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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242211;8437211 - Direitos Reais 

Ano 2 Semestre 3 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 e Marlene Mendes 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 A presente Unidade Curricular  de “Direitos Reais” irá trabalhar a partir das noções de coisa e de direitos reais, como direi tos de 
natureza privada, patrimoniais e cujo objeto consiste, essencialmente, em coisas corpóreas. Aprofundando a noção, âmbito de  
aplicação e sentido dos Direito Reais, proceder-se-á à sua classificação e identificação de princípios orientadores. Numa 
perspetiva de observação sobre a realidade social correspondente a tal noção integrar -se-á a noção de posse e de propriedade. 
Distinguindo-se esta última face aos direitos reais menores. Ao estudo destes conteúdos acresce a realização de abordagem, 
essencialmente prática, dos direitos reais de garantia e de aquisição. O objetivo é dotar os alunos de todos os conhecimentos  
necessários ao desempenho da sua atividade como solicitador num domínio por excelência de desenvolvimento da sua 
atividade profissional diária.     

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1) Os Direitos Reais, âmbito de aplicação e sentido; as suas fontes positivas e constitucionalização; 

2) As características e conceções sobre os direitos reais; 

3) Classificação dos direitos reais: posse, direito de propriedade, direitos reais menores; 

4) Os princípios inerentes aos direitos reais; 

5) A posse; 

6) A propriedade; 

7) A propriedade de imóveis e a propriedade de móveis. As restrições por razões de interesse público e de interesse 
privado aos poderes do proprietário de imóveis; 

8) A compropriedade; 

 9) A propriedade horizontal; 

10) O usufruto, uso e habitação; 

 11) O direito de superfície; 

12) As servidões prediais; 

 13) Os direitos reais de garantia e os direitos reais de aquisição.  
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular de “Direitos Reais” tem como desiderato fornecer aos estudantes conhecimentos cruciais para o 
desempenho da atividade profissional de qualquer solicitador, tanto mais face à crescente desformalização que se tem vindo a 
verificar. Efetivamente, a apreensão de conteúdos relativos à posse, direito de propriedade, direito de usufruto, direito de 
superfície e restantes direitos reais de gozo, aquisição ou garantia numa perspetiva dogmática e  prática, permitirá com rigor 
pensar, analisar, equacionar, elaborar e resolver todas as questões relacionadas com os direitos reais desde o modo de 
constituir cada um deles ao modo como se defender cada um deles, sempre numa perspetiva de direito substantivo.  Assim, os 
conteúdos da u.c. estão claramente relacionados e direcionados para os objetivos a atingir.       

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão utilizadas metodologias de ensino ativas que permitam a aquisição do conhecimento e o envolvimento do estudante no 
estudo da normatividade objeto de estudo da u.c. 

Recorrer-se-á a diferentes estratégias de ensino e aprendizagem, nomeadamente, Aulas  expositivas; Debates em pequeno e 
grande grupo; Análise de casos práticos; Dinâmicas de grupo; Pesquisa de jurisprudência e  outra documentação on -line; 
Estudo orientado realizados quer através de um trabalho em sala de aula quer de um trabalho orientado para realizar fora da 
sala de aula mas cujos conteúdos se complementam. 

A Unidade Curricular tem suporte complementar na plataforma Moodle     

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

O estudo e adoção dos conhecimentos conceptuais próprios desta área do conhecimento  através da realização de estudos de 
caso, pesquisa de jurisprudência  e aulas expositivas permitirá atingir todos os objetivos de aprendizagem propostos pela u.c ., 
especialmente no que concerne ao conhecimento do regime jurídico e respetiva interpretação judicial. Por seu lado a pesquisa, 
leitura e reflexão sobre a jurisprudência permite concretizar o estudo e aproximá-lo da realidade do dia-a-dia, do modo como os 
problemas relacionados com os direitos reais encontram, efetivamente, resposta. Aulas expositivas e exercícios práticos 
permitem aprender a “pensar e aplicar” os direitos reais  e habilitam os estudantes a desenvolver a sua atividade própria e d e 
modo independente.       

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação consiste na realização um teste escrito (50%) e de uma prova oral (50%, com nota mínima). O recurso será realizado 
através de uma prova oral (100%).      

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- ASCENÇÃO, José de Oliveira. 2000. Direito Civil – Reais, 5ª edição reimp., Coimbra: Coimbra Editora; 

- CORDEIRO, António Menezes. 2000. Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, tomo II – Coisas, Coimbra: Almedina; 

- CORDEIRO, António Menezes. 2014. A Posse: Perspectivas Dogmáticas Actuais, reimpressão da 3ª edição, Coimbra: 
Almedina; 

- JUSTO, A. Santos. 2010. Direitos Reais, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora; 

- LIMA, Fernando Andrade Pires de, VARELA, João de Matos Antunes. 1987. Código Civil Anotado, vol. III (com a colaboração 
de Manuel Henrique Mesquita), 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora; 
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