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A formação e o emprego dos técnicos de logística  

 

Na área da logística, o desafio das competências 

dos profissionais coloca-se nas duas partes 

interessadas: as empresas têm escassez de 

quadros intermédios, e no ensino e na formação 

os cursos profissionalizantes são inexistentes ou 

insuficientes. 

Para contribuir com soluções para minorar esta 

assimetria, a Escola de Comércio de Lisboa 

trabalhou em parceria com a SONAE. Em 

conjunto, desenharam, certificaram e 

implementaram o curso vocacional de logística, 

proporcionando a jovens e empresas formação e 

recursos nesta área.  

 

O perfil de técnico de logística atribui dupla 

certificação - escolar de nível secundário e 

profissional de nível 4 da União Europeia - e está 

integrado no catálogo nacional de qualificações.  

Em setembro de 2014, a Escola de Comércio de 

Lisboa abriu a primeira turma em experiência-

piloto, com 23 jovens entre os 16 e os 20 anos. 

Foram proporcionadas 1600 horas de formação 

ministrada na Escola de Comércio de Lisboa e 

1400 horas na SONAE, sob a forma de estágio 

formativo.  

O facto de os jovens terem entrada na SONAE 

com perspetiva de empregabilidade foi um forte 

incentivo de alteração de comportamentos 

perante a aprendizagem. Por outro lado, fê-los 

acreditar que o trabalho compensa, melhorando 

a sua autoestima, motivação e perspetiva de 

futuro. 

 

As duas instituições pretendem assim contribuir 

para o desenvolvimento escolar e profissional 

dos jovens com as competências adequadas para 

integrarem o mercado de trabalho. É também 
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uma forma de reforçar as equipas de recursos 

humanos da SONAE com profissionais capazes de 

desempenhar funções vitais ao desenvolvimento 

do negócio. 

Em 2016, após os dois anos de formação, Escola 

de Comércio de Lisboa e SONAE, confiam ter 

contribuído para a formação de 23 jovens com o 

perfil profissional de técnico de logística, aptos a 

responderem às necessidades do mercado, 

esperando uma taxa de empregabilidade de 

100%. Daí para a frente, o objetivo de ambas as 

entidades é continuar a apostar neste tipo de 

formação integrada, dinâmica e inteligente, com 

a regularidade que satisfaça as necessidades das 

empresas e do mercado, bem como os interesses 

e as expectativas dos jovens.   

A Escola de Comércio de Lisboa, é um 

estabelecimento de ensino e formação 

profissional de natureza privada e de prestação 

de serviços conexos à comunidade, assente na 

participação ativa e numa forte ligação ao 

universo empresarial e da comunidade em geral. 

Tem provas dadas nos cursos de técnico de 

comércio, vendas, marketing, vitrinismo, 

organização de eventos, informática de gestão e 

restauração. A SONAE é a entidade que procedeu 

ao desenvolvimento curricular do referido perfil e 

que acompanhou todo o processo de 

implementação do Curso, integrando os jovens 

no processo de estágio formativo.  
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