
 
  

 

 

Gestão de Armazéns e Stocks 

 

 
Público-Alvo 

 

Responsáveis de Armazéns, Centros Logísticos, Aprovisionamento e Gestores de Stocks. 

 

 

OBJECTIVOS 

 

Desenvolver um estudo sobre o Armazém adequado a cada tipo de Empresa e / ou 

Industria; 

Adaptar o estudo aos interesses logísticos de cada empresa e definição de parâmetros para 

análise da evolução da produtividade; 

Elaborar um diagnóstico da situação do Armazém e solucionar os problemas da mudança; 

Definir um modelo de organização e gestão eficaz de Armazém; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ARMAZÉNS – GESTÃO FÍSICA DOS STOCKS 

 Configuração e Organização física 

 Arrumação dos materiais 

FORMAS E MEIOS DE ARMAZENAGEM 

PREPARAÇÃO DE ENCOMENDAS E SUAS TÉCNICAS 

FORMAS E MEIOS D EMBALAGEM 

 Armazéns – problemas comuns 

NATUREZA E ORIGEM DOS PROBLEMAS 

FORMAS PRÁTICAS DE OS MINIMIZAR 

 Movimentações e ergonomia 

GESTÃO DE APROVISIONAMENTOS E DE STOCKS 

 Natureza, objectivos e características da actividade 

 Aprovisionar – Informação Disponível 

 Bases de dados e outros utensílios 

 Caderno de encargos – Especificar o que se pretende 

GERIR OS APROVISIONAMENTOS – QUE QUANTIDADES ENCOMENDAR? 

 Definição e cálculo de parâmetros de aprovisionamento 

 Quantidade económica e outros conceitos 

 Fluxo e limites dos stocks 

 Fórmula geral do Aprovisionamento e suas variantes 

 Metodologias básicas de aprovisionamento 

 Análise comparativa das metodologias 

 Sistemas de controlo visual e Kanbans 

STOCKS – GESTÃO DO CONTEÚDO 

 O problema da fiabilização do conteúdo dos stocks 

 Valorização do conteúdo de um stock 

 Indicadores da “qualidade de um stock” 

 Modelos de análise e simulação de stocks 

 Gestão informatizada – Sistemas MRP e equivalentes 



 

   

 

ARMAZÉNS – O ABASTECIMENTO AO FABRICO 

 Formas tradicionais de abastecimento 

 Variantes ao abastecimento tradicional 

 Sistemas de auto – abastecimento 

 Auto abastecimento – sistemas de controlo visual 

TÉCNICAS COMPLEMENTARES 

 Modelos de previsão do consumo 

 Preparação rápida – o Wave picking 

 Subcontratação da logística 

 

 
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:18 a 23 de Novembro de 2013 

  

2ª a 6ª feira – das 16h30 às 21h30 

Sábado – das 10h às 12h e das 13h às 16h 

  

  
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 

 

Licenciatura 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-atual EGP). 

 

 

Observações 

Serão disponibilizadas quatro vagas para formandos que se queiram deslocar das Ilhas de São Jorge e 
Graciosa, a fim de realizar esta ação de formação profissional, com custos de deslocação financiados 
pelo programa Pro-Emprego. 
 
A realização dos cursos candidatos ao co-financiamento do programa Pro-Emprego, é condicionada 
pelas respetivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 
 
 



 

   

 

 
  

 

  

 

 

 


