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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
40 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

Código IMDG
9ª edição
Duração: 20h
Frequência:
Semanal
Calendário/Horário:
Lisboa
4ªs Feiras
das 14h30 as 18h30,
Início 20 de Outubro
Porto
5ªs Feiras
das 14h00 as 18h00,
Início 21 de Outubro
Preço de inscrição
Associados AGEPOR/APAT:
490,00 Eur
Não Associados:
560,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos por
local: 15
Prazo inscrições:
11/10/2021
Local:
Instalações AGEPOR

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
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Formação em

Actualização do Código
IMDG
Duração: 4h
Frequência:
Uma manhã

Calendário/Horário:
Lisboa
17 de Novembro
das 09h00 as 13h00
Porto
18 de Novembro
das 09h00 as 13h00

Objetivos Gerais:
Actualização dos conhecimentos já adquiridos em
formações em Código IMDG no seguimento das
alterações verificadas nos últimos anos, nomeadamente
das emendas 40.20
Conteúdos:
-Actualização ao Código IMDG –Emendas 40.20
-Exercícios Práticos

Preço de inscrição
Associados AGEPOR/APAT:
120,00 Eur
Não Associados:
150,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos por
local: 20
Prazo inscrições:
08/11/2021

Destinatários:
Esta acção de formação destina-se exclusivamente aos
formandos que já frequentaram a acção de formação
em Código IMDG, em edições anteriores, e que
necessitem de se actualizar devido às alterações que
entretanto se verificaram no Código.

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

Local:
Instalações AGEPOR
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Formação em

Outlook – Organização e
Personalização
Duração: 03h:30m
Frequência:
Calendário/Horário:
Online
11 de Fevereiro
18 de Março
22 de Abril
27 de Maio
6 de Julho
Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
63,00 Eur
Não Associados:
70,00 Eur

Objetivos Gerais:
O presente curso corresponde a uma série de três
cursos de Outlook. Foi elaborado com o intuito de
fornecer conhecimentos e competências avançadas, ao
nível da optimização do uso do MS Outlook,
possibilitando a personalização do ambiente ao gosto e
interesse dos utilizadores.
Conteúdos:
- Localizar, Filtrar e Organizar Mensagens
- Automatização
- Definir Opções de Calendário

- Trabalhar com Contactos
- Categorias
- Colaboração

Nº Máximo de
Formandos: 25

- Trabalhar em Modo Off-line
- Arquivo

Local da Formação:
Online

Destinatários:

Destina-se a todos os profissionais e utilizadores que
desejem adquirir conhecimentos avançados na
exploração do MS Outlook. Este curso é essencial para
aqueles que desejem obter a certificação como
Microsoft® Office Specialist em Outlook.
Certificação
No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional
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Formação em

Excel – Essencial do Excel
Duração: 7h
Frequência:
Calendário/Horário:
Online
15 a 18 de Março
19 a 22 de Abril
24 a 27 de Maio
28 de Junho a 01 de
Julho
Preço de Inscrição:

Objetivos Gerais:
Este curso foi desenvolvido para os utilizadores que
pretendam iniciar a utilização Excel. Nesta ação serão
fornecidas as competências necessárias para o
conhecimento dos vários separadores do Excel, dispor e
utilizar dados em formato eletrónico, gerir, editar e
imprimir informação. Um dos usos do Excel mais
frequentes é a realização de cálculos, sendo uma tarefa
extremamente poderosa do Excel.
Conteúdos:
- Introdução

Associados AGEPOR/APAT:
126,00 Eur
Não Associados:
140,00 Eur

- Modificar uma Folha de Cálculo

Nº Máximo de
Formandos: 25

- Realização de Cálculos

Local da Formação:
Online

- Formatação de Células e Folhas de Cálculo
- Operações realizadas com livros
- Visualização de dados
- Finalização da Folha de dados
- Impressão
Destinatários:
Utilizadores ou profissionais que necessitem de utilizar
uma folha de cálculo para agilização no tratamento de
dados e realização de análises estruturadas.
Certificação
No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional
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Formação em

Power BI - Inicial
Duração: 21h
Frequência:
Calendário/Horário:
22 de Fevereiro a 2
de Março
10 a 18 de Maio
14 a 22 de Junho
19 a 21 de Julho
Online
Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
441,00 Eur
Não Associados:
490,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 25
Local da Formação:
Online

