
                                                                                 
 

 

Mestrado em Direito Transnacional da Empresa e das 

Tecnologias Digitais 

 

1. Caracterização geral do curso 

 

Grau: Mestrado 

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela e 

Universidade do Minho. 

Área científica: Ciências Sociais e Jurídicas 

Número de créditos ECTS: 90 

Duração: 3 semestres 

Regime de funcionamento: Outro (b-learning) 

Local onde o programa será ministrado: Universidade do Minho - Campus de 

Gualtar; Universidade de Santiago de Compostela, Campus Vida (Campus 

Universitario Sur). 

Línguas do programa: Castelhano, Português e Galego  

 

 

Descrição do curso  

O Mestrado em Direito Transnacional da Empresa e das Tecnologias Digitais 

pretende dar uma oferta formativa inovadora na área do Direito Internacional 

Privado, do Direito dos Negócios Internacionais, do Direito da Empresa, do 

Direito da União Europeia e no âmbito dos problemas jurídicos que resultam da 

utilização das tecnologias digitais, que são estudadas de forma transversal em 

todas as disciplinas. Como abarca conteúdos de direito internacional, de direito 

português e de direito espanhol pretende dar competências a licenciados em 

Direito para exercer a uma profissão jurídica, em geral, no mercado de trabalho 

internacional e, especificamente, em Portugal e em Espanha, pretendendo 

abranger alunos oriundos de países lusófonos e de países hispânicos, 

promovendo uma identidade jurídica comum e uma reflexão sobre os problemas 

jurídicos partilhados pelas ordens jurídicas que integram este universo. 



                                                                                 
 

O actual quadro regulamentar sobre tecnologias digitais, especialmente a 

inteligência artificial, tanto a nível da UE, como a nível português e espanhol, está 

longe de estar consolidado. Os direitos fundamentais ou os direitos dos 

trabalhadores podem ser afectados, tanto pela actividade empresarial como pelas 

administrações, se as tecnologias digitais não forem utilizadas de forma 

responsável e fiável, para o que é necessário um quadro jurídico eficiente. Por 

esta razão, é necessário que os licenciados em Direito tenham competências 

suficientes para lidar com ambientes de trabalho digitalizados ou que exijam a 

resolução de problemas legais ligados às tecnologias digitais. A realidade actual 

da Euroregião Galiza-Norte de Portugal mostra que existe um número crescente 

de empresas que prestam serviços num país a partir de outro, empresas com sede 

na Galiza e Portugal ao mesmo tempo, e trabalhadores transfronteiriços. As 

relações jurídicas que derivam desta realidade afectam, portanto, o exercício da 

profissão de advogado nos seus diferentes aspectos, tendo em conta a procura 

de profissionais com sólidos conhecimentos das empresas que operam nos dois 

países. O mestrado proporciona uma sólida formação jurídica em direito da 

tecnologia digital e direito transfronteiriço, dotando os estudantes de 

competências suficientes para poderem operar com sucesso na nova era digital. 

O Mestrado em Direito Transnacional da Empresa e das Tecnologias Digitais 

pretende ainda dotar os alunos de competências para a investigação científica 

em Direito. Tem ainda uma forte componente prática, pela inserção dos alunos 

em ambiente de estágio, em empresas, entidades públicas e organizações 

privadas, altamente digitalizadas, sob supervisão docente, permitindo ao aluno o 

contacto com a aplicação em contexto de emprego dos conteúdos lecionados no 

Mestrado. 

 

2. Objetivos e competências do programa 

 

Objetivos gerais 

O Mestrado em Direito Transnacional da Empresa e das Tecnologias Digitais visa 

fornecer uma sólida formação pós-graduada na área do Direito transnacional da 

empresa e das tecnologias digitais, com uma robusta componente de direito 

internacional privado, de direito da União Europeia, de direito português, de 

direito espanhol e de direito comparado. Apresentando um conteúdo formativo 

diversificado e inovador, com uma forte vertente de direito aplicado às novas 

tecnologias, constitui uma oferta formativa particularmente atrativa. Pretende dar 

competências a licenciados em Direito para exercer a uma profissão jurídica no 



                                                                                 
 

mercado de trabalho internacional em geral e, especificamente, em Portugal e 

Espanha, consolidando também o Espaço Fronteiriço de Ensino Superior e de 

Investigação da Euro-região Norte de Portugal-Galiza e entre Portugal e Espanha, 

qualificando recursos humanos que dominem as especificidades jurídicas das 

atividades transfronteiriças. 

