
 

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  

Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

 

Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 
 

Unidade curricular 
Contratos Internacionais 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular  
 João Marques Martins 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
N/A 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
1. Compreender as características elementares dos contratos comerciais internacionais: formação; conteúdo; direito 
aplicável. 
2. Aprofundar estas noções no quadro de dois tipos de contratos relevantes para o comércio internacional: a compra e 
venda e os contratos de distribuição.  
3. Adquirir noções introdutórias sobre arbitragem enquanto método de resolução de litígios decorrentes dos contratos 
visados na disciplina.  
 
Será privilegiada uma perspetiva prática, de modo que os alunos deverão adquirir e aprender a utilizar ferramentas 
básicas para elaboração e análise crítica de contratos comerciais internacionais.        
 
Conteúdos programáticos 

I. PARTE GERAL 
 

1. Conceito de contrato internacional 
 

2. Formação dos contratos internacionais:  
(a) Negociação  
(b) Celebração  
(c) Culpa in contrahendo 
 

3. Conteúdo dos contratos internacionais (principais cláusulas):  
(a) Força maior 
(b) Hardship 
(c) Garantia de cumprimento   
(d) Redução de perdas e danos  
(e) Cláusulas penais 
 

4. Determinação da lei aplicável aos contratos internacionais: em especial o Regulamento Roma I 
 

II. PARTE ESPECIAL 
 

1. O contrato de compra e venda:  
(a) Convenção da ONU sobre os Contratos de Venda Internacional de Mercadorias (Vienna, 1980)- CISG 
(b) Incoterms 
(c) Aspetos essenciais da formação do contrato 
(d) Aspetos essenciais da execução e do incumprimento do contrato 
(e) Conhecimento de embarque 
(f) Crédito documentário 
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2. Contratos de distribuição:  

(a) Agência:  
(i) Convenção da Haia sobre a Lei Aplicável aos Contratos de Mediação e à Representação  
(ii) Representação 
(iii) Exclusividade e concorrência   

 

(b) Concessão:  
(i) Direito aplicável 
(ii) Propriedade intelectual 
(iii) Cessação do contrato 
 

(c) Franquia:  
(i) Master franchise 
(ii) Contrastes culturais, socioeconómicos e obrigações do franquiado   

 
III. ARBITRAGEM 

 
1. A arbitragem enquanto método de resolução de litígios no comércio internacional – principais vantagens 
2. Arbitragem ad hoc e arbitragem institucional 
3. Convenção de arbitragem 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
As três partes do conteúdo programático encontram-se refletidas nas três fases de aquisição de conhecimentos que 
constituem os objetivos da unidade curricular. Os temas e subtemas visados em cada uma das três partes do programa 
constituem trechos essenciais das matérias a que respeitam. Consequentemente, da observância letiva do programa 
decorrerá o cumprimento dos objetivos de aprendizagem propostos.     
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
A disciplina será ministrada em regime de seminários, ou seja, com exposições dos alunos sobre temas escolhidos, 
seguidas de debates com intervenção dos demais colegas, com o fito de problematizar e prestar esclarecimentos.  
A avaliação baseia-se na participação programada em que consiste a exposição, na participação espontânea durante as 
aulas e num exame escrito.  
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
O regime de seminários beneficia uma abordagem problematizante dos temas, colocando a investigação como 
pressuposto da exposição e do debate.   
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