
NCE/13/01386 — Apresentação do pedido - Novo ciclo 
de estudos

Apresentação do pedido

Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L.

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico Da Maia

A3. Designação do ciclo de estudos:
Solicitadoria

A3. Study programme name:
Legal Studies

A4. Grau:
Licenciado

Perguntas A5 a A10

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Direito

A5. Main scientific area of the study programme:
Law

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 
256/2005, de 16 de Março (CNAEF): 

380

A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

340

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
3 anos-6 semestres

A8. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
3 years - 6 semesters
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A9. Número de vagas proposto:
96

A10. Condições especificas de ingresso:
Têm acesso todos os alunos que finalizaram o 12º ano de escolaridade ou cursos que a lei define como 
equivalentes, com nota superior a 9,5 valores e que tenham obtido aprovação numa das seguintes provas 
de ingresso:
Economia(04) História(11) Português(18)
Podem ainda aceder através de concursos e regimes especiais de acordo com a lei vigente.

Condições de Candidatura:
- Nota mínima: 95
- Classificação do Ensino Secundário: 65%
- Classificação do Exame Nacional: 35% (nota mínima de 95 pontos

A10. Specific entry requirements:
All students who have completed the 12th year of schooling or courses that the law defines as equivalent, 
with a final score above 9.5 points (out of 20) and who have passed one of the following admission tests: 
Economics (04)
History (11)
Portuguese (18)
Students may also enter through special schemes or applications, in accordance with the legislation in 
force.

Conditions of Application:
- Minimum grade: 95
- Secondary Education Classification: 65%
- National Examination Classification: 35% (minimum score of 95 points)

Pergunta A11

Pergunta A11

A11. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades 
do doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se 
aplicável)

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento, em que 
o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, specialization areas of the master or 
specialities of the PhD (if applicable)

Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou 
especialidade do doutoramento:

Branch, option, specialization area of the master or 
speciality of the PhD:

A12. Estrutura curricular

Mapa I - Não aplicável

A12.1. Ciclo de Estudos:
Solicitadoria

A12.1. Study Programme:
Legal Studies

A12.2. Grau:
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Licenciado

A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

A12.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained for the awarding of the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos* / Optional 
ECTS*

Informática/Computing 48 11 0

Ciências Socciais e do Comportamento 31 10 0

Direito/Law 38 138 0

Ciências Empresariais 34 15 0

Humanidades 22 6 0

(5 Items) 180 0

Perguntas A13 e A16

A13. Regime de funcionamento:
Outros

A13.1. Se outro, especifique:
Diurno e Pós Laboral

A13.1. If other, specify:
Daytime and After working hours

A14. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Ciências Socais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia
Avenida Carlos Oliveira Campos
4475-690 Avioso S. Pedro

A14. Premises where the study programme will be lectured:
Escola Superior de Ciências Socais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia
Avenida Carlos Oliveira Campos
4475-690 Avioso S. Pedro

A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A15._RegulamentoCreditaçãoIPMaia.pdf

A16. Observações:
<sem resposta>

A16. Observations:
<no answer>

Instrução do pedido

1. Formalização do pedido
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1.1. Deliberações

Mapa II - Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

1.1.1. Órgão ouvido:
Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (ofPDF, máx. 100kB):
1.1.2._Ata-IPMaia.pdf

1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos

1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
A(s) respectiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V.

Maria do Rosário Pereira Cardoso dos Anjos

2. Plano de estudos

Mapa III - Não Aplicável - 1º Ano/1º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Solicitadoria

2.1. Study Programme:
Legal Studies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não Aplicável

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/1º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular 
Unit

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1) 

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Introdução ao Estudo do 
Direito/Introduction do Law 
Studies

380 semestral/semester 175 TP:64 7 não/no

Direito 
Constitucional/Constitutional Law

380 semestral/semester 175 TP:64 7 não/no

História da Solicitadoria/History of 
Solicitors

225 semestral/semester 150 TP:60 6 não/no

Introdução às Ciências 
Sociais/Introduction to Social 
Sciences

310 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Noções de 
Contabilidade/Fundamentals of 
Accouting

344 semestral/semester 125 TP:48 5 não/no

(5 Items)
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Mapa III - não aplicável - 1º Ano/2º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Solicitadoria

2.1. Study Programme:
Legal Studies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
não aplicável

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/2º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular 
Unit

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1) 

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Direito 
Administrativo/Administrative 
Law

380 semestral/semester 175 TP: 64 7 não/no

Teoria Geral do Direito 
Civil/General Theory of Civil Law

380 semestral/semester 175 TP: 64 7 não/no

Direito da União 
Europeia/European Union Law

380 semestral/semester 150 TP. 60 6 não/no

Introdução à 
informática/Introduction to 
Computers Science

480 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Introdução à 
Economia/Introduction to 
Economy

314 semestral/semester 125 TP:48 5 não/no

(5 Items)

Mapa III - Não aplicável - 2º Ano/1º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Solicitadoria

2.1. Study Programme:
Legal Studies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
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Not applicable

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/1º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / 
Curricular Unit

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Direito das Obrigações I/Law 
of Obligations I

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Direitos Reais/Rights in Rem 380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Ciências e Técnica 
Fiscal/Fiscal Science and 
Technique

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Títulos de Crédito/Credits 
Instruments

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Direito 
Comercial/Commercial Law

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Direito Processual CÍvil 
I/Civil Procedural Law 1

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

(6 Items)

Mapa III - Não aplicável - 2º Ano/2º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Solicitadoria

2.1. Study Programme:
Legal Studies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/2º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular 
Unit

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1) 

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no
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Direito das Obrigações II/Law of 
Obligations II

Direito da Família e das 
Sucessões/Family and 
Inheritance Law

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Processo Tributário/Tax 
proceedings

344 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Procedimento 
Administrativo/Administrative 
Procedure

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Direito Processual Civil II/Civil 
Procedural Law II

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Insolvência e 
Recuperação/Insolvency and 
Recovery

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

(6 Items)

Mapa III - Não aplicável - 3º Ano/1º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Solicitadoria

2.1. Study Programme:
Legal Studies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/1º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / 
Curricular Unit

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Processo 
Executivo/Enforcement 
Proceeding

380 semestral/semester 125 TP. 48 5 não/no

Processo de 
Inventário/Inventory 
Proceeding

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Direito e Técnica de 
Notariado/Notarial Law and 
Technique

380 semestral/semester 125 TP:48 5 não/no

Informática 
Judiciária/Computer Science 
Applied to Legal Studies

489 semestral/semester 150 TP: 60 6 não/no

Direito das 
Sociedades/Company Law

380 semestral/semester 125 TP:48 5 não/no

380 semestral/semester 100 TP. 32 4 não/no
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Organização 
Judiciária/Judicial organisation

(6 Items)

Mapa III - Não Aplicável - 3º Ano/2º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Solicitadoria

2.1. Study Programme:
Legal Studies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não Aplicável

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not Applicable

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/2º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / 
Curricular Unit

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Direito e Processo do 
Trabalho/Labour Law and 
Proceeding

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Direito e Processo 
Penal/Criminal Law and 
Criminal Procedure

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Deontologia e Mandato 
Forense/Deontology and 
Power of Attorney

380 semestral/semester 150 TP: 60 6 não/no

Direito das Custas 
Judiciais/Court Fees Law

380 semestral/semester 100 TP: 32 4 não/no

Direito e Técnica dos 
Registos/Registry Law and 
Technique

380 semestral/semester 125 TP: 48 5 não/no

Prevenção e Composição de 
Litígios/Dispute Avoidance 
and Composition

380 semestral/semester 125 TP:48 5 não/no

(6 Items)

3. Descrição e fundamentação dos objectivos, sua adequação ao projecto educativo, 
científico e cultural da instituição, e unidades curriculares

3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos

3.1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
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Os objectivos a alcançar traduzem-se na preparação de profissionais de Solicitadoria, consistindo as suas 
principais funções em aconselhar, assessorar, representar e defender os seus constituintes, os quais 
podem ser pessoas, empresas ou organismos públicos. Os serviços que prestam são de natureza judicial, 
pois fazem defesa jurídica junto dos tribunais, e extrajudicial, pois acompanham e representam os 
interesses dos seus clientes junto de tribunais, administração fiscal, cartórios notariais, conservatórias 
dos registos predial, comercial, civil e automóvel, autarquias locais e demais orgãos e repartições 
públicas.

3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
The objectives to be achieved are reflected in the preparation of professionals in the area of Solicitorship, 
whose main functions are the provision of advice, legal counsel and the defence of their constituents, 
which may be individuals, companies or public bodies. The services provided are of a legal nature, being 
part of legal defence in court and out of court, by following up and representing the interests of their 
clients in court, with tax authorities, at notary public offices, at land, commercial, marriage/birth/death and 
vehicle registers, at local councils and with any other public bodies and departments.

3.1.2. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos 
estudantes:

As/os estudantes deverão adquirir o conhecimento teórico nas áreas jurídicas predominantes no exercício 
da profissão de solicitador/a, quer na sua vertente generalista quer na vertente de eventual futuro agente 
de execução, que lhes consintam capacidade para concretizar adequadamente os diversos atos 
procedimentais que lhe são inerentes.
Assim, deverão deter competência para intervir capazmente em sede de juízo (no âmbito em que lhes é 
consentido), elaborar documentos indispensáveis à prossecução dos interesses que lhes sejam 
cometidos e assegurar a sua concretização junto das respetivas entidades competentes.
Igualmente, deverão adquirir aptidão para compreender a realidade sócio-cultural envolvente, de molde a 
contribuírem para a prossecução do interesse público subjacente e inerente ao exercício da sua atividade.

3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The students should acquire the theoretical knowledge in the legal areas predominant in the course of the 
work as solicitor, whether in its general field, or in the field of eventual future enforcement agent; this 
knowledge should enable them to adequately fulfill the several procedural acts inherent to the profession. 
Thus, they must have the competence to properly intervene in court (within which is allowed to them), 
prepare indispensable documents to the pursuit of the interest that are conferred upon them, and ensure 
their fulfillment with the respective competent authorities.
Equally, they should acquire the aptitude to understand the surrounding sociocultural reality, in order to 
contribute to the pursuit of public interest underlying and inherent to the exercise of their activity.

3.1.3. Coerência dos objetivos definidos com a missão e a estratégia da Instituição de ensino:
Os objetivos definidos para este ciclo de estudos são coerentes com a missão e a estratégia do Instituto
Politécnico da Maia e, em especial, com a missão específica da Escola Superior de Ciências Sociais, 
Educação e Desporto, cujos cursos de 1º ciclo estão em concordância com os níveis de qualificação e 
referenciais constantes do Quadro de Nacional de Qualificações (DR, 1ª série, nº 141 de 23 de julho de 
2009
- Portaria 782). O perfil do profissional licenciado com qualificação de nível 6 enquadra conhecimentos 
aprofundados de uma determinada área de estudo ou de trabalho que implicam a compreensão crítica de 
teorias e princípios, o desenvolvimento de aptidões de nível avançado que evidenciem capacidades de 
resolução de problemas complexos e imprevisíveis em áreas de estudo ou trabalho e ainda o assumir de 
uma atitude capaz de gerir atividades ou projetos técnico-profissionais complexos, num quadro de 
responsabilidade ao nível das decisões em contexto de gestão do desenvolvimento profissional individual 
e coletivo. Neste quadro, a vocação da Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto, ao 
acolher um ciclo de estudos na área da Solicitadoria, responde às exigências da sua missão, direcionada 
para a formação de diplomados aptos para a inserção qualificada e com sucesso no setor, com 
participação no desenvolvimento da sociedade portuguesa, prestando serviços especializados à 
comunidade.
Os objetivos enunciados para este ciclo de estudos acolhem as recentes orientações estratégicas do 
ensino superior a nível nacional e europeu, procurando concorrer para as mesmas.

3.1.3. Coherence of the defined objectives with the Institution's mission and strategy:
The objectives set for this study cycle are consistent with the mission and the strategy of the Instituto 
Politécnico da Maia, and in particular with the specific mission of the School of Social Sciences, Education 
and Sport (Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto), whose 1st cycle courses are in 
agreement with the levels of qualification and references catalogued in the National Qualifications 
Framework (Official Gazette of the Republic of Portugal, 1st series, no. 141, of July 23, 2009 - Ordinance 
782). The profile of the graduate professional with a level 6 qualification includes in depth knowledge on a 
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particular area of study or work involving the critical understanding of theories and principles, the 
development of advanced level skills that demonstrate the ability to resolve complex and unpredictable 
problems in areas of study or work, as well as assuming an attitude capable of managing complex 
activities or technical and professional projects, within a framework of responsibility at the level of the 
decisions in the context of the management of the individual and collective professional development. In 
this context, the vocation of the School of Social Sciences, Education and Sport, by offering a study cycle 
in the area of Legal Studies, addresses the requirements of its mission, directed to the training of 
graduates prepared for a qualified and successful entry in the field, with a participation in the development 
of the Portuguese society, providing specialised services to the community. 

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição

3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
O projeto educativo, científico e cultural do Instituto Politécnico da Maia (IPMaia) assenta na interpretação 
do posicionamento de Portugal na Europa relativamente aos diferentes setores de atividade que são 
determinantes para a qualidade de vida dos cidadãos nacionais e residentes. Neste contexto, a orientação 
do IPMaia para o ensino superior converge com as políticas educativas que dão constantes sinais de 
terem consciência de uma conjuntura favorável à criação de projetos de formação desenvolvidos em 
ambientes de ensino politécnico, propícios à formação geral e científica e ao desenvolvimento de 
competências técnico-profissionais de elevada exigência. Faz parte desta orientação, uma forte vocação 
formativa que visa a inserção regional de profissionais qualificados num contexto de ligação ao mundo 
empresarial e às instituições sociais da comunidade envolvente, nomeadamente através dos recém- 
criados Cursos Técnicos Superiores Profissionais, em paralelo com cursos de 1º e 2º ciclos de estudo que 
visam ampliar essa inserção no espaço nacional e europeu e ainda contribuir para uma tão desejável 
cultura de mobilidade e de internacionalização. Esta procura de integração dos estudantes no mercado de 
trabalho global consubstancia-se em cursos de licenciatura (e a seu tempo em cursos de mestrado) que, 
ponderando as áreas emergentes da atualidade, permitiu construir um projeto com a missão de contribuir 
para o aumento da empregabilidade efetiva de profissionais de elevada competência para o exercício de 
funções técnico- profissionais. Assim, o IPMaia, constituído à data pelas Escolas Superiores de Ciências 
Sociais, Educação e Desporto e de Tecnologia e Gestão, cujos cursos a lecionar procuram aumentar a 
participação de diferentes públicos no ensino superior e contribuir para a consolidação da rede nacional 
de instituições mais atrativas e sustentáveis. Tendo a convicção de que a investigação aplicada é 
catalisadora da atividade económica, da inovação, da criação de riqueza e do crescimento e coesão 
regional e nacional, o projeto educativo, científico e cultural do IPMaia procura contemplar o seu 
desenvolvimento. Neste sentido, a promoção da investigação orientada e aplicada em articulação com o 
investimento cultural e a prestação de serviços especializados, num contexto de transferência e 
aplicabilidade do conhecimento emergente para a comunidade, constituiu-se como um dos principais 
eixos orientadores do projeto em questão. O perfil institucional traçado para o IPMaia procura de um modo 
sustentável o enquadramento regional, nacional e internacional, contemplando as áreas estratégicas mais 
prementes para o ensino superior. É convicção do IPMaia que o ensino superior tem a responsabilidade e 
o privilégio de potenciar o capital humano através de uma mais elevada qualificação da população com o 
propósito do desenvolvimento cultural, social, científico, técnico e económico da sociedade.

