Ficha de unidade curricular
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica. Especialidade de Direito dos Transportes
(2021/2022)
Unidade curricular
Direito dos Transportes Terrestres I - Noite
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo)
Madalena Perestrelo de Oliveira. 2h semanais
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
n/a
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
Estuda-se o Direito material dos transportes terrestes ou direito dos contratos de transporte, em especial o transporte
rodoviário de mercadorias, com especial enfoque no quadro legal de responsabilidade do transportador. Pretende-se
contribuir para que os alunos adquiram as ferramentas necessárias para a resolução de problemas práticos de direito
dos transportes terrestres, fomentando o espírito crítico e incentivando o gosto e a investigação na área.
Conteúdos programáticos
1. Introdução
1.1. Dogmática básica: direito institucional e direito material dos transportes
1.2. As fontes
1.3. Quadro geral dos contratos de transporte
2. Direito internacional dos transportes. As convenções internacionais, em especial a CMR;
3. Contratação internacional
3.1. Os incoterms: cláusulas contratuais gerais?
3.2. Os tradeterms
4. O contrato de transporte
4.1. O contrato de transporte geral
4.2. Caracterização dogmática
4.3. Espécies de transporte
5. O contrato de transporte rodoviário de mercadorias
5.1. A formação do contrato
5.2. Os documentos de transporte
5.3. A execução do transporte
5.4. Vicissitudes do transporte
5.5. A responsabilidade do transportador
5.6. Responsabilidade do transportador pela demora, falta de entrega e pelo incumprimento da cláusula COD
(Cash on Delivery)
5.7. Responsabilidade dos transportadores sucessivos
5.8. Defesa do transportador e isenções de responsabilidade
5.9. Reclamações e ações
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
Os conteúdos programáticos permitem ao aluno adquirir o enquadramento material do direito dos transportes
rodoviários de mercadorias
Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Aulas teórico-práticas.
Dependendo da dimensão da turma, apresentação e debate, em grande e em pequeno grupo, de temas pelos alunos
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(acórdãos, textos sobre questões específicas da matéria ou resolução de casos práticos)
Avaliação oral em aula.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
As aulas teórico-práticas facilitam a aprendizagem dos conteúdos programáticos. O foco na avaliação oral
responsabiliza o aluno pela preparação prévia das aulas da unidade curricular, favorece a capacidade de concentração
do aluno, bem como a criação de interesse pelas matérias estudadas. A adoção de métodos que promovam o debate
ente alunos (seja em pequeno grupo, seja em grande grupo) incentiva o aluno a tomar posição e a envolver-se na
matéria que está a ser lecionada. A exposição de temas pelos alunos promove a investigação mais profunda de temas,
permite a troca de impressões com o professor e colegas, o aperfeiçoamento de argumentos utilizados e a abertura de
horizontes quanto às questões estudadas.
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