
 
 
 
 

Controlo e Gestão de Stocks-Ponta Delgada-6 e 7 novembro 

 
DURAÇÂO: 8H 
 
HORÁRIO:  
6 nov-16:00H-20:00H 
7 nov -9:00H-13:00H 
 

DESTINATÁRIOS 
Responsáveis de logística e de armazém; responsáveis de compras e vendas 
 

OBJETIVOS 
Identificar os princípios da gestão de stocks sua avaliação e controlo. Usar os principais instrumentos de controlo 
da gestão de stocks. Otimização do espaço, custo e tempo. Identificar os custos associados à gestão de stocks. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Controlo e gestão de stocks.  

Operações para gerir stocks.  Equipamentos.  

Processos e redução de perdas. 

Custos associados à gestão de stocks. 

Minimizar os custos e as quantidades de stocks. 

Métodos de aprovisionamento. 

Aprovisionamento periódico. 

Aprovisionamento por ponto de encomenda. 

Métodos de saídas. 

FIFO/FEFO/LIFO. 

 
 

FORMADOR: Dr. João Martinho-Gestor, consultor de empresas; formador nas áreas de Marketing; Relações 
Comerciais no Comércio Internacional; Gestão de projetos de Investimento. 
 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 90.00€ 
N/Associado: 135.00€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 21 outubro 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) 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. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
 
Requisitos a ter em conta no desenvolvimento da formação, de acordo com as circulares informativas nº 37 e 56 da DRS relativas ao COVID-19:  
-Proteção individual-uso de máscara-Higienização das mãos à entrada, saída e sempre se justifique-Etiqueta respiratória - Cumprir distanciamento -Se 
manifestarem sintomas de gripe, não devem comparecer na formação 
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