Incoterms®2010: Perguntas & Respostas
Lisboa, 1 Dezembro
Mesa Redonda com a presença de:
Emily O’Connor, Oscar Tiberg & Rogério Alves Vieira

A ICC Portugal vem lançar um desafio a todos os seus Membros e parceiros que utilizam e reconhecem
a importância das regras Incoterms® no dia-a-dia dos seus negócios: venha conhecer 3 especialistas
que integram o Grupo de revisão e redação dos Incoterms®2010 aproveitando para lhes colocar
pessoalmente as suas dúvidas: EMILY O’CONNOR | OSCAR TIBERG | ROGÉRIO ALVES VIEIRA

ALGUMAS QUESTÕES PRÁTICAS & CASOS REAIS
INCOTERMS®2010 QUE ESTARÃO EM ANÁLISE:

SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS

 O que são as regras Incoterms®, como se utilizam, onde se encontram, quem vinculam, porque
devemos utilizá-las?
 Como escolher a regra Incoterms® mais adequada ao meu negócio? E se tiver vários contratos
numa operação complexa? Checklist e dicas para uma escolha adequada.
 Como gerir os documentos associados a cada regra?
 Como me posso proteger de alguns riscos?
 Quais as principais diferenças entre os Incoterms® 2010 e
os Incoterms® 2000?
 Como evitar erros comuns?
 Qual a evolução das regras Incoterms® no comércio com os
EUA?
 Qual a interação entre as regras Incoterms® e os contratos
de transporte e os contratos de compra e venda?

O evento será conduzido em Português e Inglês.

Envie-nos as suas dúvidas. Os lugares são limitados!
DESTINATÁRIOS:

Empresas exportadores/importadoras, empresários, consultores, gestores,
transportadores e transitários, advogados, despachantes, agentes de banca, todos os profissionais
envolvido sem operações de comércio internacional.

LOCAL & HORÁRIO: Rua das Portas de Santo Antão, 89, 1169-022 Lisboa | 01 DEZ 2015, das 14h00 – 18h00
TAXA DE INSCRIÇÃO*: Membros ICC Portugal: 25€ | Não Membro: 50€
*Faça a sua inscrição e/ou envie-nos as suas Questões através deste link e proceda ao pagamento por cheque à ordem da
Delegação Nacional Portuguesa da ICC ou por transferência bancária para: Banco Millennium BCP | NIB: 00 33 00 00 00 133
73 53 56 05, enviando-nos o comprovativo de pagamento para: geral@icc-portugal.com. Para mais informações contacte-nos:
211 903 650.
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OS ESPECIALISTAS:
EMILY O´CONNOR
Senior Policy Manager | Comissão de Direito e Prática Comercial da ICC, Paris
Após vários anos no “US Council for International Secretariat” em Nova Iorque, Emily entrou para a
ICC em 2006 onde tem supervisionado o desenvolvimento das regras Incoterms®2010, processo
que incluiu a análise de mais de 2.000 recomendações Comités Nacionais da ICC de todo o
mundo, e fornecendo sucessivos rascunhos modelo combinando ambos os princípios legais e
aplicações práticas. Tudo isso, enquanto diplomaticamente harmonizar os trabalhos em curso de
delegados de sete países diferentes com amplamente diferentes origens e opiniões. Editou ainda a
Publicação “Incoterms 2010: Q & A”.

OSCAR TIBERG
Membro | Grupo de Transporte e Incoterms® da ICC
Advogado | Schouette, Estocolmo
Especializado em direito os transportes, seguros e comércio internacional, possui vasta
experiência como consultor jurídico e advogado. Tem trabalhado para pequenas e grandes
empresas, tendo atuado em tribunal e em processos de arbitragem, tanto na Suécia como em
outros países. Tem também uma experiência significativa em negociação e elaboração de
contratos. Participa ativamente com a ICC Suécia há muitos anos, nas questões relacionadas com
os Incoterms®, bem como outras questões sobre a compra e venda de mercadorias e assuntos
relacionados com os transportes. Leciona regularmente direito dos transportes e direito dos
seguros na Universidade de Estocolmo.

ROGÉRIO ALVES VIEIRA
Membro | Task Force de Revisão dos Incoterms® 2010 da ICC
Ex-Presidente Executivo, Consultor | APAT, Lisboa
Desde 1972 ligado à atividade de transportes e transitários na TAP -KLM CARGO – ARNAUD, foi
presidente executivo da APAT e Membro da Task Force para a Revisão dos Incoterms®2010.
Atualmente é consultor da APAT e Membro da Comissão de Aduaneiro e Facilitação de Comércio
da ICC Portugal, integrando o grupo de trabalho de Incoterms e Transportes.

Inscreva-se e Beneficie de
um desconto de 20% em
todas as Publicações
sobre Incoterms®!

