
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura em Direito 

 

 

Descrição geral 

 

 

DIR-002 
 

 

 

 



 

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde 

 
 

  2/38 

 

 

1 Conteúdo 

1. Enquadramento ............................................................................................................................ 5 

2. Objectivos ..................................................................................................................................... 5 

2.1 Perfil de entrada .................................................................................................................... 6 

2.2 Perfil de saída ........................................................................................................................ 6 

2.3 Empregabilidade .................................................................................................................... 7 

3. Organização .................................................................................................................................. 7 

4. Plano Curricular ............................................................................................................................. 8 

4.1 Primeiro ano .......................................................................................................................... 8 

4.1.1 Primeiro semestre .............................................................................................................. 8 

4.1.2 Segundo semestre ............................................................................................................. 8 

4.2 Segundo ano .......................................................................................................................... 8 

4.2.1 Primeiro semestre .............................................................................................................. 8 

4.2.2 Segundo semestre ............................................................................................................. 9 

4.3 Terceiro ano ........................................................................................................................... 9 

4.3.1 Primeiro semestre .............................................................................................................. 9 

4.3.2 Segundo semestre ............................................................................................................. 9 

4.4 Quarto ano ........................................................................................................................... 10 

4.4.1 Primeiro semestre ............................................................................................................ 10 

4.4.2 Segundo semestre ........................................................................................................... 10 

4.5 Seminários Complementares .............................................................................................. 10 

4.5.1 Seminário de Teoria e prática científica .......................................................................... 10 

4.5.2 Outros Seminários ............................................................................................................ 10 

4.6 Áreas científicas ................................................................................................................... 11 

4.7 Disciplinas ............................................................................................................................ 11 



 

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde 

 
 

  3/38 

 

4.7.1 CCO - 073 – Comunicação e Expressão ............................................................................ 11 

4.7.2 DIR 080- Direito Administrativo 1 .................................................................................... 12 

4.7.3 DIR 087- Direito Administrativo 2 .................................................................................... 13 

4.7.4 DIR 036 – Direito Comercial 1 .......................................................................................... 13 

4.7.5 DIR 046- Direito Comercial 2 ............................................................................................ 14 

4.7.6 DIR 043- Direito Comunitário ........................................................................................... 14 

4.7.7 DIR 079 - Direito Constitucional e Ciência política 1 ....................................................... 15 

4.7.8 DIR 082- Direito Constitucional e Ciência política 2 ........................................................ 16 

4.7.9 DIR 081- Teoria Geral do Direito Civil 1 ........................................................................... 17 

4.7.10 DIR 089- Direito da Família .............................................................................................. 17 

4.7.11 DIR092 - Direito das Sucessões ........................................................................................ 18 

4.7.12 DIR083 – Direito das Obrigações 1 .................................................................................. 19 

4.7.13 DIR 088- Direito das Obrigações 2 ................................................................................... 19 

4.7.14 DIR 093- Direito do Ordenamento do Território e do Ambiente cabo-verdiano ............ 20 

4.7.15 DIR 047- Direito dos Contratos ........................................................................................ 20 

4.7.16 DIR 031- Direito do Trabalho ........................................................................................... 21 

4.7.17 DIR 041- Direito Internacional Privado ............................................................................ 21 

4.7.18 DIR 033- Direito Internacional Público ............................................................................ 22 

4.7.19 DIR 032- Direito Fiscal I .................................................................................................... 22 

4.7.20 DIR 054- Direito Fiscal 2 ................................................................................................... 23 

4.7.21 DIR 084- Direito Criminal1 ............................................................................................... 23 

4.7.22 DIR 086-Direito Criminal2 ................................................................................................ 24 

4.7.23 DIR 096 -Direito Criminal3 ............................................................................................... 24 

4.7.24 DIR 029 – Direito Processual Civil 1 ................................................................................. 25 

4.7.25 DIR 035- Direito Processual Civil 2 ................................................................................... 26 

4.7.26 DIR 040- Direito Processual Civil 3 ................................................................................... 26 

4.7.27 DIR 042- Direito Processual Penal .................................................................................... 27 



 

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde 

 
 

  4/38 

 

4.7.28 DIR030-Direitos Reais ...................................................................................................... 27 

4.7.29 ECO 025 – Economia Política ........................................................................................... 28 

4.7.30 EST003 – Estágio de Licenciatura Prolongado ................................................................. 28 

4.7.31 FIL009- Filosofia do Direito .............................................................................................. 29 

4.7.32 DIR 090 – Finanças Públicas ............................................................................................. 30 

4.7.33 DIR 021 - História do Direito ............................................................................................ 30 

4.7.34 CCO 094 – Inglês Técnico ................................................................................................. 31 

4.7.35 DIR 022 - Introdução ao estudo do Direito ...................................................................... 32 

4.7.36 DIR 095- Meios Alternativos de Mediação de Conflitos .................................................. 32 

4.7.37 MEM004 – Memória de Licenciatura ou projecto final ................................................... 33 

4.7.38 DIR 094- Práticas Jurídicas ............................................................................................... 33 

4.7.39 DIR 052 - Direito das Empresas ........................................................................................ 34 

4.7.40 DIR 085 - Teoria Geral do Direito Civil2 ........................................................................... 35 

4.7.41 DIR048- Registos e Notariado .......................................................................................... 36 

Corpo Docente ................................................................................................................................... 38 

Primeiro ano / 1° Semestre ............................................................................................................ 38 

Primeiro ano / 2° Semestre ............................................................................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde 

 
 

  5/38 

 

1. Enquadramento 
Considerando as mutações profundas que o Estado e a Sociedade cabo-verdiana estão a viver, mas 

também da dificuldade e da necessidade de formar cidadãos activos e envolvidos na construção de 

uma sociedade moderna, um Estado democrático e de Direito, o curso de Direito oferece aos alunos 

as ferramentas necessárias para responder a tais exigências e desafios.  

O Curso de Direito da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde tem em vista formar profissionais 

competentes em Direito, bem como possibilitar a formação complementar aprofundada e a 

investigação de carácter inter e transdisciplinar no domínio das ciências jurídicas.  

A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde já vem leccionando várias disciplinas jurídicas 

integradas em diversos cursos.  

O curso procura formar profissionais capazes de responder adequadamente aos novos desafios no 

domínio das ciências jurídicas, impostos quer pela globalização, que marca o Mundo, quer pelas 

exigências e perspectivas de desenvolvimento de Cabo Verde, no quadro de um Estado de Direito 

democrático que procura consolidar-se e em que um ambiente legal e institucional, e uma cultura 

jurídica favoráveis constituem factor relevante de sucesso. 

2. Objectivos 
A licenciatura em Direito visa: 

 Proporcionar aos alunos os conhecimentos jurídicos básicos, o conjunto das ferramentas que um 

jurista tem de conhecer, seja qual for a sua área de trabalho, e, ainda, um conjunto de 

conhecimentos em áreas específicas, permitindo aos alunos escolher e aprofundar os seus 

conhecimentos em determinadas áreas de trabalho. 
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 Valorizar tanto a formação técnico-jurídica ou dogmática, como a formação ética, humanista e 

cultural. A compreensão do Direito, da sua função de ordenação social, o desenvolvimento do 

espírito crítico, são vectores que guiam toda a licenciatura de forma a permitir que o aluno saia 

do curso preparado para desempenhar com êxito qualquer profissão ligado ao mundo jurídico. 

