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Objetivos do curso

Perfil dos participantes

 Dar a conhecer o conceito de comodalidade como
ferramenta de melhoria na gestão do transporte.

Quadros
técnicos
e/ou
dirigentes dos países de Língua
Portuguesa que pretendam obter
uma conhecimento e formação
“on job” sobre os temas:
intermodalidade,
logística,
transportes e auto estradas do
mar

 Oferecer a formação e informação necessária aos decisores
e gestores de cadeias logísticas e transporte para quanto à
solução das Auto-Estradas do Mar enquanto alternativa
rentável de serviço, custo e tempo.
 Conhecer as vantagens e calcular as poupanças resultantes
da utilização das Auto-Estradas do Mar (em custo e risco)
 Dar a conhecer a política da UE em matéria ambiental e sua
relação com o transporte de mercadorias, bem como em
relação ao uso e exploração de infraestruturas,
equipamentos e meios de transporte.
 Permitir a análise qualitativa e quantitativa de uma solução
de transporte, através do cálculo de custos internos e
externos.
 Realizar um curso prático e real no próprio navio que
presta este tipo de serviço tendo em vista a perceção direta
e real desta solução de transporte.

Idioma
 Português/English

Quadro de docentes
Materiais e Diploma
 Documentos de apoio e
respetivas apresentações em
formato papel.
 Apresentações em formato
digital (PDF).
 Diploma de frequência no
curso

Calendário e local de realização
 O curso será realizado a bordo do navio Ro-Pax da
companhia Grimaldi Lines, de 5 a 8 de novembro de 2016.

Preço por Participante*
690 €/participante

Earlybirds: 590€

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

(antes de 22 de agosto)

* Acomodação no camarote doble.

2da inscrição de la mesma
empresa: 620€

Preço por Single cabin 150€.

MOST Portugal 2016

Conteúdos do curso


Logística marítima



Auto Estradas do Mar

 Contratação, operacional, documental
gestão de riscos no transporte multimodal

e

 Política ambiental da União Europeia nos
transportes
 Custos
comparativos:
quantificação

composição

e

 Noção de serviço prestados pelo porto e
pelo armador

Visitas de trabalho


Visita ao Porto de Barcelona



Terminais e a carga no navio



Visita à Ponte de Comando do navio

Refeições
 Todas as refeições estão incluídas
 Jantar em Civitavecchia

Inscrições
http://www.2e3s.eu/courses/161105MM.php

 Workshop de amarração - Visita à zona de
carga


Visita à Sala de Máquinas (opcional)

(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.

MOST Management
Programa do curso
Sábado, 05/11/2016
14:30

Receção 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

14:45

Visita ao Porto de Barcelona

16:00

Apresentação do Curso

17:00

Pausa para descanso

17:30

E-Maritime

18:15

Trabalho em equipa: E-freight

19:00

Explicação da primeira parte do caso prático & trabalho em equipa

20:30

Embarque e worshop de trabalho: Gestão operacional dos terminais e a carga no
navio –

21:30

Acomodação no camarote

21:30

Networking cocktail

Domingo, 06/11/2016
08:00

Pequeno-almoço

08:45

Resolução da 1ª parte do caso prático

09:00

Viabilidade do SSS. Análise de custos de transporte, tempos e outros fatores de
competitividade

10:30

Pausa para descanso

11:00

A trinca – Workshop de amarração na zona de carga do navio
Meeting point: reception (ponte 7)

11:40

Contratação operacional, documentação electrónica e gestãode riscos no transporte
intermodal (1)

13:30

Almoço

15:30

Auto estradas do Mar na Europa

16:00

Política ambiental da União Europeia nos transportes

17:30

Pausa para descanso

18:00

Contratação operacional, documentação electrónica e gestão de riscos no transporte
intermodal (2)

19:00

Chegada a Civitavecchia

21:00

Jantar em Civitavecchia

MOST Management
Segunda feria, 07/11/2016
07:00

Pequemo-almoço
Viagem a Roma

18:00

Serviços de portos e companhias de navegação
o

Porto de Barcelona

o

Grimaldi Lines

19:00

Trabalho em equipa

20:30

Jantar

Terça feira, 08/11/2016
08:00

Pequeno-almoço

09:00

Visita à sala de maquinas (opcional)
Meeting point: reception (ponte 7)

09:30

Visita à Ponte de Comando
Meeting point: selft-service (ponte 10)
Trabalho em equipa

13:00

Almoço

15:00

Workshop – Apresentação e análise dos resultados. Debate

16:30

Cerimónia de encerramento do curso

19:00

Chegada a Barcelona

