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Vocação
A AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal, é uma
associação empregadora privada, sem fins lucrativos, de âmbito nacional,
que representa o sector da atividade de Agente de Navegação.
Uma das suas missões consiste em promover acções de formação
profissional e pugnar pela qualidade dos serviços prestados pelos agentes
de navegação e pelo cumprimento das suas normas deontológicas.

Estratégia
No âmbito da atividade da AGEPOR, entendeu-se definir como estratégia,
na área da formação, optar pela realização de ações que representassem
uma mais-valia aos seus associados, através da prestação de um serviço de
formação de qualidade dos seus quadros, em áreas diretamente
relacionadas com a sua atividade, a qual é muito específica.
Simultaneamente, em virtude de na sua maioria os associados da AGEPOR
serem PME’s, estas ações de formação deverão proporcionar-lhes a
possibilidade de cumprirem com as Leis do Trabalho em vigor, cujo
regulamento obriga a que as empresas proporcionem uma formação anual,
a pelo menos dez por cento dos seus quadros, com uma duração mínima de
36 horas, evitando que as empresas per si tivessem de procurar cumprir a
legislação em vigor de forma independente e autónoma.
Assim, e de acordo com a sua vocação, a AGEPOR assumiu essa missão a
qual tem decorrido da melhor forma.
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Formação em

Procedimentos Aduaneiros
7ª edição

Objetivos Gerais:
Conhecer os INCOTERMS;
Entender os principais procedimentos aduaneiros
relacionados com a entrada e saída das mercadorias do
Território Aduaneiro da União.

Conteúdos:
- Os INCOTERMS 2010
- Mercadorias introduzidas no Território Aduaneiro da 
União (TAU)
- Mercadorias retiradas do Território Aduaneiro da União
- Operadores Económicos
- Debate sobre situações e casos reais

Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de outros
operadores da cadeia logística que participem ou possam
vir a participar directa ou indirectamente nas actividades
de exportação e importação de mercadorias

Certificação
No final da acção de formação os formandos terão direito
a um certificado de formação profissional

AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal

Duração: 31h 

Frequência:
Semanal

Calendário/Horário:

Lisboa
2ªs Feiras 
das 14h30 às 18h30, 
Início 23 de Setembro

Porto
3ªs Feiras 
das 14h00 às 18h00, 
Início 24 de Setembro

Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT
260,00 Eur
Não Associados
320,00 Eur

Nº Máximo de 
Formandos por local: 
20

Prazo inscrições:
6/09/2019

Local da formação:
Instalações AGEPOR
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Formação em

Código IMDG
7ª edição

Objetivos Gerais:
Conforme referido no Código IMDG, é obrigatória a
formação de todos os intervenientes nas operações de
terra, devendo pressupor a existência de saberes de
ordem geral que expressem o desejável conhecimento
de base que todos os participantes deverão possuir.
Pretende-se com esta formação satisfazer as exigências
da actividade e responsabilidades impostas quando do
transporte de mercadorias perigosas, assim como
familiarizar os formandos com as disposições gerais
aplicáveis ao transporte marítimo de mercadorias
perigosas em unidades de transporte de carga,
identificando as exigências específicas aplicadas numa
cadeia de transporte.

Conteúdos:
- Formação Geral

- Enquadramento Regulamentar
- Classificação das Mercadorias Perigosas

- Formação Específica
Formação específica para carregadores/descarregadores e
manipuladores de CTUs (Cargo Transport Units) e para
responsáveis de aceitação de carga em portos, terminais ou
navios, bem como elementos responsáveis pela fiscalização;

- Problemas e casos práticos

Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de outros
operadores da cadeia logística que participem ou
possam vir a participar directa ou indirectamente nas
actividades relacionadas com o transporte de
mercadorias perigosas.

