
UTILIZE TODO O ESPAÇO DISPONÍVEL 

• Sempre que possível, reduza as larguras dos corredores.
• Separe as caixas mais pequenas e as maiores e armazene 

cada uma nas prateleiras adequadas.
• Mantenha os artigos semelhantes juntos e organize por 

FEFO (primeiro a expirar, primeiro a sair).
• Tire partido do espaço vertical empilhando as caixas, 

quando for seguro fazê-lo.
• Empilhe os artigos até dois metros ou mais se as caixas 

e paletes puderem ser empilhadas em segurança sem 
esmagar as caixas em baixo.

• Quando em dúvida, leia as instruções do fabricante  
nas caixas.

• Se adequado, empilhe paletes cheias e envolva-as com 
fita ou celofane para torná-las mais seguras.

• Arrume as áreas. Remova os produtos expirados e o 
equipamento obsoleto.

REPENSE A FORMA COMO EST Á  A UTILIZAR O 
SEU ESPAÇO 
 
• Utilize partes das áreas de receção e expedição que 

possam estar disponíveis para armazenamento  
a curto prazo.
• Para reduzir o tempo de congestão e de gestão, 

identifique 20 a 30 produtos de alta rotatividade no 
seu espaço de armazenamento e coloque-os o mais 
próximo possível da receção e expedição.

• Remova ou mova os produtos de baixa rotatividade e/
ou volumosos e o equipamento menos utilizado para 
um espaço de armazenamento alternativo.

• Considere bloquear as portas redundantes (não saídas de 
emergência).

SUGESTÕES PARA OTIMIZAR O ARMAZENAMENTO DURANTE AS EMERGÊNCIAS

O armazenamento adequado e eficiente dos produtos é crucial para uma gestão eficiente do aprovisionamento. Os 
produtos têm de estar facilmente visíveis, organizados para produtividade eficiente e armazenados corretamente para evitar 
danos e expiração.

Durante as emergências, a utilização correta e eficiente do espaço de armazenamento disponível é o mais importante. O fluxo 
de entrada de materiais de emergência, além das entregas de rotina pode sobrecarregar as condições de armazenamento.

PARA MAXIMIZAR O SEU ESPAÇO DE 
ARMAZENAMENTO 

Seja flexível. Provavelmente, vai necessitar de alterar as suas 
regras e políticas de armazenamento. O objetivo é fazer uma 
utilização eficiente do espaço e, ao mesmo tempo, minimizar os 
danos nos bens e maximizar a segurança operacional. 

A RENOVAÇÃO DO SEU ESPAÇO TEM DE 

• Proporcionar a maior facilidade de movimento possível de 
pessoas, equipamento e produtos.

• Ser mantida limpa e livre de resíduos e perigos. 
• Identificação fácil dos produtos rotulando claramente as 

áreas e os artigos.

Funcionário de farmácia na sala de armazenamento da Farmácia Central da 
Guiné. Créditos da fotografia: GHSC-PSM/Youssouf Bah

Certifique-se de que 
utiliza todo o espaço 
vertical e horizontal 
e armazene caixas de 
tamanho adequado nas 
prateleiras do armazém. 
Créditos da fotografia:
GHSC-PSM

USAID Programa de Cadeia de 
Abastecimento de Saúde Global-Gestão 
de Aquisições e Abastecimento