 Dotar os estudantes com conhecimentos técnicos, capacidade de análise crítica, sensibilidade e 

cultura jurídica, que lhes permitam compreender e abordar, com elevada competência humana e 

abertura de espírito ao diálogo interactivo com as demais ciências sociais, os problemas e 

desafios do Direito num Cabo Verde democrático, inserido plenamente e de modo dinâmico 

num mundo cada vez mais Globalizado. 

 Contribuir para a promoção de conhecimentos técnicos nos domínios do Direito, competências, 

atitudes e valores do aluno enquanto cidadão activo e envolvido na construção de um Estado de 

Direito em Cabo Verde. 

2.1 Perfil de entrada 
O curso de Direito está especialmente direccionado a alunos com conhecimentos e interesses na 

aprendizagem jurídica. Destina-se, de igual modo, a profissionais destas áreas sem formação 

universitária específica. 

O candidato ao curso deve possuir os requisitos definidos na legislação cabo-verdiana, cumprindo 

as condições de ingresso ao ensino superior, isto é, ter o 12º ano do ensino secundário ou 

equivalente. Nuclear obrigatória: Introdução ao Direito.  

2.2 Perfil de saída 
A licenciatura em Direito procura formar cidadãos e profissionais competentes, dotados de 

conhecimentos técnicos no domínio do Direito, e familiarizados com conceitos teóricos e com 

prática nas áreas jurídicas. Terão competência para pesquisa, análise e investigação em Ciências 

Jurídicas. Estarão preparados para diversas áreas profissionais. 
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2.3 Empregabilidade 
A licenciatura em Direito visa a aquisição, por parte dos estudantes, de competências sólidas para o 

desenvolvimento de actividades profissionais nas seguintes áreas: Advocacia, Magistratura Judicial 

e do Ministério Público, Assessoria e Consultoria Jurídicas, Diplomacia, Funcionalismo Público 

Autárquico, Nacional e estrangeiro, Conservatórias e Registos, Notariado, Polícia Judiciária, 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Organizações Internacionais, Ensino Universitário, 

Investigação, Ensino Secundário, Instituições Privadas (Empresas, Bancos e Associações), 

Contencioso e Comunicação Social. 

3. Organização 
Este curso tem uma estrutura monoetápica conduzindo a uma licenciatura e tem uma duração de 

quatro anos. O grau de licenciado é obtido no final do quarto ano. Todos os anos lectivos estão 

divididos em dois semestres, com quinze semanas efectivas de duração. Nos três primeiros anos, 

cada semestre equivale a uma carga horária de 450 horas leccionadas, normalmente, em módulos 

lectivos de 2 horas. No último ano, cada semestre equivale a uma carga horária de 450 horas 

leccionadas, correspondentes ao estágio curricular e a elaboração da memória de licenciatura. O 

estágio prolongado poderá incluir um ou mais seminários sobre algumas matérias afins do Direito e 

de actualização sobre matérias não leccionadas ao longo do curso, mas que ganharam entretanto 

importância face aos novos desafios do desenvolvimento do país e da Ciência Jurídica, o que 

permite a conclusão da licenciatura em termos que satisfaçam essas exigências. Este aspecto é de 

suma importância, pois alguns exemplos estrangeiros têm vindo a demonstrar que o conteúdo dos 

cursos pode tornar-se rapidamente desajustado da realidade social envolvente.  
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4. Plano Curricular 

4.1 Primeiro ano 

4.1.1 Primeiro semestre 

 

Área 
científica 

Unidade curricular 
Horas 

teóricas 
Horas 

práticas 

Horas  
de 

contacto 

Horas de 
trabalho 

autónomo 

Carga  
horária 

total 
Créditos 

CCO 073 Comunicação e Expressão 30 30 60 48 113 4 

DIR 021 História do Direito 120 0 120 96 221 8 

DIR 022 Introdução ao Estudo do Direito 90 15 105 84 194 7 

DIR 079 Direito Constitucional e Ciência Política 1 90 15 105 84 194 7 

ECO 025 Economia política       75 15 90 72 167 6 

   420 60 480 384 889 32 

4.1.2 Segundo semestre 

Área 
científica 

Unidade curricular 
Horas 

teóricas 
Horas 

práticas 

Horas 
de 

contacto 

Horas de 
trabalho 

autónomo 

Carga 
horária 

total 
Créditos 

CCO 094 Inglês Técnico 30 30 60 48 113 4 

DIR 080 Direito Administrativo 1 75 15 90 72 167 6 

DIR 081 Teoria Geral do Direito Civil 1 75 30 105 84 194 7 

FIL 009 Filosofia do Direito 75 0    75 60 140 5 

DIR 082 Direito Constitucional e Ciência Política2 75 15 90 72 167 6 

    315  105 420  336  781  28 

 

 

4.2 Segundo ano 

4.2.1 Primeiro semestre 

Área 
científica 

Unidade curricular 
Horas 

teóricas 
Horas 

práticas 

Horas 
de 

contacto 

Horas de 
trabalho 

autónomo 

Carga 
horária 

total 
Créditos 

DIR 083 Direito das Obrigações 1 60 30 90 72 167 6 

DIR 084 Direito Criminal 1 60 30 90 72 167 6 

DIR 031 Direito do Trabalho 75 15 90 72 167 6 

DIR 033 Direito Internacional Público 45 15 60 48 113 4 

DIR 036 Direito Comercial 1 60 30 90 72 167 6 

   300 120 420 336 781 28 
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4.2.2 Segundo semestre 

Área 
científica 

Unidade curricular 
Horas 

teóricas 
Horas 

práticas 

Horas 
de 

contacto 

Horas de 
trabalho 

autónomo 

Carga 
horária 

total 
Créditos 

DIR 085 Teoria Geral do Direito Civil 2 45 15 60 48 113 4 

DIR 086 Direito Criminal 2 60 30 90 72 167 6 

DIR 043 Direitos Comunitário  45 15 60 48 113 4 

DIR 046 Direito Comercial 2 75 15 90 72 167 6 

DIR 087 Direito Administrativo 2 60 30 90 72 167 6 

DIR 088 Direito das Obrigações 2 60 30 90 72 167 6 

   345 135 480 384 894 32 

4.3 Terceiro ano 

4.3.1 Primeiro semestre 

Área 
científica 

Unidade curricular 
Horas 

teóricas 
Horas 

práticas 

Horas 
de 

contacto 

Horas de 
trabalho 

autónomo 

Carga 
horária 

total 
Créditos 

DIR 029 Direito Processual Civil 1 90 30 120 96 221 8 

DIR 032 Direito Fiscal 1 75 15 90 72 167 6 

DIR 089 Direito da Família   45 15 60 48 113 4 

DIR 090 Finanças Públicas  45 15 60 48 113 4 

DIR  091 Direito Administrativo 3 45 15 60 48 113 4 

DIR  041 Direito Internacional Privado 45 15 60 48 113 4 

   345 105 450 360 840 30 

4.3.2 Segundo semestre 

Área 
científica 

Unidade curricular 
Horas 

teóricas 
Horas 

práticas 

Horas 
de 

contacto 

Horas de 
trabalho 

autónomo 

Carga 
horária 

total 
Créditos 

DIR 035 Direito Processual Civil 2 45 15 60 48 113 4 

DIR 042 Direito Processual Penal  75 15 90 72 167 6 

DIR 047 Direito dos Contratos 75 15 90 72 167 6 

DIR 092 Direito das Sucessões  45 15 60 48 113 4 

DIR  030 Direitos Reais 45 15 60 48 113 4 

DIR  054 Direito Fiscal 2 75 15 90 72 167 6 

   360 90 450 360 840 30 
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4.4 Quarto ano 

