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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura 

Direito dos Contratos II 
 

Unidade curricular 
Direito dos Contratos II 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular 
 Diogo Pereira Duarte, 2 horas semanais 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Madalena Perestrelo de Oliveira, 2 horas semanais 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Procura-se nesta disciplina estimular e desenvolver a investigação científica relativamente ao tema central do Direito 
das Obrigações, relativo aos contratos em especial.  
Serão, assim, tratados, entre outros, os diversos subtemas que se desdobram da análise do regime jurídico de três 
contratos típicos, regulados na parte especial do Livro II do Código Civil: a doação; o mandato e o mútuo. 
Tal como é adequado a uma unidade curricular no âmbito da Licenciatura em Direito, são propósitos desta disciplina 
obter tratamentos aprofundados relativamente ao regime dos contratos referidos anteriormente, numa perspetiva 
científica, estimulando a investigação, análise, crítica, o raciocínio jurídico e capacidades de argumentação jurídica (ars 
inveniendi) e de debate dos temas abordados, de modo a proporcionar aos alunos aptidões e competências numa 
perspetiva profissionalizante, mas também estimular aptidões de investigação, de análise, de crítica e de debate e 
argumentação desses temas.  
 
Conteúdos programáticos 
Quanto ao programa, farão parte dos temas abordados e suscetíveis de serem trabalhados pelos alunos: 
 
Doação – 
Parte I: Evolução histórica: Direito Romano; período intermédio; Direito português intermédio, Código de Seabra;  
Parte II: Direito vigente: 
Capitulo I - Noção e outros aspetos gerais; 
Capítulo II – Elementos constitutivos do contrato de doação;  
Capítulo III – Caraterísticas do contrato de doação;  
Capítulo IV – Efeitos;  
Capítulo V - proibições;  
Capítulo, VI - Modalidades atípicas,  
Capítulo VII - Vicissitudes;  
Capítulo VIII - Cessação;  
Mandato - Parte I: Evolução histórica: Direito Romano; período intermédio; Direito português intermédio, Código de 
Seabra; 
Parte II Direito vigente: 
Capítulo I - Elementos essenciais;  
Capítulo II - Caraterísticas,  
Capítulo III - Formação e forma;  
Capítulo IV - Extensão;  
Capítulo V - Obrigações do mandante;  
Capítulo VI - Direitos do mandatário;  
Capítulo VII - Obrigações do mandatário,  
Capítulo VIII - Substitutos e auxiliares; modalidades de mandatos,  
Capítulo IX - Cessação;  
Mútuo - Parte I: Direito Romano; período intermédio; Direito português intermédio, Código de Seabra;  
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Parte II: Direito Vigente 
Capítulo I - Noção, aspetos gerais, elementos constitutivos, caraterísticas qualificativas,  
Capítulo II - Forma do mútuo, efeitos e objeto,  
Capítulo III - Proibições,  
Capítulo IV - Cláusulas acessórias;  
Capítulo V - Modalidades especiais;  
Capítulo V – Invalidade e outras perturbações;  
Capítulo VII - Cessação do contrato de mútuo. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos são ditados pelos objetivos da unidade curricular da Faculdade de Direito de Lisboa.  
A matéria é enquadrada do ponto de vista argumentativo, sistemático e dogmático. Na medida em que o Direito é uma 
ordem prático-normativa, a jurisprudência (em sentido amplo) uma fonte por excelência do Direito, haverá uma 
análise constante de jurisprudência. Mas porque o Direito é também uma ciência, procurará fundamentar-se 
dogmaticamente as questões jurídicas analisadas.  
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Comentário de Jurisprudência e utilização do método do caso. Quer as aulas plenárias, quer as aulas de subturma serão 
teórico-práticas, abertas ao debate e à discussão, assentes no método do caso e tendo-o sempre como ponto de partida 
e na resolução de hipóteses de casos reais. 
No tocante à avaliação, baseia-se nas seguintes vertentes: a) avaliação contínua ao longo do semestre (50%); b) um 
trabalho de investigação realizado por escrito (50% ); c) exame oral para os alunos que não tenham obtido 
aproveitamento (10) na sequência da ponderação das anteriores vertentes ou que queiram fazer melhoria de nota. 
  
Os trabalhos escritos poderão ser entregues até dia 15 de junho, e os alunos terão uma única nota, lançada até o início 
do período das orais, que ponderará os elementos anteriormente referidos. 
  
Os mecanismos de ensino à distância utilizados na unidade curricular são: 
a) aulas práticas síncronas através da plataforma “zoom”; 
b) aulas teóricas assíncronas através da plataforma “loom”; 
c) resolução de casos práticos e comunicação por e-mail; 
d) envio por e-mail de elementos bibliográficos. 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
A Metodologia proposta procura desenvolver e aprofundar as matérias ministradas, sempre na procura de buscar 
novas áreas do saber, incentivando a capacidade de investigação individual além de um contacto, através do método 
do caso e da análise jurisprudencial, com a praxis jurídica. 
A metodologia de ensino praticada permite aos alunos: 
- desenvolver e aprofundar conhecimentos necessários à prática de profissões jurídicas; 
- abertura a novos ramos do conhecimento jurídico; 
- desenvolver capacidade autónoma de investigação. 
 
