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DISCSC018 

Aspetos Legais e Jurídicos das Compras 

Objetivos Gerais 

Este curso pretende dotar os participantes dos principais conceitos e conhecimentos dos 

mecanismos legais e jurídicos relativos aos processos de compras. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Compreender as diferentes estruturas de compras, suas vantagens e inconvenientes; 

 Analisar um contrato tipo de compras; 

 Conhecer os principais meios de garantia que podem ser utilizados; 

 Saber como se elaboram as cláusulas mais relevantes nos contratos de compras; 

 Conhecer as principais ferramentas de financiamento de compras. 

Destinatários 

Este curso destina-se a Diretores e Responsáveis de Logística, Diretores e Responsáveis de 

Aprovisionamentos, Gestores de Stocks, Responsáveis de Armazéns, Diretores e 

Responsáveis de Compras e Diretores e Responsáveis pela Organização de Compras na 

Empresa. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Principais questões jurídicas a considerar nas compras 

Módulo II - Compreender os direitos e as obrigações 

 Do comprador e do vendedor; 
 A finalidade do contrato: obrigação de meios e de resultados. 
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DISCSC018 

Módulo III - Compreender e aprofundar as clausulas gerais e particulares 

 As condições gerais de compra e de venda; 
 Tratar as suas contradições; 
 O objeto; 
 O preço; 
 O regime jurídico da compra e venda; 
 Início da produção dos efeitos do contrato; 
 A duração do contrato; 
 O prazo de entrega; 
 As garantias, etc. 
 

Módulo IV - Redigir certos contratos particulares 

 Distinguir os contratos de venda e de aluguer; 
 Compreender e redigir um contrato. 

 
Módulo V - Incumprimento do contrato e cláusulas penais 

 Verificação; 
 Suspender a receção; 
 A cláusula penal; 
 Resolução, arbitragem. 

 
Módulo VI – Financiamento das compras 

 Principais instrumentos de pagamento; 
 Cartas de crédito; 
 Garantias a primeiro pedido; 
 Os mecanismos de pagamento internacional. 

 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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