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INCOTERMS e Procedimentos de Transporte 

Objetivos Gerais: 

Este curso pretende dotar os participantes de competências teóricas e práticas para a 

compreensão das condições de transporte e de entrega por parte dos exportadores e 

importadores, de forma a definir uma estratégia de distribuição a nível internacional. 

Objetivos Específicos: 

No final da formação os participantes ficarão aptos a: 

 Compreender o funcionamento da tipologia de transportes; 

 Definir o processo de transporte aéreo; 

 Descrever os meios materiais e humanos envolvidos no transporte aéreo; 

 Identificar a legislação aplicável ao setor dos transportes aéreos; 

 Definir o processo de transporte marítimo; 

 Descrever os meios materiais e humanos envolvidos em cada tipo de 
transporte marítimo; 

 Identificar a legislação aplicável ao setor dos transportes marítimos; 

 Equacionar os custos totais dos diversos serviços; 

 Conhecer e entender os Incoterms e as vantagens na sua utilização. 
 
Destinatários: 

O curso é dirigido a: Profissionais que desempenham funções relacionadas com 

Comércio Internacional, nomeadamente: Diretores de exportação, Gestores de 

mercados externos, Business Development Managers, Diretores de Marketing 

Internacional, Diretores de Desenvolvimento Internacional, entre outros. 

Carga Horária: 

12 Horas 

Conteúdos Programáticos: 

Módulo I - Meios de Transporte Internacional 

 Transporte Aéreo de Mercadorias: 

o Noções Básicas da Área de Transporte Aéreo de Mercadorias; 

o Atividade Transitária; 

o Noções Básicas sobre Carregamento e Descarregamento; 

o Infraestruturas de Apoio ao Processo de Rentabilização do Transporte; 

o Rentabilização de um Processo de Carga e Descarga; 

o Legislação aplicada ao Setor de Transporte Aéreo de Mercadorias. 

 Transporte Marítimo de Mercadorias: 

o Noções Básicas da Área de Transporte Marítimo de Mercadorias; 
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o Atividade Transitária; 

o Noções Básicas sobre Carregamento e Descarregamento; 

o Infraestruturas de Apoio ao Processo de Rentabilização do Transporte; 

o Rentabilização de um Processo de Carga e Descarga; 

o Legislação aplicada ao Setor de Transporte Marítimo de Mercadorias. 

 Fretes e Outros Custos; 

 Custos Totais de Distribuição; 

 Condições de Entrega. 

Módulo II - INCOTERMS 2010 

 Conceitos; 

 Definição de Incoterms; 

 Função e Classificação dos Incoterms 2010; 

 Descrição e Comparação dos diferentes tipos de Incoterms; 

 Ponto de Transição de responsabilidade e risco na venda - quando e como os 

intervenientes reconhecem a venda. 

 