Bibliografia principal 
(por Ordem alfabética e a título meramente exemplificativo) 

ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE, Contratos II, 4ª edição, 2018 (reimpressão) 

ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE, Contratos III, 3ª edição, 2019 

CORDEIRO, ANTÓNIO MENEZES, Tratado de Direito civil, XI, Contratos em especial (1ª parte), 2019 

CORDEIRO, ANTÓNIO MENEZES, Tratado de Direito civil, XII, Contratos em especial (2ª parte), 2019 

GONÇALVES, CUNHA, Dos contratos em especial, Coimbra, 1953; 
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LIMA, PIRES DE / VARELA, ANTUNES, Código civil anotado, II, 4.ª edição, Coimbra, 1997 

LEITÃO, LUÍS MENEZES, Direito das obrigações, III, contratos em especial, 13.ª ed., 2019 

 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Graduation 

Contract Law II 
 

Curricular unit 
Contract Law II  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit  
Diogo Pereira Duarte, 2 horas semanais 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Madalena Perestrelo de Oliveira, 2 hours per week 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
The main aim of Contract law II is to develop professional legal skills and scientific knowledge in the central matter of 
the Law of Obligations: the Law of Contracts. 
Attention will be given to three specific types of contracts set forth in the Civil Code: donation; mandate and loans. 
As is appropriate for a graduation course, this course aims are to obtain depth treatment of cutting-edge issues related 
to Civil law, in a scientific perspective, stimulating research, analysis, critique, legal reasoning and legal argumentation 
capabilities (ars inveniendi) and discussion of the topics addressed in order to provide participants with the necessary 
skills necessary to legal professions and to address complex legal issues. 
 
Syllabus 
 
Donations – 
Part I: Historic evolution: Roman Law; ius commune; Portuguese Law, Seabra Civil Code;  
Part II: The Portuguese Law: 
Chapter I – Concept of donation and general matters; 
Chapter II – The essential elements;  
Chapter III – Main characteristics;  
Chapter IV – Effects;  
Chapter V - Prohibitions;  
Chapter, VI - Types of donations,  
Chapter VII - Modifications;  
Chapter VIII - Termination;  
Mandate - Part I: Historic evolution: Roman Law; ius commune; Portuguese Law, Seabra Civil Code; 
Part II: The Portuguese Law: 
Chapter I - The essential elements;  
Chapter II - Main characteristics,  
Chapter III - Formation;  
Chapter IV – The scope of the mandate;  
Chapter V – Duties of the mandator;  
Chapter VI – Rights of the mandatary;  
Chapter VII - Duties of the mandatary;  
Chapter VIII – Replacement and ancillary services; types of mandates,  
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Chapter IX - Terminations;  
Loan - Part I: Historic evolution: Roman Law; ius commune; Portuguese Law, Seabra Civil Code;  
Part II: The Portuguese law 
Chapter I - Concept, general matters, essential elements and main characteristics,  
Chapter II - Formation, effects and scope;,  
Chapter III - Prohibitions,  
Chapter IV - Ancillary clauses;  
Chapter V - Types of loans;  
Chapter V - Invalidity ;  
Chapter VII - Termination. 

 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The subject matter of this discipline is a subject of private law, so are the contents. The contents address nuclear and 
alpine aspects of the science of law and the construction of private law. The graduation student is called for the task of 
helping to settle, from a dogmatic point of view, complex legal issues. When working with them, the student develops 
as a jurist with central aspects of private law, acquiring professional legal skills and adding also to the development of 
this area of knowledge. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
The case-law analysis and comment will be the preponderant teaching methodology. 
Students will be invited to submit individual research papers. The student’s oral (50%) and written performance 
(50%) will be weighted in a global final classification. 
The student can further apply to a final oral examination in other reach approval in the discipline (if the classification 
awarded pursuant the previous paragraph is lower than 10) or to improve the final classification. 
  
The online learning methodologies used in the discipline are: 
a) synchronous virtual classrooms through the “zoom” platform;  
b) asynchronous classes through the “loom” platform (recorded sessions for electronic listening); 
c) contact by email;  
d) deliver of digital reading materials 
 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The proposed methodology seeks the development the investigation on the subject matters included in the program, 
boosting individual research skills through contact with legal praxis and case law analysis. 
The methodology proposed shall allow the students to: 
- develop legal professional skills on the contents of the discipline ; 
- openness to new areas of legal knowledge; 
- to develop autonomous research skills. 
 
Main Bibliography 
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CORDEIRO, ANTÓNIO MENEZES, Tratado de Direito civil, XII, Contratos em especial (2ª parte), 2019 

GONÇALVES, CUNHA, Dos contratos em especial, Coimbra, 1953; 
 



 

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

LIMA, PIRES DE / VARELA, ANTUNES, Código civil anotado, II, 4.ª edição, Coimbra, 1997 

LEITÃO, LUÍS MENEZES, Direito das obrigações, III, contratos em especial, 13.ª ed., 2019 

 
 

 