3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
The educational, scientific and cultural project of the Instituto Politécnico da Maia (IPMaia) is based on the 
interpretation of the position of Portugal in Europe in relation to the different sectors of activity, which are 
decisive for the quality of life of citizens and residents. In this context, the orientation of IPMaia for higher 
education converges with the educational policies that give constant signs of being aware of an 
environment favourable to the creation of training projects developed in polytechnic education 
environments, conducive to general and scientific training, and the development of highly demanding 
technical and professional skills. A strong training vocation is part of this guidance, which is aimed at the 
regional integration of skilled professionals in a context of connection to the business world and the social 
institutions of the surrounding community, in particular through the newly-created Professional and Higher 
Technical Courses (which will replace the current Technological Specialisation Courses), in parallel with 
1st and 2nd study cycle courses aimed at extending this inclusion in the national and European space, and 
also contribute to a highly desirable culture of mobility and internationalisation. This demand for the 
integration of students in the global labour market is embodied in Licenciatura courses (and in their own 
time, in masters courses), which, considering the current emerging areas, has enabled us to build a project 
with the mission of contributing to the increase of the effective employability of professionals with a high 
competence for the exercise of technical and professional functions. Thus, IPMaia, currently comprising 
the Schools of Social Sciences, Education and Sport, and Technology and Management, whose courses 
seek to increase the participation of different audiences in higher education and contribute to the 
consolidation of a national network of more attractive and sustainable institutions. With the belief that 
applied research works as a catalyst of economic activity, innovation, creation of wealth and regional and 
nation growth and cohesion, the educational, scientific and cultural project of IPMaia aims at its 
development. In this sense, the promotion of guided and applied research in conjunction with cultural 
investment and the provision of specialised services, in a context of transfer and applicability of emerging 
knowledge to the community, was one of the main guiding axis of the project in question. The institutional 
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profile laid out for IPMaia seeks, in a sustainable way, a regional, national and international framing, 
contemplating the most pressing strategic areas for higher education. It is the conviction of IPMaia that 
higher education has the responsibility and the privilege to foster human capital through a higher 
qualification of the population, aiming at the cultural, social, scientific, technical and economic 
development of the society.

3.2.2. Demonstração de que os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto 
educativo, científico e cultural da Instituição:

A proposta de criação do Instituto Politécnico da Maia (IPMaia), cuja vocação é a de formar profissionais 
qualificados capazes de atuar nos mercados de trabalho regional, nacional e internacional, num ambiente 
de mobilização e produção de saberes integrados nas exigências da prática técnico-profissional, incorpora 
nesta cultura de exigência um projeto de formação e qualificação de Solicitadores. 
Os objetivos definidos para o ciclo de estudos apresentado procuram dar resposta, não só ao desafio que 
o IPMaia abraçou, como às políticas nacionais para o seu setor de atividade preponderante, que é o da 
Justiça.
Com efeito, as debilidades detetadas e assumidas nesta área tenderão a ser minimizadas e ultrapassadas 
também pela maior proficiência na atividade legal, convencional e tradicionalmente atribuída aos 
solicitadores, assim contribuindo para a consolidação sócio-económica do país.

3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational, 
scientific and cultural project:

The proposal of creation of the Maia Polytechnic Institute (IPMaia), whose vocation is to train qualified 
professional capable of acting in the regional, national and international labour markets, in an environment 
of mobilization and production of knowledge integrated in the demands of the technical and professional 
practice, incorporates a Solicitors’ training and qualification project in this demanding culture.
The objectives defined for the submitted study cycle seek to respond not only to the challenge embraced 
by IPMaia, but also to the national policies for their preponderant sector of activity, which is that of Justice.
Indeed, the detected and admitted weaknesses in this area will tend to be minimized and overcome also by 
the greater proficiency in the legal activity, conventionally and traditionally assigned to solicitors, thus 
contributing to the country’s socioeconomic consolidation.

3.3. Unidades Curriculares

Mapa IV - Introdução ao Estudo do Direito/Introduction to Law Studies

3.3.1. Unidade curricular:
Introdução ao Estudo do Direito/Introduction to Law Studies

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Fernando da Costa Gonçalves - Horas de Contacto: 64/Contact Hours: 64

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Gustavo Rodrigues Pimenta - Horas de Contato: TP: 64/Contact Hours: TP: 64

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Iniciar e motivar o aluno para a problemática do Direito, promovendo a sua habilitação com o 
conhecimento e as competências de base essenciais para problematizar a matéria e sustentar a 
prossecução do curso.
Assegurar a aquisição da capacidade de distinguir, com clareza, o Direito das demais normas de conduta 
social.
Garantir a obtenção da perceção da estrutura, natureza e características das suas normas.
Conhecer as suas fontes e entender a controvérsia sobre a matéria.
Dominar, em particular, os conceitos e técnicas de interpretação e integração das lacunas da lei, a sua 
hierarquização, início e fim de vigência e os critérios da sua aplicação temporal.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Introduce and motivate the students to the Law problematic, promoting their training with the knowledge 
and essential base competences to question the subject and sustain the continuation of the degree.
Ensure the acquisition of the ability to clearly distinguish the Law from other norms of social behaviour.
Guarantee the obtaining of the perception of the structure, nature and characteristics of their norms.
Know its sources and understand the controversy on the subject.
Have a specific command of the concepts and techniques of interpretation and integration of gaps in the 
law, their ranking, beginning and end of validity and the criteria of their temporal application
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.O Direito
2.Moral, religião, cortesia, convenções sociais
3.Deontologia e ética
4.Direito objectivo, subjectivo, positivo, vigente e natural
5.Ramos
6.Ramos híbridos, novos ramos
7.Direito da UE
8.A norma: composição, estrutura e características
9.Lei em sentido formal
10.Fontes
11.Classificação das normas
12.Interpretação: sentido, conceito e forma
13.Integração das lacunas
- princípios da exclusão e da plenitude lógica da ordem jurídica
- o art. 10.º do CC
14.Hierarquia das fontes? O art. 8.º de Constituição da República
15.Hierarquia das normas
16.Vigência da lei
17.Entrada em vigor. Art. 5.º do CC
18.Cessação da vigência: caducidade e revogação. Art. 7.º do CC
19.Aplicação da lei no tempo
- conceito e direito transitório
- critérios gerais: art. 12.º do CC
- prazos: art. 297.º do CC
20.Movimento da codificação
21.Código de Napoleão
22.Movimento da codificação em Portugal

3.3.5. Syllabus:
1.The Law
2.Moral, religion, courtesy, social conventions
3.Deontology and ethics
4.Objective, subjective, positive, in force and natural law 
5.Branches
6.Hybrid branches, new branches
7.EU Law
8.The norm: composition, structure and characteristics
9.Law in formal sense
10.Sources
11.Classification of norms
12.Interpretation: sense, concept and form
13.Integration of gaps
- principles of exclusion and of logic fullness of legal order
- article 10 of the CC
14.Hierarchy of the sources? Article 8 of the Constitution of the Portuguese Republic
15.Hierarchy of norms
16.Existence of law
17.Entrance in force. Article 5 of the CC
18.Expiry: forfeiture and revocation. Article 7 of the CC
19.Application of the law overtime
- concept and provisional law
- general criteria: article 12 of the CC
- time limes: article 297 of the CC
20.Coding Movement
21.Napoleonic Code
22.Coding Movement in Portugal

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos começam por abordar as noções elementares que permitem a iniciação 
consistente ao estudo do Direito, evoluem para matérias de base que sustentam a compreensão da sua 
fenomenologia no contexto social e permitem a transição para o estudo dos teores específicos inerentes 
aos diversos regimes jurídicos das demais unidades curriculares do curso.
A clarificação da natureza própria das normas jurídicas e o trabalho sobre as disposições do Código Civil, 
apurando a interpretação do seu texto e aprofundando a articulação e interpenetração dos elementos de 
decomposição da lei, visam capacitar os alunos para lidar capazmente com a sua aplicação
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3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus start with an analysis of the basic notions that allow the consistent introduction to the study 
of Law, passing to base subjects that sustain the understanding of its phenomenology in the social context 
and allow the transition to specific contents inherent to several legal regimes of the other curricular units 
of the degree.
The explanation of the proper nature of the legal norms and the work on the provisions of the Portuguese 
Civil Code, establishing the interpretation of its text and deepening the articulation and interpenetration of 
the parts of decomposition of the law, aim to give the students the ability to deal with its application.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, interativas na discussão, com aprofundamento de conceitos e sua aplicação a 
casos hipotéticos.
É incentivada pesquisa de doutrina e jurisprudência, suscitando o espírito crítico.
Quando o tempo letivo o consente, são elaborados trabalhos de grupo.
A avaliação é contínua ou final.
A contínua consiste em dois testes, cuja média determina a classificação ou, se a relação tempo/matéria o 
consentir, dois testes, cuja média tem um peso de 75%, e um trabalho a desenvolver em grupo com peso 
de 25% na classificação. O grau e pertinência da participação em aula é considerado para eventual (re)
equilíbrio da classificação.
Fica excluído da avaliação contínua quem não realizar todas as ações previstas ou tiver em qualquer delas 
uma classificação inferior a 6 valores.
A avaliação final consiste numa prova de exame, cujo resultado equivale à classificação

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes with discussion and deepening of the concepts and their application to 
hypothetical cases.
We encourage the research of doctrine and jurisprudence, raising the critical spirit.
When the teaching period allows it, we develop work groups.
The evaluation is continuous or final.
The continuous evaluation is comprised of two tests, whose mean determines the grade or, if the 
time/subject relation allows it, of two tests, whose mean has a weight of 75%, and a work developed in 
group with a weight of 25% in the grade. The level and relevance of participation in classes are considered 
for the eventual (re)balancing of the grade.
Any student who does not take part in all the actions foreseen or if in any of them has a grade less than 6 
valores [in a scale of 0-20] is excluded from continuous evaluation.
The final grade consists of an exam, whose result equals the grade.

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

A exposição teórica da matéria visa habilitar os alunos com a sua compreensão técnico filosófica de 
molde a sustentarem capazmente as suas asserções perante a realidade social envolvente. Procura se 
proporcionar-lhes a apreensão de saberes que subjazem à matéria das unidades curriculares do curso que 
tratam regimes jurídicos específicos. 
A enunciação de casos hipotéticos e a apreciação de outros retirados da vida real visa propiciar situações 
idênticas àquelas com que os alunos, muito provavelmente, se virão a confrontar na sua actividade 
profissional.
Objectiva-se conferir-lhes competências práticas para o exercício da profissão e habilitá-los a melhor 
compreender o meio social envolvente.
A pesquisa promovida pela via da Internet e/ou de trabalhos editados procura prepará-los para se 
capacitarem a desenvolver atividades em autonomia e a confrontarem-se com a riqueza da diversidade 
dos olhares sobre o Direito.
Com o trabalho em grupo incentiva-se o funcionamento em equipa e alerta-se para a importância de se 
saber ouvir atentamente para se poder argumentar competentemente.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical exposure of the subject aims to prepare students with its technical and philosophical 
understanding, in order for them to be able to sustain their assertions before the surrounding social reality. 
We intend to offer them the acquisition of knowledge, which is underlying the subjects of the curricular 
units of the degree that deal with specific legal regimes. 
The building of hypothetical cases and the assessment of other cases taken from real life aim to provide 
identical situations to those which students will most probably face in their professional activity.
We intend to provide them with practical skills for their occupation and prepare them for a better 
understanding of the surrounding social environment.
The research promoted through the Internet and/or the works made intends to prepare them to be able to 
develop activities with autonomy and facing the complexity of the diversity of points of view on Law.
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With the group work, we encourage team work and make them aware of the importance of listening 
carefully to be able to argument with competence.

3.3.9. Bibliografia principal:
JUSTO, A. (2012). Introdução ao Estudo do Direito. (6.ª edição) Edições Almedina, S.A. Coimbra
PIMENTA, G. (2010). Introdução ao Estudo do Direito. (2.ª edição) Edição PUBLISMAI. Maia
AMARAL, D. (2004). Manual de Introdução ao Direito, Vol. I. (1.ª edição) Almedina. Coimbra
ASCENSÃO, J. (2008). O Direito – Introdução e Teoria Geral. (13.ª edição). Almedina
BATALHÃO, J. (2012). Noções Fundamentais de Direito. Porto Editora
CORDEIRO, A. (2012). Tratado de Direito Civil Português - Parte Geral – Tomo I. Edições Almedina, S.A. 
Coimbra
FALCÃO, J., CASAL, F., OLIVEIRA, S. e CUNHA, P. (2011). Noções Gerais de Direito. Rés-Editora, Ltd.ª. 
Porto
MACHADO, J. (2012). Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador. (20.ª reimpressão) Edições 
Almedina, S.A. Coimbra
PINTO, C. (1994). Teoria Geral do Direito Civil. Coimbra Editora
SOUSA, M. (2012).Introdução ao Direito. Edições Almedina, S.A. Coimbra
TELLES, I. (2001) Introdução ao Estudo do Direito – Vol. I e II. Coimbra Editora. Coimbra

Mapa IV - História da Solicitadoria/History of Solicitors

3.3.1. Unidade curricular:
História da Solicitadoria/History of Solicitors

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Manuel Diamantino Tojal de Meneses - Horas de Contacto: TP 60/Contact Hours: TP: 60

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular visa dotar os alunos de sólidas competências para um correto entendimento da 
História da Solicitadoria em Portugal, desde as primeiras referências ao ofício de procurador na Idade 
Média, passando pelo reconhecimento institucional do ofício de solicitador no século XVI e pela 
institucionalização da profissão na época liberal, até à criação das primeiras associações da classe. Dos 
objetivos a atingir faz igualmente parte o estudo das circunstâncias que explicam a criação da Câmara dos 
Solicitadores, das incidências relativas ao exercício da profissão nos séculos XX e XXI e das funções que 
individualizam este grupo profissional face a outros com funções afins, procurando mostrar como é que 
isso pode ser aferido em todo este percurso histórico.     

