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• Os Cursos de Educação Formação destinam-se a

todos os jovens com 15 anos, que tenham concluído

o 6.º ano de escolaridade ou com frequência do 7.º

ou 8.º ano de escolaridade.

• São uma vertente do Ensino Básico que privilegia a

formação prática, concebida para uma eficaz

profissionalização privilegiando o trabalho em equipa.

Com o objetivo de desenvolver nos alunos

competências para o exercício de uma profissão, este

ensino distingue-se, nomeadamente, pela sua

articulação com as empresas, garantindo uma forte

ligação ao mundo do trabalho e permitindo o

prosseguimento de estudos.

DESTINATÁRIOS



O QUE FAZ UM OPERADOR/A 
DE LOGÍSTICA ?

• Um Operador de Logística é um profissional responsável

por fornecer todos os recursos para a execução das

atividades da empresa, bem como transporte, materiais,

armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos

e armazenamento de informações;

• Um Operador de Logística planeja, programa e controla o

fluxo e armazenamento económico das matérias-primas e da

produção.



SAÍDAS PROFISSIONAIS

DURAÇÃO
• Dois anos letivos (2020/2022), e abrange formação

em contexto de trabalho no final do 2º ano - 210

horas.

• Empresas públicas ou privadas de venda de bens e/ou

serviços;

• Lojas, armazéns, centros comerciais, supermercados,

entre outros.



PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Efetuar as operações receção de mercadorias em armazém;

• Efetuar a armazenagem das mercadorias no armazém e

assegurar a sua manutenção e conservação;

• Efetuar a preparação de encomendas;

• Participar na elaboração de inventários, executando

atividades de identificação e de controlo das mercadorias e

dos materiais;

• Efetuar as operações de expedição de mercadorias;

• Executar operações de movimentação, manobra e

operação de empilhadores de acordo com as regras e

normas estabelecidas.



MATRIZ CURRICULAR



CERTIFICAÇÃO

Após a conclusão de um CEF, com total aproveitamento, é emitido uma certificação escolar

equivalente ao 3.º Ciclo e uma Certificação Profissional, conferindo-te o nível 2 de qualificação do

Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).



Serviços Administrativos:

geral@aeaa.pt

Matrículas:

matriculas@aeaa.pt

Telefone:

Serviços Administrativos:

263 287 230

E-mail
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