
 
Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Doutoramento 

 
Unidade curricular 
Responsabilidade Civil Extra-contratual 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Adelaide Menezes Leitão 2 horas por semana 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 
Análise crítica de acórdãos e aprofundamento da temática da responsabilidade bancária 
 
Conteúdos programáticos 
I - Responsabilidade bancária e crise bancária;  
II - Responsabilidade do intermediário financeiro;  
III - Responsabilidade do supervisor bancário 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Preparação dos mestrandos para a investigação científica 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Metodologia teórico-prática com aulas de apresentação de acórdãos por parte dos mestrandos 
Avaliação: apresentação do oral e escrita de relatório 100% 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A metodologia teórico-prática visa permitir aos mestrando a capacidade para o aprofundamento 
de temas, a aptidão para a investigação científica e a preparação para a resolução de casos 
concretos. 

 
 
Bibliografia principal 
António Menezes Cordeiro, Direito Bancário, 6.a ed., Almedina Coimbra, 2016 

L. Miguel Pestana de Vasconcelos,  Direito Bancário, Almedina, Coimbra,  2017 

Adelaide Menezes Leitão, Crise Bancária e Responsabilidade Civil, Revista de Direito da 
Responsabilidade  
https://revistadireitoresponsabilidade.pt/2019/crise-bancaria-e-responsabilidade-civil-analise-
da-jurisprudencia-portuguesa-recente-adelaide-menezes-leitao/ 
 
 

 
Curricular unit sheet  

PhD 
Curricular unit 
Tort Law 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Adelaide Menezes Leitão two hours per week  
 
 
 



Learning outcomes of the curricular unit  
Critical analysis of judgments and further development of the subject banking liability 
 
Syllabus 
Banking liability and banking crisis 
banking supervisor's liability 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
Preparation for cientific research  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Theoretical-practical methodology  Assessment: oral and written presentation of a scientific text 
100% 
 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
Theoretical-practical methodology aims to enable develop themes,  scientific research and 
resolution of  cases. 
 
 
Main Bibliography 
António Menezes Cordeiro, Direito Bancário, 6.a ed., Almedina Coimbra, 2016 

L. Miguel Pestana de Vasconcelos,  Direito Bancário, Almedina, Coimbra,  2017 

Adelaide Menezes Leitão, Crise Bancária e Responsabilidade Civil, Revista de Direito da 
Responsabilidade  
https://revistadireitoresponsabilidade.pt/2019/crise-bancaria-e-responsabilidade-civil-analise-
da-jurisprudencia-portuguesa-recente-adelaide-menezes-leitao/ 
 

 