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to provide students with sound competences for a correct understanding about 
the History of Solicitors in Portugal, from the very first references to the role of prosecutor in the Middle 
Age, and the institutional recognition of the prosecutor role in the 16th century and its institutionalisation 
as a profession in the liberal era, to the creation of the first associations of the class. Additionally, the 
study of the circumstances which explain the creation of the Chamber of Solicitors, the incidences related 
to the exercise of the profession in the 20th and 21st centuries, and the functions that distinguish this 
professional group from others with similar functions, seeking to show how this can be assessed 
throughout this historical path, are also part of the objectives to be achieved.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
As raízes medievais e modernas da profissão 
1.Advogados e procuradores nos tratados do séc. XIII 
2.Origens históricas e primeiras definições de solicitador
3.Enquadramento legal nas Ordenações do Reino 
4.Exercício profissional 
5.Desvios ao código profissional e respetivas penas
6.Institucionalização da profissão na época liberal
7. Primeiras associações da classe 
A profissão de solicitador nos séculos XX e XXI
1.Importância do EJ na definição das regras referentes à profissão 
2.Criação e unificação das Câmaras
3.Representações e identidade socioprofissional
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4.1º Estatuto dos Solicitadores 
5.Papel da Câmara na formação dos profissionais
6.Criação do 1º curso superior de Solicitadoria 
7.2º Estatuto dos Solicitadores 
8.A ação executiva 
9.O agente de execução
10.Promoção da imagem do solicitador
11.Função do solicitador na administração da justiça em Portugal no séc. XXI

3.3.5. Syllabus:
The profession’s medieval and modern roots 
1.Attorneys and prosecutors in the 13th century treaties
2.Historical origins and the first definitions of solicitor
3.Legal framework of the Kingdom’s Ordinances
4.Professional exercise
5.Deviations from the professional code and respective sanctions
6.Institutionalisation of the profession in the liberal era
7.First associations of the class
The profession of solicitor in the 20th and 21st centuries
1.Importance of the EJ in the definition of the rules regarding the profession
2.Creation and unification of the Chambers
3.Representations and socio-professional identity
4.First Statute of the Solicitors
5.Role of the Chamber in the training of professionals
6.Creation of the first Solicitor’s higher education course
7.Second Statute of the Solicitors
8.The executive action 
9The implementing agent
10Promotion of the solicitor’s figure
11Role of the solicitor in the administration of justice in Portugal in the 21st century

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos possibilitam o cumprimento dos objetivos e competências a desenvolver 
porquanto fornecem sólidos alicerces teórico-práticos suscetíveis de proporcionarem conhecimentos no 
que diz respeito à História da Solicitadoria em Portugal. Com efeito, entendemos que será pelo 
conhecimento da história da solicitadoria que melhor poderemos compreender a origem, a função e os 
princípios que regem o exercício da profissão de solicitador. Deste modo, a definição, estrutura e 
sequência dos conteúdos programáticos resulta da convicção de que, nesta unidade curricular, começar 
pelo estudo das raízes medievais e modernas do ofício de solicitador, mais tarde transformado numa 
profissão em busca de uma identidade capaz de lhe conferir um papel de relevo na administração da 
justiça, se afigura coerente no sentido de alicerçar conhecimentos que permitam aos estudantes um 
correto entendimento da profissão de solicitador e das diversas incidências relativas ao exercício da 
mesma.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus enables meeting the objectives and developing competences, since it provides a solid 
theoretical and practical background that can deliver knowledge on the History of Solicitors in Portugal. In 
fact, we do believe that through the knowledge of the history of solicitors we can better understand the 
origin, function, and the principles that govern the profession of solicitor. Thus, the definition, the 
structure, and the syllabus sequence stems from the conviction that, by starting from the study of the 
medieval and modern roots of the solicitor, later transformed in a profession seeking for an identity 
capable of giving it an important role in the administration of justice, in this curricular unit, is consistent 
with the anchoring of knowledge, enabling students to correctly understand the profession of solicitor, and 
the various incidences regarding its exercise. 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões teóricas e práticas
Recurso a materiais pedagógicos para enquadrar os temas em estudo; Exposição do docente com 
utilização de powerpoint;
Participação dos estudantes na discussão teórico-concetual, a partir dos materiais distribuídos 
antecipadamente; Apresentação oral pelos alunos de trabalhos sobre temas relacionados com o programa 
da unidade curricular.
Processo de Avaliação: 
Avaliação contínua:
2 testes, cuja média simples terá um peso de 70% na classificação final e um trabalho com peso de 30 %;
Controlo de presenças, não podendo os alunos faltar a mais 25% das aulas previstas;
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Ficam eliminados da avaliação contínua os estudantes que tenham uma classificação inferior a seis 
valores.
Avaliação final:
Prova a realizar nas Épocas Normal ou de Recurso (eventualmente em época especial), com peso de 100% 
na classificação final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Practical and theoretical sessions
Use of pedagogical materials to structure the subjects studied;
Teacher’s exposure with PowerPoint;
Students participation on the theoretical and conceptual discussion, from the materials previously made 
available;
Students’ oral presentation of works about subjects related with the curricular unit’s programme.
Evaluation Process:
Continuous evaluation: 
2 tests, whose simple average will have a weight of 70% on the final classification, and a school 
assignment weighting 30%;
Presence control, by which students cannot miss more than 25% of the scheduled classes;
Students with a grade of less than 6 valores [in a scale of 0-20] shall be eliminated from the continuous 
evaluation.
Final evaluation:
Test to be carried out in the Regular or Supplementary Term (eventually in the special term), weighting 
100% on the final grade.

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

As metodologias de ensino estão de acordo com os objetivos da unidade curricular: contribuir para o 
desenvolvimento de competências de ordem concetual, analítica, reflexiva e relacional, no que concerne à 
compreensão da evolução histórica do direito português e do enquadramento da solicitadoria nessa 
mesma história, de modo a dotar os estudantes de sólidas competências para uma correta compreensão 
dos fenómenos e dos acontecimentos que marcaram o nascimento, a evolução e o aperfeiçoamento desta 
profissão em Portugal. No global, as metodologias de ensino perspetivadas – porque assentes na 
problematização/elaboração concetual e na dinâmica de grupo associadas – ajustam-se cabalmente aos 
objetivos da unidade curricular porquanto enfatizam três componentes centrais do processo de 
aprendizagem: i) componentes socioculturais, ou seja, estimulando as condições para o desenvolvimento 
da autonomia, iniciativa, auto-aprendizagem e competências de resolução de problemas, por recurso a 
dinâmicas de atitude e de relacionamento interpessoal; ii) componentes técnico-científicas, ou seja, 
estimulando o desenvolvimento de conhecimentos suscetíveis de integrar conceitos teórico-práticos; iii) 
componentes práticas, ou seja, estimulando a reflexividade e aplicabilidade prática de conceitos e 
modelos de forma a ajustar-se às necessidades do mercado de trabalho.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The teaching methodologies are in accordance with the curricular unit objectives: contribute to the 
development of competences of conceptual, analytical, reflexive, and relational nature, regarding the 
understanding of the historical evolution of the Portuguese law and the framing of the solicitors in the very 
same history, in such a way that students acquire sound competences for a correct understanding of the 
phenomena and events which characterised the birth, the evolution, and improvement of this profession in 
Portugal. Globally, the addressed teaching methodologies – because they rely on the conceptual 
questioning/working out and the associated group dynamic – are perfectly adjusted to the curricular unit 
objectives, since they emphasise three key components of the learning process: i) social and cultural 
components, i.e., by stimulating the conditions for the development of autonomy, initiative, self-learning, 
and problem solving competences, with dynamics of attitude and inter-personal relationship; ii) technical 
and scientific components, i.e., by stimulating the development of knowledge able to integrate theoretical 
and practical concepts; iii) practical components, i.e., by stimulating the reflexivity and practical 
applicability of concepts and models, in such a way as to adjust to the needs of the labour market.

3.3.9. Bibliografia principal:

ALMEIDA, A. F. (1972) Da Profissão de Solicitador – Normativos legais que a condicionam. Author’s 
edition. Porto.
ESTATUTO Judiciário (1927). Coimbra Editora, Lda. Coimbra.
MENESES, M.T. (2013). Estatuto Judiciário de 1927: sua relevância para a regulação da profissão de 
solicitador. Revista do Instituto do Direito Brasileiro. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 8 (2): 
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8407-8421. Available at: <http://www.idb-fdul.com/>.
OLIVEIRA, V. C. (1999) Estatuto dos Solicitadores Anotado e Comentado. Vida Económica. Lisboa.
POLÓNIA, A. and ALVES, J. F. (2011). Os Solicitadores: Memória e Identidade. A construção sócio-
histórica de uma profissão. Vol. I e II. Câmara dos Solicitadores. Lisbon.
RODRIGUES, B. S. (2010). Estatuto (da Câmara) dos Solicitadores (e Agentes de Execução) Anotado e 
Comentado. 2nd edition, Quid Juris. Lisbon.
SANTOS, L. A. (ed. exec.) et al. (2008). História de Portugal. Colecção Enciclopédia do Estudante, nº 15, 
Santillana Constância /Público. Lisbon.

Mapa IV - Direito Constitucional/Constitutional Law

3.3.1. Unidade curricular:
Direito Constitucional/Constitutional Law

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Lígia Andreia Carvalho Abreu Ferreira - Horas de Contacto: TP: 64/Contact Hours: TP: 64

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Habilitar os alunos com as competências de compreensão do direito constitucional, de preparação para 
aplicação dos conhecimentos adquiridos à praxis jurídica, bem como dota-los de uma formação 
consistente, suscitando a sua capacidade crítica e de análise neste domínio do direito.
Os estudantes serão capazes de analisar a Constituição portuguesa, compreender a dimensão política e 
social do Estado e dos seus elementos, a organização do poder político, estabelecer uma análise 
comparativa dos diferentes sistemas de governo, compreender a complexidade do Estado de Direito 
Democrático, o procedimento legislativo, a fiscalização da constitucionalidade e o sistema português dos 
direitos fundamentais. 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with understanding competences of the constitutional law, in preparation to applying the 
acquired knowledge on the legal practice, as well as endowing them with a consistent training, raising their 
critical and analysis capacity in this area of law.
The students will be able to analyse the Portuguese Constitution, to understand the political and social 
dimension of the State and its elements, the organisation of political power, to establish a comparative 
analysis of the different systems of government, to understand the complexity of the Democratic Rule of 
Law, the legislative procedure, the supervision of the constitutionality and the Portuguese system of 
fundamental rights.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I Introdução: Conceito, Características, Direito Constitucional e disciplinas afins
II A Constituição como fonte do Direito Constitucional
III Estrutura Constitucional do Estado 
IV Estrutura do Estado 
Presidente da República
Assembleia da República
Governo
Tribunais
V Tipologia de formas legislativas e o procedimento legislativo parlamentar 
Sentido da lei 
Princípio da prevalência da lei 
Princípio da reserva de lei 
Categorias de atos legislativos
Tipologias de leis
Relação entre atos legislativos 
Procedimento legislativo parlamentar 
VI Fiscalização da constitucionalidade
Principais modelos
Fiscalização da constitucionalidade no direito português
VII Direitos e Deveres Fundamentais 
Proteção constitucional da pessoa pelos direitos fundamentais 
Evolução dos Direitos e Deveres Fundamentais 
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Progresso ou retrocesso dos Direitos e Deveres Fundamentais: crise do Estado Social 
Sistema português dos direitos fundamentais 

3.3.5. Syllabus:
I Introduction: Concept, Characteristics, Constitutional Law and related disciplines
II The Constitution as a source of Constitutional Law
III Constitutional Structure of the State
IV Structure of the State 
President of the Republic
Assembly of the Republic
Government
Courts
V Typology of legislative forms and the parliamentary legislative procedure 
Meaning of the law 
Principle of prevalence of the law 
Principle of the supremacy of law 
Categories of legislative acts
Typologies of laws
Relationship between legislative acts 
Parliamentary legislative procedure 
VI Supervision of the constitutionality
Main models
Supervision of the constitutionality in the Portuguese law
VII Fundamental Rights and Duties
Constitutional protection of the person by fundamental rights 
Evolution of Fundamental Rights and Duties 
Progress or retrogression of Fundamental Rights and Duties: Crisis of the Welfare State
Portuguese system of fundamental rights

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O conteúdo programático assenta na análise da constituição portuguesa e da comparação da nossa lei 
fundamental com outras constituições, bem como da jurisprudência relativa às questões centrais e actuais 
do direito constitucional. Neste sentido, a aquisição de conhecimentos do conteúdo programático 
proposto permitirá aos alunos compreender os problemas jurídicos actuais neste domínio.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is based on the analysis of the Portuguese constitution and the comparison of our basic law 
with other constitutions, as well as the jurisprudence regarding the core and current issues of the 
constitutional law. In this sense, the acquisition of knowledge of the proposed syllabus will allow students 
to understand the current legal problems in this area.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórico-prática do conteúdo programático em interacção com os alunos, complementada pela 
resolução de casos práticos, com vista ao aprofundamento dos seus conhecimentos e ao 
desenvolvimento das suas capacidades de crítica, de análise e síntese. 
A avaliação dos alunos desdobrar-se-á em dois regimes distintos: avaliação contínua ou avaliação por 
exame final. 
Avaliação contínua: 1º Teste escrito, 50%; 2º Teste escrito 
Exame final: 2h00, 100%. 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical exposition of the syllabus in interaction with the students, supplemented by the 
resolution of practical cases, with a view of deepening their knowledge and developing their criticism, 
analysis, and synthesis skills. 
The student’s evaluation will encompass two distinct regimes: continuous evaluation or evaluation by final 
exam. 
Continuous evaluation: 1st written test, 50%; 2nd written test, 50%
Final exam: 2h00, 100%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:
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Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos em Direito Constitucional, importantes para o 
exercício de profissões jurídicas. A metodologia utilizada tem em conta este objetivo. Neste sentido, não 
só se recorre ao método da avaliação de conhecimentos através de exames escritos, mas também à 
realização de provas escritas de avaliação contínua, ao debate sobre questões constitucionais e à análise 
da jurisprudência

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

It is intended that students acquire knowledge in Constitutional Law, relevant to the exercise of legal 
professions. The used methodology has this objective into account. In this sense, the knowledge 
evaluation method not only resorts to written exams, but also to the completion of written tests of 
continuous evaluation, to the debate on current issues, and to the analysis of the jurisprudence

3.3.9. Bibliografia principal:
GOUVEIA, J.B. (2011), Manual de Direito Constitucional, Volume I, Almedina.
GOUVEIA, J. B (2011), Manual de Direito Constitucional, Volume II, Almedina. 
CANOTILHO, J. G. (2013), Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina. 
MIRANDA, J. (2013), Manual de Direito Constitucional, Tomo II, Coimbra Editora. 
__ _ (2010), Manual de Direito Constitucional, Tomo III, Coimbra Editora. 
__ _(2011), Manual de Direito Constitucional, Tomo V, Coimbra Editora. 
__ _ (2013), Manual de Direito Constitucional, Inconstitucionalidade ou Garantia da Constituição, Tomo VI, 
Coimbra Editora. 
___ _ (2012), Manual de Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, Tomo IV, Coimbra Editora.

Mapa IV - Introdução às Ciências Sociais/Introduction to Social Sciences

3.3.1. Unidade curricular:
Introdução às Ciências Sociais/Introduction to Social Sciences

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Inês Maria Veiga Guerra dos Santos - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Inês Abreu Oliveira Luzes Silva - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP 48

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sensibilizar os alunos para a importância da análise das questões de natureza social.
Familiarizar os alunos com os conceitos e as noções básicas das Ciências Sociais.
Fornecer aos alunos uma base de conhecimentos suscetíveis de facilitar posteriores aprofundamentos 
aos mais diversos níveis em que se revela o social.
Proporcionar a possibilidade de integração dos conhecimentos adquiridos nesta disciplina na vida 
profissional e social dos alunos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To make students aware of the importance of analysing issues of social nature.
To familiarise students with the concepts and the basic notions of Social Sciences.
To provide students with a knowledge base to facilitate further studies in different areas where the social 
has importance.
Provide the possibility of integration of the knowledge acquired in this curricular unit in the professional 
and social life of the students.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. O Conhecimento Cientifico versus Senso Comum
2. O Social como objeto de estudo das Ciências Sociais
3. A Interdisciplinaridade e as suas manifestações
4. Diferenciação empírica das Ciências Sociais
4.1 A Sociologia
4.2 A Economia
4.3 A Psicologia
4.4 A Ciência Política
4.5 A Antropologia
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4.6 A História
4.7 As Ciências da Comunicação
5. As Instituições Sociais
6. Introdução à metodologia de investigação em Ciências Sociais.

