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Informação pessoal  

Nome Joaquim Alberto Alves Pereira 

Morada Guimarães and Oeiras 

Telemóvel +351 962 355 117 

Correio eletrónico joaquim.pereira@pessoas.org 
  

Nacionalidade Portuguesa 

Data de nascimento 20 de Novembro de 1967 
  

Experiência profissional  
  

Datas De 1991 a 1998 

Função ou cargo ocupado Vários dentro do Grupo Sonae 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Estágio na Sonae Indústria no seu departamento de sistemas de informação. 

 Integração na Direção de Sistemas de Informação da Sonae Distribuição como 
Analista de Negócio para a Logística. Neste contexto foram assumidos os 
seguintes projetos: Centralização Nacional das Operações de Bazar Pesado, 
Centralização Nacional do Têxtil.  

 Responsável pelo Departamento de Organização e Métodos da Modis. 

Nome da entidade Grupo Sonae 

Tipo de empresa ou setor Indústria e Retalho 
  

Datas De 1999 a 2000 

Função ou cargo ocupado Participação em Projetos de Logística ou Sistemas de Informação nas seguintes 
empresas 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Pararede – desenvolvimento de e.Marketplaces. 

 Enabler – desenvolvimento de conteúdos sobre Logística e Gestão da Cadeia de 
Abastecimento. 

 Catálogo Eletrónico de Produtos – responsável da equipa de desenvolvimento da 
solução eletrónica para alinhamento de dados. 

Nome da entidade Profissional independente 
  

Datas De 2001 a 2003 

Função ou cargo ocupado Participação nos seguintes projetos 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Nestlé Portugal – participação nos projetos Visão Estratégica da Logística e 
Otimização do Modelo de Distribuição. Consultoria de acompanhamento dos 
projetos. 

 Queijo Saloio – participação no projeto de análise e conceção da sua rede 
logística. 

 Nestlé Purina PetCare - participação no projeto de dimensionamento do seu 
sistema logístico e na avaliação e seleção do operador logístico para executar a 
operação. 

Nome da entidade Processo 
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Experiência profissional  
  

Datas De 2004 a 2006 

Função ou cargo ocupado Participação nos seguintes projetos 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Insulac – participação no projeto de avaliação e seleção do seu parceiro 
logístico, envolvendo aconselhamento na conceção do contrato de fornecimento 
e na sua renovação. 

 ANIL – participação na elaboração de um relatório sobre a logística aplicada à 
indústria dos laticínios, considerando as oportunidades logísticas do setor. 

 Sorefoz - participação no projeto de conceção do seu novo centro de 
distribuição envolvendo o seu dimensionamento, processos operativos e 
recursos, especificação e seleção do sistema de gestão de armazém. 

 Chip 7 - participação no projeto de reengenharia dos seus processos 
operacionais no armazém central da empresa. 

 Lameirinho - participação no projeto de dimensionamento do seu novo centro 
de distribuição, envolvendo a estantaria, os espaços de movimentação e a 
maquinaria. Participação na avaliação e seleção dos respetivos fornecedores. 

Nome da entidade Processo 
  

Datas De 2007 a 2008 

Função ou cargo ocupado Participação nos seguintes projetos 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Soluções M – participação no projeto de desenvolvimento da sua loja de 
materiais de construção, quer na sua vertente logística (dimensionamento das 
instalações e recursos), quer na sua vertente dos processos operativos 
associados ao negócio. 

 Unicer - participação no projeto de conceção do seu novo centro de distribuição 
de Santarém, envolvendo o seu dimensionamento físico, respetiva maquinaria e 
estantaria. 

 Geldouro - participação no projeto de dimensionamento das necessidades de 
armazenamento da empresa, para posterior ajuste do seu contrato logístico. 

Nome da entidade Processo 
  

Datas De 2009 a 2010 

Função ou cargo ocupado Participação nos seguintes projetos 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Sorefoz – consultoria em reengenharia dos processos de negócio relacionados 
com logística e comércio eletrónico. 

 Thyssenkrupp Portugal - participação no projeto de reformulação do seu 
sistema de transportes. 

