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Contratos de Shipping  

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo dotar os participantes do conhecimento necessário sobre os 
princípios e regras que regem os contratos de Shipping. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

• Compreender a distinção entre os vários tipos de contratos de transporte marítimo; 
• Conhecer as diferentes cláusulas aplicáveis aos vários tipos de contratos de 

fretamento de navio; 
• Conhecer os diversos Inconterms e as diferenças entre os utilizados no transporte 

marítimo. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar as regras que 
regem os contratos de Shipping. 

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 

30 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Navios, sua Nomenclatura e Terminologia ligada ao Shipping 

 Tipos e dimensões de navios graneleiros e tanques; 
 Classe dos navios e a sua certificação; 
 Nomenclatura e terminologia. 

Módulo II – O Comércio por Via Marítima  

 Fluxos das principais mercadorias; 
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 Granéis Sólidos; 
 Granéis Líquidos; 
 Mercados Tramp e Liner; 
 INCOTERMS 2000 e INCOTERMS 2010: Grupos e Termos; 
 Classificação dos INCOTERMS utilizados no transporte marítimo; 
 Contrato de fretamento e contrato de transporte de mercadorias por mar: delimitação. 

Módulo III - O Shipping 

 A indústria dos transportes marítimos; 
 O Armador e o operador de transporte marítimo; 
 O Armamento e os seus custos. 

Módulo IV - Contratos de Transporte 

 Modalidades de Contratos de Fretamento: 
 

• Fretamento a tempo (time charterparty); 
• Fretamento por viagem (voyage charterparty) e fretamento em casco nu (demise 

charterparty/bareboat charterparty) 
 

 Players nos contratos de fretamento: 
 

• Fretador (owner /disponent owner); 
• Afretador (charterer); 
• Shipbroker; 
• Agentes de carga (cargo brockers); 
• NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier); 
• Agências marítimas; 
• Armador. 

 
 A execução do contrato de fretamento: 
 

• Situações de incumprimento contratual; 
• Reclamações e documentação relevante; 
• Seguro marítimo de embarcações. 

 
 Contratos de Fretamento: carta-partida (charterparty) e standard forms 
 

• Cláusulas Gerais:  
 Identificação das Partes Contratantes e do Navio;  
 Definições;  
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 Portos de Carga/Descarga ou Entrega/Devolução;  
 Paramount clause;  
 Himalaya clause;  
 Outras. 

 
 Cláusulas especiais no contrato de fretamento a tempo: 
 

• Descrição do Navio (description and position of vessel); 
• Delivery/Redelivery; 
• Duração; 
• Hire, Off Hire e deduções ao frete; 
• Trading limits; 
• Final Voyage. 

 
 Cláusulas especiais no contrato de fretamento por viagem: 
 

• Arrived Ship e notice of readness; 
• Freight; 
• Deadfreight; 
• Laytime, Demurrage e Despatch Money; 
• General Average; 
• Arbitration. 

 
 Cláusulas especiais no contrato de fretamento a casco nu: 
 

• Laydays; 
• Delivery/Redelivery; 
• Duração; 
• Hire; 
• Final Voyage. 

 
 Conhecimentos de embarque nos contratos de fretamento 
 Os documentos de transporte marítimo 
 

• Documentos negociáveis e não negociáveis; 
• Os documentos eletrónicos; 
• As menções relativas à carga. 
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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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