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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura 2017/2018 

 
Unidade curricular 

Direito da Família – Turma da Noite 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva Morais, 6h por semana 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Mestre Paulo Nascimento: 6h por semana 
Dr. António Ramalho Rodrigues: 4h por semana 

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

Conhecimento crítico do Direito da Família que vigora em Portugal. 
 
Conteúdos programáticos 

I – Introdução: 1. Noção e objecto do Direito da Família. 2. O Direito da Família enquanto ramo do Direito Civil: suas 
fontes. 3. O critério de identificação da relação jurídica familiar. 4. O parentesco. 5. A afinidade. 6. As relações jurídicas 
familiares inominadas. 7. As relações jurídicas parafamiliares: em particular a convivência em economia comum. 8. A 
união de facto (remissão): relação jurídica familiar? 9. A obrigação de alimentos enquanto efeito das relações 
familiares e parafamiliares. 10. Características do Direito da Família. 11. Características das situações jurídicas 
familiares. 12. Regime constitucional com relevância jusfamiliar. 12. O Direito Europeu da Família. II – O Direito da 
Família e a Família no quotidiano: Capítulo I- O casamento enquanto estado. Secção I- Os efeitos pessoais do 
casamento. Secção II- Os efeitos patrimoniais do casamento. Capítulo II- A união de facto. Secção I- Os efeitos pessoais 
da união de facto. Secção II- Os efeitos patrimoniais da união de facto. Capítulo III- Os efeitos da filiação. Secção I- 
Aspetos gerais. Secção II- Responsabilidades parentais. III – O Direito da Família e a Família em momentos de crise: 
Capítulo I- Modificações do vínculo matrimonial. Capítulo II- Extinção do vínculo matrimonial. Secção I- Invalidade do 
casamento (remissão). Secção II- Dissolução por morte. Secção III- Divórcio. Secção IV- Outros casos de dissolução do 
casamento, além da morte e do divórcio. Capítulo III- Cessação da união de facto. Capítulo IV- O exercício das 
responsabilidades parentais em momentos de crise. IV - Alguns dilemas do Direito da Família no séc. XXI: 1. 
Constituição da relação matrimonial vs. facilidade do divórcio 2. Casamento vs união de facto. 3. Direito da Filiação: 
família biológica vs. família afetiva 

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

Os conteúdos programáticos permitirão aos alunos adquirir competências aprofundadas na área do Direito da Família, 
através de uma análise sistemática da disciplina que atende às características da sociedade atual, valorando-se, numa 
perspetiva crítica, o estudo dos seus institutos basilares e dos dilemas com que a mesma se depara no séc. XXI. 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Resolução de exercícios práticos nas aulas, com indicação de referências jurisprudenciais relevantes, promovendo-se 
a discussão em torno dos temas-chave da disciplina. A avaliação será realizada em conformidade com as regras do 
Regulamento de Avaliação em vigor. 

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

A realização de exercícios práticos e a discussão das principais temáticas do Direito da Família do Sec. XX, permitirão 
aos alunos aprofundar os seus conhecimentos deste ramo do direito, desenvolvendo a sua capacidade de análise 
crítica.  

 
Bibliografia principal 
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Manual adotado:  

PINHEIRO, Jorge Duarte, O Direito da Família Contemporâneo, 5.ª ed., Coimbra,  Almedina, 2016. 

Material didático a utilizar nas aulas práticas 

 

MORAIS, Daniel Siva/ PINHEIRO, Jorge Duarte, Hipóteses e materiais para a disciplina de Direito das Sucessões, Lisboa, 

AAFDL, 2017 (no prelo, estará disponível em setembro). 

 

Bibliografia recomendada: 

CAMPOS, Diogo Leite de/CAMPOS, Mónica Martinez, Lições de Direito da Família, 3.ª ed., Coimbra, Almedina, 2016. 

COELHO, F. Pereira/OLIVEIRA, Guilherme de, Curso de Direito da Família, Vol. I, Introdução. Direito Matrimonial, Coimbra, 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 5.ª ed., 2016; e Curso de Direito da Família, Vol. II – Tomo I, Direito da Filiação, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2006. 

CORTE-REAL, Carlos Pamplona/PEREIRA, José da Silva, Direito da Família. Tópicos para uma Reflexão Crítica, 2.ª ed., 
Lisboa, AAFDL, 2011. 

HENRIQUES, Sofia, Estatuto patrimonial dos cônjuges – Reflexos da atipicidade do regime de bens, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2009 

LIMA, Fernando Pires de/VARELA, João de Matos Antunes, Código Civil anotado, Volume IV (arts. 1576.º a 1795.º), 2.ª 

edição revista e atualizada, Coimbra, Coimbra Editora, 1992;  

LIMA, Fernando Pires de/VARELA, Joa o de Matos Antunes, Código Civil anotado, Volume V (arts. 1796.º a 2023.º), 
Coimbra, Coimbra Editora, 1995. 

PINHEIRO, Jorge Duarte, O núcleo intangível da comunhão conjugal: os deveres conjugais sexuais, Coimbra, Almedina, 
2004. 

SOTTOMAYOR, Maria Clara, Regulação do exercício das responsabilidades parentais nos casos de divórcio, 6.ª ed. revista, 
aumentada e atualizada, Coimbra, Almedina, 2014. 

XAVIER, Rita Lobo, Limites à autonomia privada na disciplina das relações patrimoniais entre os cônjuges , Coimbra, 
Almedina, 2000 

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

 
Curricular unit sheet  

 
Course Graduation 2016/2017 

 
Curricular unit 

Family Law - Night Class 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva Morais, 6h per week 
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Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Mestre Paulo Nascimento: 6h per week 
Dr. António Ramalho Rodrigues: 4h per week 

 
Learning outcomes of the curricular unit  

Critical knowledge of Family Law in force in Portugal 
 
Syllabus 

I – Introduction. II- Family Law and Family in quotidian life. III – Family Law and Family in crisis. IV – Some of the 
dilemmas of the twenty-first century Family Law. 

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

The syllabus will allow students to gain in-depth skills in the Family Law area, through a systematic analysis of the 
discipline that meets the characteristics of today's society, valuing, in a critical perspective, the study of the basic 
institutes and dilemmas that it faces in the tewnty-first century. 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

Resolution of practical exercises in class, with indication of relevant court’s decisions, stimulating the debate of the 
central topics of this discipline. The evaluation will be made according to the evaluation rules in force.   

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

The resolution of practical exercises, as well as the debate on the central topics of Portuguese Family Law, will allow 
students to deepen their knowledge of this branch of law, developing their capacity for critical analysis. 

 
Main Bibliography 

The same as in Portuguese.  

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


