
 

 

Calendarização da Formação 

15 de Fevereiro a 01 de Março de 2017 

 
MÊS DIA DIA SEMANA HORÁRIO FORMADOR 

Fevereiro 15 Quarta-Feira 18h – 21h ou 22h Heitor Martins 

Fevereiro 16 Quinta-Feira 18h – 21h ou 22h Nuno Vitorino 

Fevereiro 17 Sexta-Feira   

Fevereiro 18 Sabado   

Fevereiro 19 Domingo   

Fevereiro 20 Segunda-Feira   

Fevereiro 21 Terça-Feira   

Fevereiro 22 Quarta-Feira 18h – 21h ou 22h Nuno Vitorino 

Fevereiro 23 Quinta-Feira 18h – 21h ou 22h Heitor Martins 

Fevereiro 24 Sexta-Feira   

Fevereiro 25 Sabado   

Fevereiro 26 Domingo   

Fevereiro 27 Segunda-Feira   

Fevereiro 28 Terça-Feira   

Março 1 Quarta-Feira 18h – 21h ou 22h Nuno Vitorino 

Março 2 Quinta-Feira 18h – 21h ou 22h Heitor Martins 
 

As sessões de Formação serão dadas pelos colegas Nuno Vitorino (NV) e Heitor Martins (HM) e 

versarão, entre outras as seguintes matérias: 

 

a) As fontes e características do direito aduaneiro (NV); 

b) A pauta aduaneira comum – noção e suas finalidades (HM); 

c) Os regimes aduaneiros (HM); 

d) Valor aduaneiro – definição e métodos de avaliação (HM); 

e) Direitos aduaneiros, franquias aduaneiras e franquias fiscais (HM); 

f) Impostos especiais sobre o consumo – definição e caracterização dos impostos e produtos a eles 

sujeitos, caracterização do regime de circulação intracomunitária dos respectivos produtos, 

documentos exigíveis na sua circulação e noção de entreposto fiscal (NV); 

g) Imposto sobre o valor acrescentado e imposto automóvel definição, caracterização e regime 

(NV); 

h) A representação aduaneira (NV); 

i) Dívida aduaneira – constituição, cobrança, incumprimento e extinção (HM); 

j) Contencioso tributário (aduaneiro e fiscal) (NV); 

k) Princípios gerais da actividade administrativa (NV); 

l) Direitos e deveres dos funcionários (NV); 

m) Noções gerais de direito, fontes do direito, hierarquia das leis, vigência, aplicação das leis no 

tempo, lei geral e lei especial (NV); 

n) Fontes de Direito comunitário e suas relações com o direito interno – princípios (NV); 

o) Sociedades comerciais – regras de constituição, modalidades, funcionamento e dissolução (NV); 

p) Procedimento administrativo (NV); 

q) Contencioso administrativo (NV). 


