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Import / Export e Sistema INTRASTAT 

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo dotar os formandos de conhecimentos nos processos de 

Import e Export aferindo os processos de logística internacional tal como a análise e 

procedimento de INTRASAT. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os formandos ficarão aptos a: 

• Aplicar o Código Aduaneiro Comunitário; 

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

seu quotidiano; 

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

• Aplicar o Código Aduaneiro; 

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

transportes; 

• Conhecer o Regime Geral e respetivas Obrigações Acessórias nas Operações 

Comunitárias de Bens; 

• Preencher a Declaração INTRASTAT; 

• Saber quais os Suportes de Comunicação da Declaração INTRASTAT e respetivos 

Requisitos; 

• Identificar os Limiares do Sistema INTRASTAT. 

Destinatários 

Este curso destina-se a todos os profissionais da área da Logística que pretendam 

desenvolver os seus conhecimentos. 

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 

40 horas 
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Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Import / Export - Procedimentos e Documentação envolvidos em 

Importação e Exportação 

➢ Disposições de aplicação do código aduaneiro comunitário; 

➢ Origem das mercadorias; 

➢ Valor aduaneiro; 

➢ Introdução das mercadorias no território aduaneiro; 

➢ 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; 

➢ Regimes excecionais. 

Módulo II – Logística Internacional- Regime de Importações 

➢ Os custos dos transportes: 

o Elementos a recolher e respetivo cálculo. 

➢ As operações relativas à propriedade dos meios de transporte: 

o Quando e porquê recorrer ao outsourcing; 

o A organização a exigir segundo o tipo de produto; 

o Tipos de contrato e sua especificidade; 

o Contrato de seguro. Seguro de cargas. 

➢ As Operações Alfandegárias: 

o Papel da Alfândega; 

o Procedimentos de trânsito comunitário e trânsito comum; 

o Os procedimentos simplificados; 

o Introdução à classificação das mercadorias; 

o Os regimes aduaneiros. 

➢ Importações: 

o Regime geral das infrações tributárias. 

➢ Análise do contrato de compra e venda internacional – Incoterms: 

o Disposições de aplicação do código aduaneiro; 

o Documentos utilizados nas trocas comerciais; 

o Origem das mercadorias; 

o Valor aduaneiro; 

o Introdução das mercadorias no território aduaneiro; 

o Declaração aduaneira (procedimentos); 

o Destinos aduaneiros; 
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o Estatuto aduaneiro das mercadorias e trânsito; 

o Regimes aduaneiros económicos; 

o Reembolso ou dispensa do pagamento de direitos de importação ou 

exportação. 

➢ Introdução à integração com os novos sistemas de informação. 

Módulo III – Sistema INTRASTAT 

➢ Operações comunitárias de bens: 

o Regime Geral; 

o Aquisições e Transmissões Intracomunitárias; 

o Operações Triangulares; 

o Obrigações Acessórias. 

➢ Introdução ao sistema do INTRASTAT; 

➢ Recolha de informação e aplicação do INTRASTAT: 

o Chegadas e Expedições de Bens; 

o Operações Incluídas e Operações Excluídas. 

➢ Responsáveis pela informação; 

➢ Os limiares do sistema INTRASTAT; 

➢ Imputação temporal das operações no período de referência; 

➢ Suporte de informação: 

o Informático e papel; 

o Correção de Dados; 

o Ausência de Transações Intracomunitárias. 

➢ Outras informações: 

o Período de Referência; 

o Transmissão da Informação; 

o Prazos; 

o Infrações e Sanções. 

➢ Preenchimento da declaração. 
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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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