CURSO AFRETAMENTO MARÍTIMO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
MÓDULOS

FORMADORES

I

Vitor Brito

•
•
•
•

Contratos Transporte Marítimo
Introdução aos mercados
Tipos de contratos e formas aprovadas
Cláusulas mais relevantes dos contratos
Afretamentos e Vetting no transporte

II Contrato de compra e venda:

Mário Rocha
Petrogal

Aspectos legais

A. Henriques
Ana C. Pimentel

III Charterers’ Liability

Carlos Vasquez

•
•
•
•
•
•
•

Compra e venda internacional
Contratos de fornecimento
Resolução de conflitos
The role of P&I Clubs
Charterers’ needs
Features of Charterers cover
Managing Charterers’ risks

IV Default in maritime trade

•
•
•
•
•
•

Counterparty risk mitigation
Letters of Credit
Presenting an LOI instead of the B/L
Demurrage
Force Majeure
Laycan and charterparty cancellation

V Estudo/caso c/ interacção
www.cpcarregadores.pt

Portline

•
•
•

dos participantes e formadores
Definição do estudo caso e alocação dos formandos
Desenvolvimento do Estudo Caso
Soluções

A. Henriques & Ana
Cristina Pimentel Advogados
Charterers’P&I

(english)

Rory Gogarty

Holman Fenwick Willan
LLP – Advogados

(english)

Todos os
formadores
nacionais

ENQUADRAMENTO
Procurando dar resposta às necessidades de formação dos
seus associados, que sabemos serem neste caso comuns
a todo o sector do transporte marítimo nacional, o Conselho
Português de Carregadores (CPC) vai realizar a 5º Edição do
Curso dedicado ao Transporte Marítimo.
Este curso é centrado no Afretamento Marítimo, tem formadores de nível muito elevado, e foca assuntos como a resolução de conflitos, as responsabilidades dos Afretadores, o
“Default” nos contratos, etc,. Termina com um dia completo
dedicado ao desenvolvimento de casos prácticos, sempre motivo de grande interesse.
É dirigido a profissionais com responsabilidade de gestão,
pretendendo-se obter a compreensão dos principais conceitos
envolvidos na contratação do transporte marítimo e dar uma
perspectiva actualizada dos problemas mais frequentes. O curso é ainda uma oportunidade de networking, desenvolvido num
ambiente participativo e informal.
Local: AIP – Praça das Indústrias - Lisboa
15 e 16 de Outubro / 5 e 6 de Novembro / 2014
700€ para a primeira inscrição
Associados CPC
650€ segunda e seguintes inscrições da
mesma empresa
800€ para a primeira inscrição
Não sócios CPC
750€ segunda e seguintes inscrições da
mesma empresa
Inclui 4 dias de formação, almoços, coffee breaks e document.
Inscrições são limitadas, por ordem de chegada.
Informações: Leonor Muller / Tel: 21361115 / mlmuller@aip.pt
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