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Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Elsa Dias Oliveira 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
--- 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
O programa de Direito Internacional Privado II encontra-se dividido em duas partes. Numa primeira parte serão 
lecionadas matérias que se prendem com o Direito Processual Civil Internacional; na segunda parte, as matérias 
relativas à Arbitragem Privada Internacional. Visa-se a aquisição de conhecimentos especializados nestas matérias 
quer numa perspetiva teórica, quer numa perspetiva prática. 
 
Conteúdos programáticos 

PROGRAMA 
 
PARTE I 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERNACIONAL  
Secção I  
Preliminares  
§ 1.º Conceito e importância atual do Direito Processual Civil Internacional  
§ 2.º Suas relações com o Direito Internacional Privado  
§ 3.º Lei reguladora do processo civil internacional  
Secção II  
Competência judiciária internacional  
§ 4.º Noções gerais 
§ 5.º Pressupostos metodológicos da regulamentação da matéria  
§ 6.º Principais critérios de aferição da competência internacional  
§ 7.º A relevância da litispendência estrangeira  
Secção III  
Cooperação judiciária internacional  
§ 8.º Noção e espécies  
§ 9.º Citação e notificação no estrangeiro  
§ 10.º Obtenção de provas no estrangeiro  
§ 11.º Cobrança de alimentos 
§ 12.º Outras formas de cooperação judiciária internacional  
Secção IV  
Reconhecimento de sentenças judiciais estrangeiras  
§ 13.º Noção e fundamento geral  
§ 14.º Direito Comparado  
§ 15.º Regimes vigentes em Portugal e sua articulação  
§ 16.º Regime de fonte interna  
§ 17.º Regime europeu  
§ 18.º Regime internacional  
 
PARTE II  
ARBITRAGEM PRIVADA INTERNACIONAL  
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§ 19.º Noção, relevância e fontes de regulação da arbitragem privada internacional  
§ 20.º Territorialidade e deslocalização na arbitragem privada internacional  
§ 21.º Direito aplicável ao mérito da causa na arbitragem privada internacional 
§ 22.º A relevância dos usos do comércio internacional  
§ 23.º Reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras  
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos selecionados constituem, na ótica da docente, aspetos muito relevantes no âmbito da disciplina de 
Direito Internacional Privado II. Tem-se presente que a unidade curricular de Direito Internacional Privado I é 
lecionada no segundo semestre e visa-se, com este programa, garantir a não sobreposição de matérias lecionadas nas 
duas unidades curriculares, bem como que as matérias lecionadas sejam apreensíveis pelos alunos. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
São lecionadas aulas com a explanação da matéria do programa e aulas com análise de textos legislativos, decisões 
judiciais, resolução de casos práticos, apresentações orais, em que se promoverá a participação dos alunos. A disciplina 
funciona nos regimes de avaliação contínua e avaliação final. Os alunos inscritos em avaliação contínua que realizarem, 
com aproveitamento, um trabalho de investigação sob a orientação da docente da unidade curricular e fizerem a sua 
apresentação oral poderão ser dispensados da prova escrita. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
A metodologia seguida permite identificar os principais problemas jurídicos envolvidos e tratar dos temas abrangidos 
pelo programa, desenvolvendo as capacidades críticas e de investigação dos alunos, mediante a preparação de 
trabalho, exposição de tema, resolução de casos práticos, debates, intervenções variadas nas aulas. 
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