 

Conhecimentos e competências a desenvolver pelos estudantes 

• Utilizar conceitos e estruturas do sistema jurídico português, espanhol e 

europeu, nas áreas mais avançadas da tecnologia 

• Compreender os principais desafios jurídicos colocados ao esforço de 

integração da euro-região Norte de Portugal-Galiza 

• Refletir sobre a especificidade das relações jurídicas internacionais 

• Problematizar os desafios jurídicos e éticos inerentes às novas tecnologias 

e como estas estão atualmente ao serviço 

• das profissões jurídicas  

• Conhecer o regime jurídico e utilizar os meios de cooperação judiciária em 

matéria civil e comercial 

• Capacitar os alunos com conhecimentos sobre o regime jurídico dos meios 

de resolução alternativa de litígios internacionais 

• Dotar os alunos de uma imersão formativa em contexto profissional 

• Dar competências aos alunos para exercer a uma profissão jurídica no 

mercado de trabalho internacional 

• Estimular a criação de redes de trabalho internacionais 

• Habilitação de conhecimentos relativamente a investigação científica 

 

 

3. Requisitos de acesso e critérios de admissão 

 

Número de vagas: 30 

Condições específicas de ingresso: 

a) Grau de licenciado na área do Direito ou equivalente legal;  

b) Grau académico superior estrangeiro na área do Direito, não referido nas 

alíneas a), conferido na sequência de um ciclo de estudos organizado de 

acordo com os princípios do processo de Bolonha por um Estado aderente 

a este Processo;  



                                                                                 
 

c) Grau académico superior estrangeiro, não referido na alínea a), que seja 

reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo 

órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento do 

ensino superior onde pretendem ser admitidos;  

d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, na área do 

Direito, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização 

deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente 

do estabelecimento do ensino superior onde pretendem ser admitidos. 

 

Complementos de formação:  Não 

 

 

4. Atividades formativas/ plano de estudos 

O programa do mestrado UNISF em Direito Transnacional da Empresa e das 

Tecnologias Digitais desenvolver-se ao longo de 3 semestres e inclui as unidades 

curriculares apresentadas na tabela seguinte:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 semestres (2 letivos + 1 dissertação) 

 

 

Unidade Curricular Duração  ECTS 

Direito dos contratos na ordem jurídica portuguesa Semestral (S1) 5 

Responsabilidade civil na economia digital Semestral (S1) 5 

Dimensão transfronteiriça e internacional do Direito da 

empresa 

Semestral (S1) 5 

Contratos internacionais Semestral (S1) 5 

Metodologia da investigação científica em Direito Semestral (S1) 5 

Opção I Semestral (S1) 5 

Direito dos contratos na ordem jurídica espanhola Semestral (S2) 5 

Cooperação europeia em matéria civil e comercial Semestral (S2) 5 

Direito da Tributação Internacional e da economia 

digital 

Semestral (S2) 5 

Direito Público Transnacional e Proteção de Dados Semestral (S2) 5 

Práticas externas em Direito Transnacional da Empresa 

e das tecnologias digitais 

Semestral (S2) 5 

Opção II Semestral (S2) 5 

Dissertação Semestral (S3) 30 



                                                                                 
 

 

Linhas de investigação associadas ao Mestrado 

Direito da Empresa 

Direito Internacional Privado 

Cooperação Judiciária em Matéria Civil 

Resolução Alternativa de Litígios Internacionais 

Comércio Internacional 

Sociedade Digital e Economia Digital. 

Administração digital. 

Inteligência artificial e administração pública. 

Indústria 4.0. 

Digitalização da sociedade e das empresas. 

Regulação da inteligência artificial.  

Normalização e auto-regulação das tecnologias digitais. 

Grandes dados 

Internet das coisas. 

Fintech e insurtech. 

Blockchain 

Cidades Inteligentes e Territórios Inteligentes. 

Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social 

Tributação internacional. 

Direito do trabalho e novas tecnologias. 

Plataformas digitais. 

Governança Corporativa. 

Protecção do investidor. 

Propriedade Intelectual. Patentes. Marcas registadas. 



                                                                                 
 

Protecção de dados. 

Direitos Fundamentais. 

Segurança e defesa nacional e europeia. 

Economia verde. 

Economia azul. 

