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A entrega de contentores marítimos no
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Lições aprendidas
-A agilidade e flexibilidade são determinantes para ultrapassar os
obstáculos operacionais que surgem com a alteração de processos
logísticos, obrigando a um diálogo intenso e constante com
fornecedores e clientes.
-Internamente, é fundamental sensibilizar e motivar os colaboradores
para os novos procedimentos e os prazos necessários para atingir
melhorias e ganhos de eficiência na atividade logística.

Bosch
A Bosch é representada em Portugal pela Bosch Termotecnologia, em Aveiro, a Bosch Car
Multimedia Portugal, em Braga, e a Bosch Security Systems – Sistemas de Segurança, em Ovar,
que desenvolvem e fabricam uma larga gama de produtos, a maior parte dos quais exportados
para os mercados internacionais. O Grupo possui ainda um escritório de vendas e a empresa BSH
Eletrodomésticos, situados em Lisboa. Com cerca de 3300 colaboradores, a Bosch é um dos
maiores empregadores industriais de Portugal e gerou, em 2014, 811 milhões de euros em
vendas.
O Grupo Bosch é líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços. Em 2014, mais de
360.000 colaboradores (01.01.2015) contribuíram para gerar uma faturação de 49 mil milhões de
euros. As operações do Grupo, presente em aproximadamente 60 países, estão divididas em
quatro áreas de negócio: Soluções de Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo, e
Tecnologia de Energia e Construção.

