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Seminário “Vamos falar de Logística? 

A importância da logística nas organizações, 

os cuidados a ter na gestão dos fluxos 

logísticos e de transporte” 
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Seminário “Vamos falar de Logística? - A 

importância da logística nas organizações, os 

cuidados a ter na gestão dos fluxos logísticos e de 

transporte” 

Num mercado cada vez mais competitivo, é de extrema importância que as empresas estejam 

preparadas para corresponder às expectativas dos seus clientes e dessa forma conquistar seu 

espaço no mercado através de produtos e serviços de qualidade, cumprindo seus prazos e 

aumentando suas margens de lucro. 

Vários fatores são importantes para essas conquistas no mercado. E a logística é uma delas. 

Independentemente da dimensão das Empresas, a Logística é cada vez mais, uma área fulcral e 

transversal para o cumprimento das metas que se pretendem atingir. 

O principal objetivo deste seminário é identificar o conceito e a importância da logística, verificar as 

principais fases da “supply chain management”, entender a importância da receção e controlo dos 

stocks para a vitalidade da empresa e analisar os principais aspetos relacionados com a expedição e 

transportes de mercadorias 

Este seminário tem como objetivos que os participantes fiquem aptos a: 

 Identificar a importância da gestão logística nas organizações; 

 Gerir de forma produtiva a cadeia de abastecimento e; 

 Identificar os principais aspetos a considerar na elaboração de um layout de um armazém. 

 

Data e Local:  

 09-10-2019 | Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa 
 

 06-11-2019 | Avenida da República, 1629, 4º esq., 4430-206 - Vila Nova de Gaia 

 

Duração: 7 horas  

Horário: 9h00 às 17h00 

Preço: 200,00+IVA 

Este seminário inclui: 

 Kit de participação 

 Certificado de Formação  
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Orador em Lisboa: Dr. Carlos Machado 

 

Profissional com 28 anos de experiência em gestão da Logística, tendo sido 

quadro superior no Grupo Sonae, El Corte Inglés, TNT e Grupo Barraqueiro. 

Atualmente é co-fundador da Remarkable Field, uma consultora na área da 

Logística.  

É docente no Instituto Politécnico de Setúbal (Escola Superior de Ciências 

Empresariais), na licenciatura de Gestão da Distribuição e da Logística. 

 

Consultor e formador em várias organizações. Formador certificado pelo IEFP. 

Autor do livro “As Vogais da Logística” e de publicações nas várias vertentes 

da Gestão Logística 

Participa com frequência como orador ou moderador em congressos e workshops com 

apresentações de temas relevantes e inovadores relacionados com a área da Logística. 

 
Possui vasta experiência em projectos relacionados com: 

 Apoio técnico à implementação de estruturas logísticas ou de mudança física das mesmas; 

 Reorganização de processos logísticos “in-house” com a finalidade de aumentar a 

produtividade e redução de custos; 

 Implementação de processos de trabalho e definição de “layouts” em operações logísticas; 

 Definição e otimização da “Supply Chain”; 

 Apoio à elaboração de contratos de “Outsourcing” nas áreas de logística de armazenagem e 

transportes; 

 Implementação e aconselhamento de soluções de WMS (Warehouse Managment System); 

 Orientação e reestruturação de carreira de quadros médios e superiores na vertente da 

logística integrada; 

 Reorganização e motivação de equipas com o objetivo de aumentar a satisfação no trabalho; 

 Intervenções únicas (formação “one-shot”) com troca de experiências pessoais com o 

objetivo de aumentar a reflexão e a orientação profissional entre as equipas. 

 
Formação Académica 

 Licenciado em Estudos Portugueses pela Universidade Autónoma de Lisboa 

 Pós-Graduado em Logística pelo Instituto Superior de Gestão 

 Detentor o Certificado de Competências Pedagógicos 

 
Experiência Profissional 

 Desde 2018 –  Consultor/Formador na High Skills Lda. - Formação e Consultoria Lda. 

 Desde 2016 – Co-fundador e Consultor Sénior na Remarkable Field 

 2010 / 2016 – Diretor de Logística no Grupo Barraqueiro 

 2009 / 2010 – Branch Manager na TNT 

 2001 / 2009 – Chefe de Setor de Logística no El Corte Inglés 

 1999 / 2001 – Chefe de Departamento na Modis (Grupo Sonae) 

 1997 / 1999 – Senior Line Manager na Exel Logistics 

 1990 / 1997 – Escriturário e Chefe de Equipa na Olivetti Portuguesa 
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Orador no Porto: Dr. Raúl Dias 

 

  

 

Manager com mais de 15 anos de experiência, tendo assumido funções de 

liderança na área de gestão de empresas em ambiente nacional e internacional, 

como Business Manager, Diretor Operacional e Financeiro, Gestor de Projetos, 

Controller Financeiro e Operacional, Docente Universitário, Consultor e 

Formador em empresas nacionais e multinacionais. 

