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OBJECTIVOS 

A SFORI organiza a Xª Edição do Jogo “24 Horas de Logística®”, um evento 
formativo, de carácter experiencial, focado na gestão de equipas logísticas. Esta 
iniciativa decorre em contexto real, durante 24 horas ininterruptas, visando 
testar tanto a destreza física como intelectual dos participantes, colocando à 
prova as capacidades relacionais dos mesmos, através de desafios alusivos à área 
funcional da logística e distribuição. 

 

O desafio colocado pelas “24 Horas de Logística” às equipas, reveste-se de uma 
importância vital, pelo contributo que presta ao desenvolvimento técnico e 
interpessoal, quer dos concorrentes quer do ambiente organizacional de onde estes 
proveem. 

Para além da vertente competitiva primordial que a origina e orienta, esta iniciativa 
assume também um carácter de formação experiencial, podendo assim ser integrada 
no Plano de Formação a adotar pela empresa.  

As empresas das equipas participantes têm beneficiado bastante com a posterior 
disseminação dos conhecimentos adquiridos pelos elementos das equipas, pelos 
restantes recursos humanos da organização. 

O fomento, durante a prova, de situações críticas (gestão de tempo e stress, 
liderança partilhada e situacional, comunicação, gestão de conflito, gestão de 
equipas, etc.) direcionadas para o treino das soft skills, permite assistir a dinâmicas 
de grupo que, depois de identificadas e trabalhadas, proporcionam importantes 
ganhos de produtividade. 

A diversidade e tipologia de provas proporcionam uma experiência formativa 
enriquecedora, conduzindo os participantes a uma autonomização comportamental 
no seu local de trabalho, tornando-os mais valiosos para as organizações onde estão 
inseridos. 

As decisões tomadas ao longo de toda a prova serão alvo de uma cuidada avaliação 
por parte de um painel de especialistas com competências específicas, seguindo os 
mesmos critérios pelos quais se regem as organizações referência do mercado. 

Todas as equipas serão acompanhadas, durante as 24 horas do evento, por 
Observadores. Estes analisarão o desempenho da equipa com base nas suas dinâmicas 
comportamentais. O resultado deste trabalho será um pequeno relatório de índole 
comportamental, refletindo os principais traços caracterizadores do desempenho das 
equipas. 

Por último, a participação num evento deste tipo abrirá caminho a algumas 
mudanças numa realidade transversal a todos os subsistemas de gestão e parte 
integrante do sucesso empresarial – a componente das relações interpessoais e o seu 
contributo para a prossecução dos objetivos organizacionais – através da capacitação 
dos quadros presentes, ao nível do relacionamento e interação com os seus 
semelhantes. 

Assim sendo, esta iniciativa aponta como resultados da participação, os que de 
seguida enunciamos: 

o Desenvolvimento das competências relacionais, potenciando o funcionamento 
em equipa. 
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o Fomento de um espírito crítico, indagador e polivalente, promotor da 
antevisão dos problemas e impactos causados pelas decisões tomadas, 
contribuindo para o aumento da autonomia e eficácia dos quadros. 

o Aperfeiçoamento de competências técnicas ao nível da gestão logística, 
decorrentes das situações críticas a que os participantes são submetidos. 

o Através da simulação em contexto real, de muitas e variadas situações na 
área científica e operacional da logística, os participantes testarão tanto as 
suas capacidades físicas como intelectuais e relacionais, numa exigente 
jornada formativa/competitiva, que os deixará preparados para atuar em 
situações limite ou de crise. 

o Aquisição de uma visão sistémica da logística e da sua complexidade, tomando 
consciência das mais variadas forças de pressão que com ela interagem, 
desenvolvendo as competências interpessoais necessárias a um eficaz 
desempenho em equipa. 