 Nestlé Portugal - participação no projeto de reformulação da rede logística do 
negócio de cafés da Nestlé Portugal, incluindo os centros de distribuição, 
respetivos transportes e ligação ao sistema de autovenda. 

 Grupo Marques - participação no projeto de dimensionamento do centro 
logístico da caetano & Mont’Alverne, considerando todos os seus negócios e 
tipos de fornecedores, nos quais a possibilidade da sua centralização se mostre 
relevante. 

Nome da entidade Processo 
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Experiência profissional  

Datas De 2011 a 2013 

Função ou cargo ocupado Participação nos seguintes projetos 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Flupol – participação no projeto de desenvolvimento e implementação da 
aplicação de CRM. 

 Insulac - participação no projeto de avaliação da oportunidade de compra de 
uma empresa concorrente. 

 Sorefoz – consultoria em reengenharia dos processos de negócio relacionados 
com logística, comércio eletrónico e sistemas de informação. 

 EPOS - participação no projeto de racionalização do seu sistema logístico e no 
projeto de implementação de um sistema de auditoria de inventário. 

Participação no projeto de informatização do Controlo de Produção e Gestão da 
Manutenção dos equipamentos. Módulos desenvolvidos pela Processo. 

 Luanday - participação no projeto de dimensionamento do sistema logístico da 
Refriango e da Cross-Africa, empresas sedeadas em território angolano. 

 Grupo Refriango (Angola) – participação no projeto de implementação do 
Sistema de Gestão de Armazéns das empresas Plump, Kinda, Reviva e Refriango. 

 Hospitex – participação no projeto de implementação e desenvolvimento do 
módulo de gestão de inventário. O módulo foi desenvolvido pela Processo. 

 Sojitz Beralt (Minas da Panaqueira) – participação no projeto de organização dos 
armazéns e das compras. 

Nome da entidade Processo 
  

  

Datas De 2013 a 2015 

Função ou cargo ocupado Participação nos seguintes projetos 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Andrade Gutierrez - participação no projeto de Auditoria Logística nos seguintes 
mercados: África e América do Sul. 

 Konica Minolta – participação no projeto de dimensionamento e organização do 
seu armazém de máquinas e peças de Lisboa. 

 ETMA – participação na elaboração de um documento estratégico sobre a 
logística industrial da empresa e no projeto de organização e racionalização do 
processamento, contagem e armazenamento do seus produtos acabados. 

 Procalçado - participação na elaboração de um documento estratégico sobre as 
operações do grupo, parte industrial e parte de distribuição. 

 Marvanejo - participação no projeto de racionalização dos processos logísticos 
da empresa, incluindo o controlo e gestão de stocks. 

 Casa do Marquês - participação no projeto de racionalização dos processos 
logísticos da empresa, incluindo o controlo e gestão de stocks. 

 Crivedi - participação no projeto de racionalização dos processos da empresa, 
incluindo os processos de negócio e os processos logísticos, tendo por objetivo o 
cumprimento rigoroso do prazo de entrega prometido aos clientes. 

 STP - participação no projeto de racionalização dos processos da empresa, 
incluindo os processos de negócio e os processos logísticos, tendo por objetivo o 
cumprimento rigoroso do prazo de entrega prometido aos clientes. 

 RESOPRE- participação no projeto de informatização da gestão e manutenção 
do parque de parques infantis que estão sob a sua responsabilidade. 

Ainda a participação em projetos nas seguintes empresas: EPOS; Sojitz Beralt 
(Minas da Panaqueira); Linhas e Coordenadas; Momel; Rações Zêzere; Intercereais 
do Oeste e Sorefoz, no âmbito de continuação ou no âmbito das operações, 
logística ou otimização e racionalização de processos de negócio. 

Nome da entidade Processo 
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Experiência profissional  

Datas Desde 2002 

Função ou cargo ocupado Docência no ensino universitário 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Instituto Superior de Gestão - professor dos módulos Conceção de Sistemas 
Logísticos e Gestão de Fluxos de Informação em cursos de pós-graduação da 
escola (2002-2004). 

