
A GESTãO DOS TRANSPORTES E A REGULAMENTAçãO ALFANDEGáRIA
Logística internacional: da seleção de soluções de transporte às operações alfandegárias, classificação aduaneira, Incoterms,
contrato e seguro

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis pelos serviços de logística, transportes
e aprovisionamentos.
Responsáveis e colaboradores de serviços de
importação/exportação.
Responsáveis e operacionais de Agentes Transitários.

Referência: 285
Preço: 1.150,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão estarão
aptos a:selecionar e acompanhar soluções de transporte e
armazenamento que otimizam os fluxos logísticos e os níveis de
stocks;
compreender as envolventes jurídicas dos contratos, regulamentos
e regimes alfandegários de transporte que a organização
necessita;
executar processos de importação ou exportação com todos os
documentos necessários, com o seguro de mercadorias adequado
e classificação aduaneira correta;
dominar as regras Incoterms e selecionar a regra que no balanço
dos direitos e obrigações mais interessam à organização e seu
cliente ou fornecedor.

Métodos: Pedagogia ativa apoiada em:Exposições temáticas e
debates.
Trocas de experiências.
Análise de situações apresentadas pelos participantes.

 BEST  O crescente comércio mundial, a evolução da regulamentação na União Europeia, a progressiva concentração dos
intervenientes no transporte, a globalização dos modos de transporte e as novas formas de comercializar exigem competências
reforçadas aos profissionais associados aos fluxos logísticos de importação e exportação.

Este curso permite-lhe aumentar o domínio das práticas de transporte, de alfandega e aduaneiras de importação/exportação dotando
a sua organização de mais argumentos na busca pela melhor solução para o cliente, ao mais baixo custo.

Programa

Compreender  o comércio mundial e níveis de integração económica

Presente e futuro do comércio mundial.
O caso Português.
A União europeia – principal plataforma de comércio de Portugal.
Os vários níveis de integração económica e seus impactos na importação e exportação.
Riscos no comércio mundial: económicos e políticos.

Selecionar os  meios de transporte

Transporte vs. movimentação de materiais.
Papel do transporte na estratégia logística.
Tipos de transporte: vantagens e desvantagens.
Seleção de transportes: metodologia de Slater.
Escolha do transporte face a:

Dimensão da encomenda vs. Distância;
Volume vs. Peso;
Preço e veículo próprio ou alugado;



Nível de serviço.
Fatores que influenciam o preço do transporte.
Variáveis do custo de transporte.
Custos fixos e variáveis dos transportes.
Oportunidades de redução de custos.
Multimodalidade e intermodalidade:

Vantagens.
Escolha modal.

Planeamento de rotas:
Restrições às rotas e tipos de rotas.

Medir o desempenho de um transporte através de indicadores

Controlo e supervisão de frotas:
Indicadores de desempenho de transportes.

O acompanhamento do progresso das relações fornecedor/cliente.

Conhecer o contrato de transporte nacional e internacional

Os direitos e obrigações do transportador nacional e internacional.
A legislação nacional e as Convenções Internacionais.
Os plafonds de indemnização.
Novo Regime de Circulação de Bens.
O seguro de mercadorias contra os riscos do transporte.
Incoterms 2010.

Dominar as operações alfandegárias e a classificação aduaneira através de um Código Pautal

O papel da alfândega.
Legislação que Regula o Mercado Intra e Extra Comunitário.
Territórios Comunitários.
Transações Intracomunitárias.
Regras de Origem e Regimes Preferenciais.
Os regimes aduaneiros:

Depósito Provisório;
Exportação;
Importação;
Importação Temporária:com isenção total de direitos, com isenção parcial de direitos;
Reexportação;
Retorno;
Aperfeiçoamento Ativo;
Aperfeiçoamento Passivo;
Trânsito;
Entreposto Aduaneiro.
Classificação das mercadorias e regras de origem

Os regimes aduaneiros:
a exportação;
a reexportação;
aperfeiçoamento ativo;
aperfeiçoamento passivo;
trânsito;
entreposto.

Conhecer os operadores de transporte – transitários, operadores logísticos e transportadores, e suas
características

Responsabilidades e limites.
A Logística e armazenagem: Armazém de exportação e entrepostos aduaneiros.

Os documentos de transporte

Terrestre.



Marítimo.
Aéreo.
Como classificar em termos pautais um produto.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/285

Datas e cidades: 24 Julho 2019 – Referência: 285

Porto

20 Nov - 22 Nov 2019

Lisboa

27 Nov - 29 Nov 2019