4.4.1 Primeiro semestre 

Área 
científica 

Unidade curricular 
Horas 

teóricas 
Horas 

práticas 

Horas 
de 

contacto 

Horas de 
trabalho 

autónomo 

Carga 
horária 

total 
Créditos 

DIR 040 Direito Processual Civil 3 45 15 60 48 113 4 

DR 093 

Direito do Ordenamento do 

território e do ambiente cabo-

verdiano 

75 15 

90 72 167 6 

DIR 048 Registos e Notariado 45 15 60 48 113 4 

DIR 094 Práticas Jurídicas 30 30 60 48 113 4 

DIR 052 Direito das Empresas  45 15 60 48 113 4 

DIR 095 
Meios Alternativos de Mediação 

de Conflitos 

45 

15 

60 48 113 4 

DIR 096 Direito Criminal 3 45 15 60 48 113 4 

   330 120 450 360 845 30 

 

4.4.2 Segundo semestre 

Área 
científica 

Unidade curricular 
Horas 

teóricas 
Horas 

práticas 

Horas 
de 

contacto 

Horas de 
trabalho 

autónomo 

Carga 
horária 

total 
Créditos 

MEM 004 Memória de licenciatura ou projecto  150 0 150 120 275 10 

EST  003 Estágio de licenciatura prolongado 0 300 300 240 545 20 

   150 300 450 360 820 30 

 

4.5 Seminários Complementares 

4.5.1 Seminário de Teoria e prática científica 

 Área 
científica 

Unidades Curriculares 
Horas 

teóricas 
Horas 

práticas 
Horas de 
contacto 

Horas de 
trabalho 

autónomo 

Carga 
horária 

total 
Créditos 

SOC 144 Teoria e prática científica 30 0 30 24 
59 2 

 

4.5.2 Outros Seminários 

Um ou mais seminários, de cariz suplementar ou de reforço, aprovados pelo conselho científico mediante 

proposta da coordenação do curso. 
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4.6 Áreas científicas 
As áreas científicas intervenientes neste curso são: 

• CCO –Área Científica das Ciências da Comunicação 

• DIR – Área Científica do Direito 

• EST e MEM – Estágios memórias enquadrados pelo Gabinete de Estágios e Memórias 

• FIL – Área Científica da Filosofia 

• ECO – Área Científica da Economia 

• SOC – Área Científica da Sociologia 

  

Áreas Científicas 

Nº de horas   

N.º de 
créditos Contacto Total 

DIR- Direito  2865  5337 191  

CCO-  Área Científica das Ciências de 

Comunicação 
120  226   8 

ECO – Área Científica da Economia 90   167  6 

FIL- Área Científica da Filosofia 75  140   5 

EST- Área Científica do Estágio 300  545  20  

MEM- Área Científica da Memória 150   275  10 

SOC – Área Científica da Sociologia  30  59  2 

Total : 7 3630   6749  242 

 

4.7 Disciplinas 

4.7.1 CCO - 073 – Comunicação e Expressão 

Objectivos 

Aprofundar os conhecimentos sobre a língua nos aspectos pragmático e estético. Pretende-se 

explicar diferentes formas de comunicação, nomeadamente: informação, persuasão, questão. O 
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objectivo principal da disciplina consiste na assimilação da problemática da information  literacy 

compreendida como contacto consciente com as mensagens de diversa índole. Dominar formas de 

expressão oral e escrita sabendo diferenciar o registo da língua em função do tipo da mensagem. 

 

Sinopse 

Relação entre a norma e o funcionamento real da linguagem no contexto da comunicação moderna. 

Tipos e formas de documentos utilizados nas organizações. Rituais da comunicação linguística na 

vida profissional. Uso de dicionários e de outras ferramentas de apoio linguístico. Significado: 

diferenças entre léxico, vocabulário e terminologia. Papel estético e pragmático da estilística. 

4.7.2 DIR 080- Direito Administrativo 1 

Objectivos  

O estudante deverá dominar os fundamentos e princípios da ciência do Direito administrativo e 

ciências auxiliares, o enquadramento constitucional e o regime jurídico geral da Administração 

Pública e sua relação com os particulares em Cabo Verde e façam o estudo comparado de sistemas 

e regimes administrativos. Ter conhecimentos sólidos sobre a responsabilidade da Administração, a 

Justiça Administrativa e os procedimentos administrativos. 

Sinopse  

Administração pública e Direito administrativo; o poder administrativo; a organização 

administrativa; a actividade administrativa; as garantias dos particulares; responsabilidade da 

Administração pública; a Justiça administrativa.  
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4.7.3 DIR 087- Direito Administrativo 2 

Objectivos  

Adquirir conhecimentos sólidos sobre a justiça administrativa. O estudante deverá dominar a 

Jurisprudência administrativa, os mecanismos, procedimentos e o funcionamento dos tribunais 

administrativos. Ser capaz de debater e reflectir sobre as principais questões e problemáticas 

jurídicas relativas ao Direito Administrativo. 

Sinopse 

Funcionamento dos tribunais administrativos; mecanismos e procedimentos de resolução dos 

conflitos administrativos; jurisprudência administrativa. 

 

4.7.4 DIR 036 – Direito Comercial 1 

Objectivos  

O estudante deverá dominar as condicionantes histórico-culturais e dogmáticas, a evolução, a teoria 

geral e o regime jurídico do Direito Privado especial do Comercio e dos comerciantes em Cabo 

Verde, num contexto de integração internacional. Bem conhecer os actos comerciais eo regime 

jurídico associado. O aluno devera ter conhecimentos sólidos que lhe permite reconhecer o 

enquadramento legal da actividade comercial. Reflectir sobre normas legais das profissões 

comerciais. Adquirir conhecimentos sobre os contratos comerciais em geral. 

Sinopse 

A evolução e as coordenadas actuais do Direito Comercial; os actos de comércio e seu regime geral; 

os comerciantes e o seu estatuto geral; os títulos de créditos; os contratos comerciais em geral 

(incluindo o comercio electrónico).   
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4.7.5 DIR 046- Direito Comercial 2 

Objectivos  

Dominar e aprofundar os conhecimentos relativos aos contractos comerciais, num contexto de 

integração e Globalização. Proporcionar aos estudantes um conjunto de aptidões necessárias ao 

domínio das questões ligadas aos negócios do mundo empresarial, desde a negociação de 

estabelecimento comercial aos diversos contratos que são celebrados pelas Empresas, as garantias 

financeiras e responsabilidade das mesmas. 

Sinopse 

Os contratos comerciais em especial: nomeadamente associação em participação, o agrupamento 

complementar de empresas e o consórcio; a representação e o mandato comerciais; os contratos de 

distribuição; os contratos de transporte; os contratos de compra e venda e de troca mercantis; o 

reporte; a locação comercial; a transmissão e reforma de títulos mercantis. 

A Empresa e o estabelecimento comercial; as Sociedades Comerciais; o problema da Empresa 

como objecto de negócios; a negociação do estabelecimento e determinação do estabelecimento; a 

problemática da determinação do estabelecimento na negociação do estabelecimento; a Empresa e o 

contrato; os contratos de financiamento: leasing e factoring; as Garantias Bancárias; a Empresa e a 

Responsabilidade: a responsabilidade civil pró de produtos, a responsabilidade civil por serviços e a 

responsabilidade por dano ambiental. 

4.7.6 DIR 043- Direito Comunitário 

Objectivos  

Adquirir conhecimentos sobre os movimentos de integração económica e política que caracterizam 

o mundo moderno e as regras que regulam a sua organização e funcionamento, em especial a 

considerada mais avançada forma de integração económica e política que constitui a União 
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Europeia e as implicações que essa integração acarreta no conceito moderno de soberania dos 

Estados.  

