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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 

Unidade curricular 

Direito dos Seguros II 

 

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

 João Marques Martins 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

----- 

 

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

- Aprofundar a noção de contrato seguro, designadamente quanto aos seguintes aspetos: objeto; partes; deveres de 

informação no momento da formação; conteúdo obrigacional; vicissitudes; modos de cessação.  

- Conhecer as particularidades de algumas espécies de contrato de seguro com mais relevância no tráfego jurídico.  

 

Conteúdos programáticos 

§I 

PARTE GERAL 

 

1. Elementos do Contrato de Seguro 

2. Formação do Contrato de Seguro 

3. Conteúdo do Contrato de Seguro 

4. Vicissitudes do Contrato de Seguro 

5. Cessação do Contrato de Seguro 

 

§II 

PARTE ESPECIAL 

 

6. Seguros de Danos  

a) Seguro de responsabilidade civil; 

b) Seguro de incêndio 

c) Seguro financeiro 

 

7. Seguros de Pessoas 

a) Seguro de vida 

b) Seguro de acidentes 

c) Seguro de saúde 

 

8. Seguro de Responsabilidade Automóvel 

 

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

Os temas elencados no conteúdo programático são ou encontram-se estreitamente ligados às problemáticas essenciais 

dos objetivos de aprendizagens.   

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A disciplina será ministrada em regime de seminários, ou seja, com exposições dos alunos sobre temas escolhidos, 

seguidas de debates com intervenção dos demais colegas, com o fito de problematizar e prestar esclarecimentos.  

As intervenções dos alunos serão moderados pelo docente, que contribuirá ativamente quer para a discussão quer 

para o esclarecimento das questões levantadas.   

A abordagem às diversas matérias do programa privilegiará a perspetiva prática e problematizante.  
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A avaliação baseia-se nos seguintes elementos: (i) participação programada e espontânea durante as aulas (25%); (ii) 

teste escrito (25%); exame escrito (50%). 

 

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

O regime de seminários beneficia uma abordagem problematizante dos temas, colocando a investigação como 

pressuposto da exposição e do debate.   
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