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Master a Distância  

Logística e 
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5ª Edição 



Objetivos Gerais 

Vários fatores são importantes para as conquistas no 
mercado e a Logística é um deles. Uma logística eficaz só traz 
resultados positivos à organização. Se bem planeada, envolve quase 
todos os departamentos de uma empresa, desde a aquisição da matéria-
prima até ao produto acabado.  

Dentro da empresa do Século XXI, os departamentos devem agir de forma 
integrada e não isolada. Assim, evitam-se os conflitos quer internos quer 
em todo o planeamento logístico. Os departamentos e os colaboradores 
devem interagir de forma positiva, tendo um só objetivo de cada vez sem 
que se prejudique nem os fornecedores nem os clientes. 

Devemos estar atentos para que todas as necessidades sejam atendidas no 
tempo estipulado evitando atrasos no processo de recebimento, produção 
e despacho do material.  

 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os participantes deverão: 

Definir uma estratégia logística inovadora e de sucesso para a sua organi-
zação ou serviço logístico 

Reduzir significativamente os stocks introduzindo um sistema de colabo-
ração eficaz com todos os intervenientes do seu planeamento – clientes e 
fornecedores 

Reorganizar os macros de fluxos, físicos e de informação da empresa e ao 
longo da cadeia, do fornecedor ao consumidor final 

Escolher e introduzir uma política de distribuição adaptada às necessida-
des do cliente 

Gerir com eficácia um serviço logístico através de indicadores de gestão 
pertinentes e melhorar o seu desempenho continuamente 

Fornecer e atualizar competências que permitam compreender o papel da 
logística global 

Organizar a informação da empresa, do fornecedor ao cliente 

Reduzir os stocks introduzindo um sistema de informação eficaz com os 
seus clientes 

Escolher e introduzir uma política de transportes adaptada às necessida-
des do cliente 

Gerir com eficácia e eficiência um serviço logístico através de indicadores 
de gestão pertinentes 

Colaborar com os fornecedores e os clientes para reduzir os 
riscos logísticos 
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Duração Total  

30 Horas 

Das 09h00 às 12h00 

10 Dias 

 

Destinatários 

Todos os profissionais Respon-
sáveis de operações e de Pla-
neamento – logística, com-
pras, gestão de stocks, arma-
zéns e transportes, Quadros 
dos serviços de logística e 
Gestores de empresas que 
pretendam fazer das ativida-
des de cariz logístico uma ver-
dadeira vantagem competitiva  

 

Pré-Requisitos 

 Ter acesso a um computa-
dor ou um tablet com liga-
ção à Internet e um browser 
(programa para navegar na 
web), como o Chrome, Safa-
ri, Firefox ou Internet Explo-
rer. 

 Pode aceder ao curso a par-
tir de qualquer computador 
(por exemplo, em casa e no 
escritório), tablet ou 
smartphone.  
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Módulo 0 – Apresentação da Plataforma e Métodos de Utilização 

 

Módulo I – O Papel da Logística na Empresa 

Globalizar os atos logísticos do fornecedor ao cliente: a gestão do seu 
planeamento 

O que espera o cliente da logística 

A logística e as outras funções (compras, qualidade, produção, comerci-
al) 

Qualidade 

Compras e Área Comercial 

 

Módulo II – Organizar uma Logística Física Eficaz 

As soluções clássicas 

As soluções “por pedido a montante” 

 

Módulo III – Planeamento Estratégico na Logística 

 Análise SWOT na Logística 

 Teorias e Ideias fundamentais 

 Planeamento Estratégico 

 

Módulo IV – Caderno de Encargos Logístico 

 O que é o caderno de Encargos 

 Colaborar com os fornecedores 

 A convenção logística 

 Gerir um serviço logístico 

 A gestão dos fluxos da plataforma logística (DRP, EDI Internet) 

 Dominar os custos e os resultados. O desempenho e os Indicadores na 
gestão logística 
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Metodologia 

Este curso tem como objetivo 
promover um ambiente intera-
tivo entre o formador e o gru-
po bem como entre todos os 
formandos. 