Sinopse  

O movimento de integração económica e as suas origens modernas; a CEE e os seus antecedentes; 

as etapas da construção da CEE; a integração económica e política na Ásia; América Latina e 

África; a CEDEAO; o Direito da União Europeia; Cabo Verde e a União Europeia.  

4.7.7 DIR 079 - Direito Constitucional e Ciência política 1 

Objectivos  

O estudante deverá dominar a dinâmica jurídico-constitucional – história, doutrina e metódica 

constitucional e teoria da constituição num contexto globalizante, e bem assim o Direito 

Constitucional cabo-verdiano e o Direito Constitucional comparado. Ter conhecimentos sólidos e 

ser capaz de compreender, reflectir e analisar as principais questões constitucionais e pretende-se 

proporcionar aos alunos conhecimentos aprofundados sobre a centralidade dos direitos 

fundamentais nas ordens jurídicas modernas. Pretende-se iniciar os estudantes nos principais temas 

ligados ao estudo científico do Poder. Dar ao estudante o conhecimento dos conceitos básicos da 

Ciência Política e sua aplicação a situações concretas, numa perspectiva de ciência política 

comparada.  

Sinopse 

Constitucionalismo e Constituição; Teoria da Constituição; Direito Constitucional vigente; 

Metódica constitucional; Direito Constitucional comparado; História Constitucional de Cabo Verde; 

Constituição de 1980; Constituição de 1992;Conceito de direitos fundamentais; evolução histórica 

dos direitos fundamentais; sistemas de direitos fundamentais; teoria dos direitos fundamentais: 

constituição e direitos fundamentais; a estrutura das normas de direitos fundamentais; a aplicação 

dos direitos fundamentais; a restrição dos direitos fundamentais; a tutela dos direitos fundamentais. 
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Os direitos fundamentais na história constitucional cabo-verdiana: a) LOPE; Natureza e evolução da 

Ciência Política; objecto da ciência política; Conceitos de Poder, Política e Ciência Política; 

métodos da ciência política;  

4.7.8 DIR 082- Direito Constitucional e Ciência política 2 

Objectivos  

Conhecer os princípios e normas que garantem o respeito pela Constituição, a jurisprudência 

constitucional e o funcionamento do Tribunal Constitucional. Pretende-se também proporcionar aos 

alunos conhecimentos aprofundados e sólidos sobre a centralidade dos direitos fundamentais nas 

ordens jurídicas modernas. Aprofundar os conhecimentos já adquiridos na área de Direito 

Constitucional. Ser capaz de reflectir e debater sobre as principais questões 

constitucionais.Apresentar as principais instituições de democracias modernas: suas origens, formas 

de agir e consequências teóricas e práticas. Desenvolver as capacidades analíticas dos estudantes, 

que lhes permitam analisar novas questões e debates na sua vida pós-académica 

Sinopse  

Garantia da Constituição; Constituição e inconstitucionalidade; os sistemas de controlo da 

constitucionalidade; processos de fiscalização da constitucionalidade; a fiscalização da 

constitucionalidade na história constitucional cabo-verdiana; o actual regime da fiscalização da 

constitucionalidade; análise da competência, da organização e do funcionamento do Tribunal 

Constitucional; o lugar do Ministério Público no sistema de fiscalização da constitucionalidade; os 

efeitos da decisão de inconstitucionalidade.Evolução histórica dos direitos fundamentais; sistemas 

de direitos Fundamentais. 

Teoria dos direitos fundamentais: constituição e direitos fundamentais; a estrutura das normas de 

direitos fundamentais; a aplicação dos direitos fundamentais; a restrição dos direitos fundamentais; 

a tutela dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais na história constitucional cabo-
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verdiana: Constituição de 1980. Os direitos fundamentais na Constituição de 1992.Teorias políticas; 

ideologias políticas; Regimes políticos; Partidos e sistemas de partidos; governos e formas de 

governo; eleições e sistemas eleitorais. 

4.7.9 DIR 081- Teoria Geral do Direito Civil 1 

Objectivo 

Pretende-se que o estudante seja capaz de: 

Entender o âmbito, o conteúdo e a razão de ser da Teoria Geral do Direito Civil Reconhecer o do 

mínimo próprio do Direito Civil, delimitando-o dos outros ramos do Direito. Indicar as fontes do 

Direito Civil; Reconhecer os princípios fundamentais do Direito Civil e as funções do Direito Civil; 

Entender o significado e a relevância do conceito, estrutura e elementos da relação jurídica; 

Analisar as noções de sujeito de Direito, personalidade e capacidade jurídica; Reconhecer o regime 

jurídico dos sujeitos da relação jurídica: as pessoas singulares e as pessoas colectivas 

Sinopse 

Princípios fundamentais e fontes do Direito civil; Direito Civil cabo-verdiano e a sua organização 

sistemática. O Direito Civil como direito privado comum. Princípios fundamentais. As pessoas 

singulares; as pessoas colectivas. Os bens. 

4.7.10 DIR 089- Direito da Família  

Objectivo 

Contribuir para uma melhor compreensão das relações jurídicas familiares. No final da unidade 

curricular o aluno deverá ser capaz de: 

 

Identificar as fontes e os caracteres e conhecer os princípios constitucionais do Direito da Família; 

Saber a noção jurídica de família e distinguir as diferentes relações familiares; Dominar o conceito 

de casamento e distinguir os diversos sistemas matrimoniais; Conhecer os efeitos, pessoais e 
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patrimoniais, do casamento, identificar a convenção antenupcial e dominar as regras da 

administração dos bens do casal e da responsabilidade por dívidas dos cônjuges; Conhecer os casos 

de modificação da relação matrimonial; Compreender a noção e os casos de extinção da relação 

matrimonial; Conhecer o regime jurídico da união de facto; Conhecer e dominar o regime jurídico 

da filiação. Noção e objecto do Sinopse: Direito da Família; O Direito da Família enquanto ramo do 

Direito Civil; A demanda do critério de relação jurídica familiar; O parentesco; A afinidade; A 

hipótese de relações jurídicas familiares inominadas; A obrigação de alimentos enquanto efeito das 

relações familiares; Características do Direito da Família; Características das situações jurídicas 

familiares; O regime constitucional das matérias que são objecto do Direito da Família. Direito da 

Filiação. Direito Tutelar. Direito Matrimonial. 

4.7.11 DIR092 - Direito das Sucessões 

Objectivos No final da unidade os alunos deverão ser capazes de identificar os principais 

problemas que se colocam nesta área e conhecer e aplicar as normas jurídicas que as regulam, 

designadamente: 

Conhecer a noção de sucessão, seu âmbito e características; Identificar os conceitos de modalidades 

da designação sucessória; Compreender a sucessão legitimaria  e contratual, a sucessão 

testamentária e a sucessão legítima; Compreender as modalidades de vocação; Compreender o 

fenómeno da aquisição sucessória; Dominar as regras da administração da herança e a questão da 

alienação da herança; Aplicar os conceitos adquiridos à realização das operações de liquidação e 

partilha da herança. 

 

Sinopse 

  

Noção de designação sucessória. A designação sucessória em razão do objecto. A designação 

sucessória em razão da fonte. A dinâmica sucessória; O fenómeno sucessório - da abertura da 
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sucessão e da vocação. Devolução e vocação testamentária, legitimaria e legitima. Partilha da 

herança. 

