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Logística Internacional- Regime de Importações 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências 

que lhes permitam otimizar e reduzir os custos logísticos e legais envolvidos nas operações 

com a sua Organização. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

• Otimizar o esquema logístico no plano internacional; 

• Contribuir para a otimização dos vários regimes alfandegários; 

• Promover a utilização das novas tecnologias de gestão; 

• Aplicar o Código Aduaneiro; 

• Utilizar e dominar os documentos adequados às atividades e tarefas deste domínio; 

• Aplicar e desenvolver, de forma eficiente, os procedimentos que lhes são exigidos no 

seu quotidiano; 

• Relacionar valores, custos e benefícios ao nível dos transportes; 

• Analisar e avaliar Sistemas de Transportes; 

• Integrar a importância das novas tecnologias e a comunicação na gestão dos 

transportes. 

Destinatários 

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

das operações de logística internacional na sua Organização, nomeadamente, 

Responsáveis pela logística, Responsáveis pelos aprovisionamentos, Vendas e Marketing, 

Responsáveis por armazéns, Chefes de Secção de Transporte e expedições e Assistentes 

na área de transportes. 

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 

35 horas 

http://www.highskills.pt/
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Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - A logística na cadeia de transporte 

➢ Constituir e otimizar o esquema logístico internacional; 

➢ Escolher e selecionar os modos de transporte; 

➢ Organizar à distância o controlo dos prestadores de service; 

➢ Localizar as principais plataformas logísticas (PL) no mundo e selecionar as que 

estrategicamente se adaptem à sua política empresarial; 

➢ Critérios de seleção das (PL) aplicáveis; 

➢ A receção das mercadorias e a distribuição física; 

➢ Os sites mais importantes disponíveis na internet. 

Módulo II - Os custos dos transportes 

➢ Elementos a recolher e respetivo cálculo. 

Módulo III - As operações relativas à propriedade dos meios de transporte 

➢ Quando e porquê recorrer ao outsourcing; 

➢ A organização a exigir segundo o tipo de produto; 

➢ Tipos de contrato e sua especificidade; 

➢ Contrato de seguro. Seguro de cargas. 

Módulo IV - 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 V - Instrumento de política aduaneira comum 

➢ Código Aduaneiro; 

➢ Disposições de aplicação do Código Aduaneiro; 

➢ Enquadramento Legal. 

Módulo VI - Origem das mercadorias 

➢ Valor aduaneiro. 

Módulo VII - Mecanismos económicos aduaneiros 

➢ Introdução em livre prática e consumo; 

http://www.highskills.pt/
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➢ Análise dos principais regimes aduaneiros económicos. 

Módulo VIII - Importações 

➢ Regime geral das infrações tributárias. 

Módulo IX - Identificar e utilizar sistemas de transporte 

➢ Oferta dos serviços de transporte de carga; 

➢ Fatores determinantes do valor do frete: 

o Distância percorrida; 

o Custos operacionais; 

o Possibilidade de carga de retorno; 

o Carga e descarga; 

o Sazonalidade da procura de transporte; 

o Especificidade da carga transportada e do veículo utilizado; 

o Perdas e avarias; 

o Vias utilizadas; 

o Portagens e fiscalização; 

o Prazo de entrega; 

o Aspetos geográficos; 

➢ Relação entre os fatores que podem identificar os preços dos fretes e os custos 

operacionais de transporte; 

➢ Centrais de cargas como viabilizadoras de cargas (fretes) de retorno: 

o Centrais de cargas; 

o Benefícios da utilização de centrais de cargas; 

o Centrais de cargas na Internet. 

 

Módulo X - Transporte rodoviário, marítimo e aéreo 

➢ Regulamentação; 

➢ Documentação; 

➢ Equipamentos; 

➢ A responsabilidade dos transportadores; 

➢ O contencioso das reclamações; 

➢ Vantagens e inconvenientes de reclamar. 

 

Módulo XI - Análise do contrato de compra e venda internacional - Incoterms. 

➢ Disposições de aplicação do código aduaneiro; 

➢ Documentos utilizados nas trocas comerciais; 

➢ Origem das mercadorias; 

➢ Valor aduaneiro; 

➢ Introdução das mercadorias no território aduaneiro; 

http://www.highskills.pt/
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➢ Declaração aduaneira (procedimentos); 

➢ Destinos aduaneiros; 

➢ Estatuto aduaneiro das mercadorias e trânsito; 

➢ Regimes aduaneiros económicos; 

➢ Reembolso ou dispensa do pagamento de direitos de importação ou exportação. 

 

Módulo XII - Introdução à integração com os novos sistemas de informação   

➢ O ERP (Enterprise Resources Planning - Soluções Integradas de Gestão); 

➢ O ECR (Efficient Consumer Response - Resposta Eficiente ao Consumidor); 

➢ O CRM (Costumer Resources Management); 

➢ O EIP (Enterprise Information Portal - Portal de Informação Empresarial); 

➢ O EDI / XML; 

➢ O GIS (Geografic Information Systems - Sistemas de Informação Geográfica - SIG). 

 

Módulo XIII - Análise de casos e/ou sessão de perguntas e respostas 

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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