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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Introduz-se a matéria dos seguros, com referências históricas e indicação da legislação vigente, distinguindo-se a 
parte institucional dos seguros da material, centrada no contrato de seguro; sobre esta incide essencialmente a 
disciplina. Distingue-se a parte geral, onde se analisa a formação, execução e extinção do contrato, e a especial, com 
referência a várias situações típicas de seguro, no quadro dos seguros de danos e nos de pessoas.  

 

 
Conteúdos programáticos 

1. Noção de contrato de seguro, 2. Divisão dos seguros: seguros de danos e de pessoas, 3. Seguros de riscos de massa 
e de grandes riscos, 4. Direito aplicável ao contrato de seguro, 5. Contratos de seguro proibidos. Proibição de 
discriminação, 6. Deveres de informação, 7. Dever de esclarecimento, 8. Celebração do contrato, 9. Mediação e 
distribuição, 10. Forma do contrato e apólice, 11. Interesse no seguro, 12. Risco, a) Informação inicial, b) 
Agravamento, 13. Prémio, 14. Conseguro, 15. Resseguro, 16. Seguro de grupo, 17. Seguro por conta de outrem, 18. 
Transmissão do seguro, 19. Sinistro, a) Afastamento e mitigação do dano, b) Pagamento, 20. Cessação do contrato, 
21. Denúncia e resolução do contrato, 22. Seguros de danos e princípio indemnizatório, 23. Seguros de 
responsabilidade civil, 24. Seguro de incêndio, 25. Seguro de colheitas e pecuário, 26. Seguro de transporte de 
coisas, 27. Seguro financeiro, 28. Seguro de protecção jurídica, 29. Seguro de assistência, 30. Seguro de vida, a) 
Regime comum, b) Instrumentos de captação de aforro estruturados, c) Operações de capitalização, 31. Seguro de 
acidentes pessoais, 32. Seguro de saúde.  

 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos integram uma abordagem completa do regime jurídico e da aplicação jurisprudencial 
do direito dos seguros em Portugal, com implicações no direito internacional, mormente no direito da União 
Europeia. Sendo matéria pouco conhecida mesmo por parte dos juristas, mas com grandes implicações práticas, é 
necessário dar a conhecer as linhas nucleares do direito dos seguros.  

 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas serão estruturadas de modo a combinar a tradicional exposição das matérias com um elevado grau de 
participação dos alunos. É essencial a preparação prévia de cada aula, sendo, para o efeito, antecipadamente 
anunciadas as matérias a leccionar, bem como os textos, nomeadamente acórdãos e clausulados contratuais, a 
trabalhar e sobre os quais se espera a intervenção dos alunos.  

 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular 

Os principais objectivos da cadeira são, em primeiro lugar, conduzir ao domínio dos conceitos jurídicos do direito 
dos seguros e, em segundo lugar, desenvolver a capacidade de subsunção de práticas concretas às regras 
pertinentes. Essas capacidades serão desenvolvidas através da participação activa dos alunos nas aulas, na 
discussão de decisões judiciais, em especial das Relações e Supremo Tribunal de Justiça. Além da jurisprudência, os 
alunos são chamados a conhecer a prática dos seguros, mormente pela análise de cláusulas típicas de contratos de 
seguro.  
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Curricular Unit 
Insurance Law 
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Francisco Rodrigues Rocha  
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
An introduction to the subject of insurance is made, along with historical references and indication of the current 
legislation, whilst distinguishing the institutional part of insurances from the material one, centred in the insurance 
contract; the material part is the essential object of this curricular unit. A general part, where the conclusion, execution 
and termination of the contract is analysed, and a special part, referred to several typical insurance products within 
damage insurance and persons insurance, are studied. 
 
Syllabus 
1. Notion of insurance contract; 2. Division of insurances: damage and person insurances; 3. Mass risk insurances and 
large risk insurances; 4. Law applicable to insurance contract; 5. Forbidden insurance contracts. Prohibition of 
discrimination; 6. Duties of disclosure; 7. Duty of clarification; 8. Conclusion of the contract; 9. Mediation and 
distribution; 10. Form of the contract and policy; 11. Interest; 12. Risk: a) initial information, b) aggravation; 13. 
Premium; 14. Coinsurance; 15. Reinsurance; 16. Group insurance; 17. Insurance on other’s interest; 18. Assignment of 
the insurance; 19. Insured event: a) loss prevention and mitigation; b) payment; 20. Termination of the contract; 21. 
Different types of termination of the contract: namely, discretionary and with just cause; 22. Damage insurance and 
indemnity principle; 23. Civil liability insurance; 24. Fire insurance; 25. Crop and livestock insurance; 26. 
Transportation of goods insurance; 27. Financial insurance; 28. Legal protection insurance; 29. Assistance insurance; 
30. Life insurance: a) Common Regime; b) structured savings collection instruments; c) capitalisation operations; 31. 
Personal accident insurance; 32. Health insurance. 
 
 Demonstration of the Syllabus coherence with the Curricular Unit’s objectives 
The syllabus contents integrate a full approach to the legal regime and to the application in Court of the Portuguese 
Insurance Law, with repercussion over the International Law, namely the European Union Law. Being a subject, which 
is not well-known, even among jurists, but with major practical repercussions, it is necessary to teach the nuclear 
aspects of the Insurance Law.  
 
Teaching Methodologies (including evaluation) 
The classes will be structured in a manner in which the traditional exposition of the curricular unit subjects is 
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combined with a high level of participation of the students. It is fundamental that each class be previously prepared. 
For that purpose, the subjects to be analysed are anounced in advance, as well as the texts, namely Court decisions and 
contractual clauses, and regarding which it is expected the active participation of the students. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The main goals of the curricular unit are, in first place, to acquire expertise in handling the legal concepts of Insurance 
Law and, in second, to develop the capacity of relating concrete daily situations to the pertinent rules. Such skills shall 
be developed through the active participation of the students in classes, discussing Court decisions, namely from 
higher Courts. Beside Court decisions, the students are encouraged to know the insurance market practices, namely 
through the analysis of typical insurance contractual clauses.   
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