
 
 

 
Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado Científico 

 
Unidade curricular 

Direito dos Seguros 

 

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

Pedro Nuno Tavares Romano e Soares Martinez (Pedro Romano Martinez) 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

 

 

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

Na introdução aos seguros, além de referências históricas e indicação da legislação vigente, distingue-se a parte 

institucional dos seguros, do contrato de seguro. O curso incide essencialmente sobre o contrato de seguro, 

distinguindo-se a parte geral, onde se analisa a formação, execução e extinção do contrato, e a parte especial, com 

referência a várias situações típicas de seguro. 

 

Conteúdos programáticos 

1. Noção de contrato de seguro, 2. Divisão dos seguros: seguro de danos e seguro de pessoas, 3. Seguro de riscos de 

massa e seguro de grandes riscos, 4. Lei aplicável ao contrato de seguro, 5. Contratos de seguro proibidos, 6. Deveres 

de informação, 7. Dever de esclarecimento, 8. Celebração do contrato, 9. Mediação, 10. Forma do contrato e apólice, 11. 

Interesse no seguro, 12. Risco, a) Informação inicial, b) Agravamento, 13. Prémio, 14. Co-seguro, 15. Resseguro, 16. 

Seguro de grupo, 17. Seguro por conta de outrem, 18. Transmissão do seguro, 19. Sinistro, a) Afastamento e mitigação 

do dano, b) Pagamento, 20. Cessação do contrato, 21. Denúncia e resolução do contrato, 22. Seguro de danos e 

princípio indemnizatório, 23. Seguros de responsabilidade civil, 24. Seguro de incêndio, 25. Seguro de colheitas e 

pecuário, 26. Seguro de transporte de coisas, 27. Seguro financeiro, 28. Seguro de proteção jurídica, 29. Seguro de 

assistência, 30. Seguro de vida, a) Regime comum, b) Instrumentos de aforro estruturados, c) Operações de 

capitalização, 31. Seguro de acidentes pessoais, 32. Seguro de saúde 

 

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

Os conteúdos programáticos integram uma abordagem completa do regime jurídico e da aplicação jurisprudencial do 

direito dos seguros em Portugal, com muitas implicações no direito internacional, mormente no direito da União 

Europeia. Sendo matéria pouco conhecida mesmo por parte dos juristas, mas com grandes implicações práticas, é 

necessário dar a conhecer as linhas gerais do direito dos seguros. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas serão estruturadas de modo a incentivar a investigação científica dos alunos, levando a que façam uma 

pesquisa e análise de jurisprudência temática. Há ainda a combinar a investigação com a exposição, por parte dos 

alunos, de temas concretos de seguros. 

 

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

Os principais objetivos da cadeira são os de incentivar a investigação científica e a capacidade de exposição de temas, 

demonstrando, por parte dos alunos, o domínio dos conceitos jurídico-económicos do direito dos seguros e, 

igualmente, desenvolver a capacidade de subsunção de práticas concretas às regras pertinentes. Essas capacidades 



 
 

serão desenvolvidas através da participação ativa dos alunos nas aulas, na recolha e apresentação de decisões 

judiciais, em especial dos tribunais da relação e Supremo Tribunal de Justiça. Além da jurisprudência, os alunos são 

chamados a apresentar oralmente um tema de direito de seguros. 
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