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Objectivos gerais

Conteúdos Programáticos

Proporcionar aos advogados
o vocabulário chave e as
expressões comuns que facilitam
o desenvolvimento e a redação
de contratos em inglês.

CONTRACT DRAFTING VOCABULARY &
USEFUL EXPRESSIONS:
a selection of drafting verbs, expressions,
prepositions & phrasal verbs

KEY CONTRACT CLAUSES:
Promover uma melhor negociação
e discussão das disposições
contratuais com clientes e
contrapartes estrangeiros.
Dominar o vocabulário técnico
para proporcionar aos formandos
um elevado nível de confiança em
negociações e outras situações
socioprofissionais.

INSCRIÇÕES:
Até 7 de novembro 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:
100€ + IVA
(O pagamento integral da propina deverá ser
efectuado até dia 8 de novembro)

parties, considerations, breach & remedies,
etc.
BOILER PLATE CLAUSES:
conditions & warranties, no amendments
clause, full agreement clause, etc.

“crash

course”

para dar resposta às

necessidades dos advogados nos
SPECIFIC CONTRACT CLAUSES:
sale & purchase agreements, employment
contracts, etc.

vocabulário técnico

e outros aspetos da escrita,
leitura, compreensão e
produção de

cláusulas contratuais
em inglês.

