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Logística Internacional 

Objetivos Gerais 

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

permitam otimizar e reduzir os custos logísticos 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 

 Identificar, escolher e utilizar sistemas de compras 

 Promover a utilização das novas tecnologias de gestão 

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 transportes e 

expedições e Responsáveis por armazéns. 

Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdos 

1. 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. 

 

2. Os custos dos transportes 

 

 Elementos a recolher e respetivo cálculo. 

 

3. As operações relativas à propriedade dos meios de transporte 



  

Logist038 
www.highskills.pt | geral@highskills.pt 

 

 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. 

 

4. Optimizar a utilização dos vários regimes aduaneiros 

 

 As relações externas da União Europeia. 

 

5. Instrumento de política aduaneira comum 

 

 Código Aduaneiro Comunitário. 

 Disposições de aplicação do Código Aduaneiro Comunitário. 

 

6. Origem das mercadorias 

 

 Valor aduaneiro. 

 

7. Mecanismos económicos aduaneiros 

 

 Introdução em livre prática e consumo. 

 O trânsito comunitário. 

 Análise dos principais regimes aduaneiros económicos. 

 

8. Exportação 

 

 Regime geral das infrações tributárias. 

 

9. Identificar e utilizar sistemas de transporte 

 

10. Breve análise do contrato de compra e venda internacional - incoterms. 

 

 

11. Transporte rodoviário, marítimo e aéreo 

 

 Regulamentação. 

 Documentação. 

 Equipamentos. 

 A responsabilidade dos transportadores. 

 O contencioso das reclamações. 
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 Vantagens e inconvenientes de reclamar. 

 

12. Análise de casos e/ou sessão de perguntas e respostas 

 

 