3.3.5. Syllabus:
1. Scientific knowledge versus Common sense
2. The Social as a study object of Social Sciences
3. The interdisciplinarity and its demonstrations
4. Empirical differentiation of Social Sciences
4.1 The Sociology
4.2 The Economy
4.3 The Psychology
4.4 The Political Science
4.5 The Anthropology
4.6 The History
4.7 The Communication Sciences
5. The Social Institutions
6. Introduction to the methodology of research in Social Sciences

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Com o objetivo de sensibilizar os alunos para a importância da análise das questões de natureza social e 
familiarizá-los com algumas noções básicas das Ciências Sociais existem dois módulos iniciais em que se 
clarifica aquilo que se entende pelo próprio conceito Ciências Sociais (clarifica-se o conceito de 
conhecimento cientifico e de social).
A opção por uma incursão pela interdisciplinaridade e pela pluralidade das Ciências Sociais pretende 
fornecer aos alunos uma base de conhecimentos suscetíveis de facilitar posteriores aprofundamentos aos 
mais diversos níveis em que se revela o social. 
Por fim, através dos diferentes conteúdos, nomeadamente dos dois últimos módulos pretende-se 
proporcionar aos alunos a possibilidade de integração dos conhecimentos adquiridos nesta disciplina na 
sua vida profissional e social.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
With the goal of making students aware of the importance of analysing issues of social nature and 
familiarise them with some basic notions of Social Sciences, the curricular unit has two starting modules 
in which the meaning of the Social Sciences concept is explained (the concept of scientific and social 
knowledge is clarified).
The option to do an incursion into the interdisciplinarity and plurality of Social Sciences intends to provide 
students with a knowledge base to facilitate further studies in different areas where the social has 
importance. 
Finally, through the different contents, namely the last two modules, we intend to provide students with the 
possibility of integration of the knowledge acquired in this subject in their professional and social life.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino-aprendizagem. Ainda que essencialmente baseada numa metodologia expositiva, é 
solicitada a participação constante dos alunos, nomeadamente pela análise crítica de textos referente aos 
diversos conteúdos programáticos. A classificação será obtida pela média de três momentos de avaliação, 
e em respeito pelo Regulamento de Avaliação dos Cursos do ISMAI.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching/learning methodology. Although essentially based on an expository methodology, the constant 
participation of students is requested, namely by the critical analysis of texts regarding the different 
syllabi. The grade will be obtained by the mean of three evaluation moments and in accordance with 
Regulamento de Avaliação dos Cursos do ISMAI (ISMAI's Evaluation Regulations).

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

Tendo em conta os objetivos propostos, que passam por um significativo envolvimento dos alunos e ao 
mesmo tempo pela sua consciencialização relativamente à importância, a abrangência e especificidade do 
social opta-se por uma metodologia de ensino-aprendizagem que assenta num princípio de diversidade 
explícita nos diferentes tipos de metodologia propostos (expositivo, clássico e mais interativo). Aliás, 
como se referiu pretende-se uma intervenção constante dos alunos nomeadamente através da análise e 
crítica de textos referentes aos diversos conteúdos programáticos pois considera-se fundamental 
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promover o desenvolvimento de capacidades de comunicação (escrita e oral). 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

According to the objectives proposed, which pass by the significant commitment of students and, at the 
same time, by their awareness in what concerns the importance, reach and specificity of the social, we 
have chosen a teaching/learning methodology based on the principle of explicit diversity in the different 
types of methodologies (expository, classic and more interactive). As a matter of fact, as mentioned, we 
intend a constant intervention of students namely through the analysis and critique of texts regarding 
different syllabi, since we consider the promotion of the development of their communication skills (writing 
and speaking) essential. 

3.3.9. Bibliografia principal:
Barata, Óscar Soares (1998). Introdução às Ciências Sociais. Bertrand, Lisboa.
Berger, Peter; Luckman, Thomas. A construção social da realidade, Petrópolis:Vozes, 2006.
Cruz, M. Braga (1995). Teorias Sociológicas. Os fundadores e os clássicos. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian.
Esteves, António Joaquim e Fleming, Arnaldo Jorge (1985). Sociologia: Textos e Notas Introdutórias. 1º e 
2º volumes, Porto Editora, Porto.
Giddens, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2008.
Giddens, A. (2002). Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro:Jorge Zahar Editor.
Silva, Augusto Santos e José Madureira Pinto (1987). Metodologia das Ciências Sociais. Edições 
Afrontamento, Porto.

Mapa IV - Noções de Contabilidade/Fundamentals of Accounting

3.3.1. Unidade curricular:
Noções de Contabilidade/Fundamentals of Accounting

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Reinaldo Moreira da Costa Padrão - Horas de Contacto: TP:48/Contacts Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Assimilação dos pressupostos contabilísticos, das características da informação financeira e dos 
elementos fundamentais da contabilidade. Apresentação do Sistema de Normalização Contabilística e 
realização do trabalho contabilístico.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Assimilation of accounting assumptions, characteristics of financial reporting and the fundamental 
elements of accounting. Presentation of the Accounting Standards System and achievement of accounting 
work. 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução 
1.1. A contabilidade e a atividade económica
1.2. A evolução e as funções da contabilidade
1.3. Divisões da contabilidade 
2. A Normalização Contabilística
2.1. Noção e campo de atuação da normalização contabilística
2.2. Objetivos e vantagens da normalização contabilística
2.3. A normalização contabilística internacional
2.4. A normalização contabilística em Portugal: SNC
3. Elementos Fundamentais
3.1. O património
3.2. O inventário
3.3. O balanço
3.4. A Demonstração de Resultados
3.5. A conta
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3.6. Métodos de registo contabilístico
3.7. Lançamentos
3.8. Diário, Razão e Balancetes
3.9. Sistemas contabilísticos
4. Reconhecimento e Mensuração
4.1. Ativos e Passivos
4.2. Rendimentos e Gastos

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction 
1.1. The accounting and economic activity
1.2. The evolution and functions of accounting
1.3. Divisions of accounting 
2. The Accounting Standards
2.1. Concept and field of activity of the accounting standards
2.2. Objectives and benefits of accounting standards
2.3. The International Accounting Standards
2.4. The accounting standards in Portugal: SNC
3. Fundamental Elements
3.1. The patrimony
3.2. The inventory
3.3. The balance sheet
3.4. The Income Statement
3.5. The account
3.6. Methods of accounting register
3.7. Accounting entries
3.8. Diary, Reason and Balance Sheets
3.9. Accounting systems
4. Recognition and Measurement
4.1. Assets and Liabilities
4.2. Income and Expenses

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular permitem aos alunos, por um lado, conhecer a 
estrutura conceptual do normativo contabilístico português, através dos dois primeiros capítulos, 
alcançando assim o primeiro objectivo da unidade curricular. Por outro lado, o programa cumpre o 
segundo objectivo da unidade curricular ao possibilitar que os alunos tomem conhecimento dos 
instrumentos básicos do trabalho contabilístico e os coloquem em prática, através dos dois últimos 
capítulos. 
Deste modo, a cobertura dos conteúdos programáticos da unidade curricular permitirá desenvolver as 
competências que se deseja que os alunos adquiram ao nível da Contabilidade.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this curricular unit enables students to know, on the one hand, the conceptual structure of 
the Portuguese accounting standards, through the first two chapters, and thus achieving the first objective 
of the curricular unit. On the other hand, the program meets the second objective of the curricular unit as it 
enables students to become aware of the basic instruments of the accounting work and to put them in 
practice, through the two last chapters. 
Thus, the curricular unit syllabus coverage will allow students to develop the skills that is intended for 
them to acquire at the level of Accounting. 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização de aulas teórico-práticas e de orientação tutorial;
Acompanhamento de matérias pelos alunos através da investigação e da resolução de exercícios;
Recurso a materiais pedagógicos complementares (internet, artigos, por exemplo) com a finalidade de 
enquadrar os temas em estudo;
Participação dos estudantes na discussão teórica, a partir dos materiais distribuídos antecipadamente.
A avaliação incluirá a realização de duas provas escritas com ponderação de 50% cada. Os alunos devem 
cumprir uma assiduidade mínima de 75%. Em alternativa, os alunos poder-se-ão submeter aos exames 
final e de recurso.
As provas de avaliação possuirão um cariz teórico-prático, tendo os alunos de demonstrar conhecimento 
dos princípios teóricos da contabilidade e da normalização contabilística. Adicionalmente, avaliar-se-á a 
aplicação prática destes conhecimentos, em termos do trabalho contabilístico

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
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Conducting of theoretical and practical classes and tutorial guidance;
Students follow-up of subjects through research and resolution of exercises;
Use additional pedagogic materials (Internet, articles, for example) with the purpose of structuring the 
themes in study; 
Participation of students in theoretical discussion, from the previously distributed materials.
The evaluation will include the completion of two written tests with 50% weighting each. Students must 
meet a minimum attendance of 75%. Alternatively, the students may apply to final and supplementary 
examinations. 
The evaluation tests will be of a theoretical and practical nature, and students must demonstrate 
knowledge of the theoretical principles of accounting and of the accounting standards. Additionally, the 
practical application of this knowledge will be evaluated with accounting work.

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

A existência de aulas teórico-práticas é fundamental para o processo de aprendizagem, de modo a permitir 
que os alunos assimilem os princípios teóricos da Contabilidade e os possam colocar em prática, 
realizando trabalho contabilístico através dos exercícios propostos. A consolidação dos objectivos da 
unidade curricular será melhor conseguida através quer da discussão teórica em aula, quer da análise de 
demonstrações financeiras reais.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The existence of theoretical and practical lessons is fundamental to the learning process, in order to allow 
the students to assimilate the theoretical principles of accounting, and to put them into practice, 
performing accounting work through the proposed exercises. The consolidation of the curricular unit’s 
objectives will be better achieved through either the theoretical discussion in class, or the analysis of real 
financial statements. 

3.3.9. Bibliografia principal:
BORGES, A. et al (2010), Elementos de Contabilidade Geral. Lisboa: Áreas Editora
MONTEIRO, S. (2013). Manual de Contabilidade Financeira. Porto: Vida Económica
RODRIGUES, J. (2012), SNC Explicado. Porto: Porto Editora.
SILVA, E. e SILVA, A. (2011) SNC Manual de Contabilidade. 2ª edição. Lisboa: Rei dos Livros. 

Mapa IV - Direito Administrativo/Administrative Law

3.3.1. Unidade curricular:
Direito Administrativo/Administrative Law

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Ligia Andreia Carvalho Abreu Ferreira - Horas de contacto: TP: 64/Contact Hours: TP: 64

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Estudo e compreensão dos princípios gerais do Direito Administrativo.
2.Fornecer um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos sobre os instrumentos previstos para a sua 
concretização e defesa.
3. Domínio dos principais instrumentos de defesa dos direitos dos administrados face à Administração, 
tendo em conta as competências necessárias ao desempenho futuro da profissão de Solicitador.
4.Estudo dos tipos de procedimento administrativo e dos pressupostos de facto e de direito subjacentes à 
sua utilização.
5. Estudo dos pressupostos processuais subjacentes a cada tipo de ação judicial.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Study and understand the general principles of Administrative Law.
2. Provide a set of theoretical and practical knowledge about the instruments foreseen for its fulfilment and 
defence.
3. Command of the main instruments of defence rights of citizens before Administration, taking into 
account the necessary competences for the future performance of the profession of Solicitor.
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4. Study of the types of administrative procedure and legal and factual conditions underlying their use.
5. Study of the action proceedings for each type of legal action.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I INTRODUÇÃO
1.NOÇÕES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
2.EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
3.PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES.
4.SEPARAÇÃO MATERIAL DAS FUNÇÕES DO ESTADO.
5.SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO.
II ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
ESTRUTURA ORGÂNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AS ATRIBUIÇÕES, AS COMPETÊNCIAS E A LEGITIMAÇÃO
TIPOS DE RELAÇOES FUNCIONAIS INTER-ORGÂNICAS.
O MODELO CONSTITUCIONAL
III A ADMINISTRAÇÃO E O DIREITO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O DIREITO PRIVADO
PRINCÍPIO DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA
IV REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEITO
CLASSIFICAÇÃO
FUNDAMENTO DO PODER REGULAMENTAR
LIMITES DO PODER REGULAMENTAR
HIERARQUIA E APLICAÇAO DOS REGULAMENTOS
CONTROLO CONTENCIOSO DOS REGULAMENTO
V - ACTO ADMINISTRATIVO
O CONCEITO
FUNÇOES DO ACTO ADMINISTRATIVO FORMAL
NOVAS ROUPAGENS
DEFINITIVIDADE
CLASSIFICAÇAO
VALIDADE E EFICACIA 
FORÇA JURÍDICA
VALIDADE
ESTRUTURA
VÍCIOS

3.3.5. Syllabus:
I INTRODUCTION
1.GENERAL NOTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION.
2.HISTORICAL EVOLUTION OF PUBLIC ADMINISTRATION.
3.PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS.
4.MATERIAL SEPARATION OF STATE FUNCTIONS.
5.SYSTEMS OF ADMINISTRATION.
II ADMINISTRATIVE ORGANISATION
ORGANIC STRUCTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION
THE RESPONSIBILITIES, COMPETENCES AND LEGITIMACY
THE SECTORS OF ADMINISTRATIVE ORGANISATION.
TYPES OF INTER-ORGANIC FUNCTIONAL RELATIONS.
THE CONSTITUTIONAL MODE
III ADMINISTRATION AND LAW
PUBLIC ADMINISTRATION AND PRIVATE LAW
PRINCIPLE OF ADMINISTRATION LEGALITY
ADMINISTRATIVE DISCRITION
IV ADMINISTRATIVE REGULATIONS
CONCEPT
CLASSIFICATION
FOUNDATION OF REGULATORY POWER
LIMITS OF REGULATORY POWER
HIERARCHY AND APPLICATION OF REGULATIONS
LITIGATION CONTROL OF REGUATIONS
V - ADMINISTRATIVE ACT
THE CONCEPT
FUNCTIONS OF FORMA ADMINISTRATIVE ACT
NEW APPEARANCES
DEFINITIVITY
CLASSIFICATION
VALICITY AND EFFICIENCY 
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LEGAL FORCE
VALIDITY
STRUCTURE
DEFECTS

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos abordam os temas necessários e indispensáveis à boa utilização dos 
mecanismos de garantia ao dispor dos administrados, quer no plano procedimental, aproveitando 
plenamente os mecanismos previstos na lei, quer no plano judicial, pela utilização dos tipos processuais 
de ação previstos. O estudo das práticas processuais administrativas previstas no CPA, permite aos 
alunos adquirirem as competências necessárias a defesa dos direitos e garantias dos administrados. 
A abordagem prática, com resolução de casos e elaboração de peças processuais, permite aos alunos 
uma adequada preparação prática para a sua futura intervenção profissional em matéria administrativa, 
cumprindo os objetivos propostos para a unidade curricular.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus addresses the topics necessary and indispensable to the good use of the assurance 
mechanisms available to citizens, both in the procedural plan, making full use of the mechanisms provided 
for in the law, and in the judicial plan, with the use of the types of procedural action foreseen. The study of 
the administrative procedural practices foreseen in the CPA (Portuguese Code of Administrative 
Procedure) allows students to acquire the competences necessary to the defence of rights and guarantees 
of the citizens. 
The practical approach, which comprises the resolution of practical cases and the preparation of 
pleadings, provides the students with a practical preparation for their future professional intervention in 
the administrative area, thus fulfilling the objectives proposed for the curricular unit.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Ensino Teórico-Prático
Método essencialmente indutivo.
Avaliação contínua e, alternativamente, avaliação final. Ficam aprovados à unidade curricular os 
estudantes com classificação final – obtida através da avaliação contínua ou avaliação final – igual ou 
superior a 10 valores. 
Os estudantes deveram fazer um teste de 20 preguntas, de escolha múltipla, e realizar os trabalhos 
correspondentes encargados durante o curso, a saber:
a) Elaboração de um dossier sobre um problema jurídico administrativo.
b) Análise de uma norma jurídica administrativa.
c) Análise de uma sentença/acórdão de um Tribunal Administrativo português.
d )Análise, comparado de uma norma administrativa portuguesa e galega.
e) Estudo de um procedimento administrativo identificando os elementos dos actos administrativos em 
presença.
A pontuação no teste será de 0,7 valores, para cada resposta correta; - 0,3 (negativo), para cada resposta 
errada. O total da pontuação dos trabalhos será de 6 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes.
Mainly inductive method.

