
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatários 
Advogados, Solicitadores, Agentes de Execução, Administradores de Insolvência e Estagiários. 

Diretores e Gestores de Empresas e Instituições, Responsáveis Administrativos, Financeiros e de Gestão do Crédito e de Cobranças 

Assessores Jurídicos, Dep. Jurídicos, Contencioso, Empresas de Recuperação de Empresas, Instituições Bancárias. 

Instituições do Estado 

Programa 

1. Origens dos atrasos nos pagamentos e os diferentes tipos de devedores 

2. Conexão entre os comerciais e o setor das cobranças 

3. Prevenção de incobráveis – soluções para os particulares e empresas 

a) Definição contratual – título e cláusulas de salvaguarda 

b) Garantias contratuais 

c) Cláusulas sancionatórias 

4. Instrumentos de gestão de riscos de incobráveis ou potenciais incobráveis: 

a) Cessão de créditos 

b) Seguro de créditos – soluções tradicionais e avulsas 

c) Contrato de factoring  

5. Estratégias de recuperação extrajudicial – a gestão das cobranças 

6. Implicações fiscais dos créditos incobráveis: recuperação do IVA e IRC 

7. Recuperação judicial dos créditos 

a) Injunção 

b) PEPEX 

c) Ação executiva – breves notas 

- Tramitação processual e custos inerentes 

- Os profissionais intervenientes: mandatários e agentes de execução 

- O Aviso n.º 7530-A/2016, de 15.06 – concretização e aplicação prática 

- A função jurisdicional 

d) PER e Insolvência – como deve agir o credor 

e) Como devem reagir os devedores perante tais ações 

SALA DO CONSELHO 
Instalações UACS 

Rua Castilho, 14 

 de Setembro 
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Formadores 

Informações e Inscrições através 22 401 67 64 ou 917 511 959 

info@debatesediscursos.pt www.debatesediscursos.pt 

 

Temporização da Formação 
10H15 – Credenciação 

10H30 – Inicio dos Trabalhos  

11H30 – Coffee-Break (15min) 

12H45 – Almoço (Livre) 

14H30 – Reinicio dos Trabalhos 

16H30 – Coffee-Break 

18H00 – Final dos Trabalhos 

 
. 

GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 
Prevenir | Identificar | Estratégias | Analisar | Recuperar| Cobrar 

Sessão de Esclarecimentos 

Objetivos 
Potenciar a gestão empresarial e judicial do crédito 

Prevenir situações de créditos incobráveis – alternativas disponíveis 

Identificar – situações de potenciais devedores e propor soluções extrajudiciais 

Definir estratégias proactivas - Analisar vários instrumentos de gestão de riscos 

disponíveis para particulares e empresas  

Recuperar créditos e cobrar valores - celeridade e eficácia das execuções e das 

diligências pré-executivas  

LISBOA 

Márcia Passos 
Advogada | Mestre em Direito 

Luís Teixeira 
Diretor Comercial Grupo REGO 

PORTO 
 de Setembro 
HOTEL VILA GALÉ 

Av.ª Fernão de Magalhães, 7 

Fernando Rodrigues 
Agente de Execução e Mestre em Solicitadoria 
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