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Ficha de unidade curricular  
 

Curso de Direito 
 

Unidade curricular 
Direito das Sucessões/TAN 
 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva  

Maria Margarida da Costa e Silva Pereira (Taveira de Sousa) 
Duas aulas teóricas (2 horas) 
Uma subturma (2horas) 
 

 
Outros docentes na unidade curricular 

Sofia de Vasconcelos Casimiro (2 subturmas)  
Sérgio Fagundes Conceição (2 subturmas) 
 

 
Conteúdos programáticos 

Introdução. Objeto, Características e fundamento do Direito das Sucessões 
Noção de sucessão 
Modalidades de sucessão 
Fenómeno sucessório 
Pressupostos da sucessão 
Designação 
Abertura da sucessão 
Vocação 
Capacidade/legitimidade 
Vocações anómalas e indiretas  
Herança jacente 
Aquisição da herança e regime da herança adquirida 
Administração da herança 
Alienação 
Liquidação e partilha 
Sucessão legítima 
Sucessão legitimária 
Sucessão testamentária 
Sucessão contratual 
 
 

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

Aulas teóricas e práticas por videoconferência (Zoom). 
Contacto com os alunos por correio eletrónico para esclarecimento de questões pontuais. 
Disponibilização dos conteúdos da maior parte das aulas teóricas no Moodle (PowerPoint). 
 
 
 

 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 

1. Elementos recolhidos das aulas ministradas à distância e resolução de um caso prático que será enviado aos 
respetivos docentes das aulas práticas (50%) 
OU: 
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Um caso prático, a resolver pelos alunos que não acedem ao ensino à distância (idem, 50%)       
 
 

 
Bibliografia principal 

 
Pinheiro, Jorge Duarte – O Direito das Sucessões Contemporâneo (sugere-se o acesso à última edição da aafdl) 
Pereira, Maria Margarida (coord.)  - Direito das Sucessões. Casos Páticos Corrigidos e Para Auto - Avaliação. 
Jurisprudência Selecionada, aafdl, ed./reimpressão, 2019 (todos os elementos da equipa são co - autores) 
Outra jurisprudência sugerida nas aulas e disponível online 
 
 
 

 

 