Continuous evaluation and, in alternative, final evaluation. In order to pass this curricular unit, students 
must obtain a final grade equal or higher than 10 valores [in a scale of 0-20] through continuous or final 
evaluation. 

Students should take a written test composed of 20 multiple-choice questions and develop the works 
proposed during classes, which include:
a) Preparation of a dossier on a administrative legal issue.
b) Analysis of an administrative legal norm.
c) Analysis of a judgement of a Portuguese Administrative Court.
d) Analysis comparing a Portuguese and a Galician administrative norm.
e) Study of an administrative procedure identifying the parts of the administrative acts present.
The test score is 0.7 valores for each correct answer and -0.3 valores (negative) for each wrong answer. 
The total score of the works will be 6 valores.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:
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Dada a natureza do curso, eleva-se como prioridade a vida prática deste ramo do Direito, na perspetiva de 
dotar os alunos de uma boa formação para a prática da Solicitadoria.

A vertente teórica das aulas visa que os adquiram os conhecimentos científicos e técnicos suficientes 
para poderem resolver problemas concretos propostos para resolução. Na vertente prática, de resolução 
de casos, os alunos têm oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, assimilando esses saberes 
e competências, aprendendo a usar os diferentes instrumentos da prática procedimental administrativa e 
processual contenciosa. O método usado, preferencialmente, assenta na elaboração de peças 
processuais. Deste modo promove-se a preparação dos alunos para o exercício das práticas 
administrativas e contenciosas, indispensáveis à sua intervenção como solicitadores, cumprindo os 
objetivos expostos. 
Pela metodologia do estudo de casos os alunos adquirem os conhecimentos teóricos suficientes a uma 
boa prática administrativa, de modo a poderem resolver problemas concretos dos administrados, 
exercitando as garantias legalmente previstas, junto da Administração e junto dos Tribunais ou do Centro 
de Arbitragem. 
Esta vertente é avaliada, fundamentalmente, nas provas escritas realizadas pelos alunos mas também na 
avaliação dos trabalhos por eles elaboradas.
Na vertente prática, assente na resolução de casos, os alunos têm oportunidade de aplicar os 
conhecimentos adquiridos, assimilando esses saberes e competências, cumprindo os objetivos 
propostos.
A metodologia do estudo de casos aplicada em aula assenta em análise de decisões jurisprudenciais e 
arbitrais.
Assim, os alunos têm a possibilidade de aprender a resolver questões concretas exercendo as adequadas 
garantias previstas na legislação administrativa. As questões colocadas correspondem a situações da vida 
real em tudo equivalentes às que surgem no quotidiano profissional, nomeadamente no acto e no 
procedimento administrativo. 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Regarding the nature of the degree, the practical life of this branch of Law is primary. Thus, this curricular 
unit provides the practical tools inherent to the training in Legal Studies.

The theoretical aspect of classes aims that the students acquire sufficient scientific and technical 
knowledge to be able to solve specific problems proposed. In the practical aspect, based on the resolution 
of cases, students have the opportunity to apply the knowledge acquired, assimilating this knowledge and 
competences, and learning how to use the different instruments of the administrative procedural and 
litigation procedural practice.
The method used is preferentially based in the preparation of procedural documents. Thus, the preparation 
of students for the exercise of administrative and litigation practices is promoted, which are essential to 
their intervention as solicitors, fulfilling the objectives presented. 
Through the case studies methodology, students acquire sufficient theoretical knowledge for a correct 
administrative practice, in order to solve specific issues of citizens, exercising the guarantees legally 
foreseen, in the Administration and Courts or Arbitration Centre. 
This dimension is evaluated namely in the written exams taken by students, but also in the evaluation of 
their works.
In the practical dimension, based on the resolution of cases, students have the opportunity to apply the 
acquired knowledge, assimilating knowledge and competences, by fulfilling the objectives proposed.
The case studies methodology in class is based on the analysis of court decisions and arbitration awards.
Thus, students are able to learn how to solve specific questions by making use of the adequate guarantees 
that the administrative legislation provides. The questions raised correspond to real life situations, similar 
to those that happen in professional daily life, namely in the administrative act and procedure. 

3.3.9. Bibliografia principal:
CAETANO, M. (2013) Manual de Dirº Administrativo Vol.I, Coimbra: Almedina
FREITAS DO AMARAL, D. (2012) Curso de Dirº Administrativo - Volume I (com a colaboração de: Luís 
Fábrica, Carla Amado Gomes e J. Pereira da Silva). Coimbra: Almedina
MARCOS, R. M. F. (2006) História da Administração Pública: relatório sobre o programa, o conteúdo e os 
métodos de ensino. Coimbra: Almedina
MONIZ, A. R. G. (2013) Estudos sobre os Regulamentos Administrativos. Coimbra: Almedina.
OLIVEIRA, F. P. e DIAS, J. F. (2013) Noções Fundamentais de Dirº Administrativo Coimbra: Almedina
SALDANHA, R.A. (2013) Int. ao Proc. Administ. Comum. Coimbra: Coimbra Editora
VIEIRA DE ANDRADE, J.C. (2009) A Justiça Administrativa (Lições). Coimbra: Almedina
Legislação:
Código do Procedimento Administrativo
Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro
Constituição da Republica
Lei 13/2002 de 19 de Fevereiro
Lei 15/2002 de 15 de Fevereiro
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Código de Processo dos Tribunais Administrativos
Lei nº67/2007 de 31 de Dezembro.

Mapa IV - Teoria Geral do Direito Civil/General Theory of Civil Law

3.3.1. Unidade curricular:
Teoria Geral do Direito Civil/General Theory of Civil Law

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Gustavo Rodrigues Pimenta - Horas de Contacto: TP: 64/Contact Hours: TP: 64

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os discentes deverão ficar aptos a compreender teoria do Direito Civil que se retira, em particular, da parte 
geral do Código, de molde a capacitarem-se para enfrentar a problemática das demais unidades 
curriculares do curso e a realidade sócio-profissional.
Partindo da noção de pessoa jurídica, deverão compreender a relação jurídica e a sua estrutura, estudando 
cada um dos seus elementos, a partir do que se tratará a problemática dos negócios jurídicos (unilaterais 
e plurilaterais), os possíveis vícios na sua formação e os conceitos de nulidade e anulabilidade.
Observar-se-á a classificação genérica dos contratos e os modos e termos da sua extinção.
Estudar-se-á com detalhe o contrato-promessa para que se familiarizem com matéria do Direito das 
Obrigações.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students should be able to understand the theory of Civil Law, which is specifically taken from the general 
part of the Code, in order to qualify them to face the problematic of the other curricular units of the degree 
and the socio-professional reality.
Starting with the notion of legal person, students should understand the legal relationship and its 
structure, studying each of its parts, from which the problematic of legal transactions (unilateral and 
plurilateral) will be dealt, the possible defects in its development and the concepts of nullity and possibility 
of annulment.
A general classification of contracts and the conditions and terms of their termination.
The promissory contract will be studied in detail so that students can be familiarised with the subject of 
Law of Obligations.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I Relação jurídica
II Pessoas singulares
Personalidade jurídica
Domicílio
Ausência e morte presumida
(In) Capacidade jurídica
Meios de suprimento
Menoridade
Interdição
Inabilitação
Figuras similares
Consequências dos actos
Circunstâncias afins
Incapacidade delituosa
III Pessoas colectivas
Âmbito
Classificações
Elementos
Capacidade
Órgãos
IV Objeto da relação jurídica
V Facto jurídico
VI Negócio jurídico
VII Contrato
Generalidades
Elementos
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Declaração negocial
Divergência entre vontade e declaração
Vícios da vontade
Elementos naturais e acidentais do contrato
Interpretação
Algumas espécies
IX Contrato-promessa
Noção, natureza jurídica
Elementos
Requisitos de validade
Transmissão da posição
Eficácia
Efeitos
Incumprimento
Sinal
Promessa de compra e venda
Cláusula penal
Execução específica
X Ineficácia do acto jurídico
XI Extinção do negócio jurídico
Revogação
Resolução
Denúncia
Caducidade

3.3.5. Syllabus:
I Legal Relationship
II Natural persons
Legal personality
Domicile
Absence and presumed death
Legal (in)capacity
Means of procurement
Minority
Interdiction
Safeguarding of interests 
Similar status
Consequences of one's acts
Related circumstances
Unlawful inability
III Legal companies
Scope
Classifications
Elements
Capacity
Bodies
IV bject of the legal relationship
V Legal fact
VI Legal transactio
VII Contract
Generalities
Elements
Declaration of negotiations
Difference between will and declaration
Will defects
Natural and accidental parts of the contract
Interpretation
Some types
IX Promissory contract
Concept, legal nature
Elements
Requirements of validity
Transmission of the position
Efficiency
Effects
Non-execution
Deposit
Promissory contract of purchase and sale
Penalty clause
Compulsory enforcement
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X Inefficiency of the legal act
XI Termination of the legal transaction
Revocation
Settlement
Termination
Expiry

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O conteúdo programático, incidindo sobre a relação jurídica e ocupando-se, em profundidade, do estudo 
dos seus elementos, permite conhecer as vicissitudes da intervenção dos sujeitos, da variabilidade do 
objecto e dos factos que lhes consentem a origem.
A abordagem dos elementos essenciais do contrato, assegura o domínio das exigências relativas à 
capacidade e legitimidade dos contratantes, da regularidade do seu objeto e acentua a relevância da 
declaração negocial.
O tratamento específico do contrato-promessa inicia os alunos na formulação de um concreto contrato 
que, pela riqueza das suas incidências, contribui para propiciar uma preparação para a temática de 
diversas unidades curriculares dos anos seguintes e antecipa dificuldades a ultrapassar na atividade sócio 
profissional

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus, focusing on the legal relationship and on the study of its elements, allows knowing the 
vicissitudes of the intervention of the subjects, the variability of the object and the facts that allow its 
origin.
The approach of the essential parts of a contract guarantees the domain of the demands regarding the 
capacity and legitimacy of the parties, the regularity of its object and it highlights the relevance of the 
declaration of negotiations.
The specific treatment of the promissory contract introduces students to the formulation of a specific 
contract that, by the complexity of its effects, contributes to favour the preparation for the thematic of 
several curricular units in the following years and anticipates the overcoming of difficulties in the socio-
professional activity.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, interativas na discussão, com aprofundamento de conceitos e sua aplicação a 
casos hipotéticos.
É incentivada pesquisa de doutrina e jurisprudência, suscitando o espírito crítico.
Quando o tempo letivo o consente, são elaborados trabalhos de grupo.
A avaliação é contínua ou final.
A contínua consiste em dois testes, cuja média determina a classificação ou, se a relação tempo/matéria o 
consentir, dois testes, cuja média tem um peso de 75%, e um trabalho a desenvolver em grupo com peso 
de 25% na classificação. O grau e pertinência da participação em aula é considerado para eventual (re)
equilíbrio da classificação.
Fica excluído da avaliação contínua quem não realizar todas as ações previstas ou tiver em qualquer delas 
uma classificação inferior a 6 valores.
A avaliação final consiste numa prova de exame, cujo resultado equivale à classificação.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes with discussion and deepening of the concepts and their application to 
hypothetical cases.
We encourage the research of doctrine and jurisprudence, raising the critical spirit.
When the teaching period allows it, we develop work groups.
The evaluation is continuous or final.
The continuous evaluation is comprised of two tests, whose mean determines the grade or, if the 
time/subject relation allows it, of two tests, whose mean has a weight of 75%, and a work developed in 
group with a weight of 25% in the grade. The level and relevance of participation in classes are considered 
for the eventual (re)balance of the grade.
Any student who does not take part in all the actions foreseen or if in any of them has a grade less than 6 
valores [in a scale of 0-20] is excluded from continuous evaluation.
The final grade consists of an exam, whose result equals the grade.

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

A exposição teórica da matéria visa habilitar os alunos com a sua compreensão técnico filosófica de 
molde a sustentarem capazmente as suas asserções perante a realidade social envolvente. Procura se 
proporcionar-lhes a apreensão de saberes que subjazem à matéria das unidades curriculares do curso que 
tratam regimes jurídicos específicos. 
A enunciação de casos hipotéticos e a apreciação de outros retirados da vida real visa propiciar situações 

Página 29 de 119NCE/13/01386 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2014-05-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e18fefea-0404-ea78-...



idênticas àquelas com que os alunos, muito provavelmente, se virão a confrontar na sua actividade 
profissional.
Objectiva-se conferir-lhes competências práticas para o exercício da profissão e habilitá-los a melhor 
compreender o meio social envolvente.
A pesquisa promovida pela via da Internet e/ou de trabalhos editados procura prepará-los para se 
capacitarem a desenvolver atividades em autonomia e a confrontarem-se com a riqueza da diversidade 
dos olhares sobre o Direito.
Com o trabalho em grupo incentiva-se o funcionamento em equipa e alerta-se para a importância de se 
saber ouvir atentamente para se poder argumentar competentemente.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical exposure of the subject aims to prepare students with its technical and philosophical 
understanding, in order for them to be able to sustain their assertions before the surrounding social reality. 
We intend to offer them the acquisition of knowledge, which is underlying the subjects of the curricular 
units of the degree that deal with specific legal regimes. 
The building of hypothetical cases and the assessment of other cases taken from real life aim to provide 
identical situations to those which students will most probably face in their professional activity.
We intend to provide them with practical skills for their occupation and prepare them for a better 
understanding of the surrounding social environment.
The research promoted through the Internet and/or the works made intends to prepare them to be able to 
develop activities with autonomy and facing the complexity of the diversity of points of view on Law.
With the group work, we encourage team work and make them aware of the importance of listening 
carefully to be able to argument with competence.

