
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
    

       
Secretaría: 

 

Escola Europea de Short Sea Shipping – 2E3S.eu 

Telephone: (+34) 93 298 60 70 – E-mail: info@2e3s.eu  

Moll de Barcelona Nord – Terminal Drassanes – Planta Baixa – Ala Est -08039 Barcelona - Spain 

 

 

Curso - Taller 

Motorways of the Sea MoS 

Barcelona – Civitavecchia – Barcelona 

fevereiro 08-09-10, 2013 
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Objectivos do curso 
 

 

• Dar a conhecer o conceito de comodalidade como ferramenta de melhoriana 

gestão do transporte.  

• Oferecer a formação e informação necessária aqueles que venham a decidir e 

gerir cadeias logística em que as Auto-Estradas do Mar possam ser uma 

alternativa rentável por serviço, custo e tempo.  

• Conhecer as vantagens e calcular as poupanças que se podem obter no uso das 

Auto-Estradas do Mar, tanto em custos como em riscos.  

• Dar a conhecer a política ambiental da UE em relação ao transporte de 

mercadorias em relação ao uso e exploração de infra-estruturas, equipamentos 

e meios de transporte.  

•  Analisar um sistema que permita calcular os custos externos do transporte.  

•  Realizar um curso prático é uma boa oportunidade para atingir estes 

objectivos. Ao realizar o curso no próprio navio que presta este tipo de serviço, 

a percepção é mais directa e real.  

 

Perfil dos Participantes 
 

Estudantes de Portugal 

 

Idioma 
 

Português / Castellano  

 

Patrocinadores do curso 
 

• Porto de Barcelona 

• Grimaldi Group Lines 

• Porto de Roma 

 

Quadro de docentes (a confirmar)  

 

• Antonio Belmar, Director Short Sea TMCD - Portugal  

• Antonio Vargas, Director de Grimaldi Logística España, S.A.  

• Eduard Rodés, Escola Europea de Short Sea Shipping - 2E3S.eu  

• Joao Soares, Consultant  

• Adriana Diaz, Escola Europea de Short Sea Shipping – 2E3S.eu  

 

 
 
 



 

 

Conteúdos do curso 

 
• Logística marítima e as Auto Estradas do Mar  

• Contratação, operacional, documental e gestão de riscos no transporte multimodal  

• Política ambiental da União Europeia no transporte  

• Custos comparativos: composição e quantificação 

• Serviços de Puertos y Navieras  

 

Visitas de trabalho 

 
• Visita ao Porto de Barcelona  

• Terminais e a carga no navio  

• Visita à Ponte de Comando  

• Workshop de amarração - Visita à zona de carga  

• Visita à Sala de Máquinas (opcional) 

 

 

 

Calendário e local de realização 
 

 

O curso será realizado a bordo do navio ro-pax da companhia Grimaldi Lines, de 08 a 10 

de fevereiro de 2013. A saída e a chegada será a partir do Porto de Barcelona. Os 

participantes ficam alojados em camarotes 

duplas. O preço é de 275 € por participante. O 

número de participantes é limitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sexta-feira 08 de fevereiro 

 

• 15:15 Recepção na sede da Escola Europeia de Short Sea Shipping – 2E3S.eu (Terminal 

de Drassanes – Moll de Barcelona – Planta Baja – Ala Este Barcelona). Entrega de 

acreditações e bilhete de embarque  

• 15.30 Visita ao Porto de Barcelona  

• 16:45 Apresentação do Curso  

• 17:30 Política ambiental da União Europeia no transporte  

• 18:15 Descanso 

• 18:45 Logística Marítima e Auto estradas do Mar na Europa 

•  19:30 Explicação da primeira parte do caso prático  

•  Trabalho em equipa  

•  20:30 Embarque e worshop de trabalho: Terminais e a carga do navio. Entrada de 

camiões e espera no navio  

•  Acomodação no camarote e jantar  

•  22:15 Saída do navio  

•  Trabalho em equipa  

 

Sábado, 09 de fevereiro 

 

•  08:00 às 09:30 Pequeno almoço  

• Visita à Ponte de Comando por grupos – Antonio Vargas  (Ponto de encontro: entrada do 

self-service ) 

• 08:00 – 08:45 Grupos: Imaginatio,Dialogus, Libertas  

• 08:45 – 09:30 Grupos: Opus, Fides, Sapientia  

•  09:45 Resolução da 1ª parte do caso prático.  

•  10:00 Contratação operacional, documentação electrónica e gestãode riscos no 

transporte intermodal  

• Workshop de Amarração - Visita por grupos à zona de carga do navio – Antonio Vargas  

• 11:00 – 11:45 Grupos: Imaginatio, Dialogus, Libertas  

• 11:30 – 12:30 Grupos: Opus, Fides, Sapientia  

•  12:30 Apresentação de Puertos y Navieras 

•  13:30 Almoço  

• 16:00 Custos comparativos: composição e quantificação  

•  17:15 Descanso  

•  17:45 Explicação da 3ra parte do caso prático :Trabalho em equipa 

•  21:30 Jantar  

 



 

Domingo, 10 de fevereiro 

 

• 08:30 às 09:00 - Pequeno almoço  

• 09:00 Visita à Sala de Máquinas (opcional)  

• Trabalho em equipa  

• 13:00 Almoço  

• 15:00 Recolha de bagagens dos alojamentos (sala das conferencias) e entrega dos  

           trabalhos em power point.  

• 15:30 Workshop de trabalho. Apresentação dos trabalhos, análise e debate.Quadro de 

professores do Curso  

• 16:30 Encerramento do curso  

• 18:30 Chegada a Barcelona e desembarque no Terminal de Acciona.  

• 21:00 Jantar em Barcelona e regresso ao navio (noite a bordo) 

 

 

 

 

 (Este Programa pode estar sujeito a alterações) 

 

O seguro da companhia apenas cobre os acidentes que ocorram nas zonas de uso habitual dos passageiros (não inclui as 

visitas à Ponte de Comando, zona de carga e Sala de Máquinas).O horário de chegada a Barcelona é aproximado. A 

organização não se responsabiliza dos possíveis atrasos que possam acontecer e que impliquem com transbordos ou ligações 

com outros modos de transporte. 


