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O contacto com Marco Polo

• Programa Europeu para a promoção da 
mudança de modo de transporte, 
particularmente para o Short Sea Shipping 

• Marco Polo elegeu CASE como Programa 
de Formação Profissional

• Financia 50% das despesas da formação e 
estadia durante a formação, assim como a 
manutenção de um website de e-learning 
e um observatòrio de transporte 
multimodal
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As pessoas envolvidas

• Os profissionais e os estudantes em 
percurso profissional

• Os carregadores, os organizadores de 
transporte e os transportadores :
– Instuções gerais
– Comerciais e compradores
– Serviços de logìstica

• As empresas dos paìses do Arco Atlântico
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Os produtos CASE

• A FORMAÇÃO
– Um percurso de 3,5 dias
– Pode ser dividido em diferentes sessões: 3,5 

dias; ou 2,5 + 1 dia; ou 1 + 1 + 1,5 dias.
– Serà realizada num barco e nos portos, com 

contacto direto das pessoas envolvidas e 
atividades das plataformas portuàrias: 
manutenção,  ferroviària, fluvial, assim como 
de armazenamento e estrada. Por vezes 
igualmente com contacto direto de empresas 
envolvidas.
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Os produtos CASE

• O website: www.case-optimodal.eu
– Uma descrição do produto e um formulàrio de 

contacto/inscrição
– Acesso à newsletter
– Uma plataforma de e-learning: uma busca de 

formação via internet e contacto entre 
estagiàrios e interessados

– Um observatòrio das melhores pràticas de 
transporte multimodal

• Revistas de imprensa
• Duas entrevistas de responsàveis de empresas 

por semana
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http://www.case-optimodal.eu/


Os Programas 

• Um programa adaptado a:
– Carregadores:

• Direções gerais
• Sponsors: compradores, vendedores e 

profissionais de marketing

– Operadores de transporte e comissàrios:
• Comerciais
• Operadores
• Diretores de agencias e diretores gerais

– Uma lingua por formação: Francês, Espanhol ou 
Inglês
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O conteudo dos programas

• A estratègia logìstica;
• A tècnica multimodal: ferroviària,  fluvial e 

marìtima a curta distância;
• A economia e a rentabilidade do transporte 

multimodal;
• A tecnica de compra e venda para as propostas e 

as negociações;
• O direito para resolver as disputas;
• RSE e normas ambientais (ISO 26000…);
• O transporte multimodal: argumento comercial e 

util de valorização interna para a sua empresa
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Formação ao circuito 
multimodal do Sul

• Mapa da autoestrada do Atlantico de 
Montoir / Nantes para Gijon
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Formação ao circuito 
multimodal do Sul
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O ritmo da formação: 3,5 dias 
(que podera igualmente ser de 1 + 2,5 dias)

• Em Gijon: visita ao porto, aulas, 
operações de embarque sobre o ferry

• A bordo: aulas, workshops e casos 
pràticos. Chegada em Montoir.
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• Em Nantes: visita ao porto por via fluvial, aulas, 
operações de embarque sobre o ferry

• A bordo: aulas, workshops e casos pràticos

• Em La Rochelle: acolhimento, aulas, visita ao porto
sob o ângulo ferroviario
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O ritmo da formação: 3,5 dias 
(que podera igualmente ser de 1 + 2,5 dias)
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Formação ao circuito 
multimodal do Norte



Formação ao circuito 
multimodal do Norte

• O programa està igualmente incorporado 
num circuito do Norte em parceria com a 
ULCO

• Os circuitos incluem os portos de 
Dunkerque, Douvres, Calais e Zeebrugge

• O plano de formação é muito parecido ao 
programa de formação do circuito do Sul, 
com uma adaptação à geografia local

• Poderà ser realizado em 3,5 dias ou em 1 
+ 1 + 1,5 dias
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Os professores

• Todos os profissionais empreiteiros 
abordam as àreas de atividade do 
transporte multimodal, em particular o 
Short Sea Shipping
– Organizadores de transporte
– Carregadores: logistica e compras
– Especialistas do Short Sea Shipping
– Operadores ferroviarios
– Companhias maritimas
– Gerentes de porto
– Diretores de comunicação
– Especialistas em RSE
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Quem apoiou o projeto CASE
Organização Organismo Paìs

CLECAT Transport and logistic Organization Belgica

Armateurs de France Professional Union França

Asociacion de Navieros Espanoles (ANAVE) Professional Union Espanha
Association des usagers de transport de fret (AUTF) Professional Union França

BP2S France Promotion office of the shortsea 
shipping

França

VNF Navigable Waterways France França

European Shippers’ Council Shippers Belgica
Freight Transport Assocition (FTA) Promotion office of the shortsea

shipping
Reino
Unido

GLDAtlantique Shipowner França
Holcim France Cement industrial França

Instituto Maritime Espagnol (IME) Maritime education institution Espanha

Shortsea Promotion Centre - Spain Promotion office of the shortsea 
shipping

Espanha

Société de Recherche de Synergies (SRS) General and specialized distribution França
SPC Portugal Promotion office of the shortsea 

shipping
Portugal

SSS -Shortsea Promotion Promotion office of the shortsea 
shipping

Belgica

Fédération des entreprises de Transport et Logistique 
de France (TLF)

Professional Union França

Union des Ports de France (UPF) Professional Union França



Muito obrigado pela sua atenção
www.case-optimodal.eu
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http://www.case-optimodal.eu/le-centre-atlantique-de-short-seashipping-europeen/les-membres-du-case/

	Formações inovadoras e concretas destinadas a profissionais
	C.A.S.E.�EEIG Atlantic Centre of European Shortsea Shipping���Management school Sup de Co La Rochelle�Communidad Portuaria de Gijón�Grand Port Maritime de La Rochelle�Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire�Grand Port Maritime de Dunkerque�
	O contacto com Marco Polo
	As pessoas envolvidas
	Os produtos CASE
	Os produtos CASE
	Os Programas 
	O conteudo dos programas
	Formação ao circuito multimodal do Sul
	Formação ao circuito multimodal do Sul
	O ritmo da formação: 3,5 dias (que podera igualmente ser de 1 + 2,5 dias)
	O ritmo da formação: 3,5 dias (que podera igualmente ser de 1 + 2,5 dias)
	Formação ao circuito multimodal do Norte
	Formação ao circuito multimodal do Norte
	Os professores
	Número de diapositiva 16
	Muito obrigado pela sua atenção�www.case-optimodal.eu�

