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Plano de Actividades
1.

Praticas (art.2º, n.3, do Regulamento do CRED-DM)

O CRED-DM prosseguirá a sua série de Formação Prática (Praticum) durante todo o ano civil de 2013.
Na senda do ocorrido em 2012, o CRED-DM iniciará o mês de Janeiro de 2013 com o VI Ciclo de
Formação Prática, desta feita com especial incidência para a área processual civil.
Cada Formação terá a duração de 6 ou 8 horas, podendo o Curso ser imediatamente repetido,
consoante o número de inscritos.
Os ciclos de Formação Prática terão uma periodicidade bi-mensal, não obstando, que as datas sejam
ajustadas à disponibilidade do formador convidado.
Assim sendo, e para o Ano civil de 2013, encontram-se em Agenda:
1. Março de 2013 – Formação Prática em Direito Processual Civil (optica do Jurista). Formador
convidado: Dr. José Augusto Lourenço (Assessor do Secretário para a Segurança da RAEM);
2. Abril de 2013 – Formação Prática em Prática Processual Penal;
3. Maio de 2013 – Formação Prática em Prática Processual Civil (optica do Juiz);
4. Junho de 2013 – Formação Prática em Direito Societário;
5. Julho de 2013 – Formação Prática de Direito Processual Civil (óptica do Advogado);
6. Agosto de 2013 – Formação Prática em Retórica Forense (Formadores: Filipa Guadalupe e
Oscar Madureira).
7. Setembro de 2013 – Formação Prática em Prática Administrativa;
8. Outubro de 2013 – II Edição do Curso de Introdução ao Português Jurídico (Formadores:
Filipa Guadalupe e Oscar Madureira);
9. Novembro de 2013 - Formação Prática em Mediação Comercial.
2.

Conferências Reflexões ao Cair da Tarde (art.2º, n.3, do Regulamento do CRED-DM)

O CRED-DM – Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau, continuará a realizar
periodicamente (no mínimo bi-mensal) as suas sessões de Conferências e Debate ao final da Tarde,
tendo sempre por base matérias de relevante interesse jurídico na RAEM, assim como todos os grandes
temas de cariz transversal e mundial.
Priviligiaremos a vinda ao Território de Professores, Juristas e demais profissionais forenses de
reputável nível académico, partilhando um pouco do seu saber e conhecimento.

Para o primeiro trimestre de 2013, já temos agendada uma Conferência com o Senhor Dr. António
Lorena de Sèves, sobre a temática do Jogo Patológico.
3.

Seminários Internacionais (art.2º, n.3, do Regulamento do CRED-DM)

O CRED-DM em parceria com o Instituto do Conhecimento de Portugal (Abreu Advogados), realizará
dois seminários internacionais, um sob Direito Público (Junho de 2013), e um segundo sob Direito
Societário (Setembro/Outubro de 2013).
Estes seminários são passíveis de ter patrocinadores e ou apoios pontuais a cada uma das referidas
iniciativas.
4.

Apoios à publicação e lançamentos de Obras Jurídicas (art.2º, n.7, do Regulamento do

CRED-DM)
Cumprindo o disposto no Regulamento do CRED-DM e respectivos Estatutos da Fundação Rui
Cunha, apoiaremos, a título individual ou em parceria com Institutições externas, a edição e lançamento
de Livros (Teses de Mestrado e/ou Doutoramento e Manuais Jurídicos sobre o Direito de Macau).
Para o primeiro trimestre de 2013 está previsto o lançamento da primeira obra, a qual iniciará uma
colecção à qual apelidaremos de Teses.
A obra em causa tem o título Alienação Fiduciária em Garantia. Um Contrato Típico Socialmente Atípico, do
Mestre José Augusto de Carvalho Lourenço.
Esperamos lançar a referida obra com a presença do Senhor Professor Catedrático da Faculdade de
Direito de Coimbra, Professor Doutor António Pinto Monteiro, aquando da sua vinda a Macau, a qual
ocorre habitualmente em finais de Janeiro/Fevereiro de 2013.
Ainda no decurso do primeiro semestre de 2013, contamos lançar mais um Manual Jurídico de Macau,
desta feita um Manual de Direito Criminal, da autoria da Senhora Professora Teresa Lancry Robalo.
Este será o segundo Manual Jurídico a ser publicado sob a chancela da Fundação Rui Cunha, sendo que
o primeiro sob o titulo Teoria Geral do Direito Civil (editado em parceria com a Fundação Oriente), a sair
durante o primeiro trimestre de 2013, foi cabimentado em 2012.
5.

Revistas Jurídicas e Publicações Periódicas (art.2º, n.5, do Regulamento do CRED-DM)

O CRED-DM lançará em Janeiro de 2013, o número 1 da sua Revista Legisiuris – Macau em Revista.
Esta Revista de cariz totalmente técnico, visa dotar os profissionais forenses de artigos doutrinais e
comentários legislativos e jurisprudenciais.
A Revista é dirigida pela Coordenadora do CRED-DM, tendo como responsável técnico e colaborador
permanente, o Senhor Professor Doutor Jorge Godinho, Professor de Direito Comercial da
Universidade de Macau.

O número 2 da Legisiuris sairá em Março de 2013, o número 3 em Julho de 2013, e o número 4 em
Novembro de 2013.
Colaboram na Legisiuris, académicos e reputados profissionais forenses de Macau, assim como da China
Continental, Hong Kong e Portugal, entre outros.
Esta Revista é bilingue.
No primeiro trimestre de 2013, o CRED-DM lançará o número 2 da sua colectânea Pensar Direito, desta
feita sob o Tema Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Esta edição será bilingue.
Ao longo do ano de 2013, contaremos editar e lançar mais números desta colectânea, a qual deriva das
várias conferências inseridas no Ciclo Reflexões ao Cair da Tarde, realizadas em 2012 e a realizar ao longo
do ano de 2013.
No primeiro trimestre de 2013, o CRED-DM editará e lançará a Sebenta de Direito Registral Predial e
Comercial, da autoria do Senhor Dr. Vicente Monteiro, em versão bilingue.
Esta Sebenta será a primeira de uma coleccção de Apontamentos práticos decorrentes dos vários ciclos
de formação prática em Direito realizados durante o ano de 2012.
6.

Protocolos de Cooperação (art.2º. n.4, do Regulamento do CRED-DM)

A 4 de Janeiro de 2013, a Fundação Rui Cunha e o CRED-DM outorgarão com a Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, um Protocolo de Cooperação, o qual contemplará várias áreas
de actuação, designadamente a nível de Biblioteca Digital, Apoio Técnico-Científico, e oferta de
publicações próprias a fim de integrarem o acervo bibliotecário do CRED-DM.
Durante o Primeiro Trimestre de 2013 serão, igualmente, outorgados Protocolos de Cooperação com a
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, assim como com a Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa.
Ambos os Protocolos contemplarão várias áreas de actuação, designadamente a nível de Apoio
Técnico-Científico, e oferta de publicações próprias a fim de integrarem o acervo bibliotecário do
CRED-DM.
Durante o decurso do ano de 2013, é intenção do CRED-DM outorgar outros Protocolos de
Cooperação com Instituições Académicas de Ensino Superior.
7.

Acervo Documental (art.2º, n.2 e 8, do Regulamento do CRED-DM)

Intensificar-se-á a aquisição de livros e periódicos relativos a todas as áreas de interesse jurídico para o
Território da RAEM.

