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Otimização dos Transportes e das Operações Alfandegárias 

 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo Dotar os técnicos, que têm a seu cargo a gestão de transportes 

nacionais ou internacionais, dos meios que permitam conhecer e dominar um sistema de transportes. 

 

Objetivos Específicos: 

No final do curso os formandos ficaram aptos: 

 Identificar as bases de um sistema de transportes e as técnicas utilizadas 

 Gerir a atividade de Transportes e otimizar os diferentes modos de transporte 

 Quando utilizar Transportes Especiais 

 Conhecer as Operações Alfandegárias 

 

Destinatários:  

Este Curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível dos 

transportes e operações alfandegárias, nomeadamente: 

 Responsáveis de transportes com experiência da função ou recentemente promovidos. 

 Responsáveis da Logística 

 Responsáveis das Vendas ou dos Aprovisionamentos que desejem dominar a incidência dos 

Custos de - Transporte nos Custos dos Produtos 

 

Carga Horária: 18 horas 

 

CONTEÚDO: 

 

Módulo I - IDENTIFICAR AS BASES DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE 

Módulo II - ASPECTO TÉCNICO: ESTUDO DAS TÉCNICAS DE TRANSPORTE 
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Módulo III- GERIR A ACTIVIDADE DE TRANSPORTES 

 Os custos do transporte. 

 O quadro de indicadores de gestão: Critérios de qualidade de serviço 

Módulo IV – MODOS DE TRANSPORTE: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, MARÍTIMOS, AÉREOS E 

INTERMODAL 

 Regulamentação 

 Organização do mercado e da produção 

 Documentação e equipamentos 

 Vocação específica e vantagens competitivas 

 Estrutura tarifária 

 A responsabilidade dos transportadores. 

Módulo V – TRANSPORTES ESPECIAIS 

 Postais e serviços expresso; Courrier 

 Os integrators 

Módulo VI – AS OPERAÇÕES ALFANDEGÁRIAS 

 Papel da Alfândega 

 Procedimentos de trânsito comunitário e trânsito comum 

 Os procedimentos simplificados 

 Introdução à classificação das mercadorias 

 Os regimes aduaneiros 

Módulo VII – FUNÇÃO COMERCIAL NOS TRANSPORTES 

 Os intervenientes 

 Negociação e compra de serviços 
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Módulo VIII – INCIDÊNCIA NA ECONOMIA DA EMPRESA DA OPÇÃO PELOS DIVERSOS TIPOS DE 

TRANSPORTES 

 Transporte urgente, sua influência nos stocks 

 Just-in-time 

 

 


