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Formação realizada em
colaboração com a 

Local Data

TEAMS 08 Setembro 2021



Workshop

INCOTERMS® 2020
Código: WIT

Duração: 3h 

Frequência: 1 tarde

Calendário/horário:

TEAMS
08 de Setembro de 
2021
14:30 às 17:30

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 
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Conteúdo Programático

Formadores:

Drª Sara Castro
ICC – International Chamber of Commerce
Especialista em INCOTERMS, créditos documentários e 
arbitragem

Tema Horas

1 O Papel dos INCOTERMS nas 
transacções comerciais internacionais
1.1  Definição e papel dos Incoterms
1.2  A entrega
1.3  A partilha de custos
1.4   A transferência dos riscos nas 
transações internacionais 
1.5   Transferência de propriedade vs
Transferência de riscos
1.6   Os principais pontos do contrato de 
venda determinados pela escolha do 
Incoterms
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2 Os Incoterms® 2020
2.1   O processo de revisão, as principais 
alterações, estrutura e aspectos gerais
2.2   As regras Incoterms para qualquer 
modo de transporte e as Regras 
Incoterms para transportes marítimos
2.3   As Regras Incoterms® e outros 
instrumentos da CCI

3 A escolha da regra Incoterms®
3.1   Qual a regra Incoterms® a utilizar 
segundo o meio de transporte
3.2   Quais os documentos a fornecer de 
acordo com a regra Incoterms® escolhida
3.3   Como escolher o Incoterms mais 
adaptado a determinada situação

4 Casos Práticos



Objetivos Gerais
Exposição sobre o tema de uma forma técnica, profissional e 
construtiva, colocando no centro do debate os presentes 
que sejam intervenientes neste tipo de negócios e 
operações, envolvendo os participantes deste workshop 
num debate com o orador debatendo casos práticos 
apresentados pelos mesmos ou outros que os participantes 
queiram porventura discutir.

Objectivos específicos
Fazer o enquadramento das responsabilidades e dificuldades 
de cada um dos intervenientes neste tipo de operações.
Identificação dos problemas habituais e recorrentes.
Reconhecimento da importância do conhecimento dos 
INCOTERMS
A interligação dos contratos de transporte com a compra ou 
venda das mercadorias. 

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 os 
INCOTERMS® 2020 e a sua aplicação.

Critérios e metodologias de avaliação
Devido ao conteúdo teórico-prático e à curta duração desta 
formação não haverá lugar a prova de avaliação aos 
participantes no workshop.

Certificação
Os formandos que frequentarem este workshop terão direito 
a um certificado de frequência do mesmo, caso o requeiram.

Inscrições
As inscrições devem ser realizadas com a AGEPOR através 
dos seguintes contactos:
E-mail: formacao@agepor.pt
Tf. 213 420 988
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Modalidade:
Regime específico de 
formação em workshop

Forma de organização:
Formação online via TEAMS

Metodologia: 
Método expositivo, activo e 
interrogativo

Recursos pedagógicos:
Apresentações em Office 
Powerpoint e recurso ao 
livro INCOTERMS® 2020 o 
qual será enviado aos
participantes por correio

Equipamentos:
Internet

Workshop

INCOTERMS® 2020
Código: WIT


