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Direito Internacional Privado I – Turma Noite 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Elsa Dias Oliveira 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
A unidade curricular de Direito Internacional Privado I visa introduzir os estudantes aos problemas suscitados pela 
regulação das situações da vida privada internacional, i.e., as situações jurídicas que se acham em contacto, através de 
qualquer dos seus elementos, com mais do que um sistema jurídico nacional e às soluções para eles consagradas no 
Direito vigente.  
 
Conteúdos programáticos 
 
PARTE I  
INTRODUÇÃO  
§ 1.º Objeto e âmbito da disciplina; sua atualidade e importância. Plano do curso. Orientação bibliográfica.  
§ 2.º Valores  
§ 3.º Métodos  
§ 4.º Fontes  
§ 5.º Direito Internacional Privado e outras disciplinas jurídicas  
§ 6.º Liberdades europeias e Direito Internacional Privado  
PARTE II  
DIREITO DE CONFLITOS  
Capítulo I  
Problemas gerais de interpretação e aplicação das regras de conflitos  
§ 7.º A regra de conflitos  
§ 8.º A qualificação  
§ 9.º A interpretação e a concretização do elemento de conexão  
§ 10.º O reenvio  
§ 11.º A remissão para ordenamentos jurídicos complexos  
§ 12.º A fraude à lei  
§ 13.º As cláusulas de exceção  
§ 14.º As normas de aplicação imediata  
§ 15.º A interpretação e a aplicação do Direito estrangeiro  
§ 16.º A reserva de ordem pública internacional  
Capítulo II  
O sistema de regras de conflitos vigente  
§ 17.º Lei pessoal das pessoas singulares  
§ 18.º Lei pessoal das pessoas coletivas e problemas conexos  
§ 19.º Condição jurídica dos estrangeiros: princípios gerais  
§ 20.º Relações familiares e análogas  
§ 21.º Sucessões mortis causa  
§ 22.º Obrigações contratuais  
§ 23.º Responsabilidade civil extracontratual  
§ 24.º Responsabilidade pré-contratual  
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§ 25.º Enriquecimento sem causa  
§ 26.º Gestão de negócios  
§ 27.º Direitos reais  
§ 28.º Direitos de autor e conexos 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos selecionados, que incluem a parte geral e a parte especial, habilitam os estudantes a 
solucionar problemas suscitados pela regulação das situações da vida privada internacional. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
São lecionadas aulas teóricas com explanação da matéria do programa e aulas práticas com análise de textos 
legislativos, resolução de casos práticos, decisões judiciais, em que se promoverá a participação dos alunos. A 
disciplina funciona nos regimes de avaliação contínua e avaliação final.  
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
A metodologia seguida permite identificar os principais problemas jurídicos envolvidos e tratar dos temas abrangidos 
pelo programa, desenvolvendo as capacidades críticas e de investigação dos alunos, mediante resolução de casos 
práticos, debates, intervenções variadas nas aulas. A realização de prova escrita permite consolidar a matéria e 
apreciar a sua apreensão pelo estudante. 
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