4.7.12 DIR083 – Direito das Obrigações 1 

Objectivos  

Fornecer aos alunos conhecimentos básicos que lhes permitam dominar toda a teoria da Parte Geral 

da Obrigações a fim de poderem “navegar” dentro da relação obrigacional e compreender a sua 

complexidade. Desenvolver competências na área do Direito das Obrigações. Adquirir critérios de 

reflexão critica sobre a prática do Direito das Obrigações na ordem jurídica cabo-verdiana. 

Sinopse  

Conceito, estrutura e função da obrigação; objecto das obrigações; as obrigações e as outras 

relações jurídicas; modalidades das obrigações; algumas fontes das obrigações; as obrigações no 

contexto jurídico cabo-verdiano. 

4.7.13 DIR 088- Direito das Obrigações 2 

Objectivos  

O aluno deverá aprofundar os conhecimentos adquiridos no Direito das Obrigações. Bem 

compreender o regime jurídico das Obrigações e dos contratos e a responsabilidade jurídica. 

Debater e reflectir sobre as principais questões do Direito das Obrigações. 

Sinopse 

 O contrato, a responsabilidade delituosa e quase-delituosa. O regime das obrigações, as 

modalidades, a transmissão e extinção dos contratos. 
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4.7.14 DIR 093- Direito do Ordenamento do Território e do Ambiente 
cabo-verdiano 

Objectivos  

Familiarizar o aluno com os desafios actuais que o território coloca ao Homem e as vantagens da 

sua correcta ordenação como um bem precioso. O aluno deverá também ter conhecimentos sobre as 

normas e princípios internacionais e nacionais sobre o ambiente. 

Sinopse   

Princípios, fins e objectivos do ordenamento do território; as origens do ordenamento do território; 

os sistemas jurídicos do ordenamento do território; o regime jurídico do ordenamento do território 

em Cabo Verde; a protecção do ambiente como questão fundamental da humanidade; a 

Constituição e o ambiente; o Estado de Direito do Ambiente; as relações jurídicas multilaterais do 

ambiente; avaliação de impacto ambiental; as zonas protegidas; a responsabilidade ambiental; o 

contencioso do ambiente;  

4.7.15 DIR 047- Direito dos Contratos 

Objectivos  

Ser capaz de identificar os principais contratos. Adquirir conhecimentos sólidos sobre o regime 

jurídico dos principais contratos existentes na ordem jurídica cabo-verdiana, cuja importância 

teórica e prática nunca é demais ressaltar.  

Sinopse   

Apresentação dos principais contratos: Compra e venda; doação; sociedade; locação (arrendamento 

e aluguer); comodato; mútuo; mandato; depósito; empreitada. Regime jurídico dos principais 

contratos existentes na ordem jurídica cabo-verdiana. 
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4.7.16 DIR 031- Direito do Trabalho 

Objectivos  

Apresentar aos alunos uma perspectiva e visão históricas da evolução do trabalho nas sociedades 

pré-industriais e industriais e o surgimento do Direito do trabalho. O aluno deverá ter 

conhecimentos da relação jurídica laboral, das relações colectivas de trabalho, dos instrumentos da 

regulamentação colectiva de trabalho e dos conflitos colectivos de trabalho.  

Sinopse  

A evolução histórica da regulação do trabalho nas sociedades pré-industriais e industriais; o 

surgimento do Direito do trabalho; noção, objecto e âmbito; as fontes; o contrato de trabalho e 

figuras afins, modalidades de contrato de trabalho, conteúdo e vicissitudes; Direitos e deveres da 

entidade patronal e dos trabalhadores; protecção no trabalho; as relações colectivas de trabalho, os 

instrumentos autónomos e normativos da regulamentação colectiva de trabalho; as contra-

ordenações laborais; o processo de trabalho.  

4.7.17 DIR 041- Direito Internacional Privado 

Objectivos  

O estudante deverá apreender a noção, o fundamento, a natureza e a teoria geral do Direito que 

regula situações e factos da vida privada internacional, ou seja, situações ou factos susceptíveis de 

relevância jurídico-privada que têm contacto com mais de um sistema jurídico nacional ou se 

passaram no âmbito da eficácia de uma só lei estrangeira. Dominar o estudo comparado dos 

diversos sistemas de DIP e conhecer bem o regime jurídico positivo de Direito internacional 

privado cabo-verdiano.  
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Sinopse  

Noção do DIP; fundamento e natureza do DIP; sistemas comparados de DIP; teoria geral da norma 

de conflitos (estrutura e função, remissão, conexão, qualificação, lacunas, limites, aplicação de 

Direito estrangeiro, ordem publica internacional, fraude à lei, questão prévia). Regras de conflitos 

do DIP cabo-verdiano. 

4.7.18 DIR 033- Direito Internacional Público 

Objectivos  

Adquirir conhecimentos sobre a origem, natureza, fundamento e importância do Direito 

Internacional Público, a sua relação com os Direitos internos, em especial no caso de Cabo Verde. 

O aluno deverá ser capaz de conhecer de uma forma aprofundada as suas principais fontes e 

sujeitos, a teoria das organizações internacionais e a importância e funcionamento de algumas 

dessas organizações com relevante interesse para Cabo Verde, bem como as linhas da evolução 

actual e do debate sobre o futuro do Direito Internacional. 

Sinopse  

Origem, natureza, fundamento e características da norma internacional; evolução, importância e 

desafios do Direito internacional; relações entre Direito  internacional e Direito interno; 

enquadramento constitucional do Direito internacional Público em Cabo Verde; fontes de Direito 

internacional; Tratados; sujeitos de Direito internacional; Organizações Internacionais e Estados; 

Privilégios e Imunidades dos Estados e das Organizações Internacionais. 

4.7.19 DIR 032- Direito Fiscal I 

Objectivos  

O estudante deverá adquirir sólidos conhecimentos da teoria geral do Direito fiscal, abrangendo, 

nomeadamente, o enquadramento constitucional do sistema fiscal, a obrigação fiscal, os 
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procedimentos administrativos fiscais, as garantias dos contribuintes, as contra-ordenações e os 

crimes fiscais. Debater e reflectir sobre as dificuldades e os desafios do sistema fiscal de Cabo 

Verde. 

Sinopse  

Noção, objecto, âmbito, conceitos fundamentais e natureza do Direito fiscal; ordenamento jurídico 

fiscal; relação jurídica fiscal; administração fiscal; garantias dos contribuintes; benefícios fiscais; 

impostos extrafiscais; benefícios fiscais; crimes fiscais; evolução e estrutura actual do sistema fiscal 

cabo-verdiano; os actuais desafios do sistema fiscal cabo-verdiano.  

4.7.20 DIR 054- Direito Fiscal 2 

Objectivos  

O estudante deverá dominar, no plano teórico e prático, o regime jurídico fiscal específico de Cabo 

Verde, num contexto de integração e de globalização. Aprofundar os conhecimentos relativos ao 

Direito Fiscal já adquiridos. Debater e reflectir sobre as principais problemáticas do Direito Fiscal 

no contexto e na realidade cabo-verdianos, apontando as numerosas dificuldades encontradas e 

desafios futuros. 

Sinopse  

Estudo aprofundado do sistema fiscal cabo-verdiano e apresentação dos principais impostos: o IUR, 

o IUP, o IVA, o ICE; o Imposto de selo; a TSU; outros impostos. O regime jurídico fiscal especifica 

de Cabo Verde 

 

4.7.21 DIR 084- Direito Criminal1 

Objectivos  

Adquirir conhecimentos específicos relativos a uma visão histórico evolutivo do Direito criminal e 

das várias teorias sobre os fins das penas. Habilitar os estudantes com conhecimentos que lhes 
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permitam dominar toda a teoria da infracção criminal e os seus elementos essenciais. Bem dominar 

a posição do Direito Penal no sistema jurídico cabo-verdiano. 

