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Objectivos gerais

Conteúdos Programáticos

Utilizar adequadamente
o vocabulário e as
expressões mais comuns
do Inglês Jurídico,
proporcionando aos
formandos os meios
linguísticos que lhes
permitirão debater vários
temas jurídicos com clientes
e contrapartes estrangeiros
com confiança.

CONTRACT LAW:
key vocabulary for contracts, general
structure of contracts, standard contract
terms, contract templates

BUSINESS LAW:
key vocabulary for company bylaws
(Memorandum of Association, Articles of
Association, Shareholders Agreement),
private limited company vs. public limited
company, joint ventures, mergers &
acquisitions

temas de

relevância
transversal

para a prática jurídica
internacional,
proporcionado uma

base sólida de
vocabulário
de inglês jurídico

NEGOTIATIONS:
useful phrases and tips for negotiations in
English

CORRESPONDENCE:
INSCRIÇÕES:
Até 22 de fevereiro para o e-mail
wanda.macedo@edintraining.com
(O curso realiza-se com o número mínimo de
10 inscrições por grupo e o máximo de 30
participantes por grupo)

HORÁRIOS:
das 12h30 às 14h30 ou
das 18h00 às 20h00
VALOR:
295€ + IVA
(O pagamento integral da propina deverá ser
efectuado até dia 23 de fevereiro)

useful phrases and tips for first letter to
client and counterpart, letter of reminder
and communicating bad news

TESTEMUNHOS
“Já recomendei o curso a vários
colegas. O curso é bastante útil e
está desenvolvido para ser prático,
abordando matérias do dia-adia. A ver tente prática é muito
impor tante.”
“I recommend the cours to my
peers, because the teacher is also
a law yer she knows ver y well the
mat ters that she is teaching.”
“We learn a lot of expressions
that we can use ever y day in our
professional life.”

