
 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISLogist030 

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 deste Curso os participantes saberão: 

 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. 

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. 

Carga Horária 

12 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

http://www.highskills.pt/
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Módulo I - Meios de Transporte Internacional 

 Transporte Aéreo de Mercadorias: 

 Noções Básicas da Área de Transporte Aéreo de Mercadorias; 

 Atividade Transitária; 

 Noções Básicas sobre Carregamento e Descarregamento; 

 Infraestruturas de Apoio ao Processo de Rentabilização do Transporte; 

 Rentabilização de um Processo de Carga e Descarga; 

 Legislação aplicada ao Setor de Transporte Aéreo de Mercadorias. 

 Transporte Marítimo de Mercadorias: 

 Noções Básicas da Área de Transporte Marítimo de Mercadorias; 

 Atividade Transitária; 

 Noções Básicas sobre Carregamento e Descarregamento; 

 Infraestruturas de Apoio ao Processo de Rentabilização do Transporte; 

 Rentabilização de um Processo de Carga e Descarga; 

 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. 

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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