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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Direito 2018/2019 

 
Unidade curricular 
Direito da Família/Turma B 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Maria Margarida da Costa e Silva Pereira Taveira de Sousa  2 horas de aulas teóricas e 4 horas de aulas práticas 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Mestre Neuza Lopes; Dr. Lourenço Noronha dos Santos; Dr. Sérgio Fagundes Conceição 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Ministrar os conhecimentos fundamentais do Direito da Família; habilitar os discentes para a análise de jurisprudência 
e ponderação dos valores e princípios implicados no processo legislativo do Direito da Família 
 
Conteúdos programáticos 
I – Introdução  
§1.º – Noção elementar de família e de Direito de família  
§2.º – Contributos da jurisprudência internacional e portuguesa para a determinação do conceito de família e de 
Direito da Família 
§3.º – Periodificação do Direito da Família português 
§4.º – O papel da história e da cultura na caracterização dogmática jusfamiliar contemporânea 
§5.º – O jusfamiliarismo e a ordem jurídica portuguesa. Caracteres do Direito da Família e das relações jurídicas amilar 
§6.º – Direito da Família e ramos jurídios emergenes conexos 
§7.º – Fontes e relações jurídicas familiares 
 
II – Casamento  
§8.º – Natureza jurídica e evolução histórica do casamento. A igualdade 
dos cônjuges na Constitução de 76 e na Reforma de 77  
§9.º – Casamento entre pessoas do mesmo sexo  
§ 10 – Formalidades do Casamento  
§11.º – Modalidades do casamento no Direito português. Casamento civil, casamento católico: traços da evolução  
§12.º – Promessa de casamento  
§13.º – Requisitos de fundo do casamento  
§14.º – Dogmática das invalidades do casamento: continuação. Regime jurídico de declaração judicial da invalidade. 
Validação. Casamentos irregulares. Casamento putativo  
§15.º – Convenções Antenupciais  
§ 16.º – Regimes de bens  
§17.º – Contratos entre casados  
§18.º – Divórcio. Separação de pessoas e bens  
 
III – União de facto e medidas de protecção das pessoas que vivam em economia comum  
§19.º – União de facto e medidas de protecção das pessoas que vivam em economia comum  
 
IV – Filiação  
§20.º – Preliminares. Estabelecimento da maternidade e da paternidade. Estabelecimento judicial da maternidade  
§21.º – Reconhecimento judicial da paternidade  
§22.º – Reconhecimento voluntário da filiação  
 
 
§24.º – Princípios gerais  
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V – Procriação medicamente Assistida. Breve análise da Lei n.º 32//2006, de 26 de Julho, Gestação de Substituição  
§26.º – Introdução, princípios gerais e regime jurídico 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os alunos são avaliados em aula prática tendo em conta a capacidade de assimilação dos conteúdos e de 
problematização das leis vigentes e de Direito estrangeiro apresentado a propósito dos conteúdos temáticos 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Análise de jurisprudência; resolução d ecasos práticos; apresentação de estudos temáticos em aula prática pelos 
alunos; teste de avaliação contínua, nos termos do regulamento em vigor 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A unidade curricular tem especificidades dogmáticas reconhecidas no domínio do Direito Civil. O Programa evidencia-
as e os alunos são convocados a demonstrar assimilação destes aspectos fundamentais 
 
Bibliografia principal 
Coelho, Francisco Pereira, e Oliveira, Guilherme de, Curso de Direito da Família, 5.ª edição, 2016, 
Pereira, Maria Margarida Silva, Direito da Família, 2.ª edição, aafdl, 2018. 
Pinheiro, Jorge Duarte, O Direito da Família Contemporâneo, 5.ª edição, Almedina, 2016 
 
 

 