Certificação

No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional

Duração: 20h 

Frequência:
Semanal

Calendário/Horário:

Lisboa
3ªs Feiras
das 14h30 as 18h30, 
Início 22 de Outubro

Porto
4ªs Feiras
das 14h00 as 18h00, 
Início 23 de Outubro

Preço de inscrição
Associados AGEPOR/APAT: 
480,00 Eur
Não Associados:
550,00 Eur

Nº Máximo de 
Formandos por
local: 15

Prazo inscrições:
08/10/2019

Local:
Instalações AGEPOR
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Formação em

Professional Business English

Objetivos e Conteúdos:
Desenvolver simultaneamente as competências orais e
escritas em língua inglesa dos formandos, no seu sector
de trabalho (Transportes Marítimos), permitindo-lhes
comunicar fluentemente, oralmente e por escrita, serem
mais eficientes no trabalho na sua interacção em inglês,
adquirir novo vocabulário profissional e uma maior
correcção na forma escrita profissional. (Níveis B1, B2,
C1 e C2)

Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de outros
operadores da cadeia que necessitem de melhorar
qualitativamente as competências em Inglês quer, na
oralidade como na escrita, ao nível profissional.

Certificação
No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional
emitido pela entidade formadora (AFB), a qual se
encontra devidamente certificada pela DGERT e com
quem a AGEPOR tem um acordo de cooperação nesta
área.

Duração: 30h 

Frequência:
Semanal (3h)

Calendário/Horário:

Lisboa
3ªs Feiras
das 14h30 as 17h30, 
Início 24 de Setembro

Porto
2ªs Feiras
das 14h30 as 17h30, 
Início 23 de Setembro

Preço de inscrição:
Associados AGEPOR/APAT: 
350,00 Eur
Não Associados: 
400,00 Eur

Nº Máximo de 
Formandos por local:
15

Prazo inscrições:
2/09/2019

Local:
Instalações AGEPOR 
Lisboa e Porto

AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal

6



Formação em

Shipping & Chartering
5ª edição

Objetivos:
Analisar e conhecer as principais atividades ligadas ao
shipping e chartering de granéis, salientando a operação
de transporte marítimo em regime de fretamento à
viagem, e o papel e responsabilidade dos
habituais intervenientes nesta atividade.

Conteúdos:
- Navios, sua nomenclatura e terminologia ligada ao
shipping
- Portos, terminais e equipamentos de movimentação
de carga
- O Comércio por Via Marítima
- O Shipping
- Contratos de transporte
- A operação de chartering
- Casos práticos e terminologia

Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou operadores de
Transporte Marítimo que participem ou possam vir a
participar em actividades relacionadas com o
Transporte Marítimo, Agenciamento e Operação
Portuária.

Certificação
No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional

Duração: 39h 

Frequência:
Semanal

Calendário/Horário:

Lisboa
4ªs Feiras
das 14h30 as 18h30, 
Início 2 Outubro

Porto
5ªs Feiras
das 14h00 as 18h00, 
Início 3 Outubro

Preço de inscrição:
Associados AGEPOR/APAT: 
490,00 Eur
Não Associados: 
540,00 Eur

Nº Máximo de 
Formandos por 
local: 20

Prazo inscrições:
13/09/2019

Local:
Instalações AGEPOR
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Formação em

Excel Business Inteligence

Objetivos:
Descobrir e aplicar as ferramentas avançadas presentes
no Excel

Conteúdos:
After completing this course, students will be able to:
• Creating a PivotTable
• Summarizing multiple data fields
• Managing subtotals and grand totals
• Grouping PivotTable fields
• Filtering with selections, rules, slicers, and search
filters
• Applying PivotTable styles
• Formatting cells
• Creating PivotCharts
• Enabling PowerPivot
• Using DAX operators
• Visualizing data with matrices, cards, and tiles
• Building charts and maps.

Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de outros
operadores de transporte que necessitem de melhorar
qualitativamente as competências em Microsoft Excel.

Certificação

No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional
emitido pela entidade formadora (Actual Training), a
qual se encontra devidamente certificada pela DGERT e
com quem a AGEPOR tem um acordo de cooperação
nesta área.

Duração: 14h 

Frequência:
2 dias completos e 
consecutivos

Calendário/horário:

Lisboa
5ª e 6ª Feira
das 09h00 às 18h00, 
nos dias:
8 e 9 Julho, 
8 e 9 Agosto, 
12 e 13 Setembro
17 e 18 Outubro,
21 e 22 de Novembro

Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
342,00 Eur
Não Associados: 
380,00 Eur

Nº Máximo de 
Formandos: 12

Prazo inscrições:
3 semanas antecedência

Local:
Instalações da Actual 
Training em Lisboa
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Workshop em

IMSBC - International Maritime
Solid Bulk Cargoes Code

Objetivos:
Conhecer os procedimentos e requisitos do transporte
de graneis sólidos.

