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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242219;8437219  - Direito Obrigações II 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 380 ECTS: 6 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Paulo Daniel Cavaco/Marinêz de Oliveira Xavier 

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): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular de Direito dos Contratos incide no estudo dos vários contratos existentes no nosso ordenamento jurídico.  
Para o efeito, distingue contratos de direito civil de contratos de direito comercial, identifica os respectivos princípios. Alguns dos 
contratos mais utilizados na prática diária são objecto de análise específica, como o contrato de compra e venda, a locação, a 
empreitada e o mandato. Contribui esta U.C. para especificar alguns conhecimentos base já adquiridos em Direito das 
Obrigações e em Direito Comercial.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Com o objectivo de dar a conhecer o direito contratual em geral e as principais modalidades de contratos que se realizam no 
nosso ordenamento jurídico, a presente U.C. incluirá os seguintes conteúdos:  

1) Função e evolução histórica do direito dos contratos;  

2) O princípio da tipicidade do direito contratual e os seus principais reflexos;  

3) O conteúdo dos contratos;  

4) Formação dos contratos;  

5) Sentido, estrutura e conteúdo dos contratos (o consenso, a eficácia, o objecto, as pessoas e as funções);  

6) Algumas contratuais cláusulas típicas;  

7) Os contratos de adesão, as cláusulas contratuais gerais e a protecção dos consumidores;  

8) A duplicação do regime dos contratos: os contratos civis e os contratos comerciais;  

9) Os contratos de compra e venda, doação, mútuo, comodato, locação, empreitada e mandato, depósito, trabalho, parceria 
pecuária, jogo e aposta. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Para obter sucesso nesta unidade curricular o estudante demonstrará que é capaz de:1. Apreensão e compreensão das normas 
e regimes que integram e que regulam a o direito contratual português, identificando os princípios fundamentais do direito do s 
contratos civis e comerciais.  

2. Avaliar a relevância actual das normas e regimes jurídicos destinados a proteger os consumidores no âmbito das relações 
contratuais.  

3. Capacidade de interpretação e aplicação de textos jurídicos em contexto, nomeadamente no âmbi to da análise e formulação 
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de cláusulas de contratos de compra e venda, de locação, de empreitada e de mandato.  

4. Capacidade de resolução de problemas jurídico-contratuais e análise da validade das cláusulas constantes nos diversos 
contratos em estudo e nos contratos em geral.  

5. Capacidade de pesquisa de informações jurídicas através das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

.São utilizados 2 modelos pedagógicos no ensino presencial desta u.c.: a) Sessões teóricas, onde são expostos os conteúdos 
programáticos por parte do docente. A exposição segue o modelo participativo, onde o aluno além de ouvir e aprender com o 
professor será estimulado a participar, formular questões e demonstrar compreensão. b) Sessões práticas, onde o docente 
assume As aulas tradicionais serão sobretudo destinadas ao debate de temas e à realização de exercício de aplicação de 
conhecimentos. Na versão a distância, existirão sessões síncronas semanais entre os docentes e os alunos. 

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

 A aquisição das competências pelos alunos e o cumprimento dos objectivos propostos será realizado recorrendo a aulas 
teórico-práticas, onde de modo articulado se discutirá e reflectirá sobre o âmbito normativo em vigor. Assim, serão 
equacionadas situações práticas do dia-a-dia. Realizar-se-á pesquisa de jurisprudência, análise de cláusulas contratuais e 
leitura de textos especializados. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação comportará sempre 50% em avaliação contínua, e os outros 50% em oral. A avaliação em recurso ou melhoria, 
bem como épocas especiais comportará um exame oral a valer 100%. No Guia de cada unidade curricular serão especificados 
os métodos de ensino e os momentos de avaliação propostos para esse Semestre, submetidos a aprovação pela Comissão 
Técnico- Científica e Pedagógica do Ciclo de Estudos  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

BIBLIOGRAFIA DE BASE: 

1. Almeida, Carlos Ferreira de. 2005. Contratos I: Conceito, Fontes, Formação, 3ª edição, Coimbra: Almedina;  

2. Idem. 2011. Contratos II: conteúdo. Contratos de troca, 2ª edição, Coimbra: Almedina;  

3. Oliveira, Nuno Manuel Pinto. 2011. Princípios de direito dos contratos, Coimbra: Coimbra Editora;  

4. Teles, Inocêncio Galvão. 2002. Manual dos Contratos em Geral – Refundido e actualizado, Coimbra: Coimbra Editora.  

5. Almeida, Carlos Ferreira de. 2005. Direito do Consumo, Coimbra: Almedina;  

6. Cordeiro, António Menezes (coord.). 1991. AAVV, Direito das Obrigações, 3º Vol., Contratos em Especial, Compra e venda, 
Sociedade, Mútuo, Mandato, Empreitada, 2ª Ed. Lisboa: AAFDL;  

7. Idem. 2001. Manual de Direito Comercial, I Vol. Coimbra: Almedina.  

8. Leitão, Luís Teles de Menezes. 2005. Direito das Obrigações, Vol. III – Contratos em Especial, 3ª Ed. Coimbra: Almedina;  
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