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Ficha de unidade curricular  
 

Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica 2019/2020 
 

Unidade curricular 
 
Direito Comercial Internacional 
 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 
Prof. Doutor Luís de Lima Pinheiro – 2 horas por semana / Prof. Doutor João Gomes de Almeida – 2 horas por 
semana 
 

 
Outros docentes na unidade curricular 

 
(máximo 1000 caracteres) 
 

 
Conteúdos programáticos 

 
O tema da disciplina é a resolução de litígios comerciais internacionais. 
A unidade curricular organiza-se em torno de três eixos da resolução de litígios comerciais internacionais: a 
arbitragem comercial internacional, a competência internacional e o reconhecimento de decisões estrangeiras.  
Na arbitragem comercial internacional, pelo maior relevo que tem tido na prática, estuda-se os pressupostos, 
requisitos de validade e efeitos da convenção de arbitragem e a competência do tribunal arbitral; as regras 
processuais aplicáveis; o Direito aplicável ao mérito da causa, a decisão de equidade e a ordem pública transnacional; 
os requisitos e efeitos da decisão arbitral; a impugnação da decisão arbitral; a execução da decisão arbitral; e a 
determinação do estatuto da arbitragem pelos árbitros.  
Na competência internacional, estuda-se o pacto de jurisdição, a competência convencional tácita, o critério geral e 
os critérios especiais de competência legal. 
No reconhecimento de decisões estrangeiras, estuda-se o regime europeu em matéria civil e comercial e os regimes 
internos de reconhecimento e execução de decisões judiciais estrangeiras e o regime da Convenção de Nova Iorque 
de reconhecimento e execução de decisões arbitrais estrangeiras. 
Sempre que pertinente, adota-se uma perspetiva de Direito Comparado. 
 

 
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 

 
O curso funciona em regime de seminários, com preleções iniciais introdutórias feitas pelos Professores Regentes da 
Unidade Curricular, seguidas de exposições feitas pelos alunos sobre temas por eles escolhidos dentro do programa 
do curso, de debates com intervenção dos docentes e dos alunos e de um relatório escrito sobre o mesmo tema. As 
aulas passarão a ser realizadas á distância através da plataforma Zoom. 
 

 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 

 
Participação nos seminários, incluindo exposição sobre tema escolhido pelo aluno dentro do programa, e relatório 
sobre o mesmo tema 
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2015 – Tratado da Arbitragem. Comentário à Lei 63/2011, de 14 de de dezembro, Almedina, Coimbra. (2016 – 
reimpressão da edição de 2015) 

MELO, Leonardo de CAMPOS e Renato RESENDE BENEDUZI (orgs.)  
2016 – A Reforma da Arbitragem, Editora Forense, Rio de Janeiro. 

MAGNUS, Ulrich e Peter MANKOWSKI (orgs..) 
2016 – Brussels Ibis Regulation, Verlag Dr. Otto Schmidt, Colónia. 

PINHEIRO, Luís de LIMA 
2005 – Arbitragem Transnacional. A Determinação do Estatuto da Arbitragem, Almedina, Coimbra.  
2015 – Direito Internacional Privado, vol. II – Direito de Conflitos/Parte Especial, 4.ª ed., Almedina, Coimbra. 
2019 – Direito Internacional Privado, vol. III, t. I – Competência Internacional, t. II –Reconhecimento de Decisões 
Estrangeiras 3.ª ed., AAFDL, Lisboa. 

RAMOS, Rui MOURA 

2016 – Estudos de Direito Internacional Privado da União Europeia, Coimbra. 

VICENTE, Dário MOURA et al. (orgs.) 
2019 – Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, 4.ª ed., Almedina, Coimbra. 

 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
 


