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Transportes e Seguros Internacionais 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos acerca do transporte 

internacional nas seus diversas moldes e formas de combinação, analisar a influência dos custos de 

transporte nas operações de comércio exterior, esclarecer o conceito de logística e apresentar as 

diferentes modalidades de seguro. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os participantes saberão: 

 O que é a logística e o transporte 

 Os vários tipos de transporte existentes 

 Os tipos de contratos que se podem fazer 

 Selecionar, fazer e gerir os seguros adequados 

Destinatários 

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

transportes e seguros internacionais. 

Carga Horária 

12 Horas 

Conteúdos 

1. Logística e transporte 

 

 Custos logísticos no comércio exterior 

 Transporte como fator de competitividade 

 Novas tendências em Portugal e no mundo 

 Características das modalidades de transporte 

 Intermodal idade 

 

2. Transporte marítimo de longo curso 

 

 Evolução do transporte marítimo 

 Atores do transporte e os portos 

 Gestão operativa, comercial e documental no transporte marítimo d linha regular 

 Incoterms, FCL e LCL 
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3. Transporte de contentores 

 

 Tipos, aspetos operacionais e logística do contentor 

 Terminais de contentor 

 Tarifas 

 Novas tendências mundiais 

 

4. Transporte rodoviário 

 

 Diferentes catividades empresariais no transporte rodoviário 

 Formação do frete rodoviário 

 Conhecimento de embarque nacional e internacional 

 

5. Transporte ferroviário 

 

 Rede ferroviária 

 Desenvolvimento do sector, situação atual e perspetivas 

 

6. Transporte aéreo 

 

 Principais aspetos comerciais, operacionais e regulamentares 

 AWB 

 Tarifas e fretes no transporte aéreo 

 

7. Contrato de transporte internacional de mercadorias: b/l, awb, crt 

 

 Responsabilidade do transportador 

 Legislação aplicável 

 

8. Transporte multimodal 

 

 OTM - Operador de Transporte Multimodal: responsabilidade 

 Legislação aplicável 

 Dificuldades e perspetivas da implantação do OTM 

 

9. Seguros 

 

 Conceitos gerais 

 Tipos de seguro 

 Contrato de seguro 

 Riscos cobertos e excluídos 
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 Avaria simples e avaria grossa 

 

10. Casos e exercícios práticos 

 


