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Cursos/Workshops Inter-Empresa estruturados e construídos à medida, realizados em formato LIVE-TRAINING.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa,
Pós-Graduada em Direito Marítimo, recebeu igualmente formação em Mediação de
Conflitos e Gestão de Projetos.
Iniciou a sua carreira de advocacia em 2003 numa sociedade de advogados 
especializada em Direito dos Transportes e desde então colaborou 3 anos com 
a Associação dos Operadores do Porto de Lisboa e com Associação Empresa de 
Trabalho Portuário de Lisboa onde exerceu o cargo de Secretária-Geral e Presidente 

de Direção respetivamente. Em 2010 ingressou na Associação dos Transitários de Portugal onde, em 2015, 
assumiu o cargo de Presidente Executiva. Em 2018 foi convidada pela FIATA para as funções de Manager do 
Multimodal Transport Institute. No exercício das suas funções na APAT e na FIATA para além das funções 
relacionadas com a gestão executiva da Associação, prestou aconselhamento jurídico e deu formação nos 
mais diversos temas relacionados com Direito dos Transportes e Comércio Internacional.

FORMADORA: JOANA DUARTE NUNES

IMPORT/EXPORT
Práticas de Comércio Internacional 
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> Conhecer as Regras da Contratação Internacional 
da Compra e Venda

> As regras Incoterms® 2020 – aplicação prática
> Identificar as operações documentárias e principais 

métodos de pagamento
> Conhecer a legislação e procedimentos aplicáveis 

aos diversos modos de transporte
> Formalidades e Reclamações, e sua articulação 

com os seguros das mercadorias

ObjetivOs Gerais: 

O comércio internacional consiste num conjunto 
de operações comerciais realizadas entre países 
e que são, normalmente, regidas por normas 
internacionais. Conhecer as melhores práticas do 
comércio internacional, e/ou os riscos associados, 
permitirá às empresas uma maior eficácia e 
eficiência nos seus processos, potenciando assim 
o seu negócio a nível internacional. Nos tempos de 
incerteza que estamos a viver, este equilíbrio torna-
se ainda mais frágil, sendo de suprema importância 
conhecer ferramentas para melhor gerir o nosso 
stock.

sinOpse

IMPORT/EXPORT>

MetOdOlOGia
>  Workshop teórico-prático

>  Discussão de casos de estudo

> 6 horas

prOpOsta de teMpO de acçãO

1. O contrato de compra e venda internacional

2. Os Incoterms® 2020

3. Operações documentárias 

4. Os modos de transporte e suas especificidades: 
rodoviário-marítima- aérea

5. A documentação nos diversos modos de transporte

6. Análise sobre seguro de transportes e seguro de 
responsabilidade civil

7. Reclamações e procedimentos

cOnteúdOs prOGraMáticOs

PrátICaS de ComérCIo InternaCIonal 

públicO-alvO
>  Todos os interessados em iniciar e/ou aprofundar o 

processo de exportação

>  Gestores de Empresas, e quadros médios afetos á 
Gestão e Internacionalização

>  Quadros médios e superiores de empresas 
importadoras e/ou exportadoras
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> Melhorar o desempenho das operações do próprio 
negócio pela via da inovação;

> Garantir que os produtos e serviços prestados 
pelos parceiros da Cadeia de Abastecimento são 
sustentáveis;

> Trabalhar colaborativamente com os seus parceiros 
para aumentar a eficiência e a competitividade.

asseGUrar que os nossos clientes possam:

saiba Mais eM:

www.supplychainmagazine.pt/flow/

flow@supplychainmagazine.pt

Ao acreditar na atualização 
profissional como forma das pessoas 
e das empresas evoluírem mais 
rapidamente, a Flow Training Academy 
aposta em workshops sólidos, muito 
práticos e flexíveis.

Desenhados a pensar nas 
necessidades de formação  
dos profissionais de supply chain  
e nas solicitações das empresas,  
os nossos workshops visam dotar  
os profissionais de mais 
conhecimento, que lhes permita de 
forma competitiva e diferenciadora, 
vencer os novos desafios.
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