Sinopse  

Noções fundamentais; a posição do Direito penal no sistema jurídico e sua relação com outros 

ramos do Direito; fins das penas e teorias enformadoras; fontes e aplicação da lei penal no espaço, 

no tempo e quanto às pessoas; conceito e elementos da infracção penal: a acção e a omissão; nexo 

de causalidade; a ilicitude, a tipicidade e a culpa; as causas de exclusão da ilicitude e da culpa. 

4.7.22 DIR 086-Direito Criminal2 

Objectivos  

O estudante deverá obter conhecimentos aprofundados sobre toda a teoria das consequências 

jurídicas do crime, através de uma visão histórica evolutiva do Direito Criminal. Ser capaz de 

diferenciar as penas principais e as penas acessórias. Dominar a determinação da pena, a medida da 

pena, casos especiais de determinação da pena, a escolha da pena e as penas de substituição. 

Sinopse 

As penas: as penas principais (privativas de liberdade e pecuniária), penas acessórias, a 

determinação da pena, a medida da pena, casos especiais de determinação da pena, A escolha da 

pena e as penas de substituição; breve referência sobre as medidas de segurança; institutos de 

natureza especial: as penas relativamente indeterminadas.     

4.7.23 DIR 096 -Direito Criminal3 

Objectivos  

Familiarizar os discentes com todos os tipos especiais de crimes por forma a permitir-lhes 

concretizar os conhecimentos adquiridos no âmbito das disciplinas Direito  CriminaI  e II. Permitir 
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ainda que o aluno complete o seu conhecimento sobre o ordenamento jurídico-penal, conduzindo-

lhe para uma “viagem” ao mundo do direito penal executivo onde se lhe deve fornecer elementos 

para o efectivo conhecimento da regulamentação jurídica da efectiva execução da pena e/ou medida 

de segurança decretadas na condenação proferida em processo penal.    

Sinopse  

Da Parte especial do Direito Penal 

Dos crimes contra as pessoas; contra o património; contra a fé pública; contra a família; contra a 

comunidade internacional; contra a ordem pública e segurança colectiva; contra o Estado de Direito 

democrático.  

Do Direito de execução das sanções Criminais 

A missão de socialização; a perspectiva de um regime de isolamento contínuo; o internamento no 

estabelecimento prisional; o trabalho prisional; o vestuário; a correspondência, o direito de 

comunicação, os tempos livres, as visitas; tratamentos e alimentação coercivos, medidas especiais 

de segurança; meios coercivos, e infracções disciplinares; a jurisdicionalização da execução, A 

Liberdade Condicional, instituições de apoio à execução. 

4.7.24 DIR 029 – Direito Processual Civil 1 

Objectivos  

Ser capaz de dominar os mecanismos próprios da declaração do Direito ao caso concreto pelos 

tribunais numa situação de litígio e as diversas fases por que passa a composição dos litígios em 

primeira instância até à sentença do tribunal. Adquirir conhecimentos sólidos relativos aos 

princípios e pressupostos do processo civil. Ser capaz de classificar os processos comuns e 
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especiais. Reflectir sobre os modos de resolução contenciosa dos conflitos civis no sistema jurídico 

cabo-verdiano Conhecer perfeitamente o funcionamento dos tribunais civis em Cabo Verde 

Sinopse  

Princípios do processo civil; condições e pressupostos processuais; competência dos tribunais; 

partes processuais; objecto do processo; a classificação dos processos: comuns e especiais; as fases 

do processo comum declarativo; a sentença; o caso julgado. 

4.7.25 DIR 035- Direito Processual Civil 2 

Objectivos  

O aluno deverá obter conhecimentos sobre os mecanismos de o tornar efectivo, caso a sentença 

proferida em primeira instância não seja espontaneamente cumprida. Dominar e aprofundar de 

modo muito pragmático os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no Direito Processual civil. 

O aluno deverá ter o domínio dos procedimentos contenciosos civis. 

Sinopse  

O processo executivo; os títulos executivos; pressupostos processuais especiais; embargos do 

executado; a penhora de bens; a impugnação da penhora; a venda de bens; extinção da obrigação 

exequenda. 

4.7.26 DIR 040- Direito Processual Civil 3 

Objectivos  

O aluno deverá conhecer os meios existentes na ordem jurídica para impugnar uma decisão judicial 

com a qual um particular não concorda. O aluno devera ter o domínio teórico e pratico dos 

mecanismos e procedimentos contenciosos civis. Adquirir conhecimentos sólidos sobre os 
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diferentes tipos de recursos: recursos ordinários e extraordinários; recursos atípicos; recursos puros 

e mistos.  

Sinopse  

Conceito e estrutura do recurso; sujeitos; objecto; recursos ordinários e extraordinários; recursos 

atípicos; recursos puros e mistos; a marcha dos recursos ordinários; a marcha dos processos 

extraordinários. 

 

4.7.27 DIR 042- Direito Processual Penal 

Objectivos  

Adquirir os instrumentos privilegiados e necessários à materialização dos conhecimentos adquiridos 

nas disciplinas do Direito penal 1 e 2 e articulação com outros ramos de Direito adjectivo. Dominar 

o interesse teórico e prático e os princípios fundamentais estruturantes dum moderno processo penal 

digno dum Estado de Direito Democrático.  

Sinopse  

A jurisdição penal como poder-dever exclusivo do Estado; O Direito penal substantivo e o Direito 

processual penal; o processo penal e a Teoria Geral do Processo; a estrutura do processo penal; 

fontes e âmbito de aplicação; os princípios fundamentais do processo penal: interesse teórico e 

prático.  

4.7.28 DIR030-Direitos Reais 

Objectivos  

O aluno deverá obter conhecimentos que lhe permitam dominar o conceito de Direito real e as 

várias correntes que lhe enformam; o domínio dos princípios estruturantes dos Direitos reais e a sua 

classificação; estudo da posse, suas manifestações e efeitos, do Direito de propriedade e outros 
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Direitos reais limitados. Ser capaz de reflectir sobre as principais questões associadas aos Direitos 

Reais. 

Sinopse 

Conceito de Direito real; doutrinas; princípios dominantes; classificação; a Posse: conceito, 

fundamentos de protecção, efeitos e defesa; Direito de propriedade: conceito, modos de aquisição, 

restrição e meios de defesa; Direitos reais limitados: noção, modos de constituição e extinção. 

4.7.29 ECO 025 – Economia Política  

Objectivos 

Pretende-se que o aluno conheça os conceitos fundamentais da economia moderna. Esta cadeira fará 

uma introdução aos principais conceitos de microeconómica e macroeconomia, bem como as 

noções essências da política económica cabo-verdiana. O objectivo principal é que os alunos 

adquiram ferramentas teóricas e praticas que lhes permitam compreender melhor os 

comportamentos dos principais agentes económicos, as formas actuais de articulação entre Estado e 

Mercado e os conceitos fundamentais da economia moderna 

 Sinopse  

Introdução; a afectação de recursos; o mercado; a intervenção do Estado no mercado; a 

desigualdade; a pobreza; redistribuição e tributação; a regulação da economia; o crescimento; o 

desemprego; a inflação; a contabilidade nacional; o sistema monetário e a Economia cabo-verdiana; 

A globalização. 

