
Sem016                                   www.highskills.pt | geral@highskills.pt | PT: 00351 217 931 365 

 

 

                      

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Seminário UPGrade Incoterms 2020 



 

Sem016                                   www.highskills.pt | geral@highskills.pt | PT: 00351 217 931 365 

 

Seminário UPGrade Incoterms 2020 

As regras Incoterms são mundialmente conhecidas por facilitarem operações de comércio de 

mercadorias a nível global.  

Desde o preenchimento de um pedido de compra até à preparação de um certificado de origem num 

porto, as regras Incoterms oferecem orientações específicas para quem intervém numa operação de 

importação e exportação de mercadorias diariamente. 

Estas regras estão atualmente a ser atualizadas pela Câmara de Comércio Internacional e em 2020 

entrarão em vigor novos Incoterms. 

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. 

Este seminário tem como objetivos que os participantes fiquem aptos a: 

 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 correcta utilização dos INCOTERMS consoante os meios de transporte; 

 Conhecer e entender a classificação e descrição dos Incoterms. 

 

Data e Local:  

 28-05-2020 | Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa 
 

 

Duração: 7 horas 

 

Horário: 9h00 às 17h00 

 

Preço: 200,00€+IVA 
Nota caso efetue a sua inscrição duas semanas antes da data do seminário tem um desconto de 10%. 

 

Este seminário inclui: Kit de participação + Certificado de Formação 
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Orador em Lisboa: Eng.º Vasco Carvalho 

 

 

 
Profissional de Engenharia na Área da Manutenção ao longo de 26 anos, tendo 

exercido funções de coordenação e chefia de departamentos de inspeção, 

consultoria, auditoria e execução de trabalhos em edifícios de habitação, 

serviços e instalações industriais com vista a detetar e colmatar anomalias, 

falhas na conceção e desenvolver métodos ou alterações permitindo otimizar o 

funcionamento e de reduzir os custos de exploração. 

Gestão de contratos e acompanhamento de grandes clientes de Multinacionais, 

Banca e Organismo Públicos. 

Consultor e auditor de engenharia desde janeiro de 2014, com a realização de trabalhos de 

auditorias ao funcionamento de instalações com equipamentos elétricos e eletromecânicos; 

Inspeções periódicas de trabalhos de manutenção e preparação e fiscalização de obras novas, e 

formação na área técnica. 

Enquanto consultor e formador faz uso da sua experiência profissional no apoio ao desenvolvimento 

em projetos para empresas nacionais e internacionais relacionados com a Melhoria Contínua, 

Kaizen; Logística e Transportes; Compras, Procurement; Gestão da Manutenção e 

Responsabilidade Social das Empresas. 

 
Formação Académica 

 Mestrado em  Ciências Empresariais, Gestão de Empresas pelo ISEG; 

 Licenciado em Engenharia Mecânica, Manutenção de Equipamentos pelo ISEL; 

 Frequência do Mestrado em Engenharia Mecânica, Ramo de Energia, Refrigeração e 

Climatização; Especialização em Qualidade do Ar Interior pelo ISEL; 

 Detentor o Certificado de Competências Pedagógicos. 

 
Experiência Profissional 

 Desde de 2014 consultor e formador na High Skills na área de Logística. 

 PLM – Planeamento e Gestão de Manutenção; 

 Siemens Portugal; 

 Oeiras Viva – Gestão de Equipamentos Sócio-Culturais e Desportivos; 

 EMEL – Emp. Municipal de Estacionamento de Lisboa; 

 SIM II, Siemens Manindústria Serviços de Manutenção ACE; 

 Neocel – Impressão e Manufactura SA. 
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Temas do Seminário 

Módulo I – Conceitos 

 Venda à Partida e Venda à Chegada; 

 Definição de Incoterms; 

 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: 

o Objetivo e âmbito de utilização; 

o Significado e terminologia específica; 

o Os direitos e as obrigações do Exportador e do Importador; 

o A transferência de propriedade das mercadorias; 

o A assunção do risco entre as partes e respectiva repartição dos custos; 

o A correcta utilização dos INCOTERMS consoante os meios de 
transporte; 

o 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. 

 

Módulo IV – Período de debate sobre a temática. 

 

 

LIMITE MÁXIMO de PARTICIPANTES - 12 
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Condições 

Para se inscrever deverá nos contatar através dos seguintes meios  

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Ou enviando a Ficha de Inscrição devidamente preenchida (encontra-se na ultima pagina). 

 

Se tem mais do que uma inscrição, consulte-nos pois tem desconto de grupo 

associado! 

 

High Skills – Formação e Consultoria, LDA. 

Avenida de Berna, nº 11, 8º, 1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura final e o pagamento da mesma. 

 

Cancelamentos e não comparências 

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar 

a alteração até 2 dias úteis antes do inicio do seminário. 

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar ao 

reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade. 

 

 

Contactos para mais informações 

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal 
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Ficha de Inscrição 

 

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail geral@highskills.pt 

 

 

1.       CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade: 
  
  
  
  
  
  

Responsável: 
  
  
  
  
  
  

Morada: 
  
  
  
  
  
  

Código Postal: 
  
  
  
  
  
  

Nº 
Contribuinte / 

Fiscal: 

  

Telefone: 
  
  

E-mail: 
  
 

2.       DADOS FORMANDO(s) 

Nome: 
  
  
  
  
  
  

E-mail: 
  
  
  
  
  
  

Naturalidade 
(Junta de 

Freguesia): 

  
  
  

Seminário: 

  
Seminário UPGrade Incoterms 2020 

  
  
  
  
  

Data 
Nascimento: 

  
Nacionalidade: 

  

Nº de Doc de 
Identificação 

  
Data de Validade: 
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