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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 deste Curso os participantes saberão: 

 Definir o que é a logística e o transporte; 

 Conhecer os vários tipos de transporte existentes; 

 Conhecer 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. 

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 

Módulo I - 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. 
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Módulo II - Transporte marítimo de longo curso 

 Evolução do transporte marítimo; 

 Atores do transporte e os portos; 

 Gestão operativa, comercial e documental no transporte marítimo de linha regular; 

 Incoterms, FCL e LCL; 

 

Módulo III - Transporte de contentores 

 Tipos, aspetos operacionais e logística do contentor; 

 Terminais de contentor; 

 Tarifas; 

 Novas tendências mundiais. 

 

Módulo IV - Transporte rodoviário 

 Diferentes catividades empresariais no transporte rodoviário; 

 Formação do frete rodoviário; 

 Conhecimento de embarque nacional e internacional. 

 

Módulo V - Transporte ferroviário 

 Rede ferroviária; 

 Desenvolvimento do sector, situação atual e perspetivas. 

 

Módulo VI - Transporte aéreo 

 Principais aspetos comerciais, operacionais e regulamentares; 

 AWB; 

 Tarifas e fretes no transporte aéreo. 

 

Módulo VII - Contrato de transporte internacional de mercadorias: b/l, awb, crt 

 Responsabilidade do transportador; 

 Legislação aplicável. 

 

Módulo VIII - Transporte multimodal 

 OTM - Operador de Transporte Multimodal: responsabilidade; 

 Legislação aplicável; 

 Dificuldades e perspetivas da implantação do OTM. 

 

Módulo IX - Seguros 

 Conceitos gerais; 

 Tipos de seguro; 

 Contrato de seguro; 

 Riscos cobertos e excluídos; 
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 Avaria simples e avaria grossa. 

 

Módulo X - Casos e exercícios práticos 

 

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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