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// Porquê escolher este curso?

A pós-graduação em Direito dos Transportes de 
Mercadorias resulta de uma parceria entre a Universidade 
Portucalense e a APAT - Associação dos Transitários de 
Portugal. Trata-se de uma formação especializada e 
exclusivamente online, que pretende dar resposta aos 
objetivos de maior competitividade, eficiência e 
transparência do comércio global. Visa não só capacitar os 
“atores” do comércio internacional, mas também contribuir 
para a divulgação, junto de um público mais vasto, do 
papel essencial do Direito dos Transportes de Mercadorias 
como instrumento essencial na gestão da cadeia logística 
nacional e internacional.

// Responsável

Ana Clara Azevedo Amorim
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PT

parceria.
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// Saídas Pro�ssionais

. Advogados, solicitadores e consultores nas áreas dos 
transportes de mercadorias e do comércio internacional;

. Transitários, despachantes oficiais ou outros operadores 
logísticos.

// Requisitos de Ingresso

. Licenciatura em Direito, Solicitadoria, Economia e Gestão 
ou áreas conexas;

. Experiência profissional comprovada nas áreas da gestão 
de empresas, comércio internacional ou áreas conexas 
com os transportes de mercadorias.

// Horário Previsto

A formação decorrerá às segundas e quartas-feiras entre 
as 18h e as 21h.

Alfredo Ribeiro

“Uma jornada enriquecedora, com destaque 
para conteúdos alinhados ao quotidiano 
das empresas apresentados por um corpo 
docente de excelente qualidade.
De relevar também a partilha de episódios 
da vida profissional. Relatos de ocorrências 
reais são, indubitavelmente, uma 
extraordinária fonte de conhecimento. Muito 
obrigado, colegas.
Magnífica oportunidade de aprendizagem, com 
nota máxima, que recomendo vivamente!”

José Ferreira

“Um misto de conteúdos práticos e teóricos 
que nos elevam a gestão do dia-a-dia, quer 
na solução de problemas, quer na 
antecipação de outros. 
Uma formação que visa dotar os 
participantes de ferramentas e 
conhecimentos que permitem melhorar a 
resposta a problemas práticos da nossa 
atividade, e em alguns casos até evitá-los 
com proteção legal.”
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Diploma de Pós-Graduação em Direito dos Transportes 
de Mercadorias (43 ECTS), depende da aprovação em 
todas as unidades curriculares, podendo ser solicitada 
aos estudantes a análise de hipóteses práticas, uma breve 
apresentação oral ou a realização de um trabalho escrito, 
sobre temas previamente escolhidos.

Só podem submeter-se à avaliação de cada unidade 
curricular os estudantes que tenham frequentado pelo 
menos 75% das respetivas horas de contacto.

Aos estudantes que tenham estado presentes em pelo 
menos 75% das horas de contacto de cada unidade 
curricular, mas que não tenham sido aprovados em todas 
as unidades curriculares, será atribuído um Certificado 
em Direito dos Transportes de Mercadorias, 
comprovativo da frequência do respetivo curso.

Miguel Ferreira

“Esta pós-graduação revestiu-se de uma enorme 
importância na aprendizagem de novos 
conceitos e perspetivas, com matérias relevantes 
e cruciais para o mundo global em que vivemos, 
que se apoia na supply chain para crescer. 
O debate constante, a discussão frutífera 
sob vários pontos de vista, com um grupo 
de alunos oriundo de várias áreas do saber 
e um grupo docente de renome, faz desta 
pós-graduação uma referência no direito do 
transporte de mercadorias.”

Vasco Vilar

“Tenho por certo que os nossos docentes 
raramente terão encontrado equipa tão coesa, 
motivada, interveniente e assertiva como esta. 
E nós tivemos o privilégio de, entre nós, e na 
dinâmica com os nossos docentes, manter 
vivo o vulcão do querer saber, do ir mais além 
e do melhor atuar, que irão influenciar, não 
tenho qualquer dúvida, o desdobrar da nossa 
passadeira profissional.”
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// Objetivos de Aprendizagem

No final do curso os estudantes deverão:
1. Conhecer a dogmática básica e a legislação aplicável 

aos diferentes modos de transporte de mercadorias 
(rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e multimodal);

2. Conhecer o estatuto dos auxiliares do transporte;
3. Identificar as regras de interpretação dos contratos de 

compra e venda internacional de mercadorias - Incoterms;
4. Distinguir entre seguro de carga e seguro de 

responsabilidade civil;
5. Conhecer os instrumentos financeiros adequados ao 

comércio internacional, nomeadamente as vantagens do 
crédito documentário enquanto método de pagamento;

6. Identificar a responsabilidade dos diversos transportadores 
e demais intervenientes da cadeia de distribuição;

7. Conhecer a aplicação de reservas e os procedimentos 
corretos sobre reclamações;

8. Conhecer o papel das Alfândegas e a legislação aplicável;
9. Identificar os diversos regimes aduaneiros, suas 

características, respetivos procedimentos e 
documentação associada;

10. Conhecer o regime jurídico-laboral aplicável em matéria 
de transportes de mercadorias.

Miguel Doellinguer

“Felicito a Universidade Portucalense e a 
APAT pela excelente iniciativa desta 
Pós-Graduação, pois proporcionou-me o 
conhecimento de novas matérias e 
atualização de alguns conhecimentos, para 
melhor podermos todos contribuir para a 
melhoria do setor dos transportes de 
mercadorias.”

Cristiana Nunes

“Esta pós-graduação foi muito interessante e 
a aprendizagem ao longo da mesma foi 
uma constante. 
Tendo em consideração que a maioria dos 
alunos trabalham nesta área a tarefa dos 
docentes foi mais complicada. No entanto, 
considero que corresponderam às 
expectativas. Considero que esta 
pós-graduação deveria ter continuidade 
dado que efetivamente vem preencher uma 
lacuna no ensino da zona norte do país.”
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Andreia Faria

“A pós-graduação foi uma experiência 
bastante enriquecedora e gratificante. A 
diversidade, a partilha de conhecimentos e 
experiências de todos os colegas ao longo 
das aulas tornou toda a essência do curso 
ainda mais interessante e surpreendente. 
Recomendo vivamente, aos iniciantes e 
também aos mais experientes na área dos 
transportes esta pós-graduação, que sem 
dúvida irá trazer um enorme leque de 
conhecimentos para a vida profissional.”

Henrique Garland

“Foi uma jornada intensa a analisar diversos 
temas focados em matérias extremamente 
importantes, interessantes e atuais. 
Agradeço especialmente a todo o corpo 
docente pela qualidade e clareza das suas 
intervenções e extrema solicitude. 
Foram aulas teórico-práticas pela partilha 
das experiências dos docentes e de todos 
os colegas da PG, as quais foram muito 
enriquecedoras.”

// Plano de Estudos

sessões 2022/2023                 

1. Direito Aduaneiro
2. Direito do Trabalho
3. Introdução ao Direito dos Transportes
4. Seguro de Mercadorias, Incoterms, Documentários, 

Trade Terms
5. Transporte Aéreo de Mercadorias
6. Transporte Ferroviário de Mercadorias
7. Transporte Marítimo de Mercadorias
8. Transporte Rodoviário de Mercadorias



CONTACTOS

Departamento de Direito dd@upt.pt | +351 225 572 634
Pós-Graduação em Direito dos Transportes de Mercadorias pg.dtm@upt.pt
APAT/ Associação dos Transitários de Portugal regional.norte@apat.pt
UPT upt@upt.pt | +351 225 572 000