Neste sentido recorre a uma 
abordagem dos conteúdos 
programáticos através da utili-
zação de métodos e técnicas 
pedagógicas diversificadas. 

Em todos os módulos são utili-

zados os métodos Expositivo, 

Demonstrativo e Ativo, com 

grande ênfase em Análise de 

Casos Reais e Exercícios Práti-

cos 
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Bruno Fernandes 

 
Licenciado em Economia 

Mestrado em Ecnonomia Indudtrial (frequência) 

Diretor de Compras 

Controller de Gestão 

Formador área da Logistica  

Formador área Administrativa  

Júri de projetos finais curso profissinais (12ºano) 

 

Funções de controlo de gestão com mais de 7 anos de experiência em diversas áreas, inclu-

indo vertentes de controlo de compras, recursos humanos, financeiro e orçamentação.  

Formador do ensino profissional com mais de 3 anos de experiência em áreas de logística, 

gestão, contabilidade e empreendedorismo.  

Acompanhamento de finais de cursos (logística), e membro do júri em projetos finais. 

 

 

Percurso Profissional: 

 

Desde 2018, Consultor/Formador na Workit, Agilizar Unipessoal Lda; 

Desde 2019, Formador na Multiformactiva, Formação Profissional Lda; 

Desde 2019, Formandor na Academia do Ave; 

De Setembro 2017 até Novembro 2019, diretor de compras na Debate Marcante; 

De Junho 2014 a Novembro de 2015, funções de controlo de gestão, controlo de com-

pras e Recursos humanos na empresa NySliders; 

De Setembro 2012 a Fevereiro 2014; funções de controlo de gestão, controlo de com-

pras e Recursos humanos na empresa Psicoespaço; 

Ano de 2010, estágio de aproximação à vida ativa Banco Espírito Santo. 
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Nome do curso: Master a Distância de  Logística e Planeamento Estratégico       

5ª Edição 

Carga Horária: 30 Horas 

Horário: 09h00 às 12h00 

Local: Plataforma  

 

As nossas formações incluem: 

 Material Pedagógico 

 Certificado de Formação reconhecido 

 

Valor: 650,00 € +IVA 

Nota: todos os pagamento são realizados em euros ou dólares por transferência bancária pois a High Skills é 

um entidade Portuguesa. 

 

 

 

  

 

Contatos para obter mais informações ou se inscrever: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefones: PT +351 217 931 365 

  AO +244 941 126 090  

  MZ +258 841 099 522 

  CV    +238 924 20 25  

  STP  +239 999 25 15  

Site: www.highskills.pt 

Condições 

Caso tenha mais do que dois 
participantes consulte-nos para 
conhecer as nossas vantagens 
empresariais! 

 

High Skills 

Formação e Consultoria, LDA 

Avenida de Berna, nº 11, 8º 

1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

 

A inscrição só fica confirmada 
após emissão da fatura pró-
forma/fatura final e o paga-
mento da mesma. O pagamen-
to da fatura terá que ser reali-
zado por transferência Bancá-
ria até  3 semanas antes do 
início do curso de forma a ga-
rantir a sua inscrição.  

 

Cancelamentos e 
Não Comparências  

O(s) formando(s) poderão can-
celar a sua inscrição até 6 dias 
úteis antes da data de início do 
curso. 

O(s) formando(s) poderão fa-
zer-se substituir por outro(s) 
participante(s), devendo comu-
nicar a alteração até 5 dias 
úteis antes do início do curso.  

A sua não comparência do(s) 
formando(s) no dia de início da 
formação não dará lugar ao 
reembolso do valor da inscri-
ção e será cobrada na sua tota-
lidade. 
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Contactos para mais informações: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 
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