3.3.9. Bibliografia principal:
Fundamental: 
ASCENSÃO, J. (2012). O Direito. Introdução e Teoria Geral. (13.ª edição refundida). Edições Almedina, S.A. 
Coimbra
HÖRSTER, H. (2012). A Parte Geral do Código Civil Português. Reimpressão, Edições Almedina, S.A. 
Coimbra
Pimenta, g. (2013). Apontamentos. Disponíveis no portal do ISMAI

Complementar: 
FALCÃO, J., CASAL, F., OLIVEIRA, S. e CUNHA, P. (2011). Noções Gerais de Direito. Rés - Editora, Ltd.ª. 
Porto
FERNANDES, L. (2009). Teoria Geral do Direito Civil. (5.ª edição) Universidade Católica Editora 
PINTO, C. (1992). Teoria Geral do Direito Civil. (3.ª edição - 7.ª reimpressão) Coimbra Editora, Coimbra
VASCONCELOS, P. (2005). Teoria Geral do Direito Civil. 3.ª edição, Edições Almedina, S.A. Coimbra

Mapa IV - Direito da União Europeia/European Union Law

3.3.1. Unidade curricular:
Direito da União Europeia/European Union Law

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Juan Jesus Raposo Arceo: TP: 60/Contact Hours TP: 60

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Habilitar os alunos com as competências de compreensão do direito da União Europeia, de preparação 
para aplicação dos conhecimentos adquiridos à praxis jurídica, bem como dota-los de uma formação 
consistente, suscitando a sua capacidade crítica e de análise neste domínio do direito.
Os estudantes serão capazes de conhecer a génese e a evolução do processo de integração europeia, as 
instituições e políticas da União Europeia, bem como analisar o ordenamento jurídico da União. 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with the understanding competences of the European Union law, in preparation to apply 
the acquired knowledge on the legal practice, as well as endowing them with a consistent training, raising 
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their critical and analysis capacity in this area of law.
The students will be able to know the genesis and the evolution of the process of European integration, the 
European Union's institutions and policies, as well as to analyse the Union’s legal system.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I – DAS COMUNIDADES EUROPEIAS À UNIÃO EUROPEIA
1.Origens da ideia europeia e o seu ressurgimento no pós-guerra
2.Fase da Cooperação: Organizações Internacionais de Cooperação
3.Fase da Integração: Comunidades Europeias
4.Aprofundamento e instituição da União Europeia: O AUE; Os Tratados de Maastricht, Amesterdão e Nice
5.Uma “Constituição Europeia”?
6.Tratado de Lisboa
II – ORDENAMENTO INSTITUCIONAL
1. Instituições da União Europeia:composição, funcionamento e competências
2.Alguns Órgãos Auxiliares:CES; Comité das Regiões; BEI
III – ORDENAMENTO JURÍDICO
1.Fontes do Direito da União Europeia: primárias ou originárias; secundárias ou derivadas 
2.Relações entre o Direito da União e os Direitos Nacionais
3.Contencioso da União Europeia: Reenvio Prejudicial; Ação por Incumprimento; Recurso de Anulação; 
Exceção de Ilegalidade; Ação por Omissão
IV – POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA
1.Regras de concorrência aplicáveis às Empresas
2.Regras de concorrência aplicáveis aos Estados

3.3.5. Syllabus:
I – FROM THE EUROPEAN COMMUNITIES TO THE EUROPEAN UNION
1.Origins f the European idea and its post-war reappearance
2.Cooperation phase: International Organizations for Cooperation
3.Integration phase: European Communities
4.Deepening and institution of the European Union: The SEA; The Treaties of Maastricht, Amsterdam and 
Nice
5.A "European Constitution"?
6.Treaty of Lisbon
II – INSTITUTIONAL ORDER
1.European Union’s Institutions – composition, operation and competences
2.Some Subsidiary Bodies: ESC; Committee of the Regions; EIB
III – LEGAL ORDER 
1.Sources of European Union Law: primary or originating, secondary or derived 
2.Relationships between the Union Law and National Rights
3.European Union Litigation: Preliminary Ruling; Action for Non-Compliance; Action for annulment; 
Exception of Illegality; Action for Omission
IV – COMPETITION POLICY
1.Competition rules applicable to Companies
2.Competition rules applicable to States

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O conteúdo programático assenta na análise dos tratados e as outras fontes do Direito da União Europeia, 
incluindo a jurisprudência relativa às questões centrais e actuais neste âmbito. Assim, a aquisição de 
conhecimentos do conteúdo programático proposto permitirá aos alunos compreender os problemas 
jurídicos atuais neste domínio.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is based on the analysis of treaties and other sources of European Union Law, including the 
jurisprudence concerning the core and current issues in this area. Thus, the acquisition of knowledge of 
the proposed syllabus will allow students to understand the current legal problems in this area.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórico-prática do conteúdo programático em interacção com os alunos, complementada pela 
resolução de casos práticos, com vista ao aprofundamento dos seus conhecimentos e ao 
desenvolvimento das suas capacidades de crítica, de análise e síntese. 
A avaliação dos alunos desdobrar-se-á em dois regimes distintos: avaliação contínua ou avaliação por 
exame final. 
Avaliação contínua: 1º Teste escrito, 50%; 2º Teste escrito, 50% 
Exame final: 2h00, 100%. 
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3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical exposure of the syllabus in interaction with the students, supplemented by the 
resolution of practical cases, with a view of deepening their knowledge and developing their criticism, 
analysis, and synthesis skills.
The student’s evaluation will encompass two distinct regimes: continuous evaluation or evaluation by final 
exam. 
Continuous evaluation: 1st written test, 50%; 2nd written test, 50%
Final exam: 2h00, 100%.

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

Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos em Direito da União Europeia, importantes para o 
exercício de profissões jurídicas. A metodologia utilizada tem em conta este objectivo. Neste sentido, não 
só se recorre ao método da avaliação de conhecimentos através de exames escritos, mas também à 
realização de provas escritas de avaliação contínua, ao debate sobre questões actuais e à análise da 
jurisprudência.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

It is intended that students acquire knowledge in European Union Law, relevant to the exercise of legal 
professions. The methodology used has this objective into account. In this sense, the knowledge 
evaluation method not only resorts to written exams, but also to the completion of written tests of 
continuous evaluation, to the debate on current issues, and to the analysis of the jurisprudence

3.3.9. Bibliografia principal:
CUNHA, P. P. (2006) Direito Europeu – Instituições e Políticas da União. Coimbra: Almedina
DUARTE, M. L. (2010) Estudos sobre o Tratado de Lisboa. Coimbra: Almedina
HENRIQUES, M. G. (2010) Direito da União. (6ª edição) Coimbra: Almedina
MOTA DE CAMPOS, J. (2010) Manual de Direito Europeu (6ª edição) Coimbra: Coimbra Editora
MACHADO, Jónatas E.M.(2010) Direito da União Europeia, Coimbra: Coimbra Editora
MARTIN, A. M. e outro (2010) Instituciones y Derecho de la Unión Europea. (6ª. Edición). Madrid: Tecnos
MESQUITA, M. J. R. (2010) A União Europeia após o Tratado de Lisboa. Coimbra: Almedina
QUADROS, F. (2004) Direito da União Europeia. Coimbra: Almedina
SOARES, A. G. (2006) A União Europeia. Coimbra: Almedina

Mapa IV - Introdução à Informática/Introduction to Computer Science

3.3.1. Unidade curricular:
Introdução à Informática/Introduction to Computer Science

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Domingos Boaventura Monforte Cruz - Horas de Contacto: TP:48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Manuel Neves Moreira - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver o conhecimento sobre as capacidades e limitações das tecnologias de informação, 
perspetivando o papel destas tecnologias na sociedade e o possível impacto em áreas de 
desenvolvimento profissional associadas ao curso de Solicitadoria.
Deverá também utilizar eficazmente e de uma forma integrada os diferentes programas de escritório 
eletrónico.
Em particular serão objetivos específicos da disciplina:
Conhecer as tecnologias de informação de forma a compreender as suas aplicações, potencialidades e 
limitações;
Identificar e caracterizar aplicações de tecnologias de informação em áreas das saídas profissionais do 
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curso de Solicitadoria;
Utilizar uma aplicação de processamento de texto;
Utilizar uma folha de cálculo;
Utilizar um programa de correio eletrónico.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Develop the knowledge on the capacities and limitations of information technologies, putting into 
perspective their role in society and their possible impact in areas of professional development related to 
the Legal Studies degree.
Students should also use efficiently and with integration the different programmes of the electronic office.
These are the specific objectives of the curricular unit:
Know the information technologies in order to understand their applications, potentials and limitations;
Identify and characterise applications of the information technologies in areas of career prospects in the 
Legal Studies degree;
Use an application for word processing;
Use a spreadsheet;
Use an e-mail programme.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
IWord for Windows
Menus e Comandos
Ações sobre ficheiros
Escrita, Edição de documentos
Blocos de informação
Formatação, Impressão, Paginação 
Secções, Cabeçalhos e Rodapés.
Índices gerais
Tabelas
Estilos
Impressão em série
Visualização de documentos
Configuração de Modelos e documentos
Comandos: pesquisa/substituição documentos e texto
Excel for Windows
Gerir ficheiros de livros, Trabalhar com livros
Selecionar células e comandos
Introduzir dados
Fórmulas e ligações
Folha de cálculo
Formatar folha de cálculo
Gráficos
Gráficos com dados de folha de cálculo
Tipos de gráficos e formatação automática
Alterar dados num gráfico
Formatar um gráfico
Funções
Tabelas dinâmicas
Ferramenta Gestão de Informação – Outlook
Contas de e-mail
Tipos
Utilização de e-mail via Serviços www e pop3
Gestão de Contactos
Listas de Distribuição
Tarefas
Compromissos e Agenda
Compromissos eventuais e periódicos
Marcação de reuniões utilizando os compromissos
Outras 

3.3.5. Syllabus:
Word for Windows
Menus and commands
Actions on files
Writing, document editing
Packages of information
Formatting, printing and page setting 
Sections, headers and footers
General, alphabetic, image and figure indexes
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Tables 
Styles
Series printing
Display modes of documents
Setup of models and documents
Search and replacement commands in documents and texts
Excel for Windows
Managing workbook files, working with workbooks
Selecting cells and commands
Inserting data
Formulae and links
Spreadsheets
Formatting spreadsheets 
Graphics
Graphics with spreadsheet data
Types of graphics and auto-formatting
Changing data in graphics
Formatting graphics
Functions
Dynamic tables
Information Management Tool – Outlook
e-mail accounts
Types
Use of e-mail through www and pop3 services
Management of contacts
Mailing lists
Management of tasks
Management of appointments and schedule
Occasional and periodic appointments
Scheduling of meetings with commitment
Other

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que o 
programa foi concebido para abordar de forma integrada a utilização das TIC na solicitadoria, começando 
pela edição, formatação e paginação de documentos e registo, análise de modelos de dados dinâmicos no 
Excel. 
Enquadrado nos casos práticos resolvidos nas aulas é efetuado uma reflexão sobre a aplicabilidade das 
TIC à profissão de solicitador e sobre as principais questões e desafios que se colocam resultantes das 
inovações e desenvolvimentos tecnológicos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus are coherent with the goals of the curricular unit, since the programme was designed to 
approach, in an integrated way, the use of ICTs in legal studies, starting with the editing, formatting and 
page setting of documents and records, analysis of dynamic data models in Excel. 
Included in the practical cases solved during classes, we undergo a reflexion on the applicability of ICTs to 
the solicitor job and on the main questions and challenges that result from innovations and technological 
developments

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino assenta na exposição dos assuntos e na resolução de exemplos práticas no 
computador.
Os exemplos práticos são selecionados com base no perfil do curso de solicitadoria.
A avaliação global da disciplina (nota final) é baseada em duas provas práticas.
As provas práticas (Prova1 e Prova2) que poderão versar toda a matéria dada até ao momento da prova, 
serão realizadas no computador. Durante estas provas apenas será permitido ao aluno consultar os seus 
apontamentos. As provas são entregues em formato digital cabendo aos alunos a total responsabilidade 
da entrega das provas. Para efeitos de avaliação apenas serão analisados os ficheiros que forem 
entregues no final de cada prova.
Nota Final (por avaliação contínua) = 50% Prova1 + 50% Prova2
Nota Final (por exame)= Nota do Exame

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
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The teaching methodology is based on the presentation of the topics and resolution of practical examples 
in the computer.
The practical examples are selected based on the profile of the legal studies degree.
The global evaluation of the curricular unit (final grade) is based on two written tests.
The practical tests (Test 1 and Test 2), which may include all the subject matter taught at the time of the 
test, will take place in the computer. During the tests, the student can refer to his/her notes. The tests will 
be delivered in digital format, being the students in charge of delivering their own tests. Only the files 
delivered at the end of each test will be considered for the evaluation.
Final grade (continuous evaluation) = 50% Test 1 + 50% Test 2
Final grade (exam)= Exam grade

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

As metodologias de ensino, centrada na resolução de problemas, estão em coerência com os objetivos da 
unidade curricular dado que valorizam a componente prática e o saber fazer. 
O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto estas competências foram desenvolvidas e 
os alunos adquiriram as competências necessárias ao manuseamento das TIC e sua aplicação prática 
adequada ao exercício da profissão de solicitador.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The teaching methodologies, focused on the resolution of problems, are in coherence with the goals of the 
curricular unit since they value the practical component and the know-how. 
The evaluation regime was designed to measure the extent to which these competences were developed 
and students acquired the competences needed to the use of ICTs and their practical application to the 
profession of solicitor.

3.3.9. Bibliografia principal:
Site da disciplina: guião disponível no portal do ISMAI com todos os exercícios e soluções

SOUSA, S., SOUSA, M.J. (2010). Microsoft Office 2010 Para Todos Nós. FCA

Mapa IV - Introdução à Economia/Introduction to Economy

3.3.1. Unidade curricular:
Introdução à Economia/Introduction to Economy

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Reinaldo Moreira da Costa Padrão - Horas de Contacto: TP:48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Desenvolver a capacidade de interpretar conceitos básicos da Economia, comunicar temas da área 
económica e organizacional expondo ideias e promovendo interligação com a envolvente externa.
- Desenvolver conhecimentos nos domínios da ciência económica, apoiando-se nos conhecimentos 
adquiridos em aula e na pesquisa autónoma
- Promover a assimilação dos princípios económicos de base e a aplicação destes na resolução de 
problemas de natureza prática.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Develop the capacity to interpret basic concepts of Economy, communicate themes of the economic and 
organisational area, by exposing ideas and promoting the interconnection with the external environment.
- Develop knowledge in the areas of economic science, relying on the knowledge acquired in the class and 
through autonomous research.
- Promote the assimilation of basic economic principles and apply those in the problem solving of practical 
nature.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
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1. Introdução
1.1. O objeto da Economia.
1.2. A Ciência Económica: princípios fundamentais.
2. Conceitos Básicos da Economia. 
2.1. Problemas fundamentais da Economia.
2.2. Soluções dos problemas económicos: sistemas económicos alternativos.
2.3. Possibilidades tecnológicas da sociedade.
2.4. Curvas da procura e da oferta. Equilíbrio.
3. Microeconomia
3.1. Procura e comportamento do consumidor.
3.2. Oferta e comportamento do produtor.
3.3. Teoria dos custos.
3.4. Concorrência perfeita e imperfeita.
4. Macroeconomia
4.1. Medição do produto e rendimento na economia agregada.
4.2. Consumo e investimento.
4.3. Conjuntura e ciclos económicos.
4.4. A moeda e a banca comercial.
4.5. Banco Central e política monetária.
5. Comércio Internacional. Integração e Globalização 
5.1. Comércio internacional.
5.2. Proteccionismo e livre cambismo.
5.3. Integração económica e globalização
5.4. A questão da pobreza. Indicadores de desenvolvimento humano.