 

5. Recursos materiais e equipamentos  

As Salas de Mestrado da Escola de Direito da UMinho estão equipadas com um 

computador, mais dois auditórios de elevada qualidade acústica; Biblioteca de 

Direito; Biblioteca Geral da Universidade do Minho (biblioteca física; biblioteca 

digital que engloba um relevante conjunto de recursos bibliográficos digitais de 

suporte às atividades de ensino, investigação e aprendizagem, como o acesso ao 

RepositóriUM; eRevistas/eBooks; edições digitais, bases de dados, biblioteca b-

on); Serviços de Documentação da Universidade do Minho; 4 Salas de Seminário 

da Escola de Direito equipadas com um computador;  e Gabinete Técnico de 

Apoio aos utilizadores. 

Na Faculdade de Direito da USC, os recursos materiais disponíveis são todos os 

existentes no edifício da Faculdade: 11 salas de aula; 9 Salas de aula de seminário; 

espaços para trabalhos dos alunos; sala de Leitura; Biblioteca Universitária 

“Concepción Arenal”. 

Especificamente a Escola de Direito da UMinho dispõe de: 8 computadores 

portáteis; rede sem fios com Internet;  Correio eletrónico; Equipamento de 

videoconferência; Sistema de distribuição, captura, edição e gravação de som; 

Sistema de distribuição, captura e edição e gravação de vídeo; Equipamento de 

fotocópias; Equipamento de digitalização de documentos; Máquina fotográfica 

digital; Equipamento de interpretação de conferencia (tradução Simultânea); 12 

Projetores Multimédia (7 fixos e 5 móveis); Leitor de Blue ray. 

A Faculdade de Direito da USC dispõe do Campus Virtual (ensino-aprendizagem 

desenvolvidos na Universidade de Santiago de Compostela com plataforma 

institucional; Office365; Licença Zoom; a Biblioteca Virtual (além da Biblioteca 

física, a USC possui amplo acesso a Bancos de Dados, revistas e livros eletrônicos). 

A Biblioteca Concepción Arenal” tem 1 scanner; 41 postos informatizados (Aula 

Universia); 7 PCs para consultar o catálogo; 3 PCs para consulta de bases de dados 

e Internet. 



                                                                                 
 

 

6. Empregabilidade 

 

De acordo com os dados e estatísticas de cursos superiores do Ministério da 

Educação português, a percentagem de desempregados inscritos no IEFP na área 

de Direito, em 2018, é de 3,9%, o que significa que existe um elevado grau de 

empregabilidade na área do Direito. Os dados de empregabilidade dos 

licenciados em Direito, referentes a Espanha, são menos animadores, com 

tendência a melhorar nos últimos anos referenciados. Os dados mais recentes 

publicados pelo Ministério da Ciência, Inovação e Universidades espanhol, 

publicados no ano de 2019, referentes à afiliação na Segurança Social dos 

graduados por área de estudo na Espanha, indica esta teve um crescimento de 

30,7%, entre 2015 e 2018, relativamente a licenciados em Direito. Estes números 

refletem uma subida consistente e positiva em relação à empregabilidade dos 

licenciados em Direito em Espanha. Em relação aos advogados, há uma variação 

anual positiva de 3,77% na taxa de empregabilidade em Espanha, no ano de 2019. 

 

7. Coordenação e Contacto 

Coordenação conjunta Galiza-Norte de Portugal: 

Cesar García Novoa (Universidad de Santiago de Compostela) 

Morada: Faculdade de Direito. Campus Vida, Avenida do Doutor Ángel Jorge 

Echeverri, s/n, 15782 Santiago de Compostela, Espanha 

Tel: +34 881 814760 

e-mail: rea.investigacion@usc.es 

Web:  https://www.usc.es/gl/estudos/masteres 

 

Anabela Gonçalves (Universidade do Minho) 

Morada: Escola de Direito – Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-

057 Braga - Portugal 

Tel: +351 253 601 818 

e-mail: asgoncalves@direito.uminho.pt 

Web: https://www.jusgov.uminho.pt/pt-pt/investigadores/anabela-goncalves/ 

 

mailto:rea.investigacion@usc.es
https://www.usc.es/gl/estudos/masteres
mailto:asgoncalves@direito.uminho.pt
https://www.jusgov.uminho.pt/pt-pt/investigadores/anabela-goncalves/


                                                                                 
 

 

8. Informações gerais 

Universidade de Santiago de Compostela (USC): 

https://www.usc.es/gl/estudos/masteres 

Universidade do Minho (UMinho): 

https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/Paginas/Mestrados.aspx 

 

https://www.usc.es/gl/estudos/masteres
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/Paginas/Mestrados.aspx