Objetivos Gerais:
O principal objetivo desde curso é permitir aos
participantes de conhecer as técnicas de BI (Business
Intelligence) que podem ser usadas como ferramentas.
Com este curso pretende mostrar-se as componentes do
Power BI e usar as ferramentas, de acordo com o
contexto mais interessante para os resultados a atingir.
Conteúdos:
- Introdução ao Power BI
- Power BI
- O modelo de dados do Power BI
- Importar dados de ficheiros
- Criar e formatar medidas
- Visualizar dados
- Utilizar o Power BI
- Soluções de “Self-Service” BI
- Formatação e agrupamento de dados
- Modelação de dados
- Visualizações de dados interativas
- Conectividade direta
- A app móvel de Power BI
Destinatários:
Este curso tem como destinatários quem pretenda
alargar os seus conhecimentos no tratamento massivo
de grandes volumes de dados e na criação de relatórios
intuitivos e apelativos usando a ferramentas Power BI.
Certificação

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

Power BI - Avançado
Duração: 16h
Frequência:
Calendário/Horário:
23 a 26 de Fevereiro
11 a 14 de Maio
15 a 18 de Junho
22 e 23 de Julho
Online
Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
351,00 Eur
Não Associados:
390,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 25
Local da Formação:
Online

Objetivos Gerais:
Este curso tem como objetivo aprofundar os
conhecimentos sobre a tecnologia do Microsoft Power
BI. O uso de relatórios mais complexos obriga a um
profundo conhecimento de toda a teoria por detrás do
DAX, além de demonstrar as suas principais funções
através da aplicação em análises avançadas.
Conteúdos:
- Ligações a bases de dados SQL
- Modelação de Dados
- Principais funções em DAX
- Funções de Tabela
- Funções com Iteradores
- Análises temporais
- Iteradores avançados
- Funções de Inteligência de Tempo
- Aplicações de funções DAX típicas
- Aplicações de multimídia e conteúdos externos
- Proteção de conteúdo
Destinatários:

Este curso tem como destinatários quem pretenda
aprofundar bastante os seus conhecimentos no
tratamento massivo de grandes volumes de dados e na
criação de relatórios intuitivos e apelativos usando a
ferramentas Power BI.
Certificação
No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional
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Formação em

Office 365 – Teams para
utilizadores
Duração: 4h
Frequência:
Uma manhã/tarde

Calendário/Horário:
Online
24 de Março
28 de Abril
2 de Junho
7 de Julho
Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
144,00 Eur
Não Associados:
160,00 Eur

Objetivos Gerais:
Atualize-se com o Microsoft Teams, a base das
comunicações e de trabalho para equipas com o
Microsoft Office 365. O Teams permite a reunião, a
conversação e a partilha de conteúdos, que os
utilizadores corporativos colaborem de maneira mais
integrada.
Conteúdos:
O que é o Microsoft Teams?
Conceitos
Organizar equipas e iniciar conversas
Criar e gerir canais
Partilha de ecrã e Apps
Videochamadas
Partilha de ficheiros
Truques e dicas

Nº Máximo de
Formandos: 25

Destinatários:

Local da Formação:
Online

Qualquer profissional que use ou deseje descobrir os
serviços on-line da plataforma colaborativa e de partilha
do Microsoft Office 365.
Certificação
No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional
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Formação em

Liderança e Negociação
Duração: 21h
Frequência:
Calendário/Horário:
Online
1 a 3 de Março
3 a 5 de Maio
5 a 7 de Julho
Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
324,00 Eur
Não Associados:
360,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 25
Local da Formação:
Online

Objetivos Gerais:
Este curso de LIDERANÇA E NEGOCIAÇÃO tem por
objectivo melhorar a capacidade de liderança de
quadros empresariais, factor decisivo para uma boa
gestão do potencial humano das empresas, e ajudar a
melhorar o processo de negociação, fundamental para o
sucesso das empresas na sua actividade.
Conteúdos:
- Liderança
- Negociação
Destinatários:
São destinatários deste curso quadros actuais e futuros,
de empresas, que pretendam melhor a sua capacidade
de liderança e negociação, factores decisivos para uma
boa gestão do potencial humano das empresas.
Certificação
No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional
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Formação em

Conceção e Gestão de
Projectos
Duração: 21h
Frequência:

Objetivos Gerais:
Tem por finalidade responder a
necessidades específicas de formação na área da gestão.

Calendário/Horário:
Online
8 a 10 de Março
10 e 12 de Maio
12 a 14 de Julho
Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
324,00 Eur
Não Associados:
360,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 25

Conteúdos:
- Introdução e Conceitos-Chave
- Inovação e Mudança Associadas a Projectos
- Contratação e Legislação
- Viabilidade e Gestão Financeira
- Arranque do Projecto
- Gestão do Tempo
- Gestão do Custo e Controlo
- Gestão dos Riscos
- Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde
em Projectos
- Gestão da Equipa
- Encerramento do Projecto
Destinatários:

Local da Formação:
Online

São destinatários dos cursos, quadros actuais e futuros
de empresas.
Certificação
No final da acção de formação os formandos terão
direito a um certificado de formação profissional
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Formação em

