
DESTINATÁRIOS 
• Exportadores/Importadores; 

• Empresários/consultores/ 

  gestores;  

• Transitários /Distribuidores, 

transportadores / 

  e Agentes de Navegação; 

• Advogados e outros  

  profissionais do comércio 

  internacional;  

• Despachantes aduaneiros 

• Agentes da banca e 

  profissionais de crédito; 

• Outros profissionais envolvidos 

  no comércio internacional. 

 

 

LOCAL 
Câmara de Comercio 

Internacional – Delegação 

Nacional Portuguesa 

 

Rua das Portas de Santo Antão, 

89, Lisboa 

 

 

DATA 
21 de Janeiro de 2011 

 

 

HORA 
09:30 – 18:00 

 

 

VALOR* 

 
DNP/CCI      200 € 

  

Associação Comercial de 

Lisboa,  

Associação Comercial  

do Porto, APAT,  

CIP / CAP / CCP    250 € 

 

Não Associados    300 €  

 
* Almoço incluído + oferta de um 

exemplar Incoterms ® 2010. 

 

 

 

 

 

A CCI - Câmara de Comércio Internacional é a maior organização mundial de 

empresas. Fundada em 1919, congrega hoje milhares de empresas e 

associações de mais de 130 países, tendo como principal actividade a criação 

de regras que regem a maior parte das relações comerciais a nível mundial. 

 

As regras Incoterms foram criadas pela CCI em 1936 para ajudar os 

comerciantes a evitar mal-entendidos, simplificando a redacção de contratos e 

clarificando a repartição dos custos, riscos e responsabilidades entre 

compradores e vendedores. Ao longo dos tempos, as regras Incoterms foram 

revistas por especialistas de forma a reflectirem a realidade actual do comércio 

mundial. A sua última edição, de 2010, resulta de mais uma revisão que teve em 

consideração os mais recentes desenvolvimentos no comércio global desde a 

última revisão em 2000, e entrará em vigor em 1 de Janeiro de 2011. 

 

Seminário  

 

DNP/CCI 

 

Lisboa 

 

Inscreva-se já. 
 

 

Seminário/Formação 

21 de Janeiro 2010 

 

  Formadores: 
 

 

 

 

 

 

Programa: 
 

• Principais diferenças entre os Incoterms 2000  

  e os Incoterms® 2010 

 

• O papel dos Incoterms no contrato de compra 

  e venda internacional 

 

• Estrutura das regras Incoterms® 2010 e 

  aspectos mais relevantes das novas regras  

  introduzidas 

 

• Análise de casos práticos e debate. 

 

 

Koen Vanheusden  

Agência de Comércio Externo da 

Bélgica 

Membro da Comissão de Direito 

e Prática Comercial da CCI 

 

Rogério Alves Vieira  

APAT  

Presidente da Task Force 

portuguesa para a revisão dos 

Incoterms 2010 

 

Inscrições limitadas. 

 


