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Nota Editorial do Boletim de Opinião

Opinion Bulletin Editorial Note

O Boletim de Opinião é um documento bilingue, de uma
página, que é publicado no site da Processo com
periodicidade variável, sendo o link correspondente
enviado para os seus subscritores por e.mail.

The Opinion Bulletin is going to be a bilingual one-page
document, to be issued with variable periodicity, and
the link to it sent to its subscribers by e.mail.

Pretendemos que o Boletim de Opinião seja um espaço
em que a Processo, através dos seus consultores ou
de pessoas convidadas, expressa o seu parecer em
relação a um tema da Logística ou da Gestão da Cadeia
de Abastecimento que seja pertinente abordar.
Esperamos que a nossa intervenção venha oferecer
algo de importante à comunidade logística, quer seja
por via da identificação de novas oportunidades, da
clarificação das ideias ou da provocação dos agentes.
Fazemo-lo também na esperança de que as nossas
ideias venham a contribuir para que se trabalhe melhor.
O Boletim de Opinião da Processo, sendo um veículo
unilateral de expressão, não pretende fechar o circuito
de comunicação entre a Processo e os seus cibernautas.
Para nós é muito importante conhecer a reacção de
quem nos lê. Assim, entre em contacto connosco, e
para nos dizer o que pensou do que escrevemos no
Boletim de Opinião, para solicitar informação adicional
acerca do tema abordado, ou para qualquer outra
finalidade que entenda por bem. Estamos à sua
disposição.

We want the Opinion Bulletin to be a space in which the
company's position is expressed relative to one issue
in Logistics or Supply Chain Management that is
considered to be worthwhile commented on. This may
be done by one of the company's consultants, or by an
invited personality. We hope our intervention will bring
something important to the logistics community, either
by identifying new opportunities, clarifying concepts or
ideas, or just teasing the agents. We do it, as well, hoping
to help to work better. Being unilateral as a vehicle of
expression, the Opinion Bulletin is not supposed to close
the communication flow between Processo and their
cybernauts.
It is extremely important that we get the feedback from
those who read us. Please, contact us, either to tell us
what you thought about what we have written, or to
request further information on the subject approached,
or for any other reason. We will be glad to be of help
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