
 
 
Gestão de Logística 

 
Público-Alvo 
 

Responsáveis de logística 
Responsáveis de compras e Aprovisionamento 
Colaboradores da área de logística e dos armazéns 
 
Objectivos 
 
No final, os participantes ficarão aptos a: 
• Compreender a importância da logística no desenvolvimento das Empresas. 
• Identificar as diferentes funções na cadeia logística 
• Sensibilizar os formandos para a importância do aprovisionamento  na cadeia logística 
• Compreender a importância do planeamento e programação das Operações numa 
Organização 
• Conhecer e aplicar algumas técnicas de programação 
• Dominar os principais conceitos bem como conhecer as principais ferramentas da Gestão de 
stocks 
• Compreender a importância do armazém na cadeia logística 
• Conhecer as técnicas de Armazenagem 
• Dotar os formandos de conhecimentos gerais sobre a gestão dos Transportes 
  
 

Conteúdo Programático 
 
A Logística - Conceitos Gerais 
 
Definição das actividades Logísticas 
A Gestão Logística Integrada 
 
A organização do Aprovisionamento 
Qualificação de fornecedores 
 
O Planeamento 
Relação Carga – Capacidade 
 
Gestão de Stocks 
Quantidade Económica de encomenda 
Quantidade económica de fabrico. 
 
Modelos clássicos de Gestão de Stocks 
O MRP 
 
Resolução de exemplos práticos 
 
O Armazém  
Métodos de armazenagem 
Os custos do armazenamento 



   
 

 
A Importância dos Transportes na cadeia logística 
Dimensionamento da frota 
Os Custos de Transporte 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 345 – Gestão e Administração 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 08 a 12 de Novembro de 2010 
 
Horário: 14h00 às 20h00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formador 
 
Eng.º Trigo de Morais 
 
Licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP). 
MBA (Master in Business Administration) em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de 
Estudos de Empresa da Universidade do Porto (ISEE-actual EGP). 
 
Formador Certificado. 
 
 
Observações 
 
 
€200,00 Por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções de 
formação.  
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%.  
 
Plano Fidelidade – Conheça as Vantagens. 
 
 
 
 

Projecto Co-Financiado 
 

 


