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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242209;8437209  - Ética e Deontologia Profissional 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Francisco Cravo/João Valadas 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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teórico-
prático 
(TP) 
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(PL) 

Trabalho 
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(TC) 
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(S) 

Estágio 
(E) 
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tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       
 

45 
 

            30                   50 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Esta U.C. tem por objetivo, a título de introdução ao curso, proporcionar aos alunos do 1º ano uma visão genérica da profissão e 
esclarecer todas as dúvidas que possam subsistir sobre a mesma, e, para além do conhecimento da história da profissão, trazer 
ao conhecimento dos alunos a relevância dos valores éticos e deontológicos pelos quais devem pautar a sua atitude e reger o 
exercício da profissão enquanto auxiliares da justiça, perante os seus constituintes e perante todos os outros agentes da justiça 
e a enorme importância e a seriedade com que devem encarar estes valores. Os alunos estudarão a legislação aplicável aos 
solicitadores e agentes de execução, nomeadamente o Estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos AExecução, os diversos 
regulamentos, preparando-os para uma prática profissional competente, reta, transparente e isenta. A par com a disciplina de 
Práticas de Solicitadoria procurar-se-á enquadrar os alunos com o funcionamento e a organização de um escritório de um 
solicitador.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 - A ÉTICA e a DEONTOLOGIA ;2 – A PROFISSÃO DE SOLICITADOR – Génese Histórica e Evolução ;3 – A ORDEM DOS 
SOLICITADORES e AEXECUÇÃO;4 – A PROCURADORIA ILÍCITA;5 – O SIGILO/SEGREDO PROFISSIONAL ;  6 – OS 
LAUDOS SOBRE HONORÁRIOS;7 – A AÇÃO DISCIPLINAR;  8 – AS NOVAS TECNOLOGIAS; 9 – UM MODELO DE 
ORGANIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO.   

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Garantir a confidencialidade e a segurança da informação, escrita e oral, adquirida enquanto profissional no respeito pelo sigilo 
profissional a que estarão vinculados no futuro; 

- Ter a capacidade e a flexibilidade de saber dirigir-se aos seus interlocutores em função das características destes, por forma a 
conseguir transmitir a mensagem pretendida.  

- Adquirir uma mentalidade de prestação de serviço com qualidade, eficiência e total transparência, assegurando assim uma 
relação de confiança e de longo prazo com os seus constituintes. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Em todas as unidades curriculares o ensino assentará na respectiva Página na plataforma Moodle, onde serão disponibilizados 
as informações e os conteúdos, bem como realizadas as actividades de aprendizagem. A plataforma será utilizada também 
para a interacção entre os docentes e os estudantes através de fóruns. 

As aulas tradicionais serão, sobretudo, destinadas à exposição e debate dos vários temas tratados e à realização de exercícios 
de aplicação de conhecimentos. Na versão à distância, existirão sessões síncronas semanais entre os docentes e os alunos. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Esta unidade curricular utilizará uma metodologia de aprendizagem centrada na apresentação de situações concretas da vida 
real do solicitador, as quais, deverão ser resolvidos pelos estudantes, através do conhecimento das matérias expostas e com o 
apoio do docente, e, sempre que possível, com o recurso às Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação contínua comportará, para além da resolução dos casos práticos, um trabalhos/relatório correspondente a 50% da 
nota e a realização de um exame oral com a ponderação de 50% da nota (sendo que na oral não será possível transitar sem 
obter a nota mínima de 9,5 valores). 

A avaliação relativa à época de recurso é feita através de uma oral com a ponderação de 100%. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

. Ética e Direito - Chaïm Perelman, Instituto Piaget Editora, Agosto 2009; 

. Segredo Profissional na Advocacia - Augusto Lopes Cardoso - CELOA - 1998; 

. Iniciação à Advocacia - António Arnaut - 10ª Edição - Coimbra Editora - 2009; 

. Estatuto (da Câmara) dos Solicitadores (e Agentes de Execução) Anotado e Comentado - Legislação e Regulamentação 
Complementares, Benjamim Silva Rodrigues, Editora: Quid Juris, 2010, 2.ª Edição 

. Os Solicitadores – Memória e Identidade. A Construção sócio histórica de uma profissão: 

    - Volume I – As raízes medievais e modernas da profissão. Polónia, Amélia 

    - Volume II – A institucionalização da profissão na época contemporânea. Alves, Jorge Fernandes - Edição Câmara dos 
Solicitadores, Lisboa, 2011. 

2. Legislação: 

. - A Lei 2/2013 de 10 de Janeiro – Regime Jurídico das Associações Profissionais. 

. Lei n.º 154/2015, de 15 de setembro, Estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2014/2015 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2016-01-06 


