UFCD 8510 – Logística Internacional | 25 horas
OBJECTIVOS
o
o
o
o
o
o

Identificar os principais agentes da logística Internacional e explicar o seu papel.
Enumerar os vários tipos de incoterms existentes.
Identificar os principais procedimentos aduaneiros.
Caraterizar as principais estruturas e veículos de suporte à logística internacional.
Identificar o nível de integração de uma cadeia logística;
Reconhecer vantagens e desvantagens da centralização.

CONTÉUDOS













Enquadramento
o Logística internacional
o Principais agentes
o Papel dos transportes na cadeia de abastecimento
Incoterms
o O que são e sua classificação
o Responsabilidades e seguro
Alfândegas e procedimentos aduaneiros
Estruturas e veículos de suporte à logística internacional
Transportes vs aplicabilidade
o Rodoviário
o Marítimo
o Ferroviário
o Aéreo
o Outros sistemas de suporte
Fatores de decisão na escolha do meio de transporte
Cadeia de abastecimento internacional
o Integração das CA Internacionais
o Integração das CA da Europa
o Como atuam os líderes Europeus da logística
Vantagens e desvantagens da centralização
o Acordos de cooperação estratégica de médio/longo prazo entre Fornecedores –
Produtores – Distribuidores
o Tipos de relacionamento: confrontacional, transacional, iniciativas pontuais,
integração/colaboração
o Modelos de colaboração: VMI (Vendor Managed Inventory); CRP (Continuous
Replenishment Programmes); SBO (Sales based ordering); JIT (Just-in-time); ECR
(Efficient Customer Response); CPFR (Colaborative Planning, Forecasting and
Replenishment)

APOIOS SOCIAIS:
o
o

A participação na ação de formação é isenta de pagamento de propina pelos
Formandos.
Subsídio de alimentação no valor de 4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado, com
um mínimo de 3 horas de formação.
Nota 1: no caso dos ativos empregados, este subsidio só será atribuído desde qua a formação decorra
em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.

COMO SE CANDIDATAR:
Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:
o
o
o
o
o
o

Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
Cópia do Certificado de Habilitações
Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
CV atualizado
Comprovativo da titularidade do NIB (em nome do titular que vai frequentar a ação)
Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida (acessível em www.iafe.pt) e enviar
para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa
Clara Santiago
Telefone: 229 773 910
Email: formacao@iafe.pt
Site: www.iafe.pt

