
4 MOTIVOS PARA NÃO PERDER ESTA FORMAÇÃO

✓ Conhecer a documentação usada em contexto internacional

✓ Identificar os principais procedimentos aduaneiros

✓ Analisar e elaborar a tramitação da documentação de comércio internacional

✓ Dominar a função e classificação de vários documentos, regras e procedimentos

QUAIS OS DOCUMENTOS USADOS EM 

CONTEXTOS INTERNACIONAIS 

Esta formação tem como destinatários directores, gestores e quadros técnicos das empresas que se

dedicam ao comércio internacional e de profissionais de outras áreas que pretendam obter competências

nesta área.

15 DE DEZEMBRO | 9H30 - 17H30

CÂMARA DE COMÉRCIO

FORMAÇÃO

FORMADOR

Fernando Almeida

IDENTIFIQUE QUAIS OS DOCUMENTOS QUE TEM DE USAR NOS SEUS 
PROCEDIMENTOS ADUANEIROS

Licenciado em Gestão e com Pós-Graduação em Logística. Orador em eventos do
âmbito da Logística e Transporte Internacional, em particular da Logística
Internacional, Import/Export, tem desenvolvido toda a sua atividade profissional
nessa área, tendo também trabalhado para a indústria, distribuição e consultoria,
em cargos directivos e como consultor.



PROGRAMA

I – ALFÂNDEGAS E PROCEDIMENTOS 

ADUANEIROS

• Transações Intracomunitárias e Extracomunitárias

• Pauta Aduaneira

• Código Pautal

• Regimes Aduaneiros

• Livre Circulação de Mercadorias

• Livre Prática

• Importações e Exportações (definitiva e temporária)

• Regime de Trânsito

• Retorno

• Aperfeiçoamento Passivo e Ativo

• Despacho Aduaneiro

• Operações de Importação / Exportação (documentação)

• Função e classificação dos documentos

• Factura Comercial; documentos de transporte; 

documentos do seguro; DAU; entre outros.

• Licenças, Documentos de Vigilância e Certificados de 

Importação/Exportação.

• Certificados de Origem

• Entidades de Certificação de Origem em Portugal

• Problema de Origem das Mercadorias

• Preparação da Documentação

• Declaração de Carga

• Certificado de Vistoria ou Pré-embarque

• Entre outros….

• Declaração Intrastat

• Regime Entreposto Aduaneiro

• Incoterms 2010

• Definição e Papel dos INCOTERMS nas transações 

Comerciais Internacionais

• Classificação dos Grupos – INCOTERMS 2010

• INCOTERMS 2010

INSCRIÇÕES
Para se inscrever basta preencher e submeter o formulário que consta no site da Câmara de Comércio. Posteriormente,
receberá um e-mail com a confirmação da sua inscrição, após o qual deverá proceder ao pagamento por cheque à ordem de
"Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa" ou por transferência bancária para Bic - PT50 0079 0000 60773521101 92. O valor
da inscrição deverá ser liquidado antes da data do evento e o comprovativo enviado por e-mail para formacao@ccip.pt.

Os cancelamentos devem ser comunicados à Câmara de Comércio por escrito. A não comparência na iniciativa, sem justificação
prévia com uma antecedência mínima de 48h, implica o pagamento da totalidade do valor da inscrição e não obriga a Câmara de
Comércio a efectuar qualquer devolução. Caso se veja impossibilitado de comparecer, envie alguém em sua substituição ou fale
connosco.
Consulte a política de cancelamento.

VALOR DO INVESTIMENTO
Associados: 140 €
Não Associados: 180 €

LOCAL E HORÁRIO
Esta sessão realiza-se na sede da Câmara de Comércio, no dia 
15 de Dezembro, das 09h30 às 17h30.

Organização

mailto:formacao@ccip.pt
http://www.ccip.pt/politica-de-cancelamento

