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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura: Direito das Obrigações I – Turma da noite 

 
Unidade curricular 
Direito das Obrigações I – Turma da Noite 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Eduardo dos Santos Júnior 4 h por semana: 2 h - aulas teóricas; 2h - aulas práticas (uma subturma)  
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Mestre Catarina Pires (Aulas práticas em 2 subturmas; 2 h por semana em cada subturma); docente a definir, em 
relação às outras 2 subturmas (2 h por semana em cada subturma) 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Aquisição pelos alunos de conhecimento e competências teórico-práticas em Direito das Obrigações, a disciplina 
central do direito privado patrimonial e da vida económica das pessoas.  
 
Conteúdos programáticos 
I – Introdução 
1. O Direito das Obrigações como ramo de Direito e como disciplina do Curso de Direito 
2. A importância do Direito das Obrigações 
3. O Direito das Obrigações português: enquadramento histórico e de Direito Comparado 
4. Princípios fundamentais do Direito das Obrigações 
5. Conceito de obrigação.  
6. A obrigação natural 
7. Caraterísticas das Obrigações 
8. Distinção entre direitos de crédito e direitos reais 
9. Estrutura e natureza das obrigações 
10. Objeto da obrigação. Requisitos legais da prestação 
11. Modalidades das obrigações 
II – Constituição das Obrigações 
1. Enquadramento. Principais fontes das obrigações. 
2. Contratos 
2.1. Modalidades de contratos 
2. 2. Acordos intermédios 
2.3. Contratos preliminares 
2.3.1, Contrato-promessa 
2.3.2. Pacto de preferência 
2.4. Contrato a favor de terceiro 
2.5. Contrato para pessoa a nomear 
3. Negócios jurídicos unilaterais 
4. Responsabilidade civil 
4.1. Enquadramento. Modalidades. 
4.2. Responsabilidade civil delitual 
4.2.1 Por facto ilícito-culposo 
4.2.2. Pelo risco 
4.2.3. Pelo sacrifício 
4.3. A obrigação de indemnizar 
5. Gestão de negócios 
6. Enriquecimento sem causa 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Em Direito das Obrigações I, trata-se de uma Introdução e da constituição das obrigações, considerando as suas fontes 
principais, incluindo os contratos (consabidamente a mais importante) e a responsabilidade civil delitual (a segunda 
mais importante). Os alunos ficam, assim, habilitados com a dogmática e a técnica obrigacionais e com conhecimentos 
e competências efetivas no âmbito de Direito das Obrigações I, sendo, no segundo semestre, tais conhecimentos e 
competências completados com a cadeira de Direito das Obrigações I. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Aulas teóricas, com preocupação de serem claras, compreensivas e ilustrativas; aulas práticas, com aplicação das 
matérias, através da resolução de casos práticos. A avaliação obedece a dois modelos: avaliação contínua (que inclui a 
participação dos alunos nas aulas práticas e um teste de avaliação contínua) e avaliação final (exame escrito, com 
aplicação da matéria dada através de casos práticos). 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
O carácter teórico e prático do ensino, nos termos expostos, tem revelado, ao longo dos anos, resultados positivos, ao 
nível da aquisição de conhecimentos e competências por parte dos alunos, numa cadeira que, pelo seu alto nível 
técnico e dogmático, os habilita com instrumentos para uma melhor preparação de outras cadeiras do curso e para a 
sua vida profissional futura.  
 
Bibliografia principal 

  
I. Obras de referência  
CORDEIRO, António Menezes – Tratado de Direito Civil Português, II – Direito das Obrigações, Coimbra, tomos II (2010) 
e III (2010); Id.: Tratado de Direito Civil, vol. VI, Coimbra, 2012 (obra de referência) 
LEITÃO, Luís Menezes – Direito das Obrigações, vol. I, 10 ª ed. Coimbra, 2013 (obra de referência) 
II. Manuais 
COSTA, Júlio Almeida – Direito das Obrigações, 12ª ed., 2009 
OLIVEIRA, Manuel Nuno Pinto – Direito das Obrigações, I, Coimbra, 2005 
TELLES, Inocêncio Galvão – Direito das Obrigações, 7ª ed., Coimbra, 1997 
VARELA, João de Matos Antunes – Das Obrigações em Geral, vol. I, 10ª ed., Coimbra, 2000 (7ª reimpressão em 2010) 
III. Obras de introdução, síntese e apoio 
MARTINEZ, Pedro Romano – Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos, 3ª ed., Lisboa, 2011 
SANTOS JÚNIOR, Eduardo dos – Direito das Obrigações I. Sinopse Explicativa e Ilustrativa, 3ª ed., Lisboa, 2014 
IV. Casos práticos 
GOMES, Manuel Januário da Costa/BARATA, Carlos Lacerda – Direito das Obrigações. Casos Práticos e Outros Elementos 
para as Aulas Práticas, 2ª ed., 3ª reimp., Lisboa, 2007 
 