4.7.30 EST003 – Estágio de Licenciatura Prolongado 

Objectivos  

Confrontar o saber teórico adquirido durante o curso com a realidade profissional concreta no 

contexto cabo-verdiano ou internacional. Possibilitar ao aluno melhor conhecer o meio profissional, 
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as vantagens, limites e dificuldades da 

profissão.EstabelecerumaplataformadecontactoentreaUniversidadeeo meio empresarial e 

institucional envolvente. Facilitar a entrada no mundo laboral ou a consolidação da posição ocupada 

no mesmo. Sensibilizar o aluno sobre o papel do relacionamento interpessoal no mundo de 

trabalho: relações entre colegas, hierarquias da organização, tratamento com o público externam 

etc. 

Sinopse  

Aplicação e verificação dos conhecimentos científicos no exercício da profissão dentro das 

organizações líder no sector Desenvolvimento do sentido da responsabilidade profissional do aluno 

através das tarefas confiadas. Aperfeiçoamento das competências técnicas adquiridas na 

Universidade. Preparação para entrada no mundo laboral ou para a consolidação do exercício 

profissional. 

4.7.31 FIL009- Filosofia do Direito 

Objectivos  

Pretende-se introduzir o aluno nos fundamentos e fins do Direito e nas interrogações sobre a forma 

de conhecer o Direito e sobre o justo e o injusto. Explicar ao estudante a sensibilidade jurídica, a 

sua finalidade e utilidade nas sociedades antigas mas também nas nossas sociedades modernas. 

Reflectir e debater sobre o papel do Direito e da justiça dentro da sociedade. 

Sinopse  

Ética e filosofia do Direito; o jusnaturalismo e o positivismo: o debate clássico; novas correntes jus 

filosóficas; o conhecimento do Direito; o fundamento da observância das normas jurídicas e das 

decisões judiciais; a justiça e a validade do Direito.  
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4.7.32 DIR 090 – Finanças Públicas 

Objectivos  

Ser capaz de compreender as Finanças Públicas. O estudante deverá adquirir conhecimentos básicos 

sobre o fenómeno e o pensamento económico-financeiros e sobre as políticas financeiras, bem 

assim, que dominem a teoria geral e o enquadramento e o regime legal geral das finanças públicas 

cabo-verdianas, num contexto de integração e globalização.  

Sinopse   

Conceito de finanças públicas e de actividade financeira; finanças públicas, economia, doutrinas e 

sistemas económicos; Estado e finanças públicas; noções básicas sobre políticas financeiras; o 

pensamento financeiro; finanças públicas e Direito financeiro; fontes de Direito financeiro; 

evolução e enquadramento legal das finanças públicas em Cabo Verde; o património público; o 

orçamento do Estado; as despesas públicas; as receitas públicas.  

4.7.33 DIR 021 - História do Direito 

Objectivos  

Contribuir para a formação jurídica dos alunos, permitindo-lhes, em especial, verificar que nem 

sempre existiu uma identificação do direito com a lei. O estudante deverá tomar de consciência da 

importância e do papel do Direito Romano na história do direito privado europeu e sua influência 

na construção do nosso Direito. Dominar toda a história do Direito, explicando os condicionalismos 

históricos e sociais que favoreceram a sua génese. Aprofundar a consciência de que a história é um 

produto das decisões e acções humanas. 

Sinopse  

A história geral e a história do Direito; problemas de periodização; o costume; o Direito divino; o 

Direito canónico; Portugal o papado; a realeza; as cortes; O Direito Romano: conceito; Épocas 
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históricas e sua caracterização; Preceitos jurídicos (iurispraecepta); Direito civil (iuscivile), direito 

honorário (iushonorarium) e direito pretório (iuspraetorium); Fontes do direito civil (iuscivile): 

Costume (mores maiorum, consuetudo, usus), Lei (lexrogata), Plebiscito (plebiscitum), 

Senatusconsulto (senatusconsultum), Constituição imperial (constitutioprincipis), Jurisprudência 

(iurisprudentia); O Corpus IurisCivilis: Elaboração, finalidades e importância, Partes da 

compilação e respectivo conteúdo; O Direito Romano depois do Corpus IurisCivilis: No Oriente, 

No Ocidente; Defesa dos direitos: A acção (actio)e o direito(ius), O sistema das fórmulas (agere 

per formulas). Breve referência às fases (iniure e apudiudicem) e à fórmula processual; Delitos: 

Noções gerais, Furto (furtum), Roubo (breve referência), Injúria (breve referência), Dano causado 

com injúria (damnuminiuriadatum); O direito cabo-verdiano. 

4.7.34 CCO 094 – Inglês Técnico 

Objectivos  

Consolidar conhecimentos básicos da língua permitindo a sua atualização no contexto da futura 

profissão.  Compreender, discutir e redigir textos sobre temas relacionados com a área científica e 

laboral. Dominar vocabulário e terminologia específicas. Desenvolver e consolidar as competências 

escritas e orais exigidas para uma comunicação eficaz em contexto profissional. Ser capaz de 

consultar a bibliografia específica em língua inglês. 

Sinopse 

Gramática funcional da língua inglesa.  Simulação e jogo de papéis próprios da área. Compreensão 

de documentos orais e audiovisuais autênticos sobre assuntos gerais e profissionais. Produção de 

textos expositivos e argumentativos mais típicos da área: cartas, resumos, relatórios e comentários 

da área. 
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Exprimir sentimentos, opiniões, criticas, obrigações, dar ordens, fazer recomendações, pedir e dar 

conselhos e informações. Compreender em pormenor o que se diz em língua; tomar a iniciativa da 

palavra; saber falar na sua vez e encerrar uma conversa, quando quer; adaptar-se as mudanças de 

sentido e de estilo, que ocorrem, normalmente, numa conversa; corrigir os erros que provocaram 

mal-entendidos e controlar, de modo consciente, o discurso para os evitar. Situar-se no espaço; 

comparar objectos, lugares, pessoas, hábitos; identificar informação precisa em textos complexos; 

compreender e produzir textos descritivos, informativos ou narrativos simples, a través do uso das 

competências gramaticais apropriadas  

4.7.35 DIR 022 - Introdução ao estudo do Direito 

Objectivos  

Pretende-se iniciar os estudantes ou consolidar iniciação tida no ensino secundário sobre o que é o 

Direito, as suas fontes, para que serve e que importância real assume na vida quotidiana das 

pessoas. O aluno deverá ser capaz de conhecer de uma forma mais aprofundada as questões 

jurídicas. O aluno deverá obter conhecimentos sólidos que lhe permitam identificar os problemas 

jurídicos no contexto cabo-verdiano.   

Sinopse  

Sociedade, poder, Estado e Direito; criação do Direito pelo Estado; Ideia de Direito; Direito e 

regulação da vida social; Direito, valores e opções fundamentais; Fontes do Direito e Fins do 

Direito. 

4.7.36 DIR 095- Meios Alternativos de Mediação de Conflitos 

Objectivos 

O aluno deverá obter conhecimentos sobre os mecanismos alternativos de resolução dos conflitos 

quer dizer os meios não contenciosos. Dominar e aprofundar de modo muito pragmático os 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos na área. O aluno deverá ter o domínio dos 
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procedimentos não contenciosos dos conflitos. Reflectir sobre os meios alternativos de mediação 

dos conflitos no contexto cabo-verdiano. 

Sinopse 

Princípios, fins e objectivos dos Meios Alternativos de Resolução dos conflitos. Compreender os 

meios não contenciosos de Mediação de conflitos. Os meios não contenciosos de resolução dos 

Conflitos no caso específico de Cabo Verde.  

