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Incoterms 2020 

Objetivos Gerais 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que exerçam funções relacionadas com o 

comércio internacional, tanto ao nível das compras como das vendas, e que pretendam 

conhecer e entender o que são os Incoterms e as novas alterações a entrar em vigor em 

2020. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Conhecer e entender a definição dos Incoterms; 

 Conhecer e entender a função dos Incoterms; 

 Conhecer e entender a alteração introduzida na versão dos Incoterms 2020; 

 Reconhecer os direitos e as obrigações do Exportador e do Importador; 

 Fazer a correta utilização dos Incoterms consoante os meios de transporte; 

 Conhecer e entender a classificação e descrição dos Incoterms. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar os Incoterms 

decorrente da revisão a entrar em vigor em 2020. 

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 

6 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Conceitos 

 Venda à Partida e Venda à Chegada; 
 Definição de Incoterms; 
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 Função dos Incoterms. 

Módulo II - Incoterms 2010 a preparação para as novidades do Incoterms 2020 

 Recordar os Incoterms 2010 para preparar as novidades do Incoterms 2020: 

 Objetivo e âmbito de utilização; 

 Significado e Terminologia Específica; 

 Os Direitos e as Obrigações do Exportador e do Importador; 

 A Transferência de Propriedade das Mercadorias; 

 A Assunção do Risco entre as partes e respetiva repartição dos custos; 

 A correta utilização dos Incoterms consoante os meios de transporte; 

 A documentação de transporte que o processo envolve. 
 Identificar as novidades do Incoterms 2020; 
 Perceber as principais alterações nos Incoterms 2010; 
 Como fazer a introdução de novo Incoterm; 
 Qual o impacto na negociação internacional. 

Módulo III – Incoterms 2020 

 Alteração aos Incoterms 2010; 
 Classificação dos Incoterms 2020; 
 Descrição dos Incoterms 2020. 

 

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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