cadeia de valor.
A GS1 Portugal é uma entidade de Utilidade Pública. Na base da deliberação da Presidência do Conselho de Ministros, publicada em
Diário da República (Despacho 831/2013, de 16 de janeiro de 2013), estiveram “os relevantes e continuados serviços à comunidade
em geral, no tocante à inovação e ao desenvolvimento económico de múltiplos setores de atividade”, bem como o facto de que a
GS1 Portugal “cooperar com as mais diversas entidades e com a Administração Pública”.
É uma das maiores Associações Empresariais em Portugal, reunindo cerca de 7.700 empresas associadas, desde produtores de
matérias-primas a retalhistas, incluindo produtores de marcas, distribuidores, associações industriais e prestadores de serviços
tecnológicos - com o objetivo de desenvolver, adotar e implementar Standards globais que revolucionam a forma de fazer negócios.
Mais informações em http://www.gs1pt.org
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SOBRE A MARINHA
A Marinha é o ramo das Forças Armadas que desenvolve diária e permanentemente uma atividade operacional de interesse público,
militar e diplomático na área mais estratégica para Portugal – o Mar – com a mais elevada eficiência e profissionalismo, quer seja no
mar, na terra ou no ar.
Para cumprimento das suas missões, a Marinha é uma organização em permanente otimização funcional e opera os seus meios de
forma flexível, de acordo com as competências que lhe estão atribuídas, respeitando sempre elevados padrões de eficiência e
eficácia. Das tarefas realizadas destacam-se a defesa militar própria e autónoma; a defesa coletiva e expedicionária; a proteção dos
interesses nacionais e a diplomacia naval; a patrulha, a vigilância e a fiscalização; a segurança marítima e a salvaguarda da vida
humana no mar; o apoio aos estados de exceção e à proteção civil; o desenvolvimento económico; a cultura; e a investigação
científica.

SOBRE A GS1
A GS1 é uma organização global, neutra, multissetorial e sem fins lucrativos que possui mais de 112 Organizações-Membro e 1,5
milhões de empresas associadas em 150 países. Orientada para e governada pelos utilizadores, a GS1 facilita a colaboração entre
parceiros de negócio, organizações e prestadores de serviços tecnológicos, de forma a resolver os desafios de negócio que envolvam
standards, garantindo a visibilidade ao longo de toda a cadeia de valor. A GS1 a nível global atua em mais de 20 setores, desde os
Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ao setor da Saúde, Transportes e Logística, Defesa ou Aeronáutica. É uma Organização Não
Governamental (ONG), com um estatuto consultivo reconhecido pelas Nações Unidas. Mais informações em http://gs1.org.
O Sistema de Normas GS1 é um conjunto de Standards Integrados, abertos e globais, que contribui para a gestão eficiente das
cadeias de valor. Resulta de acordos entre Parceiros, podendo ser adotado por qualquer agente e em qualquer cadeia de valor,
permitindo uma identificação única e inequívoca para produtos, unidades de expedição, ativos, localizações e serviços.
A GS1 desenvolve e gere o Sistema de Standards Globais para a Cadeia de Valor mais utilizado no mundo. O Sistema de Standards
consiste em:

•
•
•

1) IDENTIFICAÇÃO de Dados Comerciais de Produtos ou Bens de Grande Consumo, Serviços ou Localizações; O
2) CAPTURA AUTOMÁTICA através de Códigos de Barras GS1 e tecnologia RFID; O

3) PARTILHA (de forma eficiente e segura) de Informação Comercial entre Parceiros de Negócio, através do Comércio Eletrónico e
da Rede Global de Sincronização de Dados. Os benefícios para os negócios – cadeias de valor – são Eficiência, Segurança,
OColaboração e Sustentabilidade. O
Mais informações em http://media.gs1pt.org/FICHEIROS/2122/GS1_General_Specifications_v16.pdf
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