
Formação -  Área  Supply  Cha in

Uma gestão da cadeia de abastecimento é fundamental para
a manutenção e crescimento de um negócio com uma
gestão fluida, contínua, de toda a cadeia de abastecimento,
sendo um fator de competitividade de qualquer empresa
que almeja providenciar um serviço de excelência ao cliente. 

Os gestores de armazenagem precisam de operações fiáveis
e de baixo de custo, de uma otimização de todos os
recursos, de um controlo e otimização de custos, de
indicadores chave de gestão. 

 Efetuar uma gestão de armazenagem mais eficiente e eficaz,
com uma redução dos custos, e contribuir decisivamente
para uma maior competitividade da empresa, apoiando-a na
política ao cliente.

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO IRÁ:

DESTINATÁRIOS

Gestores de Armazenagem.
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GESTÃO DA
ARMAZENAGEM

FORMADOR:
Eng.º José Gabriel

Formado em Engenharia
Mecânica, pelo IST.

Consultor Sénior em
Gestão de Operações e
metodologias e
ferramentas de Melhoria
Contínua.

Projetou áreas de
produção, tendo
desenvolvido organizações
de serviço ao cliente, de
relação com fornecedores,
integrando processos e
sistemas no mercado
nacional e internacional.

+ 35 anos de Experiência.



"Formação
especializada,

atualizada e
perfeitamente
enquadrada na

realidade
operacional da

indústria!"

Manter uma cadeia de abastecimento sem interrupções;
Suportar condições variáveis de mercado e súbitas mudanças na
procura;
Assegurar o menor custo logístico e a disponibilidade de
produtos para entrega rápida, para um desejado nível de serviço
ao cliente;
Hospedar mercadorias adequadamente, respeitando suas
particularidades (temperatura, segurança, etc.);
Otimizar o uso do espaço com estruturas e técnicas apropriadas; 
Maximizar a rotação de stock e o acesso às mercadorias; 
Otimizar a mão de obra, facilitando as condições de trabalho
com atividades integradas e uso de tecnologia e equipamentos; 
Maximizar o controle das perdas e danos nos itens;
Reduzir custos com transporte, produção e stockagem;
Coordenar a movimentação de fornecimento e da procura,
facilitando o fluxo de itens;
Manter os produtos em localização estratégica, próxima de vias
terrestres e centros intermodais de transporte; 
Controlar e gerir o material armazenado para um fácil processo
de inventário.

Ao participar nesta acção, o formando adquirirá
conhecimentos para: 

OBJETIVOS 
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CONTEÚDOS ABORDADOS

Visão geral;
Operações;
Layout;
Estruturas e identificação;
Sistema informático de gestão;
Stocks e inventário;
Equipamento;
Outsourcing;
Segurança;
Key Performance Indicators.


