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Circular nº 6/20 
 

V. N. Famalicão, 23 de janeiro 2020 
 

 

SEMINÁRIO - COBRANÇA INTERNACIONAL DE CRÉDITOS 

 
 
Exmos. Senhores, 
 

A ATP em conjunto com a NOVA ADVOGADOS Legal Compliance, vai realizar uma Sessão de 

Esclarecimento, subordinada ao tema “Cobrança Internacional de Créditos”, mecanismos e procedimentos 

práticos para empresas. 

 

Pretende-se analisar e debater de forma concreta e objetiva mecanismos europeus e internacionais para 

cobrança, suas modalidades, procedimentos e custos, abordando ainda medidas de prevenção, análise e 

antecipação que permitirão acautelar situações potenciais. 

 

Data – 12 de fevereiro de 2020 
Horário – das 14h30 às 17h00 

Local – ATP - Rua Fernando Mesquita, 2785, 4760-034 V. N. de Famalicão    
Inscrição - obrigatória / gratuita  
Oradores - Ana Rocha Alves e Rui Neves Ferreira (NOVA Advogados). 
Destinatários - Administração, Departamento Financeiro/Responsáveis de cobrança e departamento 
comercial  
Limite de inscrições - 25 pessoas  
 

PROGRAMA 

14h30 – Abertura/Receção (com entrega de material de apoio) 

14h45- Cobrança Internacional - empresas exportadoras 

 O que é e qual o seu impacto nas empresas? 

 A relação comercial e a cobrança efetiva. 

 A importância de sermos Europa vs Resto do Mundo. 

 Mecanismos europeus facilitadores. 

 A importância da informação e como a obter. 

 O procedimento de cobrança na sua empresa (Compliance e Planos de  Cobrança). 

 Custo da cobrança internacional. 
15h45- Conference call – Skype  

 Espanha – Iria García/Rocío Lago 

 França – Sara Maria Pereira/Mathieu Rouillard 

 Países Baixos – Marisa Monteiro Borsboom 
16h30 - Perguntas abertas 

17h00- Encerramento  
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Agradecemos que as empresas interessadas remetam a ficha de inscrição até ao dia 7 de Fevereiro de 
2020, que permite o seu preenchimento e envio via correio eletrónico para: margarida.brochado@atp.pt.  

 
 
 

FICHA  DE INSCRIÇÃO: 
 
 
 

 
Empresa: _______________________________________________________________________ 
 
Participante(s):  __________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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