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DISCSC017 

Compras Internacionais 

Objetivos Gerais 

A globalização, as instituições multinacionais, a especialização, o outsourcing e a abertura 

dos mercados, são alavancas e fatores que incrementaram o comércio internacional. A 

troca de bens e serviços através das fronteiras internacionais assume-se cada vez mais 

como um fator de diferenciação nas empresas.  

O Procurement no mercado global, a pesquisa de fornecedores estrangeiros, o 

desenvolvimento dos processos de compras em países da União Europeia alargada, na 

China ou em qualquer outro país emergente, são necessidades e preocupações crescentes 

dos profissionais de compras.  

Este curso pretende dotar os formandos de instrumentos de avaliação e análise de 

propostas de fornecimento de produtos internacionais – importação. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

• Compreender a importância das operações de importação;  

• Fazer o acompanhamento de operações comerciais internacionais; 

• Elaborar de sets documentários adequados; 

• Compreender a importância do controle de custos e gestão de riscos; 

• Comparar e analisar propostas de fornecimento; 

• Compreender o financiamento das operações de compras internacionais; 

• Acompanhar a concretização das operações através da utilização do Excel. 

Destinatários 

A todos os profissionais ligados à tomada de decisão na área do Procurement, como 

Diretores de Compras, Traders, Especialistas em Importação e todos os profissionais 

interessados na área. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 
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DISCSC017 

Carga Horária 

24 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Montagem de operações de importação 

 Os impostos cobrados pelas alfândegas; 

 Constituição da dívida aduaneira na importação; 

 Novo regime das garantias; 

 Cobrança, notificação e registo de liquidação da dívida aduaneira. 

Módulo II – Acompanhamento de operações comerciais internacionais 

 Tipos de compras internacionais: 

 Compras eletrónicas;  

 Por contratos; 

 E-procurement; 

 Licitações. 

 Contrato de compra e venda no comércio internacional; 

 Caracterização e identificação nos intervenientes; 

 A documentação; 

 Aspetos contratuais; 

 Os riscos nos contratos internacionais.  

Módulo III – Elaboração de sets documentários adequados 

 Definição das condições de venda; 

 Definição das condições e meios de pagamento; 

 Contratos de câmbio; 

 Documentos de importação. 

Módulo IV – Controle de custos 

 Gestão de riscos: de controlo, culturais, cambiais, operacionais; 

 Aspetos de controlo e confiabilidade. 

Módulo V – Comparação e análise de propostas de fornecimento 

 Qualificação, seleção e avaliação do fornecedor;  

 Metodologias para o acompanhamento do fornecedor selecionado;  

 O processo de decisão e negociação;  

 Planeamento da negociação de compras;  

 Estratégias e técnicas de negociação mais eficazes;  

 Atitudes do gestor de compras no âmbito da negociação.  
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DISCSC017 

Módulo VI – O financiamento das operações de compras internacionais 

 Caracterização – Crédito comercial e financeiro; 

 Análise de risco de crédito destas operações; 

 As operações de crédito por assinatura – Garantia bancária; 

 Os vários tipos de garantias bancárias e as suas características. 

Módulo VII – Utilização de Excel no acompanhamento e concretização das operações 

 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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