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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Doutoramento 2019/2020 

 
Unidade curricular 

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

 
Professor Doutor Luís de Lima Pinheiro – 2 horas semanais e Professora Doutora Elsa Dias Oliveira – 2 horas 
semanais 
 

 
Outros docentes na unidade curricular 

 
(máximo 1000 caracteres) 
 

 
Conteúdos programáticos 

 
Tema: Temas de Direito Civil e internet 
 
PROGRAMA 
I. Noções introdutórias. Identificação dos problemas. 
II. Introdução às fontes (Direito material, Direito de Conflitos e Direito da Competência Internacional). 
III. Direitos de personalidade e internet – em geral.  
IV. A proteção de dados pessoais e a internet.  
V. A responsabilidade pela violação de direitos de personalidade através da internet. 
VI. A formação do contrato eletrónico. 
VII. O contrato eletrónico de consumo. 
VIII. O contrato de consumo para o fornecimento de conteúdos e serviços digitais.  
IX. Os tribunais internacionalmente competentes para dirimir litígios relativos a direitos de personalidade no âmbito 
da internet. 
X. Os tribunais internacionalmente competentes para dirimir litígios relativos a contratação eletrónica. 
XI. A lei aplicável aos direitos de personalidade no âmbito da internet. 
XII. A lei aplicável à responsabilidade pela violação de direitos de personalidade através da internet. 
XIII. A lei aplicável aos contratos celebrados através da internet. 
 

 
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 

 
O curso funciona em regime de seminários, com preleções iniciais introdutórias feitas pelos Professores Regentes da 
Unidade Curricular, seguidas de exposições feitas pelos alunos sobre temas por eles escolhidos dentro do programa 
do curso, de debates com intervenção dos docentes e dos alunos e de um relatório escrito sobre o mesmo tema. As 
aulas passarão a ser realizadas á distância através da plataforma Zoom. 
 

 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 

 
Participação nos seminários, incluindo exposição sobre tema escolhido pelo aluno dentro do programa, e relatório 
sobre o mesmo tema.  
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
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