
 
 
 
 

 
Seleção e Avaliação de Fornecedores 
Ponta Delgada- 20 e 21 outubro 
 

DURAÇÃO: 8H 
 

HORÁRIO: 14:00H-18:00H 
 

DESTINATÁRIOS: Diretores de compras, chefes de compras, gestores e responsáveis pela organização de 
compras, diretores de logística e aprovisionamento, responsáveis de compras e logística, compradores. 
 
OBJETIVOS 
Conhecer as técnicas, critérios e fatores essenciais na seleção e avaliação objetiva e sistemática de fornecedores. Efetuar a 
análise de risco da carteira de fornecedores. Estabelecer critérios mensuráveis de avaliação da relação comercial com 
fornecedores, bem como uma monitorização eficaz do seu desempenho. Organizar uma base de dados de fornecedores em 
função das diferentes tipologias de bens e serviços. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O processo de qualificação e avaliação de fornecedores: 
Métodos de qualificação e avaliação: a política de fornecedores; 
Gestão de fornecedores na estratégia organizacional: 
Carteira de fornecedores e o seu enquadramento com as políticas empresariais; 
Carteira de fornecedores: trabalhe com fornecedores estratégicos; 
Potencialidades dos eventuais parceiros de negócio. 
Seleção técnica de fornecedores: 
Análise de informação para identificação de fornecedores; 
Tipos de mercados de compras; 
Definição de fornecedores para compras estratégicas e para compras correntes; 
Métodos e técnicas para seleção de fornecedores. 
Análise de risco e avaliação de fornecedores: 
A importância da avaliação de fornecedores; 
Análise, segmentação e qualificação de fornecedores; 
Metodologias de avaliação e seleção de fornecedores. 
Evolução da relação com fornecedores: 
Contacto com fornecedores; 
Níveis de serviço e da qualidade prestada; 
Medidas de correção. 
 
FORMADORA: Aida Ferreira-Pós graduação em Segurança Alimentar e Saúde Pública; Pós graduação em Gestão da 

Qualidade na Saúde; Auditora da APCER; Presidente da Delegação dos Açores da Associação Portuguesa da Qualidade 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 25.00€ 
N/Associado: 37.50€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt até 14 outubro 
 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada 
acompanhada da cópia do CC e do pagamento do valor de inscrição.  
O pagamento pode ser efetuado por cheque ou transferência bancária (IBAN SANTANDER TOTTA PT 50 0038 0000 31089171301 

23)  indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de 
inscrição. As desistências verificadas após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
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http://ccipd.pt/wp-content/uploads/2014/01/FichaDeIncricao.docx
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