
   

DA CONTRATAÇÃO À COBRANÇA 
Meios à Disposição do Credor 

 

Lisboa, 20 de janeiro de 2015 

14h30-18h30 

 

Para mais informações: 

Departamento de Formação - Joana Santos 

Tlf. 213509310/16 * E-mail: joana.santos@ccile.org 

Website: www.portugalespanha.org 

A crise económica que afeta Portugal agravou as situações de incumprimento. Diariamente as empre-
sas portuguesas têm dificuldades de tesouraria e até de sobrevivência, em virtude de tais incumprimen-

tos. Torna-se imperativo gerir os ativos a fim de evitar cobranças difíceis e até mesmo incobráveis. 
Para o efeito o credor deve conhecer todos os meios que tem à sua disposição, desde do momento em 
que contrata com o cliente, passando pela cobrança extrajudicial e judicial. Importa conhecer, igual-
mente, as vantagens e as desvantagens do novo mecanismo legal para cobrança de dívidas: PEPEX. 

Objetivos: 

•Pretende-se dotar os formandos dos conhecimentos técnicos necessários à prevenção de incobráveis, à 

resolução dos problemas de cobrança e à organização interna com vista a evitar cobranças difíceis e a tornar 

mais bem sucedidas as cobranças extrajudiciais. 

Conteúdos Programáticos: 

I. Da contratação como forma de previr incobráveis 

*Recolha de dados e informações sobre o cliente; 

*Elementos essenciais do contrato 

*Garantias a incluir no contrato 

*Cláusulas sancionatórias 

*Como tratar as reclamações do cliente para evitar cobranças difíceis 

*A comunicação entre departamento comercial e departamento de cobranças 
 

II. Instrumentos de gestão de riscos incobráveis: Factoring, Seguro de créditos e Cessão de créditos 
 

III. Organização de rotinas de cobrança extrajudicial pelo credor 

* O tempo de reacção do credor e os sinais de alerta 

* Gestão eficaz dos metódos e estratégias de cobrança extrajudicial 

* Formas de cobrança extrajudicial 

* Obtenção de titulo executivo na fase de cobrança extrajudicial 

* A letra de Câmbio e o Cheque 

* A importância do  Acordo de pagamento 
 

IV. Escolha do meio de recuperação judicial mais eficaz 

* A Injunção 

* As Providências Cautelares 

* A Insolvência 

*A execução /A penhora de bens e direitos 
 

V. A gestão eficaz das cobranças que seguem a via judicial 

* O que se pode exigir do Agente de Execução 

* O que se pode exigir do Tribunal 

* O que se pode exigir do Advogado 
 

VI. Novos meios à disposição do Credor 

*Mecanismos legais de Protecção do Credor 

*O PEPEX- Procedimento Extrajudicial Pré-Executivo  

Em parceria com:  


