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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de __DIREITO_________________ 

 
Unidade curricular 
Direito dos Contratos I 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
JOSÉ  ALBERTO COELHO VIEIRA 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Não aplicável 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Os do Curso de Direito, embora direccionados para a disciplina de Direito dos Contratos 
 
Conteúdos programáticos 
Contrato de compra e venda 

Contrato de doação 

Contrato de mútuo 

Contrato de comodato 

Contratos de prestação e serviços: 

Mandato; 

Depósito; 

Empreitada. 

 

 

 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Está demonstrado 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Aulas teóricas e aulas práticas 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
Está demonstrado 
 
Bibliografia principal 
 Albuquerque, Pedro de, Direito das obrigações, contratos em especial, 2009, I, I.  
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Albuquerque, Pedro de/Miguel Assis Raimundo, Direito das obrigações, contratos em especial, II, II, Contratos de 

empreitada, 2012, II. 

Leitão, Luís Meneses – Direito das Obrigações, Vol. III, 9.ª ed., Coimbra, 2014 

Martinez, Pedro Romano – Direito das Obrigações (Parte Especial), Coimbra, 2010 

 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course ____________LAW_______ 

 
Curricular unit 
Contract Law I 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
JOSÉ ALBERTO COELHO VIEIRA 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Non applicable  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
The same as the Course itself, but with acquisitions of speciality knowledge on this branch of Law 
 
Syllabus 
As stated above 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
It is demonstrated 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Magistral lessons and practical work 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
It is demonstrated 
 
Main Bibliography 
As stated above 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


