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Área de Educação e Formação 727-Ciências Farmacêuticas CDP S/C  

Designação da ação formativa: 
Formação em Gestão Logística e Supply Chain 

Gestão da cadeia logística de materiais farmacêuticos e os desafios do modelo operacional Edição 01 
 

Forma de organização da ação: À distância  

Data(s) de realização: 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 de junho  

Local: Plataforma Zoom  

Formador/a: Dr.ª Susana Ratinho   

Modalidade de Formação OFP - Outra Formação Profissional não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações  

Objetivo(s) geral(ais) 
Dotar os/as participantes dos conhecimentos e competências para a gestão da cadeia logística e a partilha de soluções nos 

desafios do modelo operacional.  
 

Destinatários Farmacêuticos que exerçam atividade profissional em distribuição farmacêutica.   

Carga Horária 16 horas Horário 18:00 – 20:00 horas  

Metodologia Pedagógica 

A OF estrutura os seus cursos de formação em níveis de complexidade crescente o que significa que para o/a formando/a 

adquirir uma nova competência deverá ter dominado a anterior. A nossa abordagem contempla os seguintes níveis: 

 

• Conhecimento – Refere-se à competência do/a Formando/a em recordar, definir, reconhecer ou identificar informação 

específica, a partir de situações de aprendizagem anteriores; 

• Compreensão – Refere-se à competência do/a Formando/a em demonstrar compreensão pela informação, sendo 

capaz de reproduzir a mesma por ideias e palavras próprias; 

• Aplicação – Refere-se à competência do/a Formando/a em recolher e aplicar informação em situações ou problemas 

concretos; 

• Análise – Refere-se à competência do/a Formando/a em estruturar informação, separando as partes das matérias de 

aprendizagem e estabelecer relações, explicando-as, entre as partes constituintes; 

• Síntese – Refere-se à competência do/a Formando/a em recolher e relacionar informação de várias fontes, formando 

um produto novo; 

• Avaliação – Refere-se à competência do/a Formando/a em fazer julgamentos sobre o valor de algo (produtos, ideias, 

etc.) tendo em consideração os conhecimentos adquiridos. 

 

Para atingir este fim utilizamos metodologias pedagógicas afirmativas, interrogativas e ativas que se concretizam através de 

técnicas, recursos e atividades pedagógicas diversas. 

 

 

 
Recursos Pedagógicos Documentação de apoio e referência de bibliografia recomendada.  

Espaços e equipamentos 

• Computador com ligação à Internet e a um browser (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer); 

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;  

• Acesso a conta de correio eletrónico.  

  

Conteúdos programáticos 

• Enquadramento da logística de armazenagem e distribuição nas cadeias de abastecimento 

• Operacionalização da logística e a sua interligação com os processos de Demand Planning e Supply Plannning 

• Conceito de sistemas logísticos de execução (logística de armazenagem e logística de distribuição) 

• Modelo logístico e processo de planeamento operacional 

• Modelo operacional / logística de armazenagem: 
o Stock – O que armazenar? 

▪ Conceito de cobertura de stock / rotação de stock / lead time / order cycle time / ... 
▪ Ferramentas de segmentação de materiais e selecção de sistemas de armazenagem 
▪ Tipologia de fluxos físicos (fluxo stockado, fluxo tenso, fluxo crossdocking, fluxo 

dropshippment) 
▪ Impacto dos vários fluxos na vertente operacional e sistemas de informação 
▪ Ferramentas lean management (gestão de inventário) 

o Solução operacional 
▪ Optimização dos processos logísticos de armazenagem 
▪ Dimensionamento operacional e requisitos de infraestruturas logísticas 
▪ Operacionalização e variáveis para um layout eficiente 
▪ Dimensionamento de recursos humanos e técnicos 
▪ Variáveis na seleção de recursos técnicos convencionais e/ou automáticos 

o Sistemas de informação 
▪ Especificações funconais para WMS – Warehouse Management System 
▪ Requisitos para a implementação do WMS 
▪ A importância dos dados mestre (fiabilidade da informação e dados logísticos) 
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▪ A relevância das regras indexadas aos processos logísticos na parametrização do WMS 
(estratégias de arrumação e picking) 

o Dashbord logístico 
▪ Reporting e KPI’s para medição e monitorização da actividade logística 

Critérios, instrumentos e 

metodologia(s) de avaliação 
Participação e assiduidade  

Certificação 
No final do curso, será emitido um certificado de participação/formação conforme aproveitamento. Para ser aprovado deverá 

apresentar assiduidade mínima de 85% como previsto no Regulamento da Atividade Formativa. 
 

 


