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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
A presente disciplina propõe-se facultar aos alunos os conhecimentos fundamentais e os principais problemas dos 
contratos internacionais, em especial dos contratos comerciais. Relativamente aos anos anteriores procura 
desenvolver-se a análise dos aspetos internacionais do comércio eletrónico. 
 
Conteúdos programáticos 

A – Parte Geral 
 
1. Noção de contrato internacional 
2. Determinação da lei aplicável aos contratos internacionais e jurisdição competente: Convenção de Roma 1980 e 
Roma I – Bruxelas I e Bruxelas I (reformulação) 
3. Princípios da Escolha da Lei aplicável aos contratos internacionais (Conferência da Haia). 
4. Soft law e lex mercatória: 
- Os Princípios UNIDROIT relativos aos contratos comerciais internacionais 
- O Draft Common Frame of Reference 
5. Algumas Cláusulas típicas dos contratos internacionais: 
a) Força Maior 
b) Hardship 
c) Material adverse clause 
d) Cláusulas de estabilização 
e) Cláusulas penais 
 
 

B – Parte Especial 
 
1. Contratos de compra e venda internacional de mercadorias. 
Parte I 
- A Convenção sobre a lei aplicável aos contratos de compra e venda internacional de mercadorias (Concluída em Haia, 
em 22 de dezembro de 1986) 
- A Convenção sobre os contratos de compra e venda internacional de mercadorias (concluída em Viena, em 11 de abril 
de 1980). 
- O projeto de regulamento do PE e do Conselho relativo a um Direito Europeu Comum da Compra e Venda  
- Os Incoterms. 
- O contrato-modelo de compra e venda da Câmara de Comércio Internacional 
 
Parte II 
A regulação do Comércio Eletrónico: harmonização e aspetos legais  
- Ecommerce internacional e medidas de regulação 
- Modelo de lei da UNCITRAL sobre comércio eletrónico 
- Outas iniciativas: CCI 
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- A Diretiva Europeia de comércio eletrónico 
- Propostas no âmbito do mercado único digital 
- A convecção das NU sobre comunicações eletrónicas no comércio internacional 
 
2. Contratos de distribuição.  
- O contrato de agência internacional.  
- A Convenção da Haia de 1978 sobre a lei aplicável aos contratos de intermediação e à representação.  
- O contrato-modelo de agência comercial da Câmara de Comércio Internacional. 
- Os contratos-modelo de concessão comercial e de franchising da Câmara de Comércio Internacional. 
 
3. Contratos de financiamento. 
- O contrato de factoring internacional e a Convenção de Otava de 1988 sobre o factoring internacional.  
- O contrato de leasing internacional e a Convenção de Otava de 1988 sobre o leasing internacional. 
– Standby e cartas de crédito 
- Garantias bancárias no comércio internacional 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
O conteúdo programático aborda os mais recentes temas do comércio internacional 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Os seminários serão apresentados por alunos, e serão seguidos de debate. A avaliação resultará da avaliação contínua 
(apresentação dos seminários e intervenções) e da nota atribuída em exame final. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular 
A metodologia de ensino, assente nos seminários apresentados pelos alunos, em temas com ainda incipiente trabalho 
doutrinário, depende da realização de trabalhos de investigação. 
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