Conteúdos:
- Procedimentos e requisitos gerais para o transporte de
granéis sólidos;
- Os três grupos de cargas do Código IMSBC;
- Perigos associados ao transporte de graneis sólidos
- Como proceder na recepção e carregamento de
granéis sólidos
- Regulamentos e recomendações da IMO no que
respeita ao transporte de granéis sólidos;
- O Código IMSBC

Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de outros
operadores de transporte que operem em mercados
onde o transporte de graneis sólidos é predominante.

Certificação
Após o workshop os participantes terão direito a um
certificado de presença, caso o requeiram.

Duração: 4h 

Frequência:
Uma tarde

Calendário/Horário:

Lisboa
4ª Feira 
das 14h30 as 18h30
13 de Novembro

Porto
5ª Feira 
das 14h00 as 18h00
14 de Novembro

Preço da inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
75,00 Eur
Não Associados: 
95,00 Eur

Nº Máximo de 
Participantes em 
cada local: 25

Prazo inscrições:
31/10/2019

Local:
Instalações AGEPOR
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Workshop em

Regras Incoterms® 2010

Objetivos:
Conhecer o papel dos Incoterms® 2010 no comércio
internacional.
Identificar e escolher os Incoterms® adequados para
cada transação.

Conteúdos:
- O Papel dos Incoterms® nas transacções comerciais
internacionais
- Os Incoterms® 2010
- A escolha da regra Incoterms®
- Casos Práticos

Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de outros
operadores de transporte que coordenem ou
acompanhem transações internacionais.

Certificação
Após o workshop os participantes terão direito a um
certificado de presença, caso o requeiram.

Notas:
Este workshop faz parte integrante da acção de
formação em Procedimentos Aduaneiros, tendo os
formandos desta acção de formação acesso a este
workshop, sem quaisquer custos acrescidos.
Será distribuído pelos participantes o livro dos
INCOTERMS 2010 da ICC – International Chamber of
Commerce

Duração: 4h 

Frequência:
Uma semana

Calendário/Horário:

Lisboa
2ª Feira 
das 14h30 as 18h30
23 de Setembro

Porto
3ª Feira 
das 14h00 as 18h00
24 de Setembro

Preço da inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
60,00 Eur
Não Associados: 
95,00 Eur

Nº Máximo de 
Participantes em 
cada local: 30

Prazo inscrições:
6/09/2019

Local:
Instalações AGEPOR
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Visitas a 
terminais portuários, portos e 

instalações intermodais e logísticas 

No âmbito do plano de formação da AGEPOR para 2019 foi decidido realizar
visitas a várias portos e terminais portuários, assim como plataformas
intermodais e logísticas, abertas a todos os seus Associados e aos Associados da
APAT, como um complemento das acções de formação.

Estão planeadas as seguintes visitas:

AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal
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Visita Local Data Duração

Visita a um terminal de contentores Lisboa A anunciar 4 h

Visita a um terminal de carga geral Lisboa A anunciar 3 h

Visita a um terminal de granéis sólidos Lisboa A anunciar 3 h

Visita ao Porto de Leixões Porto A anunciar 4 h

Visita ao Porto de Setúbal Setúbal A anunciar 6 h

Visita ao Porto de Sines Sines A anunciar 8 h

Visita ao Porto de Aveiro Aveiro A anunciar 6 h

Visita a um terminal intermodal rodo-ferroviário A anunciar 3 h

Visita a um operador logístico Carregado A anunciar 3 h

O prazo para inscrições termina duas semanas antes da data da visita.
O valor de cada visita variará, sendo anunciado quando da divulgação da mesma
Serão necessários os elementos de identificação dos participantes a fim de ser
pedida a respectiva e necessária autorização às autoridades competentes.



Instalações da formação 
AGEPOR

Lisboa:

Gare Marítima Rocha Conde d'Óbidos, 
Piso 1
1350-352 Lisboa
Contacto: 
lisboa@agepor.pt   
Tf. 213 420 988
Localização: 
38º 42’ 05,17” N  
9º 09’ 45,14” W

Porto:

Av. Dr. Antunes Guimarães, 509, 3º
4450-621 Leça da Palmeira
Contacto:
leixoes@agepor.pt   
Tf. 220 991 263
Localização: 
41º 11’ 22,07” N  
8º 41’ 48,07” W
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