Inglês Iniciantes
Duração: 30h
Frequência:
Semanal (3h)
Calendário/Horário:
Inscrições:
Abril
Preço de inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
300,00 Eur
Não Associados:
330,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos:
8
Local:
Online

Objetivos:
O formando terá as bases para comunicar na língua
inglesa no seu local de trabalho.
Conteúdos:
- Apresentar-se, falar do seu trabalho e da sua empresa;
atender e passar uma chamada telefónica;
- Estabelecer um diálogo simples;
- Orientar-se e dar indicações;
- Utilizar vocabulário específico do ramo de atividades;
- Pedir e dar informações simples.
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.
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Formação em

English for Work - Shipping
Duração: 30h
Frequência:
Semanal (3h)
Calendário/Horário:
Inscrições:
Abril
Preço de inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
300,00 Eur
Não Associados:
330,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos:
8
Local:
Online

Objetivos:
O formando sentir-se-á mais seguro ao comunicar em
inglês no seu local de trabalho, quer por escrito, que
oralmente. Terá corrigido os seus erros mais frequentes.
A sua comunicação terá melhor qualidade e,
consequentemente, será mais eficaz.
Conteúdos:
- Comunicação por telefone;
- Escrita profissional (contratos, e-mails, relatórios);
- Receção de parceiros estrangeiros;
- Vocabulário específico do setor dos Transportes
Marítimos.
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.
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Formação em

Professional Business English
Duração: 30h
Frequência:
Semanal (3h)
Calendário/Horário:
Inscrições:
Abril
Preço de inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
300,00 Eur
Não Associados:
330,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos:
8
Local:
Online

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.

15

AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal

Formação em

Espanhol - Iniciantes
Duração: 30h
Frequência:
Semanal (3h)
Calendário/Horário:
Inscrições:
Abril
Preço de inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
300,00 Eur
Não Associados:
330,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos:
8
Local:
Online

Objetivos:
O formando terá as bases para comunicar na língua
espanhola no seu local de trabalho.
Conteúdos:
- Apresentar-se, falar do seu trabalho e da sua empresa;
- Atender e passar uma chamada telefónica;
- Estabelecer um diálogo simples;
- Orientar-se e dar indicações;
- Utilizar vocabulário específico do ramo de atividades;
- Pedir e dar informações simples.
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 Espanhol 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.
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Formação em

Espanhol - Negócios
Duração: 30h
Frequência:
Semanal (3h)
Calendário/Horário:
Inscrições:
Abril
Preço de inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
300,00 Eur
Não Associados:
330,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos:
8
Local:
Online

Objetivos e Conteúdos:
Desenvolver simultaneamente as competências orais e
escritas em língua espanhola dos formandos, no seu
sector de trabalho (Transportes Marítimos), permitindolhes comunicar fluentemente, oralmente e por escrita,
serem mais eficientes no trabalho na sua interacção em
espanhol, 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 Espanhol 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.
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Formação em

Francês - Iniciantes
Duração: 30h
Frequência:
Semanal (3h)
Calendário/Horário:
Inscrições:
Abril
Preço de inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
300,00 Eur
Não Associados:
330,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos:
8
Local:
Online

Objetivos:
O formando terá as bases para comunicar na língua
francesa no seu local de trabalho.
Conteúdos:
- Apresentar-se, falar do seu trabalho e da sua empresa;
- Atender e passar uma chamada telefónica;
- Estabelecer um diálogo simples;
- Orientar-se e dar indicações;
- Utilizar vocabulário específico do ramo de atividades;
- Pedir e dar informações simples.
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 Francês 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.
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Formação em

Francês - Negócios
Duração: 30h
Frequência:
Semanal (3h)
Calendário/Horário:
Inscrições:
Abril
Preço de inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
300,00 Eur
Não Associados:
330,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos:
8
Local:
Online

Objetivos e Conteúdos:
Desenvolver simultaneamente as competências orais e
escritas em língua francesa dos formandos, no seu
sector de trabalho (Transportes Marítimos), permitindolhes comunicar fluentemente, oralmente e por escrita,
serem mais eficientes no trabalho na sua interacção em
francês, 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 Francês 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.
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Workshop em

BREXIT
Duração: 2h
Frequência:
Uma manhã

Calendário/Horário:
TEAMS
28 de Janeiro de
2021
10:00 às 12:00

Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
40,00 Eur
Não Associados:
60,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 25
Prazo inscrições:
22/01/2021

Objetivos:
Fazer o enquadramento das mudanças alfandegárias
impostas pelo BREXIT no transporte de mercadorias .
Identificação dos problemas habituais e recorrentes

Conteúdos:
O Brexit e os procedimentos aduaneiros
Os procedimentos de importação, Exportação e
trânsito
Os regimes aduaneiros preferenciais
O licenciamento
Os procedimentos aplicáveis a mercadorias sujeitas a
IECs
Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de
outros operadores de transportes que pretendam
obter conhecimentos sobre as mudanças de transporte
impostas pelo BREXIT.
Certificação
Os formandos que frequentarem este workshop terão
direito a um certificado de frequência do mesmo, caso
o requeiram.

