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Tipo de Acção: Workshop/Debate 
 

 Tema: Os Contratos de Transporte 
 

Duração: 3 Horas  Local e Data: Setúbal, Sexta-Feira, 27 de Setembro de 2013 

 

Horário: 09:00/12:30 

 

Preço por Pessoa:  Gratuito  Prazo para Inscrições:  

 

Programa: 

  
Alguns dos temas para reflexão e debate: 
 

• Os contratos de transporte 
- Transporte por mar 
- Transporte multimodal/intermodal com uma componente marítima 
 

• Os documentos de transporte 
- Bill of Lading (B/L) 
- Sea Waybill 
- Conhecimento de Embarque 
- FTBL Forwarders Transport Bill of Lading 
- Combiconconbill 
- Combiconwaybill 
- Multidoc 95 
- Multiwaybill 95 
 

• O papel de cada um dos intervenientes, suas responsabilidades e 
limitações de responsabilidade 
- Armadores/Operadores de Transporte Marítimo/NVOCC’s 
- Brokers 
- Agentes de Navegação 
- Transitários 
- Operadores Logísticos 
- Armazéns 
- Transportadores rodoviários 
- Carregadores/Recebedores 
- Operadores Portuários (Empresas de Estiva)/Concessionários 
- Autoridades 
- Outros intervenientes na cadeia de transporte 
 

• Os contratos de transporte e a Alfândega 
 

• Cartas de crédito, sua ligação e importância na elaboração de um 
contrato de transporte 
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Objectivos 

  

• Debater o tema de uma forma técnica, profissional e construtiva, 
colocando no centro do debate vários dos intervenientes neste tipo de 
negócios e operações; 
 

• Entender as responsabilidades e dificuldades de cada um dos 
intervenientes, directamente ou indirectamente ligados a um contrato 
de transporte; 

 

• Determinar quais os problemas habituais e recorrentes e formas de os 
precaver ou evitar (pitfalls ou armadilhas); 
 

• Saber como será eventualmente o futuro relativamente à emissão dos 
contratos de transporte, utilizando as novas tecnologias de 
comunicação e transmissão de dados; 
 

• Reconhecer a importância do conhecimento e da formação específica 
nesta área de negócio que utiliza uma linguagem e terminologia 
própria; 
 

• Relacionar os contratos de transporte com a compra ou venda das 
mercadorias (CIF/FOB). 
 

 

Local 

  

• Auditório da APSS – Administração dos Portos de Sesimbra e Setúbal. 

 

Atividades  

  

• Workshop com o tema “Contratos de Transporte”; 
 

• Visita ao Porto de Setúbal; 
 

• Almoço oferecido pela APSS. 
 

 
 


