
Cursos de Línguas   

para Advogados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

e Estudantes de Direito 
 

Um Curso pensado para todos os profissionais da área do Direito 

que pretendam melhorar a sua linguagem técnica numa Língua 

Estrangeira 

Ideal para quem pensa numa carreira 

internacional! 
 

  

 

 



CURSOS DE LÍNGUAS PARA ADVOGADOS 

 

O Curso 

A globalização é um fenómeno transversal a todas as áreas. Dominar uma Língua Estrangeira deixou 

de ser uma mais-valia, caminhando a passos largos para ser um pré-requisito no mercado de 

trabalho. Para quem é profissional na área do Direito, ou para quem estuda para vir a ser um 

profissional, torna-se fulcral dominar o vocabulário técnico e específico desta área. O objetivo destes 

cursos passa precisamente por ir mais além do que a “simples” aprendizagem da língua: os nossos 

estudantes ficam habilitados a lidar com questões legais a um nível internacional.  
 

 
 

A quem se dirige? 

• Profissionais na área de Direito 

• Estudantes de Direito 

Por que devo fazer um Curso de Inglês Jurídico? 

Porque é muito mais do que aprender uma língua estrangeira. 

Este curso concentra-se nas habilidades de comunicação do 

idioma dentro de um contexto jurídico. Estes cursos têm três 

grandes focos:  

• Fala e Audição 

• Escrita e Leitura 

• Vocabulário 

Os formadores destes cursos são profissionais de excelência no 

Ensino de Inglês e Inglês Jurídico 

 

Um curso à sua medida! 

A MultiWay tem parcerias com várias Escolas de Línguas um 

pouco por todo o mundo. Consoante a preferência de 

localização, a disponibilidade de tempo, o alojamento 

pretendido, entre outras, é possível encontrar um curso à sua 

medida! 
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Localizações 

 

Londres, Bournemouth, Cambridge, Oxford 

  

Dublin 

 

Paris 

 

Berlim 

 

 

 

Acreditações 

Exemplos de entidades responsáveis pelas acreditações destes cursos 
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Lista de Clientes 

Estes são exemplos de empresas que enviaram alguns dos seus quadros para estas escolas: Toyota, 

Siemens, Thyssen Krupp, Mitsubishi, Santander, KPMG, Porsche, Allianz, Nestle, Mercedez Benz, 

Unilever, Philips, Eriksson, Ernst Young, Nokia, Hitachi. 
 

Outros Cursos de Línguas Técnicos 

Para além dos Cursos de Línguas ditos normais, e dos Cursos de Línguas para Advogados e Estudantes 

de Direito, a MultiWay apresenta outros Cursos de Línguas Técnicos. São várias as áreas de estudo 

e as respetivas localizações. 

• Business Communications in English 

• Diplomatic English for Professionals 

• Effective Presentations in English 

• Engineering English for Executives 

• Executive English 

• Financial English for Professionals 

• Insurance English for Professionals 

• Medical English for Professionals 

• Oil and Gas English for Professionals  

• Pharmaceutical English for Professionals 

• Business French 

• German for Executives 

 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 
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