
 

 

 
o A Quantidade Económica de Encomenda (EOQ) 

o Gestão de stocks e o armazém de acordo com o plano de 
produção 

o Utilização do MRP na Gestão de Stocks 

o Controlo de stocks de acordo com o método ABC 

o Determinação do stock de segurança 

o Domínio do registo de inventário, movimentação de cargas e arrumação do 
armazém 

o Conhecimento das ferramentas tecnológicas ao serviço da gestão de stocks e 
armazéns 

o Inclui 

o Simulações 

o Resolução de casos práticos

APROVISIONAMENTO E 

GESTÃO DE STOCKS
A para a racionalização de custos e melhoria de procedimentos 

Luanda, 23, 24 e 25 de Maio de 2017 - Hotel**** 

3 dias de Formação Intensiva para analisar em 

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

Seminário Prático

1. Preços Especiais para Equipas da mesma 
Empresa 

2. Importantes descontos inscrevendo-se até 12 
de Maio 

3. Disponível em formato à Medida

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Inscreva-se 
até 12 de Maio e 

obtenha 
descontos 
especiais
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Estimado/a Profissional, 

A gestão de aprovisionamentos e stocks tem um grande impacto na 
competitividade da sua organização sendo que atingir um grau de máxima 
eficiência nas operações é o objectivo de uma gestão e controlo óptimos. 

Para que possa dominar todos os processos associados ao aprovisionamento e à 
gestão de stocks, S-Training desenvolveu um programa desenhado à medida 
das necessidades da sua organização onde serão abordados os modelos, estratégias, 
métodos e ferramentas que lhe permitirão optimizar: 

Aprovisionamento e Gestão de Stocks 2017 
Luanda, de 23 a 25 de Maio de 2017 

Esta é uma oportunidade única, essencial para todos os profissionais cuja 
atividade se centra na Logística, para desenvolver as suas competências, 
actualizar conhecimentos e  melhorar os seus sistemas de gestão e controlo 
de aprovisionamentos e stocks. 

Com a confiança de que esta formação lhe traz mais-valias para o seu desempenho 
profissional, receba desde já os nossos melhores cumprimentos,  

A Direcção 

   P.S. - Marque já estas datas na sua agenda! e Inscreva-se já! 
Preços Especiais para Equipas!! 

Especialmente desenvolvido para: 

• Director de Logística/Supply Chain Manager

• Director de Aprovisionamento / Responsável de Armazém e Distribuição

• Responsável pela Gestão de Materiais

• Responsável de Planeamento /Director de Compras 

Luanda, 23, 24 e 25 de Maio 
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AMBIENTE OPERACIONAL E GESTÃO DE 
MATERIAIS 

• O ambiente operacional e as suas condicionantes 

• O impacto da Gestão de Stocks, Lotes e Armazéns na Gestão da Cadeia Logística 

• A Gestão de Materiais 

SISTEMAS DE PLANEAMENTO E CONTROLO DA 
PRODUÇÃO E A SUA IMPORTÂNCIA NA GESTÃO 
DE STOCKS E ARMAZÉNS 

• Sistemas de Planeamento e Controlo da Produção e o seu impacto na Gestão de 
Stocks e Armazéns 

o Vendas e Planeamento de Operações (SOP) 

o Plano de Gestão dos Recursos: MRP II e ERP 

o Elaboração do Plano de Produção para ter em conta a melhor forma de Gestão 
de Stocks e Armazéns  

• MRP (Material Requirements Planning) 

o Nomenclaturas de Produto: Bill of Materials (BoM) 

o Utilização efectiva do MRP na Gestão de Stoc 

 
A GESTÃO DE STOCKS E ARMAZÉNS E AS SUAS 
ESPECIFICIDADES 

• Gestão agregada de stocks 

• Gestão detalhada de stocks 

• Stocks e fluxos de materiais 

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 23, 24 e 25 de Maio 



·   921018466   ·   www.sapientzia.com   ·   contacto@sapientzia.com   ·"4

• Padrões de Procura e Fornecimento 

• Objectivos da Gestão de Stocks 

• Controlo de stocks através do método ABC 

• Quantidades de Encomenda: 

o Quantidade Económica de Encomenda (EOQ 

o Variações do Modelo EOQ 

o Período de Encomenda (POQ) 

• Sistemas de Encomendas para Procura Independente 

o Ponto de Encomenda 

o Determinação do stock de segurança (safety stock) 

o Determinação dos níveis de serviço 

• Gestão Física de Stocks e Armazéns 

o Movimentação de cargas 

o Tarefas administrativas do armazém 

o Controlo físico e segurança 

o Registo de Inventário 

• Distribuição Física 

o Sistemas de distribuição física 

o Interfaces 

o Transportes 

o Embalagem 

 

PROGRAMA 

Luanda, 23, 24 e 25 de Maio 
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FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA A 
GESTÃO DE STOCKS E ARMAZÉNS 

• Funções base do computador na gestão de stocks 

• Exigências do sistema informático 

• Escolha do software 

• RFID: a Rádio Frequência na Gestão de Armazéns e Stocks 

o Principais vantagens e limitações 

o Em que consiste um sistema de rádio frequência 

o Exemplos de aplicações: em armazém, na fábrica, em retalhistas, nos portos e 
aplicações intermodais 

o Outras aplicações com RF: voz sobre IP, reconhecimento de voz 

 
Horário 

• Descrição de meios de pagamento: vantagens e limitações  

• Modelos de documentação de cobrança e pagamento, convencionais ou informáticos 

• Impressos e Normas correspondentes aos serviços bancários básicos 

• Gestão de Tesouraria: banca online 

• Aplicações informáticas  
 

 
 

PROGRAMA 

Luanda, 23, 24 e 25 de Maio 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a Gestão de Stocks  

Luanda, 23, 24 e 25 de Maio 
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Data e lugar de celebração 
Luanda, 23,24 e 25 de Maio de 2017 

Hotel **** 

Facturação 
Belas-Benfica - Rua 6 Travessa 4 Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 3 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor 
da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No 
entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48 
horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 12 de Maio  

339.900 AKZ  
Depois de 12 de Maio 

359.900 AKZ  
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