 

Possui uma vasta experiência em diferentes ambientes multiculturais e áreas de negócio, com 

projetos desenvolvidos ligados à Gestão para o Desenvolvimento de Negócios: Desenvolvimento de 

Operações, Lean Management, Análise SWOT, SMART, PEST, BSC, CANVAS e Tableau de Bord; 

na área de Logística e distribuição: Kaizen, 5S, SCM, KPI´s; na era de Gestão de Projetos: PMBOK, 

BPR, PERT, Gantt. 

 

Formação Académica: 

 Licenciado em Gestão de Empresas; 

 MBA em Gestão de Empresas; 

 Certificado de Competências Pedagógicas nº EDF 52329/2004 DN. 

 

Percurso Profissional: 

 Desde 2019 - Consultor/Formador na High Skills Lda. - Formação e Consultoria Lda. 

 Desde 2015 - Consultor e Formador em Gestão de Empresas e Team Building. 

 2016/2017 - Gestor Operacional e Financeiro, Grupo Rio S.A. (Construção e Facilities). 

 2014/2016 - Gestor de Negócios e Consultoria, LevelSoft Lda. (IT) 

 2007/2013 - Diretor Negócios e Administração, Tropizoo S.A. (Comércio e Distribuição). 

 2006/2008 - Formador em Gestão, AIMinho (Associação Industrial do Minho). 

 2006/2006 - Docente Universitário, FUP-UNTL (Universidade de Timor Leste). 

 2005/2016 - Responsável de Unidade de Negócios Web, Livelearning Lda (IT). 

 2002/2005 - Consultor Comercial em empresas do sector da Indústria e Comércio. 

 1999/2002 - Responsável de Logística e Marketing, Dan-Raf, Têxtil, Distribuição e Comércio. 

 1997/1999 - Responsável de Compras e Distribuição, Confer - Confeção Têxtil e Exportação. 
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Temas do Seminário 

 

Módulo I – A importância da logística nas organizações 

 O papel da logística nas organizações; 

 Conceitos básicos da cadeia de abastecimento; 

 A gestão logística enquanto vantagem competitiva; 

 Logística Global: Macrologística, Mesologística e Micrologística; 

 A importância da relação entre o Marketing e a Logística. 

 

Módulo II – Características na gestão dos fluxos físicos 

 Elaboração e aceitação de um caderno de encargos; 

 Receção quantitativa e qualitativa; 

 Importância da conferência e do controlo de qualidade; 

 Armazenagem: Âmbito e princípios gerais; 

 Preparação e expedição. 

Módulo III – A complexidade da Logística Inversa 

 O que origina a logística inversa; 

 Semelhanças e diferenças entre logística inversa ou logística ecológica; 

 A logística inversa é apenas prejuízo?. 

Módulo IV – A gestão dos transportes 

 Aspetos a ter em conta para a escolha do meio de transporte mais adequado 

(unimodal ou multimodal); 

 Os Incoterms como ferramenta de apoio à decisão da compra; 

 Outsourcing: métodos par apoiar a escolha do parceiro correto. 

 

 

No final do seminário existirá um período de debate sobre os casos de estudo 

abordados e uma troca de experiências sobre a temática. 
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Condições 

Para se inscrever deverá nos contatar através dos seguintes meios  

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Ou enviando a Ficha de Inscrição devidamente preenchida (encontra-se na ultima pagina). 

 

Se tem mais do que uma inscrição, consulte-nos pois tem desconto de grupo associado! 

 

 

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 final e o pagamento da mesma. 

 

Cancelamentos e não comparências 

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar 

a alteração até 2 dias úteis antes do inicio do seminário. 

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar ao 

reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade. 

 

Contactos para mais informações 

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal 
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Ficha de Inscrição 

 

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail geral@highskills.pt 

1.       CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade: 
  
  
  
  
  
  

Responsável: 
  
  
  
  
  
  

Morada: 
  
  
  
  
  
  

Código Postal: 
  
  
  
  
  
  

Nº 
Contribuinte / 

Fiscal: 

  

Telefone: 
  
  

E-mail: 
  
 

2.       DADOS FORMANDO(s) 

Nome: 
  
  
  
  
  
  

E-mail: 
  
  
  
  
  
  

Naturalidade: 
  
  
  
  
  
  

Curso: 
  
  
  
  
  
  

Data 
Nascimento: 

  
Nacionalidade: 

  

Nº de Doc de 
Identificação 

  
Data de Validade: 

  