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1. The object of the Economy.
1.2. The Economic Science: fundamental principles.
2. Basic Concepts of the Economy. 
2.1. Fundamental problems of the Economy.
2.2. Solutions of the economic problems: alternative economic systems.
2.3. Technological possibilities of the society.
2.4. Curves of demand and offer. Balance.
3. Microeconomy
3.1. Consumer’s demand and behaviour.
3.2. Producer’s offer and behaviour.
3.3. Costs theory.
3.4. Perfect and imperfect competition.
4. Macroeconomy
4.1. Product measurement and performance in the aggregate economy.
4.2. Consumption and investment.
4.3. Conjuncture and economic cycles.
4.4. Currency and the commercial banking.
4.5. Central Bank and monetary policy.
5. International Trade. Integration and Globalization 
5.1. International trade. 
5.2. Protectionism and free marketism.
5.3. Economic integration and globalization
5.4. The poverty issue. Human development indicators.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos possibilitam o cumprimento dos objetivos e resultados de aprendizagem, na 
medida em que problematizam, contextualizam e colocam em perspectiva os assuntos mais importantes 
nesta área.
Os conteúdos começam pelo estudo de temáticas económicas, atribuindo especial ênfase a uma economia 
de troca, intuitivamente muito simples e fundamental no funcionamento das sociedades evoluídas. 
Seguidamente, seguintes, estuda-se as Teorias do Consumidor e do Produtor, percebendo não apenas os 
fundamentos das escolhas de ambos os agentes económicos, mas entendendo também a formação dos 
custos, dos preços e dos lucros. Finalmente, promove-se a compreensão da questão do poder de 
mercado.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus enables the achievement of the objectives and learning outcomes, to the extent that it 
questions, contextualises and puts into perspective the most important issues in this area. 
The contents start by studying the economic themes, assigning special emphasis to an economy of 
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exchange, intuitively very simple, and fundamental in the operation of the developed societies. Then, the 
Theories of the Consumer and Producer are studied, understanding not only the fundamentals of choices 
of both economic agents, but also understanding the formation of costs, prices and profits. Finally, it 
promotes the understanding of market power.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas de exposição e discussão dos conceitos teóricos e realização de exercícios de 
aplicação dos conhecimentos transmitidos. Em todas as temáticas, o docente partirá de situações 
empíricas e sobre elas formalizará modelos matemáticos e derivará gráficos ilustrativos que permitam a 
compreensão das teorias.
Regime de avaliação contínua: realização duas provas escritas. Cada momento de avaliação terá a 
ponderação de 40%. 
Os restantes 20% da classificação final serão atribuídos com base nos resultados obtidos nos exercícios e 
participação do aluno durante as horas de contacto.
Regime de avaliação final: prova a realizar nas Épocas Normal ou de Recurso, (eventualmente, em época 
especial), com peso de 100% na classificação final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical lessons of exposure and discussion of theoretical concepts and exercises of 
application of the transmitted knowledge. In all the themes, the teacher will start from empirical situations, 
based on which he will formalise mathematical models and will derive illustrative graphics that allow the 
understanding of the theories. 
Continuous evaluation regime: two written tests. Each moment of evaluation will have a weight of 40%. 
The remaining 20% of the final grade will be assigned based on the results obtained in the exercises and 
participation of the student during the contact hours.
Final evaluation regime: test to be carried out in Regular or Supplementary Term (eventually, in special 
term), weighting 100% on the final grade.

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

No global, as metodologias de ensino perspetivadas ajustam-se cabalmente aos objectivos da unidade 
curricular, na medida em que enfatizam a componente teórica, através do estímulo ao desenvolvimento de 
conhecimentos susceptíveis de integrar conceitos teóricos e práticos e a componente prática através do 
estimulo da reflexividade e aplicabilidade prática de conceitos apreendidos, por via da sua aplicação à 
resolução de situações, garantindo o desenvolvimento de autonomia na resolução de problemas.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Globally, the envisaged teaching methodologies fully adjust to the objectives of the curricular unit, since 
they emphasise the theoretical component, through the stimulation of the development of knowledge 
capable of integrating theoretical and practical concepts and the practical component, by the stimulation of 
reflexivity and practical applicability of the concepts learned, through their application in the resolution of 
situations, ensuring the development of autonomy in problem-solving.

3.3.9. Bibliografia principal:
AMARAL, J. F. et al (2007), Introdução à Macroeconomia, Lisboa: Escolar Editora 
ARAÚJO, F. (2012) Introdução à Economia. Coimbra: Almedina
NEVES, J. C. (2011) Introdução à Economia. Lisboa: Editorial Verbo
STIGLITZ, J. E. (2004) Globalização, A grande desilusão, Lisboa: Terramar
SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, William D. (2005), Economia, (18ª ed.), Edições McGraw-Hill

Mapa IV - Direito das Obrigações I/Law of Obligations I

3.3.1. Unidade curricular:
Direito das Obrigações I/Law of Obligations I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Pedro Jorge Gomes Araújo Barros - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
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3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecimentos básicos de Direito das Obrigações e sua aplicação a situações da vida real mais 
frequentes no domínio da solicitadoria
Aquisição de competências adequadas às necessidades de formação teórica e prática dos futuros 
profissionais de solicitadoria no domínio das relações jurídicas obrigacionais

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Basic knowledge of the Law of Obligations and its application to real life situations frequent in the Legal 
Studies (Solicitadoria) area.
Acquisition of skills appropriate to the needs of practical and theoretical training of future Legal Studies 
professionals in the area of contractual legal relations.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I— Preliminares
1— Noção de obrigação
2— Estrutura da obrigação
3— Distinção entre direitos de crédito e direitos reais
4— Importância do direito das obrigações
II— Sistematização do Direito das Obrigações
III— Elementos das Obrigações
1— Indicação
2— Sujeitos
3— Objecto
4— Facto jurídico
5— Garantia
6— Obrigações naturais
IV— Fontes das Obrigações
1— Contratos
1.1— Conceito
1.2— Culpa na formação dos contratos
1.3— Efeitos dos contratos
1.4— Espécies 
1.5— Contrato-promessa
2— Negócios unilaterais
3— Responsabilidade civil
3.1— Noção de responsabilidade civil
3.2— Responsabilidade contratual e extracontratual
V— Cumprimento das Obrigações
1- Princípios fundamentais
2— Conteúdo do cumprimento
3— Autor do cumprimento
4— Destinatário do cumprimento
5— Tempo do cumprimento
6— Lugar do cumprimento
7— Cumprimento com sub-rogação
8— Outros aspetos do cumprimento

3.3.5. Syllabus:
I- Preliminaries
1- Concept of obligation
2- Structure of obligation
3- Distinction between credit rights and rights in rem
4- Importance of the law of obligations
II- Systematisation of the Law of Obligations
III- Elements of the Obligations
1- Indication
2- Subjects
3- Object
4- Legal fact
5- Guarantee
6- Natural obligations
IV- Sources of Obligations
1- Contracts
1.1 - Concept
1.2 - Fault in the creation of contracts
1.3 - Effects of contracts
1.4 - Types 
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1.5 - Promissory contract
2- Unilateral deals 
3- Civil liability
3.1 - Concept of civil liability
3.2 - Contractual and non-contractual liability
V- Fulfilment of Obligations
1- Fundamental principles
2- Content of compliance
3- Author of compliance
4- Recipient of compliance
5- Time of compliance
6- Place of compliance
7- Compliance with subrogation
8- Other aspects of compliance

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O estudo aprofundado das dos elementos das obrigações e de suas fontes permitirá aos alunos apreender 
a sua importância no que tange a questões de natureza social e económica.
A análise do contrato, principal fonte das obrigações vai, por sua vez, através da sua aplicação a casos da 
vida real, introduzir os discentes na resolução de problemas práticos e concretos com que se irão deparar 
na sua futura vida profissional.
A UC está orientada para a análise das soluções consagradas na lei, sendo complementada pelas 
orientações doutrinárias e jurisprudenciais sobre as diferentes matérias.
A componente teórica das aulas é caraterizada pela exposição oral dos conteúdos programáticos. É 
estimulada a colocação de questões e a análise crítica da matéria lecionada, estimulando o ensino 
interativo com recurso à resolução de casos práticos. Ao longo deste processo, o estudante é incentivado 
a desenvolver um estudo autónomo e de pesquisa das matérias em análise.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The in-depth study of the elements of obligations and their sources will allow students to apprehend their 
importance with respect to issues of social and economic nature.
The analysis of the contract, the main source of obligations, will, in turn, through its application to real life 
cases, introduce the students to the resolution of real and practical problems that they will encounter in 
their future professional life.
The CU is oriented towards the analysis of solutions enshrined in law, being complemented by doctrinal 
and jurisprudential guidelines on the different subject matters.
The theoretical component of the classes is characterised by the oral exposure of the syllabus. We 
stimulate the raising of questions and the critical analysis of the taught subject matter, stimulating an 
interactive teaching with resource to the resolution of practical cases. Throughout this process, the 
student is encouraged to develop an independent study and research of the subject matter in analysis.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia adotada consistirá, genericamente, no acompanhamento e ilustração da matéria através de 
exemplos da vida real, sobretudo extraídos de casos práticos de jurisprudência.
Para tanto, e além do enunciado das situações, expurgadas dos aspetos mais complexos, utilizar-se-ão 
textos de apoio da autoria do docente.
Sublinhar-se-ão as áreas de eleição da atividade profissional de solicitadoria, para o que, v.g., no 
tratamento do contrato-promessa se versarão as respetivas atinências registrais, com recurso ao Código 
do Registo Predial.
A avaliação poderá será efetuada de duas formas: por avaliação contínua, com a presença em, pelo 
menos, dois terços das horas de contacto, média não inferior a 10 valores nos testes de avaliação, não 
podendo a classificação de um dos testes ser inferior a 6 valores e participação nas aulas.
Em avaliação final, classificação não inferior a 10 valores

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The adopted methodology will consist, generally, in the monitoring and illustration of the subject matter 
through real life examples, mainly extracted from practical cases of jurisprudence.
For that, and in addition to the pronouncement of the situations, extracted from the most complex aspects, 
we will use support texts authored by the teacher.
We will emphasise the areas of election of the professional activity of Solicitor, and, when dealing with 
promissory contracts, we will address the aspects related with the registration, using the Land Registry 
Code.
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The evaluation may be performed in two ways: by continuous evaluation, with the presence in at least two-
thirds of the contact hours, average not less than 10 valores [in a scale of 0-20] in the evaluation tests, 
where the grade in one of the tests cannot be lower than 6 valores, and the participation in classes.
By final evaluation, with a grade above 10 valores.

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

Tomando em consideração o caráter prático da unidade curricular, uma presença constante nas aulas é 
reputada necessária para que um discente possa apreender os objetivos pretendidos, já que, embora de 
cariz teórico, aquelas terão também uma vertente eminentemente prática, com vista a preparar os alunos 
para a resolução dos casos práticos da vida real que lhes serão apresentados, quer nos momentos de 
avaliação contínua, quer na avaliação final.
Sendo esta unidade curricular essencial ao direito em geral e, destarte, crucial para a posterior apreensão 
dos objetivos de outras unidades curriculares, torna-se necessária uma boa preparação dos alunos no 
âmbito da presente.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Taking into account the practical character of the curricular unit, a constant attendance in the classroom is 
deemed necessary for a student to apprehend the objectives pursued, since although of a theoretical 
nature, the classes will also have an eminently practical aspect, with the objective of preparing the 
students for the resolution of real life practical cases that will be presented to them, either in the moments 
of continuous evaluation, or in the final evaluation.
Being this curricular unit essential to law in general and therefore crucial for the subsequent attainment of 
the objectives of other curricular units, it is necessary to provide a good preparation to the students in the 
context of this curricular unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
ALMEIDA COSTA, M. J., (2013). Direito das Obrigações. (13ª ed.) Coimbra: Almedina.
ANTUNES VARELA, J. M., (2013). Das Obrigações em Geral - Volume II .( 7ª ed.) Coimbra: Almedina.
GALVÃO TELLES, I., (2010). Direito das obrigações. (7ª ed.) Coimbra: Coimbra Editora.
MENEZES CORDEIRO, A. M. R., (1999). Direito das obrigações. (1ª ed.) Lisboa: A.A.F.D.L..
PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, (2010). Código Civil Anotado Vols. I e II. (4ª ed.) Coimbra: Coimbra 
Editora.

Mapa IV - Direitos Reais/Rights in Rem

3.3.1. Unidade curricular:
Direitos Reais/Rights in Rem

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Tiago Nuno Pires de Carvalho Oliveira Silva - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Contacto com o conceito e evolução histórica dos direitos reais, familiarização com os problemas relativos 
à propriedade e direitos afins, relativamente a móveis e imóveis, bem como todos os problemas relativos à 
posse e à aquisição por usucapião.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Contact with the concept and historical evolution of rights in rem, familiarisation with the problems 
concerning property and related rights, in relation to movable and immovable property, as well as all the 
problems concerning the possession and acquisition by usucaption.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I - Âmbito de Aplicação e Sentido do Direito das Coisas. 
1.Distinção entre Direito Real e Direito Obrigacional
2.Características dos Direitos Reais. ´
3. A ausência de parte geral no Livro “das Coisas” no Código Civil (Pertinência da questão e opção 
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legislativa).
II - Princípios Regulamentadores dos Direitos Reais 
1.Razão de ser dos princípios e objetivos.
2.Princípios ligados ao lado interno 
3.Princípios ligados ao lado externo. 
4.Aplicação prática.
III - A Posse
1.Posse e Propriedade.
2.Elementos da posse.
a)O “Corpus” 
b)O “animus”.
c)A mera detenção.
3.Fundamentos da tutela jurídica da posse. 
a)Defesa da paz pública. 
b)Dificuldade de prova do direito definitivo. 
c)Valor económico da posse. 
4.Caracteres da posse. 
5.Efeitos da posse. 
6.Sucessão na posse.
7.Acessão na posse.
8.Instituto da usucapião.

3.3.5. Syllabus:

I - Scope of Application and Sense of Property Law. 
1.Distinction between Right in Rem and Right of Obligations
2.Characteristics of Rights in Rem. 
3. The absence of a general part in the Book "of Objects" in the Portuguese Civil Code (Relevance of the 
legislative question and option). 
II - Regulatory Principles of Rights in Rem 
1.Reason for the existence of the principles and objectives.
2.Principles related to the internal aspect
3.Principles related to the external aspect 
4.Practical application
III - Possession
1.Possession and Property.
2.Elements of possession.
a)"Corpus". 
b)"Animus".
c)Mere holding.
3.Foundations of the juridical protection of possession. 
a)Defence of the public peace. 
b)Difficulty of proof of definitive duty. 
c)Economic value of possession. 
4.Characteristics of possession 
5.Effects of possession. 
6.Inheritance of possession.
7.Accession in possession.
8.Institution of usucaption.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos, começando por incidir sobre a noção de conceito de direito real, partindo da 
realidade de a legislação portuguesa ser omissa no que diz respeito a uma parte geral dos direitos reais, 
de molde a capacitar os alunos para uma teoria geral dos direitos reais que assente em princípios e 
características que distinguem esta de todas as famílias de relações jurídicas.
A estabilização dos conceitos de posse e usucapião, a par do estudo e prática deste segundo instituto, 
pretendem desenvolver competências no âmbito daquela que será a base de intervenção no mundo ativo 
em que um solicitador se movimenta.
Todo o conteúdo programático é acompanhado da apresentação e simulação de situações práticas que 
permitem aos alunos desenvolverem as competências reais que o conteúdo teórico possibilita

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus starts by focusing on the concept of right in rem and acknowledges that the Portuguese 
legislation is omissive regarding a general part of the rights in rem, in order to provide students with the 
general theory of the rights in rem that are based on the principles and characteristics that distinguish 
them from all the other legal relations.
The stabilisation of the concepts of possession and usucaption, alongside the study and practice of this 
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second institution, are intended to develop skills under what will be the basis for an active intervention in 
the world in which a solicitor moves.
The entire syllabus is accompanied by the presentation and simulation of practical situations that allow 
students to develop the real competences that the theoretical content enables

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nos termos das normas regulamentares em vigor, os alunos poderão optar entre o regime de avaliação 
contínua e o de avaliação final.
O regime da avaliação contínua constará de testes - no mínimo de 2 - ao longo do período em avaliação, 
mais um suplementar para os alunos que não obtenham nos dois primeiros nota suficiente para concluir a 
disciplina. A média dos testes terá um peso de 100% para a nota. Para obter aprovação neste regime, o 
aluno não poderá ter menos de 8 em qualquer prova e terá de ter uma nota final mínima de 10.
Por opção ou por não ter obtido as classificações e/ou assiduidade exigidas, o aluno terá acesso à 
avaliação final, que constará de uma prova sobre toda a matéria e na qual terá de obter o mínimo de 10 
para ser aprovado.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In accordance with the regulations in force, students may choose between the continuous evaluation and 
the final evaluation regime.
The continuous evaluation regime will consist of tests - at least 2 - throughout the period under evaluation, 
plus one more test for those students who do not obtain a grade sufficient to obtain approval in the 
curricular unit in the first two tests. The average of the tests will have a weight of 100% on the grade. To 
obtain approval in this regime, students may not have a grade below 8 in any of the tests and you will need 
to have a final grade of at least 10.
By choice or for not having obtained the grades and/or attendance required, students will have access to a 
final evaluation, which will include a test about the entire subject matter and in which they will have to 
obtain a minimum of 10 to be approve

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

A exposição teórica da matéria visa habilitar os alunos com a sua compreensão técnico filosófica de 
molde a sustentarem capazmente as suas asserções perante a realidade dos direitos dominiais sobre as 
coisas e da relação entre o titular do direito e os restantes indivíduos.
A enunciação de casos hipotéticos e a apreciação de outros retirados da vida real visa propiciar situações 
idênticas àquelas com que os alunos, muito provavelmente, se virão a confrontar na sua atividade 
profissional, desenvolvendo assim competências nas áreas de atuação dos diplomados na licenciatura na 
qual se insere esta unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical exposure of the subject matter aims to enable students with its technical and philosophical 
understanding, so that they can be able to capably sustain their claims before the reality of the possession 
rights and the relationship between the holder of the right and the remaining individuals.
The enunciation of hypothetical cases and the consideration of others taken from real life cases aims to 
provide situations identical to those with which the students, very probably, will come into contact in their 
professional activity, thus developing skills in the areas of expertise of the graduates in this licenciatura, of 
which this curricular unit is part.

