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1. 

Curso: Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais 

Área/ Subárea: Organização e Gestão/ Gestão Empresarial 

Semestre: 5º Semestre 

Carga horária: 4,5 Horas/semana 

ECTS: 6 

2. 

A unidade curricular de Logística Internacional está inserida no plano curricular do curso de 

licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais no 3º ano do curso – 5º semestre. Sendo 

Logística Internacional uma u.c. do 5º semestre os conteúdos programáticos da u.c. foram 

estruturados considerando os programas de outras u.c. do curso subordinadas à temática do 

comércio internacional lecionadas em anos anteriores ao longo da estrutura do curso, 

procurando evitar redundâncias e explorando complementaridades. Foi também tido em 

consideração que a u.c. de Logística Internacional é lecionada sem a precedência de outra 

u.c. dedicada à função logística pese embora o anteriormente referido no âmbito da temática 

do comércio internacional. Em termos de objetivo geral, procura-se nesta unidade curricular 

dotar os alunos dos conhecimentos necessários para intervenções ao nível do planeamento 

e operacionalização da logística em âmbito internacional dotando o aluno dos conhecimentos 

necessários à intervenção em cadeias logísticas estendidas a nível internacional. Na 

prossecução do objetivo geral o aluno deverá conhecer as técnicas e conceitos relativos a 

diferentes atividades logísticas, compreender a cadeia de abastecimento numa lógica 

integrada de serviço ao cliente, perceber a importância da logística na definição e no 

cumprimento da estratégia da empresa e entender os impactos da globalização ao nível da 

logística bem como compreender o papel da logística na concretização da intervenção da 

empresa ao nível do comércio internacional. 

3. 

1. Logística 

2. Atividades da logística em âmbito internacional   

1. 
Apresentação geral 

2. 
Objetivo geral 

3. 
Programa resumido 

4. 
Bibliografia principal 
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3. A cadeia de abastecimento  

4. Considerações estratégicas e a sustentabilidade económica das operações logísticas  

5. A logística no âmbito da globalização  

6. A gestão do comércio internacional  

7. A avaliação do desempenho logístico  

8. A responsabilidade social na logística  

9. O futuro na logística internacional 

4. 

DIAS, João Quaresma (2005) “Logística Global e Macrologística”, Edições Sílabo, Lisboa. 

 


