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Organização: Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra
Local: Centro de Formação do Porto de Setúbal
https://www.google.pt/maps/@38.5195722,-8.8794567,55m/data=!3m1!1e3
Telefone: 265 542 094
Email: acaps@portodesetubal.pt
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Academia Portuária de Setúbal

ACAPS
Objetivos da Academia Portuária de Setúbal:

Proporcionar formação aos trabalhadores da comunidade portuária de Setúbal e de
Sesimbra;
Colaborar com outros portos, associações e organismos nacionais e internacionais na
área da formação portuária;
Apoiar a divulgação das matérias e questões portuárias na comunidade e junto das
entidades externas interessadas, criando momentos de interação entre entidades e
empresas do porto e logísticas;
Prestar formação portuária à medida.

Público-Alvo da Academia Portuária de Setúbal:
Colaboradores da APSS
Colaboradores de empresas da comunidade portuária:
Agentes de navegação, terminais portuários, empresas de estiva, empresas de reboque
e amarração.
Colaboradores de autoridades portuárias:
SEF, Capitania e Polícia Marítima, Alfândega, Sanidade, entidades ambientais
Colaboradores de entidades e empresas da comunidade logística e local:
Alunos do IPS e da Escola Náutica, alunos de escolas locais, população em geral,
municípios, empresas de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo, transitários,
operadores de plataformas logísticas, carregadores e industriais, operadores logísticos,
empresas de aquacultura, pescadores, empresas marítimo-turísticas e nautas, entre
outros.
A Academia Portuária de Setúbal funciona preferencialmente no edifício do Centro de
Formação do Porto de Setúbal localizado junto ao terminal Multiusos Zona 1 e tem
disponível duas salas de formação geridas, preparadas e equipadas para ações de
formação até 10 participantes.
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Manhã – 9h às 13h
Tarde – 14h às 17h

ABERTAS INSCRIÇÕES
Para as ações de formação do primeiro semestre de 2022:
Ação I - Logística de importação e exportação
Dr. Vítor Caldeirinha
Objetivos da Ação: Compreender os conceitos da internacionalização e das operações de
importação e exportação por via marítima, bem como a elaboração do plano de alargamento dos
mercados, aquisição de bens e negociação internacional das cadeias logísticas.
Data: 04/02/2022
Carga Horária: 7 horas
Valor da Inscrição: gratuito
Obs: mínimo de 3 incritos para que se realize

Ação II - Introdução aos Sistemas de informação portuários
Dr. António Ferreira, José Carvalho
Objetivos da Ação: Introdução à história, atualidade e futuro dos sistemas de informação portuários,
detalhando as funcionalidades, os benefícios e a iteração entre os diferentes players das cadeias de
abastecimento de base marítima.
Data: 14/02/2022 (Manhã)
Carga Horária: 4 horas
Valor da Inscrição: gratuito
Obs: mínimo de 3 incritos para que se realize

Ação III - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Dra. Joana Coelho
Objetivos da Ação: Compreender os ODS e as responsabilidades da empresa , selecionar ODS e
definir prioridades, alinhar/integrar os ODS nos objetivos de sustentabilidade do negócio,
selecionar/monitorizar indicadores de desempenho (Indicadores GRI), divulgar (através do Relatório
GRI).
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Manhã – 9h às 13h
Tarde – 14h às 17h

ABERTAS INSCRIÇÕES
Para as ações de formação do primeiro semestre de 2022:
Data: 14/03/2022
Carga Horária: 4 horas (Manhã)
Valor da Inscrição: gratuito
Obs: mínimo de 3 incritos para que se realize

Ação IV - Introdução ao Negócio Portuário e Logístico
Dr. Vítor Caldeirinha
Objetivos da Ação: Introdução aos conceitos base do negócio portuário, marítimo e logístico
internacional, compreender a organização dos portos, das empresas portuárias, os mercados, os
modelos de negócio na cadeias logística e o futuro.
Data: 18/04/2022
Carga Horária: 7 horas
Valor da Inscrição: gratuito
Obs: mínimo de 3 incritos para que se realize

Ação V - Introdução ao Inglês Marítimo Portuário e Logístico
Prof. Mohamed Ahmed

Objetivos da Ação: Introdução de termos específicos de inglês técnico utilizados pelos profissionais
operacionais, investigadores e dirigentes do setor portuário, marítimo e logístico em todo o mundo.
Data: 16/05/2022 (Manhã) e 17/05/2022 (Manhã)
Carga Horária: 7 horas
Valor da Inscrição: 70 Euros+IVA
Obs: mínimo de 5 incritos para que se realize