 

Em todos os eventos formativos promovidos pela SFORI existem um conjunto de 
princípios os quais serão também canalizados para esta iniciativa e que passam 
nomeadamente pelo dinamismo, polivalência, investigação rigorosa e acima de tudo, 
uma forte ética. 

o Conjugar formação e competição num evento pioneiro recorrendo a 
metodologias de formação inovadoras, de forma a serem alcançados 
resultados mais proveitosos do que os obtidos com as estratégias formativas 
tradicionais; 

o Pautar-se por elevados critérios de endurance/resistência física e ética 
empresarial; 

o Forte aproximação à realidade empresarial; 

o Promoção do intercâmbio de experiências e disseminação das boas práticas; 

o Incremento decisivo do espírito de equipa, parceria e cooperação, dentro e 
fora do ambiente organizacional; 

o Desenvolvimento de capacidades técnicas; 

o Incentivar e estimular a inovação competitiva e consciente; 

o Desenvolver e aproximar numa perspetiva sociocultural as diferentes 
equipas, realizando a ponte para um saudável relacionamento das 
instituições que estas representam, os parceiros de mercado e os 
stakeholders que com elas interagem; 

o Contribuir para o desenvolvimento da economia e da realidade empresarial 
através de metodologias inovadoras; 

o Dotar os participantes de ferramentas de carácter essencialmente prático 
que os auxiliem no desempenho das suas funções no dia-a-dia. 
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DURAÇÃO E DATA DE REALIZAÇÃO 

Este simulacro/formação terá a duração total de 24 horas, cumpridas de forma 
ininterrupta pelos concorrentes, entre as 09:30h do dia 27 de Junho e as 10:00h do 
dia 28 de Junho de 2015. As “24 Horas de Logística®” serão realizadas conforme o 
cronograma divulgado oportunamente. A Organização, reserva-se o direito de alterar 
as datas previstas caso as circunstâncias objetivamente o exijam. 

 

 

DESTINATÁRIOS 

o As 24 Horas de Logística, destinam-se a equipas com um número mínimo de 3 
(três) e um número máximo de 5 (cinco) elementos, cuja tipologia se insira nas 
categorias que se enumeram de seguida:  

- Profissionais de logística, nas áreas industrial e da distribuição, operadores 
logísticos, estudantes ou profissionais do sector que, ainda que não trabalhem 
na mesma empresa, decidam constituir uma equipa para participar no jogo. 

- Estudantes universitários, regularmente matriculados em instituições de ensino 
superior reconhecidas pelo Ministério da Educação, não havendo impedimentos 
relativamente ao curso frequentado ou à idade. 

 

 

CANDIDATURA 

o A efetivação da inscrição e o pagamento da respetiva taxa, deverá ser feito 
mediante transferência bancária ou cheque, enviando (via eletrónica, no espaço 
próprio) os respetivos comprovativos conjuntamente com os restantes elementos 
solicitados no processo de inscrição. 

o Na ficha de inscrição deverão constar obrigatoriamente os dados relativos a cada 
um dos elementos da equipa, nomeadamente: 

- Nome completo; 

- Data de Nascimento; 

- Nacionalidade; 

- Telemóvel; 

- Endereço de correio eletrónico; 

- B.I./C.C. 

- Tamanho de T-shirt que veste. 

o Os dados recolhidos serão inseridos tanto na base de dados da entidade 
organizadora, como na base de dados dos patrocinadores e apoiantes do evento, 
objetivando futuras ações de marketing e divulgação, relacionadas com a 
temática em questão ou com outras que lhe estejam associadas. 

o Caso surja alguma alteração aos dados constantes da inscrição e inscrição, o 
participante deverá comunicar o facto por escrito à organização em tempo útil, 
ou seja, até dois dias úteis antes da data de realização do evento. 
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o A entrega da inscrição significa a leitura e aceitação expressa e integral de todos 
os termos e condições do presente regulamento, tal como de quaisquer 
deliberações relativas à interpretação e aplicação das normas nele constantes, as 
quais serão sempre proferidas pelo Júri. 

o Um mesmo participante não poderá integrar mais de uma equipa. 

o Poderão existir equipas multidisciplinares e representativas de várias empresas ou 
universidades. 

o O número de inscrições é limitado pela organização. 

o A realização do jogo fica dependente da existência de, pelo menos, 12 equipas 
inscritas. 

o Não serão aceites inscrições nas “24 Horas de Logística®” de atuais ou antigos 
dirigentes ou colaboradores (trabalhadores) da SFORI ou da revista LOGÍSTICA 
MODERNA. 

o Após a completa formalização da inscrição, proceder-se-á à entrega de toda a 
documentação pertinente. 

o Todas as equipas inscritas deverão fazer-se identificar por um nome. 

o O nome da equipa poderá ter alusões aos patrocinadores da mesma, caso os 
possuam. 

