
 

 

UFCD 7850 – Gestão de Stocks | 25 horas 

 
OBJETIVOS 

o Identificar os conceitos e princípios utilizados na gestão de stocks. 
o Identificar e aplicar a documentação comercial. 
o Identificar as técnicas de armazenamento e controlo das existências. 
o Identificar requisitos de armazenamento de materiais. 
o Identificar os principais modelos, procedimentos e métodos de aprovisionamento. 
o Assegurar e aplicar os princípios gerais de conservação, venda e gestão de materiais e 

stocks. 

 

CONTEÚDOS 

 Noção e objetivos do Aprovisionamento 
o Função de um serviço de compras 
o Organização das compras 
o Preenchimento de documentação comercial 
o Operações da gestão de stocks 

- Armazenagem 
- Gestão de entradas/saídas 
- Transportes 
- Inventários 

o A gestão de stocks 
- Gestão material de stocks 
- Gestão administrativa dos stocks 
- Gestão económica dos stocks 
- Curva ABC como método de gestão 
- Classificação dos stocks 

 Modelos e métodos de Aprovisionamento 
 Custos envolvidos nos stocks 
 Elaboração de orçamentos 

 

APOIOS SOCIAIS: 
 

o A participação na ação de formação é isenta de pagamento de propina pelos 
Formandos.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES: 
IAFE – Instituto da Empresa 

Tel.: 229 773 910 
formacao@iafe.pt 

 www.iafe.pt 


