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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica/Doutoramento 

 

Unidade curricular 

 

Direito Civil II / Direito Comparado 

 

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

 

Dário Moura Vicente – 2h semanais 
 

 

Outros docentes na unidade curricular 

 
Não existem 

 

Conteúdos programáticos 

 
1. Direito Comparado: noção, fins e métodos. 

2. As famílias jurídicas de Civil e Common Law: breve análise. 

3. A noção de contrato e os seus elementos constitutivos nas famílias jurídicas de Civil e Common Law. 
Causa e consideration. 

4. A formação do contrato nas famílias jurídicas de Civil e Common Law. 

5. A culpa in contrahendo. 

6. Os contratos de adesão e a battle of the forms. 
7. Direitos de terceiros. 

8. A justiça contratual. 

9. Cumprimento e incumprimento dos contratos; suas sanções. 
10. Os negócios jurídicos unilaterais como fontes de obrigações no Direito Comparado. 

11. Responsabilidade civil: noção e problema central 

12. Sistemas de delimitação dos factos geradores da responsabilidade civil extracontratual. 

13. Pressupostos da responsabilidade extracontratual por factos ilícitos. 
14. Responsabilidade extracontratual e responsabilidade contratual: sentido e limites da distinção. 

15. Concurso das responsabilidades contratual e extracontratual. 

16. A gestão de negócios como fonte de obrigações no Direito Comparado. A rejeição do instituto nos 
sistemas de Common Law; figuras comparáveis. 

17. O enriquecimento sem causa. 

18. Principais conceções acerca do Direito das Obrigações. 
19. A harmonização internacional do Direito dos Contratos e os Princípios UNIDROIT. 

20. Interpretação e integração do contrato perante a CISG. 

21. Culpa na formação do contrato perante a CISG. 

22. Cumprimento e incumprimento do contrato perante a CISG. 
23. A harmonização e a unificação internacional do regime da responsabilidade extracontratual. 

24. A harmonização e a unificação internacional do regime do enriquecimento sem causa. 

 
 

 

Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 
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Aulas em seminário (até 7.3.2020) 
Tutoria individual e discussões de trabalhos escritos por email (desde 9.3.2020) 

 

 

 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 

 

Relatórios sobre temas escolhidos pelos alunos 

 

 

Bibliografia principal 

 

Vicente, Dário Moura – Da responsabilidade pré-contratual em Direito Internacional Privado, Coimbra, 
Almedina, 2001. 

-- - Direito Comparado, Coimbra, Almedina, vol. I, 4.ª ed., 2018; vol. II, 2017. 

-- - «A autonomia privada e os seus diferentes significados à luz do Direito Comparado», Revista de Direito Civil, 
2016, pp. 277 ss. 

-- - «A crise económica mundial e os contratos internacionais», Revista de Direito Civil, 2017, pp. 599 ss. 

-- - «O Código Civil na Lusofonia: constantes e variáveis», Revista de Direito Civil, 2019, pp. 59-83. 

 

 

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

 