Local da Formação:
Online
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Workshop em

Procedimentos Aduaneiros
Duração: 8h
Frequência:
Duas tarde
Calendário/Horário:
TEAMS
9 e 10 de Setembro
de 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

Objetivos:
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.
Conteúdos:
- Mercadorias introduzidas no Território Aduaneiro da
União (TAU)
- Mercadorias retiradas do território aduaneiro da união
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
Após o workshop os participantes terão direito a um
certificado de presença, caso o requeiram.

Local da Formação:
Online
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Workshop em

BL
Duração: 4h
Frequência:
Uma tarde

Objetivos:
Fazer o enquadramento das responsabilidades e
dificuldades de cada um dos intervenientes neste tipo
de operações.
Identificação dos problemas habituais e recorrentes.

Calendário/Horário:
TEAMS
9 de Novembro de
2021
14:00 às 18:00

Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
80,00 Eur
Não Associados:
100,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 25

Conteúdos:
- Distinguir o contrato de transporte do B/L
- Identificar um B/L e conhecer as respetivas funções
- Saber preencher e analisar o conteúdo de um B/L
Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de outros
operadores de transportes que pretendam conhecer o
BL e a sua aplicação.
Certificação
Após o workshop os participantes terão direito a um
certificado de presença, caso o requeiram.

Prazo inscrições:
01/11/2021
Local da Formação:
Online
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Workshop em

Peamento de Carga em
Contentores
Duração: 4h
Frequência:
Uma tarde

Objetivos:
Conhecer os materiais e métodos utilizados no
peamento de cargas em contentores.
Avaliar as necessidades de material de peamento em
função dos tipos de carga.

Calendário/Horário:
TEAMS
2 de Dezembro de
2021
14:00 às 18:00

Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
80,00 Eur
Não Associados:
100,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 20

Conteúdos:
- Introdução ao Peamento
- Componentes do Peamento de carga em contentores
- Sistemas de Peamento
- O que se pretende evitar
Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de outros
operadores de transportes que procedam ao peamento
de cargas ou à organização de cargas especiais.
Certificação
Após o workshop os participantes terão direito a um
certificado de presença, caso o requeiram.

Prazo inscrições:
22/11/2021
Local da Formação:
Online
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Workshop em

IMSBC - International Maritime
Solid Bulk Cargoes Code
Duração: 4h
Frequência:
Uma tarde
Calendário/Horário:
Lisboa
3ª Feira
das 14h30 as 18h30
28 de Setembro
Porto
2ª Feira
das 14h00 as 18h00
27 de Setembro
Preço da inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
80,00 Eur
Não Associados:
100,00 Eur

Nº Máximo de
Participantes em
cada local: 25

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.

Prazo inscrições:
20/09/2021
Local:
Instalações AGEPOR
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Workshop em

Seguros de Carga e
Tratamento de Avarias
Duração: 4h
Frequência:
Uma tarde

Calendário/Horário:
TEAMS
A definir

Objetivos:
Compreender as particularidades dos seguros de
transporte e os procedimentos em caso de avarias.
Conteúdos:
- O Seguro de Transportes. Particularidades e sugestões
na sua fase de contratação.
- Procedimentos no tratamento de avarias.
- Casos práticos
- Debate

Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
80,00 Eur
Não Associados:
100,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 20
Prazo inscrições:

Destinatários:
Colaboradores de associados da AGEPOR e da APAT, de
outros agentes de navegação ou transitários e de
outros operadores de trasportes que pretendam
aprofundar os conhecimentos no âmbito dos seguros
de carga.
Certificação
Após o workshop os participantes terão direito a um
certificado de presença, caso o requeiram.

Local da Formação:
Online
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Workshop em

Regras Incoterms® 2020
Duração: 4h
Frequência:
Uma tarde

Objetivos:
Conhecer o papel dos Incoterms® 2020 no comércio
internacional.
Identificar e escolher os Incoterms® adequados para
cada transação.

Calendário/Horário:
TEAMS
8 de Setembro de
2021
14:00 às 18:00

Preço de Inscrição:
Associados AGEPOR/APAT:
80,00 Eur
Não Associados:
100,00 Eur

Nº Máximo de
Formandos: 25

Prazo inscrições:
30/08/2021
Local da Formação:
Online

Conteúdos:
- O Papel dos Incoterms® nas transacções comerciais
internacionais
- Os Incoterms® 2020
- 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.

Nota:
Será distribuído pelos participantes o livro dos
INCOTERMS 2020 da ICC – International Chamber of
Commerce
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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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