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Licenciado em Informática
de Gestão pelo ISMAI.
 Experiência profissional de
26 anos, dos quais 17,
ligados direta ou
indiretamente à Formação
Profissional e Consultoria.
Desempenhou funções de
Direção Logística e
Distribuição em empresas
de exigentes sectores de
atividade.
Consultor de empresas em
processos relacionados
com reengenharia de
processos e organização
operacional.

Num contexto muito especial que é este contexto de
pandemia à escala global que atravessamos, as empresas de
carácter exportador (ou, em sentido inverso da cadeia de
abastecimento, as que efetuam o seu abastecimento em
mercados externos…) ou que, a breve trecho, desejam aceder a
novos mercados, devem munir os seus colaboradores/as de
conhecimentos sólidos, nomeadamente, entre outros,
nas áreas da preparação e embalagem para exportação,
operação logística e articulação com os forwarders/
transitários, bem como, a nível do mercado único, conhecer o
novo sistema REX (exportador certificado) e a mais recente
revisão dos Incoterms – versão 2020.

Elevar as suas competências sobre a função “Logística”, em
particular, na abordagem técnico-prática dos factores
operacionais e de gestão inseridos no âmbito da Logística
Internacional. 

FUNDAMENTOS DE 
LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

E EXPORTAÇÃO

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO IRÁ:

DESTINATÁRIOS
Gestores e Diretores de Supply Chain Management/
Compras/ Vendas
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Adquirir competências pró-ativas para o desenvolvimento de
negócios internacionais;
Otimizar procedimentos logísticos na exportação;
Conhecer os processos de transportes internacionais;
Identificar as obrigações e princípios éticos das partes
envolvidas no processo de exportação;
Conhecer o RGIT no clausulado aplicável à área de Logística
Internacional;
Conhecer, identificar e aplicar, segundo os produtos e/ou
serviços da empresa, o(s) Incoterm(s) @2020 mais favorável à
eficiente realização das transações comerciais externas e em
cada mercado;
Reconhecer o que a atual situação pandémica alterou nos
procedimentos segurança intrínsecos aos processos de
Importação / Exportação.

Ao participar nesta acção, o formando será capaz de: 

OBJETIVOS 
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CONTEÚDOS ABORDADOS

A Logística na Cadeia de Transporte na Exportação

Os Custos de Transporte (com caso prático)

 As Operações Relativas aos Meios de Transporte

        - Constituir e Otimizar o esquema logístico internacional;
        - Escolher e selecionar os modos de transporte na exportação;
        - Organizar à distância o controlo dos prestadores de serviço;
        -A importância na exportação da padronização das paletes e      
        contentores.

        - Custos Diretos, Indiretos, Fixos e Variáveis no transporte 
        rodoviário;
        - Elementos a recolher custeio especifico em “vazio” e em         
        “carga”.

        - Quando e porquê recorrer ao outsourcing;
        - Contrato de seguro. Seguro de cargas.

"Formação
especializada,

atualizada e
perfeitamente
enquadrada na

realidade
operacional da sua

empresa!"
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CONTEÚDOS ABORDADOS (Cont.)

Instrumentos de Política Aduaneira Comum

Mecanismos Económicos Aduaneiros

Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT)

Incoterms (com caso prático)

Transporte Rodoviário, Marítimo e Aéreo - Uma abordagem
sintética

Alternativas aos procedimentos alfandegários na exportação
por força da Pandemia 

 

        - Código Aduaneiro Comunitário;
        - Disposições de aplicação do Código Aduaneiro Comunitário.

        - Análise do regime económico aduaneiro;
        - Identificação de Responsabilidades dos diversos agentes e 
        entidades.

        - Cláusulas aplicáveis;
        - Principais Coimas e Contraordenações.

        - Origem e Evolução dos Incoterms;
        - As Principais alterações dos Incoterms 2010 vs. Incoterms 2020;
        - Os Incoterms 2020 ao detalhe.

        - Regulamentação,Documentação & Equipamentos e Veículos
        Operacionais;
        - A responsabilidade dos transportadores.

        - Menção dos Principais Ajustes aos Procedimentos de 
        segurança.


