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PERFIL FUNCIONAL 

“Técnico em Portos e Logística com Competências 

Digitais”1 2 

 

 

 

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: 840 – Serviços de Transporte 

QEQ (QUADRO EUROPEU DE QUALIFICAÇÕES): 4 

QNQ (QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES - IRLANDA): 5 

QNQ (QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES - PORTUGAL): 4 

QNQ (QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES – REINO UNIDO):  4 

 

  

 
1 ISCO: 33 – Técnicos de nível intermédio, das áreas financeira, administrativa e dos negócios | 333 – Agentes 
de negócios 
2 A designação da qualificação diferirá em dependência do nível de EQF. 
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IDENTIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
DESCRIÇÃO GERAL DAS QUALIFICAÇÕES  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A REALIZAR NESTA FUNÇÃO 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico em portos e logística com competências digitais 

 

1. Programar, organizar e acompanhar a execução do serviço de transporte, atendendo às suas 

características e a requisitos técnicos e comerciais. 

2. Coordenar e supervisionar as atividades de receção, preparação de encomendas, armazenagem e 

expedição, de acordo com as normas de qualidade, higiene, segurança e ambientais. 

3. Apoiar o serviço de assistência a clientes, prestando as informações necessárias e adequando o 

serviço logístico às necessidades do cliente. 

4. Realizar atividades de carácter comercial relativas à operação logística. 

5. Potenciar a produtividade e a satisfação dos interessados com bom uso das ferramentas de digitais 

de apoio às diversas vertentes da gestão. 

 

Organizar e controlar os fluxos de transporte e armazenamento de mercadorias, otimizando o processo 
logístico, de acordo com especificações técnicas, legais e contratuais estabelecidas, garantindo a 

segurança, integridade e seguimento da mercadoria, utilizando as necessárias ferramentas digitais. 
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IDENTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

COMPETÊNCIAS 

CONHECIMENTOS SKILLS ATITUDES (SOFT SKILLS) 

 

Conhecimentos de: 

1. Noções gerais de gestão 

2. Planeamento e gestão estratégica 

3. Legislação laboral 

4. Gestão de recursos humanos 

5. Métodos de organização do trabalho 

6. Gestão e organização da informação.  

7. Gestão comercial e financeira 

8. Gestão de tempo 

9. Língua inglesa  

10. Matemática.  

11. Gestão ambiental e responsabilidade social 

12. Sistemas de qualidade 

Conhecimentos aprofundados de 

13. Comunicação e relações interpessoais. 

14. Transporte, suas políticas e estrutura nacional e internacional (Incoterms). 

15. Cadeia Logística 

16. Mercado global e comércio internacional. 

17. Atividades portuárias 

18. Planeamento e gestão dos recursos associados ao processo logístico.  

19. Movimentação, armazenamento e conservação de mercadorias. 

20. Sistema de informação logística. 

21. Gestão de transportes 

22. Gestão de armazém 

23. Serviço ao cliente 

24. Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicados à atividade profissional. 

25. Informática enquanto utilizador, nomeadamente, de equipamentos e 

aplicações informáticas de gestão  
 

 

1. Organizar e definir o preço das operações de 

transporte. 

2. Promover a implementação de operações de 

transporte 

3. Rastrear e monitorizar operações de 

transporte 

4. Lidar com operações aduaneiras e outras 

formalidades legais e administrativas 

5. Lidar com o recebimento e encaminhamento 

de mercadorias 

6. Lidar com a preparação e expedição de 

mercadorias 

7. Organizar fluxos de mercadorias 

8. Estabelecer relações apropriadas e positivas 

com os parceiros 

9. Respeitar os procedimentos de qualidade, 

saúde e segurança, impacto ambiental e 

responsabilidade social. 

10. Preparar relatórios descritivos e de avaliação 

sobre sua atividade 

11. Usar ferramentas digitais nas várias 

dimensões da atividade. 

 

1. Trabalhar como uma equipa. 

2. Demonstrar capacidade analítica e 

pensamento crítico. 

3. Demonstrar responsabilidade, 

iniciativa e autonomia. 

4. Demonstrar capacidade de gestão 

do tempo. 

5. Demonstrar capacidade de 

comunicar. 

6. Demonstrar capacidade de 

relacionamento interpessoal, 

particularmente no nível da gestão 

de conflitos e motivação. 

7. Demonstrar proatividade para 

encontrar soluções adequadas para 

resolver situações concretas. 

8. Adaptar-se à evolução dos 

procedimentos e tecnologias. 
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