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Gestão Logística e Procedimentos Aduaneiros 

Objetivos Gerais 

Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos, metodologias e melhores 

práticas a aplicar na simplificação dos processos logísticos, por forma a otimizar a cadeia 

de fornecimento, assim como dota-los de ferramentas para aquisição e melhoria dos seus 

conhecimentos na área aduaneira. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

• Compreender a relação entre, conciliar satisfação dos clientes e contenção do capital 

imobilizado em stocks; 

• Diagnosticar, classificar e gerir os stocks; 

• Contribuir para a melhoria da Contabilidade de Existências, dos Inventários e do 

Reaprovisionamento; 

• Utilizar processos e métodos de administração, tecnologias da informação, 

instalações e equipamentos associados ao fluxo de materiais e informações ao longo 

da Cadeia de Abastecimentos (Supply Chain), que constituem a Logística 

Empresarial; 

• Identificar as novas tecnologias de informação empresarial e suas conexões com a 

gestão logística; 

• Manusear de forma eficiente as ferramentas logísticas de aprovisionamento e stocks, 

bem como de armazenagem, desenvolvendo um planeamento, organização e controlo 

adequado; 

• Reduzir os custos de stockagem e armazenagem resultantes de uma estratégia de 

melhoria na função logística; 

• Desenvolver perícias no domínio das atividades de gestão de inventário, 

aprovisionamento, armazenagem e distribuição física, de modo a garantir uma visão 

integrada da cadeia logística;  

• Demonstrar competências que permitam a liderança de processos organizacionais no 

âmbito da informação logística; 

• Conhecer a Legislação Comunitária que regulamenta o Mercado Único; 

• Conhecer as diferenças existentes entre os vários regimes aduaneiros; 

• Demonstrar conhecimentos sobre Exportação, DME e armazéns de exportação; 

• Demonstrar conhecimentos no que respeita aos e formalidades aduaneiras. 

Destinatários 

Este curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da Gestão da 

Cadeia de Abastecimentos e Logística e, público em geral com interesse nas temáticas em 

análise. 
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Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

40 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo A - Gestão Logística 

Módulo I - Gestão Logística 
 Conceitos e Objetivos; 
 Partes Constituintes; 
 História e Desenvolvimento; 
 O Enquadramento dentro da Empresa; 
 Conceitos Relacionados; 
 Forças de Integração e Forças de Mudança; 
 Tendências Futuras; 
 Planeamento e Controlo Estratégico; 
 Just-in-time Logistics; 
 O Enquadramento do Armazém na Função Logística; 
 Exercícios Práticos. 

Módulo II - Gestão de Materiais 
 A Gestão de Materiais; 
 Exercícios Práticos. 

Módulo III - Gestão da Distribuição 
 Gestão da Distribuição; 
 Exercícios Práticos. 

Módulo IV - Gestão e Planeamento de Armazéns 
 Seleção do Equipamento; 
 Dimensionamento do Armazém; 
 Estrutura de RH; 
 Controlo de Custos e Melhorias no Armazém; 
 Operações Just-in-time no Armazém; 
 Exercícios Práticos. 

Módulo V - Gestão Operacional de Armazéns 
 Operações de Armazém; 

http://www.highskills.pt/
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 Receção de Mercadoria; 
 Preparação da Mercadoria. 

Módulo VI - Gestão de Transportes 
 Gestão de Transportes. 

Módulo VII - Gestão de Inventário Permanente 
 Tipos de Inventário; 
 Políticas de Gestão; 
 Gestão da Procura; 
 Quando encomendar e quanto encomendar; 
 Sistemas de Encomendas; 
 Indicadores e Melhorias; 
 Relacionamentos e Ligações. 

Módulo VIII - Gestão das Compras 
 Contribuição para o Lucro; 
 Qualificação e Classificação de Fornecedores; 
 Filosofias de Compra; 
 Procedimentos de Compras; 
 Desenvolvimento e Melhorias; 
 Relacionamentos das Compras. 

Módulo IX - Novos Sistemas de Gestão Logística – SCM (Supply Chain Management 
– Gestão da Cadeia de Abastecimentos) 
 SCM (Supply Chain Management – Gestão da Cadeia de Abastecimentos) – 

Introdução e Definição; 
 Questões a observar no SCM; 
 Globalização; 
 Desenvolvimento da SCM (Supply Chain Management – Gestão da Cadeia de 

Abastecimentos). 

Módulo X - Integração da Logística com os Novos Sistemas de Tratamento 
Automático da Informação 
 O Futuro das Novas Tecnologias e a Comunicação na Gestão de Stocks, Armazéns 

e Logística; 
 Noções de KM (Knowledge Management),  
 ERP (Enterprise Resouces Planning ),  
 CRM (Costumer Resources Management);  
 EIP (Enterprise Information Management); 
 ECR (Efficient Consumer Response); 
 Integração com a Cadeia de Abastecimentos (Supply Chain). 

 
Módulo B - Procedimentos Aduaneiros 

Módulo I - Âmbito da Aplicação da Legislação Aduaneira, Missão das Alfândegas 
Módulo II - Direitos e Deveres em Virtude da Legislação Aduaneira 

http://www.highskills.pt/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISLogist064 

Módulo III - Conversão Monetária 

Módulo IV - Pauta Aduaneira Comum 

Módulo V - Origem das Mercadorias 

Módulo VI - Valor Aduaneiro de Mercadorias 

Módulo VII - Dívida Aduaneira e Garantias 

Módulo VII - Documentação Aduaneira 

Módulo VIII - Regimes Aduaneiros 

Módulo IX - Regimes Especiais 
 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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