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OBJECTIVOS
O comércio marítimo é um negócio complexo
que exige uma avaliação dos riscos financeiros
e operacionais. Requer o tratamento de muita
informação, o que torna difícil a sua
compreensão para as pessoas menos
experientes e obriga uma aprendizagem
constante para os profissionais.

Os cursos de formação em transporte
marítimo são normalmente dirigidos aos
colaboradores de empresas fornecedoras de
transporte, pelo que o CPC – Conselho
Português de Carregadores promove
regularmente o CURSO DE AFRETAMENTO
MARÍTIMO, focado em particular nos
problemas de carregadores/afretadores
quando contratantes do transporte marítimo
das suas cargas.

Pretende-se um curso útil tanto para os
profissionais mais experientes como para os
iniciados, proporcionando uma visão diferente
do dia a dia e melhor conhecimento dos
múltiplos atores que operam no transporte
marítimo, através de sessões em sala, visitas
de campo e de trabalhos práticos .
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QUEM DEVE PARTICIPAR?

Qualquer pessoa envolvida no negócio do
transporte marítimo, mas em especial os
carregadores que façam afretamento de navios
para o transporte marítimo de cargas.

O Curso pretende cobrir todos os aspectos do
afretamento marítimo, desde a escolha dos
parceiros certos, passando pela negociação e
contratação dos transportes, até ao cálculo dos
valores de despacho e sobreestadia e
encerramento do processo.
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INFORMAÇÕES

Sócios 
CPC

Não 
sócios

900 € 1000 €

Inscrições até 

Sócios 
CPC

Não 
sócios

1000 € 1100 €

Inscrições depois

Nota 2: 10% de desconto para a segunda inscrição 
da mesma empresa e seguintes

Inscrições/informações: Maria de Lourdes Morgado

Tel: 213601090                  E-mail: lmorgado@aip.pt

Nota 1: Os preços incluem os almoços e jantar de 
encerramento
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PROGRAMA

MODÚLOS FORMADORES HORAS

Módulo I – O Comércio Marítimo

•Breve história, práticas

•Regulação atual e futura para navios e cargas
09:30-11:00

•Introdução aos mercados e índices de mercado PORTLINE

Pausa (café)

•Especialização do transporte marítimo
•Carga geral
•Contentores
•Graneis (sólidos/líquidos/gases)

11:15-12:45

ALMOÇO

Módulo II – A Segurança, qualidade e descarbonização no Transporte Marítimo

•A Segurança e Qualidade no transporte marítimo
•Fatores que contribuem para a Segurança e Qualidade
•Processo de “vetting”
•OCIMF – SIRE/RightShip
•CDI / VIQ/ VPQ/RISQ Lázaro Delgado

14:15-15:00

Pausa (café)

•Descarbonização e enquadramento regulatório
•CII
•IMO 2030/50
•EEDI/EEXI

•…

• 15:15-18:00

INTRODUÇÃO ENTIDADE HORAS

Check-in CPC- Auditório Luís Morales 08:30-09:00

Apresentação CPC – Pedro Galvão 09:00-09:30

15 de Março



Apoios:
MEDIA-PARTNER

PROGRAMA

MÓDULOS FORMADORES HORAS

Módulo III – Gestão de Contratos

•Contratos de Transporte Marítimo
•Tipos de contratos
•Voyage Charter
•Time-Charter (T/C)
•Contract of Afreightment (COA)
•Descrição do navio
•Tipo de carga
•…

PORTLINE 09:00-10:45

Pausa (café)

•A contratação do transporte
•Colocação de cargas no mercado
•Seleção do armador e navio

• 11:00-12:45

ALMOÇO

Módulo III – Gestão de Contratos (continuação)

•A gestão do contrato
•As cartas de crédito/Letter of Indmenity
•“Laydays”, “demurrage” e “despatch”
•Como calcular a estadia dos navios em porto

PORTLINE 14:15-16:00

Pausa (café)

Módulo IV – Marine Insurance (this module will be carried out in english)

•Types of marine insurance policies
•Marine insurance market
•Perils insured against

•Fire/Explosion/stranding/collision
•Discharging at deviation port
•Loss or damage of the covered object caused by:
•War/riot/piracy…
•Detention/arrested/seized…
•Mines/bombs/other drifting war objects

•General average
•How to instruct a claim process

•Before the Insurance Company or before the Shipowner

Fernando Saez 16:15-18:00

16 de Março
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21 de Março

MÓDULOS FORMADORES HORAS

Módulo V – Contrato de compra e venda – aspetos legais

•Compra e venda internacional
•Intervenientes essenciais;
•Enquadramento legal

•Contratos de fornecimento
•Regime jurídico
•Alteração circunstância (“hardship clause”)
•Cartas de crédito
•Apresentação de LOI em vez de B/L

Ana Cristina
Pimentel

09:00-10:45

Pausa (café)

•Incumprimentos no contrato de transporte marítimo
•Os incumprimentos
•Força Maior (Force Majeure)
•Cancelamento do contrato

•Resolução de conflitos
•Acordo, arbitragem voluntária e via judicial
•Regime jurídico

11:00-12:45

ALMOÇO

Módulo VI – Atividade Portuária

•Serviços portuários de apoio ao transporte marítimo
•Carga/descarga
•Pilotagem/Reboques
•Bancas/Aguada
•Reparações/Docagens.
•…

•Os atores na atividade portuária
•Autoridades
•Agentes de navegação
•Inspectores
•…

Belmar da 
Costa

14:15-16:00

• Pausa (café)

•Visita ao Terminal da Liscont LISCONT 16:15-18:00
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22 de Março

MÓDULOS FORMADORES HORAS

Módulo VII – Transporte Marítimo Oil & Gas

•Oil
o Organização do transporte do petróleo bruto, principais rotas 

e benchmark
o Logística associada aos offloading na pré-salt brasileiro e 

operações ship-to-ship
•LNG

o Overview sobre transporte de LNG, principais rotas e 
benchmark

o Caracterização de LNG carriers em operação Mário Rocha

09:00-10:45

Pausa (café)

•Afretamentos Oil & Gas: modelos e standards
•Bunkering: hoje e futuro
•Principais referências regulatórias

11:00-12:45

ALMOÇO

Módulo VIII –The Role of the Shipbroker and Markets (module carried out in English)

•Practical aspects of contract negotiation
o B/L and C/P
o The charterers liability in a C/P and B/L

•Fix prices
o Approaching the markets
o Evaluating the markets

•Digital transition of the ship chartering process Angel Arnaudas

14:15-16:00

Pausa (café)

•Voyage considerations and loading/unloading operations
o Cancellation date
o Loading port
o Safe port
o “As near as she safely get”
o Shipper duties on loading and unloading

16:15-18:00
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23 de Março

MÓDULOS FORMADORES HORAS

Módulo IX – Estudo de casos com interação dos participantes e formadores

•Definição de estudos de caso e alocação dos formandos Painel 

de formadores

09:00-10:45

Pausa (café)

•Desenvolvimento de estudos de caso 11:00-12:45

ALMOÇO

Módulo IX – Estudo de casos com interação dos participantes e formadores
(Continuação)

•Continuação do desenvolvimento de estudos de caso

•Soluções

•Discussão final

Painel 

de formadores 14:15-16:00

Pausa (café)

16:15-18:00

JANTAR DE ENCERRAMENTO                 20:00
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