 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Graduation Course: Law of obligations I – Class of the Night 

 
Curricular unit 
Law of Obligations - Class of the Night  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Eduardo dos Santos Júnior:  4 h per week (2h – theoretical lessons; 2 h - practical lessons in one subclasse) 
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Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Master Catarina Pires (Practical lessons in 2 subclasses; 2 h per week in each subclass); another assistant not yet 
determined (2 other subclasses; 2 h per week in each subclass)  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
Acquisition by the students of knowledge and theoretical-practical competences in the field of the Law of Obligations, 
which is in the very heart of private Law and of the persons’ economic life  
 
Syllabus 
I – Introduction 
1. The Law of Obligations has a positive branch of the law and has a discipline of the law graduation course 
2. The importance of the Law of Obligations 
3. The portuguese Law of Obligations: history and comparative perspective 
4. Fondamental principles of the Law of Obligations 
5. The concept of obligation  
6. The ‘natural’ obligation (“obrigação natural”) 
7. Characteristics of the obligations 
8. Distinction between the obligations (credit rights) and the rights “in rem” (“direitos reais”/property rights) 
9. Structure and nature of the obligations 
10. Object of the obligation. Legal requirements 
11. Modalities of the obligations 
II – Constitution of the obligations 
1. Main sources of the obligations 
2. Contracts 
2.1. Modalities of contracts 
2. 2. In-between agreements (Acordos intermédios) 
2.3. Preliminary contracts 
2.3.1. The “Contrato-promessa” (the contract that originates the obligation of celebrating a determined contract in the 
future) 
2.3.2. The pact of preference (“Pacto de preferência”) 
2.4. Contract in favour of a third party 
2.5. The contract for a person yet to nominate (“contrato para pessoa a nomear”) 
3. Unilateral acts 
4. Torts 
4.1. Liability for breach of contract and liability for tort 
4.2. Torts’ liability 
4.2.1 Tort 
4.2.2. Strict liability  
4.2.3. Exceptional liability in case of a lawful act (“responsabilidade pelo sacrifício”) 
4.3. The obligation of indemnify (compensation by harm or loss) 
5. The negotiarum gestio 
6. Unjust enrichment 
 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
 The object of the Law of Obligations I consists in an Introduction to the Law of Obligations and the study of the main 
sources of obligations, including contracts (as known, the most important source of obligations) and torts (the second 
most important source of obligations). Students get familiarised with the dogmatic and technique of the obligations 
and obtain effective knowledge and competences in the field of the Law of Obligations, which are completed, in the 
second semester, with the Law of Obligations II.   
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Theoretical lessons, aimed to be clear, comprehensive and illustrative; practical lessons, where cases and materials are 
worked out, with the participation of the students. There are two methods of evaluation: continuous evaluation, 
namely in practical classes, including the participation of the students and a written test; and the final evaluation, 
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which includes a written test (consisting of cases to be resolved) and, eventually, an oral test. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The theoretical-practical character of the teaching, as above referred, has revealed positive results, all long the years, 
enabling the students to acquire knowledge and competences  in a discipline that, by its high technique and dogmatic 
level, give them the necessary instruments to be better prepared for other disciplines of the course and, in the future, 
for their professional life.   
 
Main Bibliography 

 
I. Reference textbooks  
CORDEIRO, António Menezes – Tratado de Direito Civil Português, II – Direito das Obrigações, Coimbra, tomos II (2010) 
e III (2010); Id.: Tratado de Direito Civil, vol. VI, Coimbra, 2012 (obra de referência) 
LEITÃO, Luís Menezes – Direito das Obrigações, vol. I, 10 ª ed. Coimbra, 2013 (obra de referência) 
II. Other textbooks 
COSTA, Júlio Almeida – Direito das Obrigações, 12ª ed., 2009 
OLIVEIRA, Manuel Nuno Pinto – Direito das Obrigações, I, Coimbra, 2005 
TELLES, Inocêncio Galvão – Direito das Obrigações, 7ª ed., Coimbra, 1997 
VARELA, João de Matos Antunes – Das Obrigações em Geral, vol. I, 10ª ed., Coimbra, 2000 (7ª reimpressão em 2010) 
III. Introduction/synthetic books 
MARTINEZ, Pedro Romano – Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos, 3ª ed., Lisboa, 2011 
SANTOS JÚNIOR, Eduardo dos – Direito das Obrigações I. Sinopse Explicativa e Ilustrativa, 3ª ed., Lisboa, 2014 
IV. Cases and Materials 
GOMES, Manuel Januário da Costa/BARATA, Carlos Lacerda – Direito das Obrigações. Casos Práticos e Outros Elementos 
para as Aulas Práticas, 2ª ed., 3ª reimp., Lisboa, 2007 
   
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


