
 
 

 
Ficha de unidade curricular  

 
2º Ciclo - Mestrado em Ciência Jurídica 

 
Unidade curricular 

Direito Civil I/II - B 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 Luís Manuel Teles de Menezes Leitão – 40 horas TP 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas Ataíde — 40 horas TP 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 

A presente disciplina consiste numa introdução aos principais conceitos do direito da responsabilidade civil. 
O ensino desta cadeira pretende atingir os seguintes fins: 
 
 

 Conduzir ao domínio dos conceitos jurídicos-obrigacionais subjacentes à aplicação das normas da 
responsabilidade civil, numa óptica dinâmica, prática e analítica que possibilite o estudo profundo destas 
matérias, em altura futura; 

 Desenvolver a capacidade e o conhecimento essenciais à aplicação dos conceitos jurídico-obrigacionais 
à problemática contemporânea deste tema, numa óptica, não unicamente teórica, mas substancialmente 
prática. 

 
Para cada matéria a ministrar nos termos do programa são definidos objectivos específicos que servem 
concomitantemente como directriz de estudo e critério de avaliação. 

 
Conteúdos programáticos 

1. Evolução da responsabilidade civil  
2. Responsabilidade civil aquiliana  
3. Responsabilidade civil contratual 
4. Responsabilidade civil objectiva  
5. Obrigação de indemnização 
6. Novos desenvolvimentos da responsabilidade civil 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos integram uma abordagem completa da aplicação do direito civil, na área da 
responsabilidade civil. Embora seja dada primazia a aspectos substantivos, será igualmente tratada a tutela 
jurisprudencial do direito, de modo a permitir a construção de um conhecimento mais profundo a nível prático. 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas serão organizadas de modo a combinar a usual exposição das matérias com um elevado nível de 
participação dos alunos. A preparação antecipada por parte dos alunos é fundamental. As matérias a leccionar e 
os instrumentos de trabalho utilizados serão anunciados previamente. Será favorecida a utilização de métodos de 
e-learning através da plataforma Moodle da Universidade de Lisboa enquanto ferramenta de trabalho e de 
divulgação de documentação (http://elearning.ul.pt/). 
A avaliação assenta nos seguintes elementos: 

 Participação nas aulas (50%); 

 Trabalho escrito (50%); este consistirá na análise de um ou mais temas relativos à matéria em questão; 
 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 



 
 

unidade curricular 

Os objectivos da aprendizagem são conduzir ao domínio dos conceitos jurídicos-obrigacionais subjacentes à 
aplicação do direito da responsabilidade civil, numa óptica dinâmica, prática e analítica que possibilite o estudo 
profundo destas matérias, em altura futura e desenvolver a capacidade e o conhecimento essenciais à aplicação 
dos conceitos jurídico-obrigacionais à problemática contemporânea deste tema, numa óptica, não unicamente 
teórica, mas substancialmente prática. Estas capacidades serão desenvolvidas através de elevada participação 
dos alunos nas aulas, de discussão das problemáticas existentes na actualidade e de apresentações por parte 
dos alunos, em que estes aplicam o conhecimento adquirido. 

 
Bibliografia principal 

LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, Volume I – Introdução.  
Da constituição das obrigações, 10ª edição, Almedina, Coimbra, 2013  
RUI PAULO COUTINHO DE MASCARENHAS ATAÍDE, Responsabilidade civil por violação de deveres no 
tráfego, Almedina, 2014 (no prelo). 

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

 
 

Curricular unit sheet  
 

2nd Cycle - Master in Juridical Science 
 

Curricular unit 

Civil Right II 

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

Luís Manuel Teles de Menezes Leitão – 40 hours TP 

 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas Ataíde — 40 hours 

 
Learning outcomes of the curricular unit  

This course is an introduction to the main concepts of the law of civil liability. 
The teaching of this course aims to achieve the following purposes: 
 
 

 Conduct to the mastering of the legal-obligational concepts underlying the application of the rules of civil 
liability, in a dynamic, practical and analytical perspective that enables in-depth study of these matters in 
future time; 

 Develop the capacity and knowledge essential to the application of legal-obligational concepts to the 
contemporary problems of this theme, from a, not just theoretical, but substantially practical perspective. 

 
Syllabus 

1.The evolution of civil liability  
2. Contractual liability  
3. Tort liability 
4. Strict liability  
5. Obligation to compensate damages 
6. New developments of civil liability  
. 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

The syllabus part of a comprehensive approach to the civil law in the area of civil liability. Although given priority to 



 
 

substantive aspects, the procedural protection of the right will also be addressed, to allow the construction of a 
deeper knowledge on a practical level. 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

Classes will be organized to combine the usual exposure of the material with a high level of student participation. 
Advance preparation by the students is essential. The subjects to be taught and the tools used will be announced 
in advance. It will be favored the use of methods of the Moodle e-learning platform tool of the University of Lisbon, 
while working and disclosing documentation (http://elearning.ul.pt/). 
The assessment is based on the following elements: 
• Class participation (50%); 
• Written work (50%); this will be the analysis of one or more topics relating to the matter in question; 
 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

The learning outcomes are to conduct to the mastering of the legal-obligational concepts underlying the rules of 
civil liability, in a dynamic, practical and analytical perspective that allows the further development of these matters 
in future time and to develop the capacity and knowledge essential to the application of legal-obligational concepts 
to the contemporary problems of this theme, from a, not just theoretical, but substantially practical perspective. 
These skills will be developed through high participation of students in the classroom, discussion of existing 
problems at the present time and presentations by students, in which they apply the knowledge acquired. 

 
Main Bibliography 

LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, Volume I – Introdução.  
Da constituição das obrigações, 10ª edição, Almedina, Coimbra, 2013 
RUI PAULO COUTINHO DE MASCARENHAS ATAÍDE, Responsabilidade civil por violação de deveres no 

tráfego, Almedina, 2014 (no prelo). 

 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


