Workshops Temáticos
AGEPOR 2021
Procedimentos
Aduaneiros
Local
TEAMS

A AGEPOR encontra-se certificada pela DGERT
Certificado Nº 1809/2015
840 – Serviços de Transporte

Data
09 e 10 Setembro 2021

AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal

Workshop

Procedimentos Aduaneiros
Conteúdo Programático
Duração: 8h
Frequência:
4h de tarde

Módulo

Tema

Hora

1

Mercadorias introduzidas no
Território Aduaneiro da União (TAU)
1.1 Declaração Sumária de entrada
(DSE)
1.2 Entrada das mercadorias no
Território Aduaneiro da União (TAU)
1.3 Apresentação, descarga e
verificação das mercadorias
1.4 Depósito temporário (DT)
1.5 Interligação dos depositários
com o SDS
1.6 Regras gerais sobre o estatuto
aduaneiro das mercadorias
1.7 Casos práticos sobre aposição de
siglas no manifesto

4

2

Mercadorias retiradas do território
aduaneiro da união
2.1 Declaração prévia de saída (DPS)
2.2 Exportação e reexportação
2.3 Declaração sumária de saída
(DSS)
2.4 Notificação de reexportação
(NR)
2.5 Casos práticos sobre as
formalidades prévias à saída das
mercadorias

2

Calendário/horário:
Online via TEAMS
09 e 10 de Setembro
2021
14:00 às 18:00
Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
100,00 Eur
Não Associados:
120,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 25
Prazo inscrições:
30/08/2021
Local da Formação:
Online via TEAMS

Formadora:
Bernardete Lopes
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AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal

Workshop

Procedimentos Aduaneiros
Modalidade:
Regime específico de
formação

Forma de organização:
Formação online

Metodologia:
Método expositivo, activo e
interrogativo

Recursos pedagógicos:
Apresentações em Office
Powerpoint

Equipamentos:
Internet

Espaços/Salas:
Online via TEAMS

Inscrições
As inscrições devem ser
realizadas com a AGEPOR
através dos seguintes
contactos:
E-mail: formacao@agepor.pt
Tf. 213 420 988

Objetivos Gerais
Entender os principais procedimentos aduaneiros
relacionados com a entrada e saída das mercadorias do TAU
(Território Aduaneiro da União).
Entender os procedimentos a realizar pelos Agentes de
Navegação e Transitários.
Identificar os principais erros cometidos habitualmente
pelos declarantes.
Objectivos específicos
Conhecer e analisar as formalidades prévias à apresentação
das mercadorias.
Conhecer e analisar os diferentes momentos inerentes à
introdução das mercadorias no TAU.
Conhecer e analisar o conceito de estatuto das mercadorias.
Conhecer os diferentes destinos aduaneiros das mercadorias
Analisar o conceito de estatuto na vertente da saída das
mercadorias do TAU.
Conhecer as fases do regime de exportação.
Analisar as formalidades necessárias à saída das mercadorias
do TAU.
Analisar casos práticos sobre as formalidades prévias à saída
das mercadorias e clarificar situações em que se verificam
deficiências declarativas frequentes.
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.

Critérios e metodologias de avaliação
Devido ao conteúdo teórico-prático e à curta duração desta
formação não haverá lugar a prova de avaliação.
Certificação
Os formandos que frequentarem esta acção de formação
terão direito a um certificado de frequência na mesma.
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