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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Ciência e Prática Jurídica 

Especialidade de Direito Civil 
 

Unidade curricular 
Direitos de Personalidade 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular 
 Prof. Doutor Diogo Costa Gonçalves 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
não aplicável 
 
Objetivos de aprendizagem  
Domínio teórico-prático de temas avançados de Direitos de Personalidade, com ênfase na fundamentação jusfilosófica 
da disciplina jurídica em causa. 
Tratando-se de um mestrado em ciência e prática jurídica, procurar-se-á reduzir o fosso entre a teoria e praxis, 
procurando que os conteúdos ministrados criem competências específicas reconhecidas no mercado. 
 
Conteúdos programáticos 
 

I. A origem do conceito de pessoa. 

II. Pessoa no pensamento moderno: antropologia da subjetividade. 

III. Antropologia contemporânea. 

IV. O homem como distinctum subsistens respectivum. 

V. A unidade ontológica da pessoa humana. 

VI. Corporeidade e ideologia de género. 

VII. Personalidade vs. capacidade jurídica. A recondução da personalidade ao art. 70.º CC. 

VIII. A origem dos direitos de personalidade e a sua recepção em Portugal. Principais implicações da 

realidade ontológica na configuração dos direitos de personalidade. 

IX. O regime dos direitos de personalidade. 

X. O direito à vida: nascituro e wrongful birth. 

XI. A reserva da intimidade da vida privada. 

XII. O direito à imagem. 

XIII. Direito de personalidade e pessoas coletivas. 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos traduzem um desenvolvimento de temas avançados de Direitos de Personalidade, 



 

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

desenvolvendo não só o conhecimento dos alunos sobre esta matérias, mas também a sua capacidade para apresentar 
soluções adequadas à resolução de casos concretos. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Exposição segundo o método socrático, forçando os alunos a preparar previamente as aulas e a discutir ativamente o 
seu conteúdo; apresentações dos alunos e resolução de casos práticos. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A exposição segundo o método socrático visa assegurar uma discussão crítica dos temas abordados pelos alunos; as 
apresentações dos alunos assegura o desenvolvimento e aprofundamento crítico de matérias específicas; a resolução 
de casos práticos reduz o fosso entre a teoria e a praxis. 
 
Bibliografia principal 
Cordeiro, António Menezes, Tratado Direito Civil, IV (Das pessoas), 4.ª ed., 2016 
Gonçalves, Diogo Costa, Pessoa Coletiva e Sociedades Comerciais: Dimensão problemática e coordenadas sistemáticas da 
personificação jurídico-privada, 2015 
Gonçalves, Diogo Costa, Pessoa e Direitos de Personalidade – Fundamentação ontológica da tutela, 2008 
Vasconcelos, Pedro Pais, Direito de Personalidade, 2006 
— Serão indicadas leituras adicionais nas aulas — 
 
 
 
 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Master in Legal Science and Practice 

 
Curricular unit 
Personality rights 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Prof. Doutor Diogo Manuel Costa Gonçalves 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
-  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
Theoretical and practical development of advanced issues of Personality rights. 
Considering that this is a career-oriented master programme, the curricular unit is designed to reduce the gap 
between theory and practice. 
 
Syllabus 
I. The origin of the concept of person. 
II. Person in modern thought: anthropology of subjectivity. 
III. Contemporary Anthropology. 
IV. Man as distinctum subsistens respectivum. 
V. Ontological unity of the human person. 
VI. Corporeity and gender ideology. 
VII. Personality vs. legal capacity.  
VIII. The origin of personality rights and their reception in Portugal. Main implications of the ontological reality in the 
configuration of personality rights. 
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IX. The regime of personality rights. 
X. The right to life: unborn and wrongful birth. 
Xi. Reservation of the privacy of private life. 
XII. The right to the image. 
XIII. Right of personality and legal entities. 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The syllabus includes a development of advanced issues of personality rights, developing students knowledge on these 
matters and their capability to present adequate solutions to specific cases. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Socratic method, based on prior preparation of each class by the students and their participation in the presentation 
and discussion of contents; presentations by students; resolution of practical cases.  
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
Socratic method leads to the critical discussion of content by students; presentations force a in-depth analysis in 
specific issues; resolution of practical cases bridges the gap between theory and praxis. 
 
Main Bibliography 
Cordeiro, António Menezes, Tratado Direito Civil, IV (Das pessoas), 4.ª ed., 2016 
Gonçalves, Diogo Costa, Pessoa Coletiva e Sociedades Comerciais: Dimensão problemática e coordenadas sistemáticas da 
personificação jurídico-privada, 2015 
Gonçalves, Diogo Costa, Pessoa e Direitos de Personalidade – Fundamentação ontológica da tutela, 2008 
Vasconcelos, Pedro Pais, Direito de Personalidade, 2006 
— Additional readings will be suggested in class — 

 