 

 

VALORES MONETÁRIOS 

o No ato de inscrição será exigido o pagamento integral do valor de inscrição. 

o Os valores de inscrição são os seguintes: 

É A 1ª VEZ QUE PARTICIPA… SE JÁ PARTICIPOU… 

1 Equipa 
1.700€ (+ IVA) 

1 Equipa 
1.700€ - 10% de Desconto = 1.530€ (+ IVA) 

2 Equipas 
1.600€ x 2 Equipas = 3.200€ (+IVA) 

2 Equipas 
3.200€ - 10% de Desconto = 2.880€ (+IVA) 

3 Equipas 
1.483€ x 3 Equipas = 4.450€ (+IVA) 

3 Equipas 
4.450€ - 10% de Desconto = 4.005€ (+IVA) 

o O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou transferência bancária 
para o NIB: 0007 0000 16313100325 23, do Banco Espírito Santo. 
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PENALIDADES E DESCLASSIFICAÇÕES 

o As decisões tomadas ao longo de toda a prova serão alvo de avaliação por parte 
do Júri que será constituído por profissionais e entidades com competências 
reconhecidas na área, que asseguram a idoneidade da prova e das decisões 
tomadas. 

o As “24 Horas de Logística®” têm um júri soberano que tem plena competência 
para emanar deliberações e decisões acerca de todas as matérias consideradas 
importantes antes, durante e depois da competição. As matérias poderão versar 
sobre as seguintes temáticas: 

- Dúvidas; 

- Conflitos; 

- Penalidades; 

- Desclassificação; 

- Atribuições de prémios. 

o Fica desde já reservado à organização o direito de alterar ou cancelar as “24 
Horas de Logística®” devido a causas objetivas impeditivas da realização, sucesso 
e segurança do evento. 

o No caso de cancelamento da prova a organização compromete-se a devolver na 
íntegra o valor das inscrições efetuadas até ao momento do cancelamento. 

o O cancelamento de inscrições realizado a partir de um mês antes da data oficial 
do evento em diante, darão origem a uma penalização, sendo devolvido à equipa 
apenas 25% do valor da inscrição. Caso o cancelamento seja feito a menos de 48 
horas do evento, a equipa perderá por inteiro o direito a reaver o valor da 
inscrição.   

o Será estritamente obrigatório o uso da indumentária fornecida pela organização, 
segundo as indicações e regras estabelecidas pela mesma, durante o período de 
realização das “24 Horas de Logística®”. O não cumprimento desta norma por 
qualquer elemento da equipa acarretará a desqualificação da mesma. 

o Bebidas alcoólicas – É estritamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas 
durante o evento. O não cumprimento desta norma por qualquer elemento da 
equipa acarretará a desqualificação da mesma. 

o As equipas e todos os seus elementos deverão respeitar as Zonas delimitadas para 
uso exclusivo do evento e acatar todos os conselhos dados pela organização.  

o Todas as saídas para o exterior que a equipa ou alguns dos seus elementos faça, 
deverá ser sempre acompanhadas de um segurança. Caso seja uma deslocação 
não programada pelo evento, a equipa deverá obrigatoriamente informar a 
organização acerca da intenção de a realizar, para que seja providenciado uma 
segurança para a acompanhar. 

o O não cumprimento das regras anteriores, poderá levar à expulsão imediata do ou 
dos elementos prevaricadores sem aviso prévio. 

o As decisões tomadas ao longo de toda a prova serão alvo de uma cuidada 
avaliação por parte de um painel de especialistas com competências específicas. 
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COORDENAÇÃO 

Toda a competição será coordenada por uma equipa técnica constituída por 
elementos da SFORI. 

 

 

 

CONTACTOS 

url: www.24horasdelogistica.sfori.com 
e-mail: 24horasdelogistica@sfori.com 
telefone: +351 217 604 839      |      fax: +351 217 608 735 
morada: Rua das Garridas, Nº 8, 1500-304 Lisboa  