4.7.37 MEM004 – Memória de Licenciatura ou projecto final 

 
Objectivos  

 

Demonstrar a capacidade de aluno de realização de trabalho científico minimamente original. 

Incentivar o aluno a realizar pesquisas bibliográficas aprofundadas na área científica do curso. 

Aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso a resolução de algum problema 

científico. 

Sinopse 

Revisão crítica da bibliografia relacionada com o tema analisado. Aplicação dos conhecimentos 

teóricos a um corpus de exemplos reais. Utilização correcta das metodologias científicas, 

verificação das hipóteses levantadas e formulação correcta das conclusões. 

4.7.38 DIR 094- Práticas Jurídicas 

Objectivos  

Aprofundar os conhecimentos académicos dos alunos, constituindo-se como uma mais-valia 

profissional que permitirá uma melhor integração no mercado de trabalho. 
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Dado o desenvolvimento das realidades socioculturais, económicas e jurídicas, torna-se crucial que 

os estudantes adquiram competências que os ajudem a aprofundar e a diversificar os seus 

conhecimentos técnicos para um melhor exercício da Prática Forense. Adquirir sensibilidade para as 

questões de ética e deontologia no exercício de profissões jurídicas, criando uma cultura de 

exigência do seu rigoroso cumprimento e conhecendo aprofundadamente as regras de ética e 

deontologia vigentes em Cabo Verde. 

Sinopse  

Formação jurídica e conhecimentos técnicos que permitam uma visão prática do exercício forense. 

Identificar as principais matrizes do exercício da advocacia; aplicar conhecimentos forenses através 

de Metodologias práticas; desenvolver estratégias de intervenção forense. 

Conceitos de ética e deontologia; códigos de conduta internacionais relativos às profissões 

jurídicas; estudo comparado de códigos de conduta de profissões jurídicas; ética e deontologia dos 

magistrados, dos advogados, dos oficiais de justiça, dos registos e do notariado, dos agentes 

policiais e dos agentes dos serviços prisionais em Cabo Verde. 

4.7.39 DIR 052 - Direito das Empresas 

Objectivos  

Proporcionar aos discentes que escolherem esta variante um conjunto de aptidões necessárias ao 

domínio das questões ligadas aos negócios do mundo empresarial, desde a negociação de 

estabelecimento comercial aos diversos contratos que são celebrados pelas Empresas, as garantias 

financeiras e responsabilidade civil das mesmas.  

Sinopse 
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 O problema da Empresa como objecto de negócios; a negociação do estabelecimento e 

determinação do estabelecimento; a problemática da determinação do estabelecimento na 

negociação do estabelecimento; a Empresa e o contrato; os contratos de financiamento: Leasing e f 

Factoring; as Garantias Bancárias; a Empresa e a responsabilidade: a responsabilidade civil pró 

produtos, a responsabilidade civil por serviços e a responsabilidade por dano ambiental. 

4.7.40 DIR 085 - Teoria Geral do Direito Civil2 

Objectivos  

O estudante deverá ser capaz de: 

Aplicar a situações específicas o regime jurídico do objecto da relação jurídica; Indicar as 

classificações dos factos jurídicos em geral, bem como aplicar na prática o regime da aquisição, 

modificação e extinção das relações jurídicas; Identificar os elementos e as classificações dos 

simples actos jurídicos e dos negócios jurídicos; Aplicar na prática, discutindo os vários pontos de 

vista da solução do problema, no plano legal e doutrinal, o regime jurídico da declaração negocial, 

da interpretação e integração dos negócios jurídicos, da divergência entre vontade e a declaração, 

dos vícios da vontade e da representação nos negócios jurídicos; Definir o objecto negocial e 

indicar os requisitos e as suas consequências legais; Indicar os elementos acidentais dos negócios 

jurídicos; Definir e distinguir os regimes jurídicos da ineficácia e da invalidade dos negócios 

jurídicos; Explicar o significado e a relevância do contrato; A qualificação dos negócios jurídicos; 

O conteúdo dos negócios jurídicos; A forma dos negócios jurídicos; Situações jurídicas, relações 

jurídicas e direitos subjectivos; O tempo e a estabilização das situações jurídicas. 

Sinopse  

Negócio jurídico: factos jurídicos e negócio jurídico; Formação do negócio jurídico; Conteúdo do 

negócio jurídico; Interpretação e integração do negócio jurídico; Vícios da vontade e da declaração; 

Valores negativos do negócio jurídico. 
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4.7.41 DIR048- Registos e Notariado 

Objectivos 

Pretende-se que os estudantes apreendam a relevância dos registos e do notariado e adquiram o 

conhecimento aprofundado da legislação que os regula e da sua prática em Cabo Verde, num 

contexto de integração e globalização e numa perspectiva de reforma.   

Sinopse  

Certeza jurídica e fé pública; noção, objecto e valor dos registos; noção, objecto e valor dos actos 

notariais; evolução dos registos e notariado no mundo e em Cabo Verde; sistemas comparados de 

registo e notariado; registo civil; registo predial, registo comercial; registo automóvel, registo de 

navios; outros registos; notariado; privacidade e protecção de dados pessoais nos registos e 

notariado; caminhos para a reforma dos registos e do notariado; a privatização. 

4.7.42 SOC144- Seminário de Teoria e Prática Científica  

  Objectivos 

Compreender os conceitos da descoberta e da justificação científica, o seu relacionamento com 

outras formas de construção do real e o seu impacto na tecnologia e no domínio da natureza. 

Reconhecer a génese, desenvolvimento e impacto das estruturas heurísticas utilizadas na ciência. 

Dominar ferramentas básicas do método científico. No final da UC o aluno deve ser capaz de: 

identificar a heurística científica; Descrever os cânones da ciência contemporânea; Conhecer a 

complementaridade entre leis clássicas e estatísticas; Compreender o relacionamento entre ciência, 

tecnologia e ética; Saber utilizar instrumentos específicos de investigação e dominar a linguagem da 

ciência. 
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Sinopse 

Desenvolvimento da ciência como conhecimento e actividade. O saber a ciência e a epistemologia. 

A Epistemologia no quadro das Ciências Sociais. Saber científico e pré-saber. Tecnologia, Ética e 

Sustentabilidade. Criação científica e literacia científica. 
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Corpo Docente 
A UniPiaget dispõe de um corpo docente formada e qualificada com anos de experiência na área de ensino, investigação e 
actuação na área empresarial. 

Primeiro ano / 1° Semestre 
   

Área científica  Disciplina Professor 

Grau 

Académico 

CCO Comunicação e Expressão 
            Jéssica Ramos Lopes                 Mestre 

DIR História do Direito 
Georges Fortes                 Doutor   

DIR Introdução ao Estudo do Direito 
Daniel Barros                 Mestre 

DIR 
Direito Constitucional e Ciência 

Política 1 

Maria Santa de Pina Licenciada 

ECO Economia política  
Domingos Veiga Mendes                Mestre 

Primeiro ano / 2° Semestre 
   

Área 

científica  Disciplina Professor 

Grau  

Académico 

CCO Inglês Técnico 
 Saidu  Bangura Mestre 

DIR Direito Administrativo 1 
   Karine Brandão Pires Monteiro Licenciada 

DIR Teoria Geral do Direito Civil 1 
Daniel Barros   Mestre 

FIL Filosofia do Direito 
           Luís Manuel Correia de Sá  Mestre 

DIR Direito Constitucional e Ciência Política2 
 Aristides R. Lima                    Mestre 

 

 


