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PLANO DE FORMAÇÃO

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.

ENTRATÉGIA

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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ãoFORMAÇÃO EM CÓDIGO IMDG

CALENDÁRIO/HORÁRIO

Lisboa

Início 19 de Outubro

4ªs Feiras

14h30 às 18h30

Porto

Início 20 de Outubro

5ªs Feiras

14h00 às 18h00

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

DURAÇÃO 20h                           FREQUÊNCIA Semanal

PREÇO DE INSCRIÇÃO

Associados: 490,00 Eur

Não Associados: 560,00 Eur

Nº máximo de formandos por local: 20

PRAZO INSCRIÇÕES

10/10/2022

LOCAL

Instalações AGEPOR



ACTUALIZAÇÃO DO CÓDIGO IMDG

CALENDÁRIO/HORÁRIO

Lisboa

Início 23 de Novembro

4ª Feira

14h30 às 18h30

Porto

Início 24 de Novembro

5ªsFeira

14h00 às 18h00

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

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

DURAÇÃO 4h                           FREQUÊNCIA Uma tarde

PREÇO DE INSCRIÇÃO

Associados: 120,00 Eur

Não Associados: 150,00 Eur

Nº máximo de formandos por local: 20

PRAZO INSCRIÇÕES

14/11/2022

LOCAL

Instalações AGEPOR
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CALENDÁRIO/HORÁRIO

Lisboa

Início 19 de Setembro

2ªs Feiras

14h30 às 18h30

Porto

Início 20 de Setembro

3ªs Feiras

14h00 às 18h00

OBJETIVOS GERAIS

Conhecer os INCOTERMS;

Entender os principais procedimentos
aduaneiros relacionados com a entrada e
saída das mercadorias do Território
Aduaneiro da União.

CONTEÚDOS

- Os INCOTERMS 2020

- Mercadorias introduzidas no
Território Aduaneiro da União
(TAU)

- Mercadorias retiradas do Território
Aduaneiro da União

- Operadores Económicos

- Debate sobre situações e casos
reais

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

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

DURAÇÃO 31h                           FREQUÊNCIA Semanal

PREÇO DE INSCRIÇÃO

Associados: 300,00 Eur

Não Associados: 360,00 Eur

Nº máximo de formandos por local: 20

PRAZO INSCRIÇÕES

11/10/2021

LOCAL

Instalações AGEPOR



WORKSHOP Regras Incoterms® 2020

CALENDÁRIO/HORÁRIO

Lisboa

Início 19 de Setembro

2ª Feira

14h30 às 18h30

Porto

Início 20 de Setembro

3ª Feira

14h00 às 18h00

OBJETIVOS GERAIS

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

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

No final da acção de 
formação os formandos
terão direito a um 
certificado de presença.

DURAÇÃO 4h                           FREQUÊNCIA Uma tarde

PREÇO DE INSCRIÇÃO

Associados: 80,00 Eur

Não Associados: 100,00 Eur

Nº máximo de formandos por local: 20

PRAZO INSCRIÇÕES

12/09/2022

LOCAL

Instalações AGEPOR

NOTA

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



WORKSHOP BILL OF LADING

CALENDÁRIO/HORÁRIO

TEAMS Microsoft

22 de Novembro

14h00 às 18h00

OBJETIVOS GERAIS

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

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

No final da acção de 
formação os formandos
terão direito a um 
certificado de presença.

DURAÇÃO 4h                           FREQUÊNCIA Uma tarde

PREÇO DE INSCRIÇÃO

Associados: 80,00 Eur

Não Associados: 100,00 Eur

Nº máximo de formandos por local: 25

PRAZO INSCRIÇÕES

07/11/2022

LOCAL

TEAMS Microsoft 



WORKSHOP PEAMENTO DE CARGA EM 
CONTENTORES

CALENDÁRIO/HORÁRIO

TEAMS Microsoft

06 de Dezembro

14h00 às 18h00

OBJETIVOS GERAIS

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. 

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

No final da acção de 
formação os formandos
terão direito a um 
certificado de presença.

DURAÇÃO 4h                           FREQUÊNCIA Uma tarde

PREÇO DE INSCRIÇÃO

Associados: 80,00 Eur

Não Associados: 100,00 Eur

Nº máximo de formandos por local: 25

PRAZO INSCRIÇÕES

28/11/2022

LOCAL

TEAMS Microsoft 



WORKSHOP CÓDIGO IMSBC

CALENDÁRIO/HORÁRIO

TEAMS Microsoft

28 de Setembro

14h00 às 18h00

OBJETIVOS GERAIS

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

No final da acção de 
formação os formandos
terão direito a um 
certificado de presença.

DURAÇÃO 4h                           FREQUÊNCIA Uma tarde

PREÇO DE INSCRIÇÃO

Associados: 80,00 Eur

Não Associados: 100,00 Eur

Nº máximo de formandos por local: 25

PRAZO INSCRIÇÕES

19/09/2022

LOCAL

TEAMS Microsoft 



WORKSHOP SEGUROS DE CARGA E 
TRATAMENTO DE AVARIAS

CALENDÁRIO/HORÁRIO

TEAMS Microsoft

06 de Outubro

14h00 às 18h00

OBJETIVOS GERAIS

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

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

No final da acção de 
formação os formandos
terão direito a um 
certificado de presença.

DURAÇÃO 4h                           FREQUÊNCIA Uma tarde

PREÇO DE INSCRIÇÃO

Associados: 80,00 Eur

Não Associados: 100,00 Eur

Nº máximo de formandos por local: 25

PRAZO INSCRIÇÕES

26/09/2022

LOCAL

TEAMS Microsoft 



PARCERIA – ACTUAL TRAINING

ACTUAL TRAINING

A Actual Training é uma empresa de
formação e consultoria orientada para as
Tecnologias de Informação. Criada em 2005,
conta com profissionais com mais de 30
anos de experiência na área de Formação. A
sua principal missão é manter uma oferta
formativa ao mais alto nível, quer na
formação técnica, de executivos ou de
cursos de especialização.
Pautando-se pelos mais elevados padrões
de qualidade, a Actual Training é certificada
pela DGERT desde Novembro de 2012.

ALGUMAS FORMAÇÕES

- Power BI – Inicial e Avançado

- Office 365 – Configuração e 
Administração

- Office 365 – Teams para 
utilizadores

- Excel – Análise Inteligente de 
Dados

- Liderança e Negociação

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.



PARCERIA – AFB TESTING AND 
LEARNING

ACTUAL TRAINING

A AFB é um instituto vocacionado para a
formação de profissionais que têm as
línguas estrangeiras como importantes
ferramentas de trabalho. Criada em 1997,
conta com uma vasta equipa de formadores
e uma plataforma de e-learning própria.

A AFB é certificada pela DGERT (Direção-
Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho / Direção de Serviços de
Qualidade). Obteve a sua acreditação
DGERT em 2000 e transitou para a
certificação em 2013.

ALGUMAS FORMAÇÕES

- Inglês – Iniciantes

- English for Work – Shipping

- Professional Business English

- Espanhol – Iniciantes e Negócios

- Francês – Iniciantes e Negócios

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
línguas estrangeiras quer, na
oralidade como na escrita, ao nível
profissional.