 Escola de Gestão do Porto - professor dos módulos Produção de Transportes e 
Distribuição Física e Gestão de Transportes em cursos de mestrado e pós-
graduação da escola (desde 2003). 

 Escola Superior de Ciências Empresariais (Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo) - professor da disciplina de Gestão de Projeto (2007-2009). 

Nome da entidade Várias 
  

  

Datas Desde 1998 

Função ou cargo ocupado Formador 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 Formador nas áreas de Logística, Gestão da Cadeia de Abastecimento e 
Sistemas de Informação em várias organizações incluindo: Enabler, Bosch, 
Grupo Sumolis, Corticeira Amorim, Escola de Comércio do Porto, APLOG, PDSL e 
Portucel Tejo, de 1998 a 2006. 

 Formador dos módulos de Logística Operacional, Gestão de Stocks, Gestão de 
Contratos Logísticos e Gestão da Cadeia de Abastecimento na Processo, de 2005 
a 2006. 

 Formador dos módulos de Logística Operacional, Gestão de Stocks, Gestão de 
Contratos Logísticos, Gestão da Cadeia de Abastecimento, Gestão da Produção, 
Seleção e Avaliação de Fornecedores e Gestão de Armazéns na Produtiva, desde 
2006. 

Nome da entidade Várias, desde grande grupos internacionais ou nacionais até PME’s. 
  

Intervenções como 
orador 

Orador nas conferências Reestruturação dos processos de aprovisionamento e 
Logística comercial, promovida pela MGI. O tema abordado foi Simplificação de 
processos, 1997. 

 Orador na conferência Como Reestruturar a Cadeia Logística?, promovida pela IFE. 
O tema abordado foi A implementação do CPFR, 2001. 

 Orador no IV Congresso de Logística da APLOG sob o tema A Logística como 
Alavanca de Competitividade, Micro e Macroeconómica. O assunto abordado foi O 
Roadmap da Integração e Colaboração nas Cadeias Logísticas, 2001. 

 Orador no V Congresso de Logística da APLOG sob o tema Logística – Visão 
Estratégica e Visão Operacional. O assunto abordado foi Integração Horizontal da 
Cadeia de Abastecimento: Novos Horizontes e Novas Oportunidades, 2002. 

 Orador no Encontro Temático de Viseu organizado pela APLOG sob o tema A 
Logística nas PME’s. O tema abordado foi Os SIC’s e a Produtividade na Logística, 
2003. 

 Orador no VI Congresso de Logística da APLOG organizado pela APLOG sob o tema 
Oportunidades e Desafios na Cadeia de Abastecimento. O assunto abordado foi 
Compressão de Tempo na Logística. 

  

Outras Atividades Monitor da cadeira de Investigação Operacional na Universidade do Minho, de 1990 
a 1994. 

 Associado da APLOG – Associação Portuguesa de Logística, desde 1997. 
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Formação académica e 
profissional 

 

  

Datas Julho de 1992 

Designação da qualificação Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática na Universidade do Minho, 
com a média final de 15 valores. 

Organização de ensino Universidade do Minho, Portugal 

  

Datas Maio de 2003 

Designação da qualificação Mestrado em Global MSc in Logistics and Supply Chain Management na 
Universidade de Cranfield, Reino Unido.  

Tese apresentada Thesis subject was “Time Compression Applied to Client Order Processing”, based 
on Coats & Clark Portugal business processes. 

Organização de ensino Cranfield University, United Kingdom 

  

Datas Agosto de 2015 

Designação da qualificação Frequência no doutoramento em Engenharia Industrial e de Sistemas. 

Tese apresentada O tema da tese é “Are there architectural, execution or management fundamental 
operations elements common to organizations to which their operations are a 
competitive advantage? If yes, what are they?”. 

Organização de ensino Universidade do Minho, Portugal  

  

Datas Dezembro de 1998 

Designação da qualificação Obtenção do Certificado de Aptidão Profissional como formador. 

Organização certificadora IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

  
Aptidões e competências 

pessoais 
 

  

Língua materna Português 
  

Inglês Facilidade na leitura, escrita e fala. 

Francês Facilidade na leitura, conhecimentos básicos tanto na escrita como na fala. 

 


