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Armazenar e Gerir Stocks 
com Eficácia

09h00-13h00 / 14h00-18h00

Lisboa (9 abril)
Porto (19 abril)

8h
OBJETIVOS

- Saber planear as compras e stocks para uma melhor gestão 
global da empresa;
- Armazenar e organizar os materiais de forma mais e�caz para 
uma melhor gestão de stocks;
- Promover boas práticas de gestão de armazéns e stocks para 
melhor responder aos(às) clientes.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

A importância da programação das compras e stocks na 
gestão global da empresa 

Receção de materiais 

- Documentação de transporte e armazenagem
- Produtividade e qualidade da armazenagem

O Armazém e a Armazenagem

- Funções e Princípios da armazenagem
- Os Fluxos da Gestão de Armazéns
- Planeamento das operações de armazém
- Etapas de armazenagem
- Processos de armazenagem
- Critérios de armazenagem - Classi�cação

Gestão de stocks

- Gestão física de materiais
- Gestão administrativa
- Parâmetros de Gestão
- Gestão económica

METODOLOGIA 

Expositiva e ativa, com análise de situações concretas e exercí-
cios práticos. 

PARA QUEM

Pro�ssionais na Área Operacional, Gestores(as) de Logística, 
Gestores(as) de Stocks, Chefes de Armazém e Responsáveis de 
Compras.
Público em Geral.

FORMADOR

José Henriques (Formador Lisboa)
Experiência como Diretor de Operações e Serviços.
Professor, Formador e Consultor, a nível nacional e internacio-
nal, nas áreas de Gestão de Cobranças, Gestão Comercial, 
Gestão de Compras, Gestão de Stocks e Armazéns, Gestão de 
Processos Logísticos, Gestão Estratégica, entre outras.

Alcides Marques (Formador Porto)
Licenciatura e MBA em Gestão de Empresas.
Larga experiência como Consultor e Formador nas áreas de 
Economia, Contabilidade e Fiscalidade, Organização e Gestão 
de Empresas, Planeamento de Compras e Gestão de Stocks, 
Produção e Logística.
Docente do ensino público e superior nas áreas de Contabilida-
de e Finanças.

INVESTIMENTO

140€ + IVA

5% desconto na 2ª inscrição e seguintes para a mesma edição. 
Inscrições até 2 de abril (Lisboa) e 12 de Abril (Porto).
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