3.3.9. Bibliografia principal:

- ASCENSÃO, J. O. (1993) Direito Civil -Reais, (5ª edição), Coimbra Editora
- CORDEIRO, A. M. (1979). Direitos Reais. Lisboa: Lex, Edições Jurídicas
- MESQUITA, M. H., (2003) Obrigações Reais e Ónus Reais. (3ª Reimp.) Coimbra: Almedina
- MOREIRA, Á. e outro, Direitos Reais (segundo as prelecções do Prof. Doutor Mota Pinto. Coimbra 1971) 
Coimbra: Almedina
- RODRIGUES, M. (1996), A Posse - Estudo de Direito Civil Português. Coimbra: Almedina
- PIRES DE LIMA e outro Código Civil Anotado, Vol. III» (2ª ed.) Livraria Almedina, COIMBRA
Legislação:
Código Civil Português, Ed. simples

Mapa IV - Ciência e Técnica Fiscal/Fiscal Science and Technique

3.3.1. Unidade curricular:
Ciência e Técnica Fiscal/Fiscal Science and Technique
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria do Rosário Pereira Cardoso dos Anjos - Horas de Contacto: TP: 48/Contacts Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
. Estudo e compreensão: das necessidades de financiamento do Estado e das suas funções; da 
importância dos impostos no financiamento do Estado; da teoria da progressividade e sua 
fundamentação; do sistema fiscal vigente, como sistema misto de tributação; dos princípios gerais do 
direito fiscal português à luz da CRP; da caracterização geral dos impostos do Sistema Fiscal Português e 
sua aplicação prática.
. Aquisição de competências no domínio do processamento de impostos, com particular insistência no IRS 
e todas as suas categorias; na tributação do património (IMI e IMT); na preparação dos futuros 
profissionais de solicitadoria para se integrarem profissionalmente no mercado de trabalho e poderem 
exercer com competência as suas funções profissionais num mercado fortemente competitivo.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
. Study and understanding: of the State's financing needs and its functions; the importance of taxes in the 
financing of the State; the theory of progressiveness and its rationale; the existing tax system as a mixed 
taxation system; general principles of the Portuguese tax law under the CRP (Constitution of the 
Portuguese Republic); the general characterisation of taxes of the Portuguese Tax System and its practical 
application.
. Acquisition of skills in the field of tax processing, with particular emphasis on IRS and all its categories; 
in taxation of assets (IMI and IMT); in the preparation of future professional solicitors that can enter the 
labour market and be able to exercise with competence their professional functions in a highly competitive 
market.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I – Introdução e enquadramento
1. Importância da política Fiscal na concretização das funções do Estado
2. Caracterização dos sistemas fiscais modernos: tributação mista; progressividade; problemas de 
tributação das empresas; evasão fiscal
3. Os efeitos dos impostos sobre a alocação de recursos; o potencial fiscal de Kaldor; o modelo de Laffer.
II - Princípios jurídico Constitucionais do Direito Fiscal
1. Os princípios constitucionais
2. Problemas de técnica fiscal na criação e aplicação do imposto
III - A Relação Jurídico-Fiscal
1.Caracterização
2. Os elementos da Relação Jurídica fiscal
IV - O Sistema Fiscal Português 
1. IRS; Incidência; Determinação da matéria coletável; Taxas gerais, especiais e liberatórias; Liquidação e 
cobrança
2. IRC: Incidência; Transparência Fiscal; Isenções; determinação da matéria coletável; tributações 
autónomas; cláusulas anti abuso
3.Património: IMI e IMT; Imposto do selo
4.A Tributação do Consumo: IVA 
6. Os IEC
Casos Práticos

3.3.5. Syllabus:
I - Introduction and framework
1. Importance of Tax policy in the implementation of the functions of the State
2. Characterisation of modern tax systems: mixed taxation; progressivity; problems of company taxation; 
tax evasion
3. The effects of taxes on the allocation of resources; the Kaldor tax potential; the Laffer model.
II - Constitutional legal principles of Tax Law
1. Constitutional principles
2. Technical tax problems in the establishment and implementation of the tax
III - The legal relationship of taxation
1. Characterisation
2. Elements of the legal relationship of taxation
IV - The Portuguese Tax System 
1. IRS; Incidence; Determination of the tax base; General, special and flat rates; Settlement and collection

Página 43 de 119NCE/13/01386 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2014-05-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e18fefea-0404-ea78-...



2. IRC: Incidence; Fiscal transparency; Exemptions; Determination of the tax base; Autonomous taxation; 
Anti-abuse clauses
3. Assets: IMI and IMT; Stamp duty
4. Taxes on consumption: IVA 
6. IECs
Practical Cases

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos abordam os temas teóricos fundamentais para a preparação de base em 
direito fiscal, desde a sua conformação constitucional à aplicação de toda a complexa legislação fiscal.
São ainda estudados todos os impostos portugueses mais relevantes, permitindo aos alunos adquirirem 
uma visão bastante abrangente sobre todo o sistema fiscal português, quer no que respeita à tributação 
direta quer indireta, sobre rendimento e sobre o património. 
Os conteúdos teóricos são acompanhados de exemplos, de estudo de casos e da resolução de casos 
práticos, de modo a permitir que os alunos adquiram as competências necessárias para exercer a defesa 
dos direitos e garantias dos contribuintes em presença. No estudo e resolução de casos, extraídos da vida 
real, impõe-se a pesquisa de jurisprudência e de algum suporte doutrinal indispensáveis para a aquisição 
das competências necessárias ao exercício da solicitadoria.
Deste modo, pretende-se que os futuros solicitadores possam avaliar, em cada caso concreto, a 
repercussão fiscal das situações em análise no seu exercício profissional.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The syllabus addresses the fundamental theoretical themes for a basic preparation in tax law, from its 
constitutional conformation to the application of the entire complex tax legislation.
We also study all the most relevant Portuguese taxes, allowing students to acquire a very comprehensive 
vision on the entire Portuguese tax system, with regard to the direct or indirect taxation on income and 
assets. 
The theoretical contents are accompanied by examples, case studies and the resolution of practical cases, 
so as to allow students to acquire the skills necessary to carry out the defence of the rights and 
guarantees of taxpayers in presence. In the study and resolution of cases, extracted from real life, it is 
necessary to research into jurisprudence and into some doctrinal support indispensable for the acquisition 
of the skills necessary to pursue the profession of solicitor.
This way, we intend future solicitors to be able to assess, in each case, the impact of the tax situations 
under analysis in their professional practice.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas. A explanação teórica dos conteúdos seguida da resolução de casos práticos e da 
proposta de questões da via real para busca das melhores soluções, estimulando a discussão em grupo e 
a pesquisa de jurisprudência e doutrina aplicáveis ao caso concreto.
Avaliação contínua: à qual poderão aceder os alunos que tenham frequentado, pelo menos, 75% das aulas 
lecionadas. A classificação obtida corresponde à média do resultado obtido nos dois momentos de 
avaliação escrita (M1 e M2) e na resolução dos casos práticos realizados em aula ao longo do semestre 
(M3).
Avaliação final, à qual podem aceder todos os alunos que não tenham optado pela avaliação contínua ou 
que não tenham obtido aprovação nesta. Ficam aprovados os alunos que obtenham a classificação igual 
ou superior a 10 valores (obtida na avaliação contínua ou avaliação final).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Classes theoretical and practical. The theoretical explanation is always followed by the resolution of 
practical cases and the proposal of real life issues in order to search for the best solutions, stimulating 
group discussion and the research of jurisprudence and applicable doctrine to the actual case.
Continuous evaluation: which is available to the students who have attended at least 75% of the classes 
taught. The grade obtained corresponds to the average of the results obtained in the two moments of 
written evaluation (M1 and M2) and in the resolution of practical cases performed in classes throughout the 
semester (M3). 
Final evaluation is available to all the students who have not opted for the continuous assessment or who 
have not obtained approval on this. The students who obtain a grade equal to or greater than 10 valores [in 
a scale of 0-20] (obtained in the continuous or final evaluation) are approved.

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

A vertente teórica das aulas visa que os alunos adquiram os conhecimentos científicos e técnicos 
suficientes para poderem resolver problemas concretos de aplicação das leis fiscais aos casos concretos. 
Esta vertente é avaliada, fundamentalmente, nas provas escritas realizadas pelos alunos (quer pelos que 
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escolhem a avaliação contínua quer na avaliação final).
Pelo desenvolvimento dos capítulos I e II dos conteúdos programáticos transmite-se o essencial da teoria 
do imposto e dos momentos relevantes da sua criação e regulamentação, de modo a permitir que o aluno 
perceba a técnica subjacente à conceção do imposto em presença e as operações técnicas necessárias à 
sua aplicação ao caso concreto. 
Na vertente prática, assente na resolução de casos, os alunos têm oportunidade de aplicar os 
conhecimentos adquiridos, assimilando esses saberes e competências, cumprindo os objetivos supra 
propostos.
A metodologia do estudo de casos aplicada em aula assenta em três tipos de problema para resolução em 
aula: 1) maioritariamente, consiste na apresentação de casos práticos para resolução e cálculo de 
imposto; 2) decisões administrativas e liquidações oficiosas de imposto, para análise e elaboração de 
defesa do contribuinte; 3) análise de decisões jurisprudenciais.
Assim, os alunos têm a possibilidade de aprender a resolver questões concretas de cálculo de imposto, de 
aplicação das regras de incidência ou de isenção de imposto, a partir de situações da vida real em tudo 
equivalentes às que surgem no quotidiano profissional destes profissionais. Esta metodologia é aplicada 
na análise dos principais impostos do sistema fiscal português (IRS, IRC, IVA, IMI, IMT e IS) e do estatuto 
dos benefícios fiscais.
Os conteúdos programáticos, supra apresentados de forma muito sucinta dada a limitação de carateres 
previstos para o preenchimento do campo 5, correspondem a uma abordagem geral dos impostos 
portugueses mais relevantes, permitindo aos alunos adquirirem uma visão bastante abrangente sobre 
todo o sistema fiscal português. Isso permitirá que os alunos adquiram as competências necessárias para 
exercer a defesa dos direitos e garantias dos contribuintes em presença. Mas permitirá, também, 
compreender os efeitos dos impostos sobre as atividades económicas e a economia geral. 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical aspect of the classes intends that students acquire sufficient scientific and technical 
knowledge to be able to solve practical problems of the application of tax laws to actual cases. 
This aspect is evaluated, fundamentally, in the written tests performed by the students (both those that 
choose the continuous evaluation and those that choose the final evaluation).

Through the development of chapters I and II of the syllabus, we pass along the essential of the tax theory 
and of the relevant moments of its creation and regulation, in order to allow students to understand the 
technique behind the creation of the tax in presence and the technical operations required for its 
application to an actual case. 

In the practical aspect, based on the resolution of cases, the students have the opportunity to apply the 
knowledge acquired, assimilating that knowledge and skills, fulfilling the goals proposed above.

The methodology of case studies applied in the classroom is based on three types of problems for 
resolution in the classroom: 1) it mostly consists in the presentation of practical cases for resolution and 
tax calculation; 2) administrative decisions and unofficial settlements of taxes, for analysis and preparation 
of the defence of the taxpayer; 3) analysis of jurisprudential decisions.
Thus, students have the opportunity to learn how to resolve specific tax calculation issues, applying the 
rules of incidence or tax exemption, from real life situations in everything equal to those that arise daily to 
these professionals. This methodology is applied in the analysis of the main taxes of the Portuguese tax 
system (IRS, IRC, IVA, IMI, IMT and IS) and in the status of tax benefits.
The syllabus, very succinctly presented above given the limitation of characters provided for the 
completion of field 5, correspond to a general approach of the most relevant Portuguese taxes, allowing 
students to acquire a very comprehensive perspective of the entire Portuguese tax system. This will allow 
students to acquire the skills necessary to carry out the defence of the rights and guarantees of taxpayers 
in presence. It will also allow them to understand the effects of taxes on the economic activities and the 
general economy. 

3.3.9. Bibliografia principal:
ANJOS, M. R. (2013) Aulas de Ciência e Técnica Fiscal. ISMAI.
ARAÚJO, F., OTERO, P.T, GAMA, J. (2011) Estudos em memória do Prof. Doutor J.L. Saldanha Sanches. 
Vol. I a V. Almedina
CARLOS, A. B. (2010) Impostos - Teoria Geral. (3ª ed.) Almedina. 
FRANCO, A. S. (2012) Finanças Públicas e Direito Financeiro. (4ª ed.) Vol. I e II. Almedina 
MACHADO, J.N. COSTA, P. (2012) Curso de Direito Tributário. (2ª ed.) Coimbra Ed.
MORAIS, R.(2006) Sobre o IRS. Almedina
(2007) Apontamentos ao IRC. Almedina
NABAIS, C. (2013) Direito Fiscal (7ª ed.) Almedina
RIBEIRO, J. J. T. (2011) Lições de Finanças Públicas. (5ª ed.)Coimbra Ed.
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SANCHES, S. (2007) Manual de Direito Fiscal. Coimbra Ed.
VASQUES, S. (2012)Manual de Direito Fiscal. Almedina
BASTO,J.X. (2007)IRS: incidência Real e Determinação dos Rendimentos líquidos. Coimbra Ed.

Mapa IV - Títulos de Crédito/Credits Instruments

3.3.1. Unidade curricular:
Títulos de Crédito/Credits Instruments

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Gustavo Rodrigues Pimenta - Horas de Contacto: TP: 48/Contacts Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Assegurar que a(o)s aluna(o)s:
- apreendam a natureza específica dos títulos de crédito em geral, as suas caraterísticas e o regime 
jurídico que lhes é inerente;
- dominem, em profundidade, os requisitos de preenchimento e a tramitação de circulação exigidos para a 
letra, a livrança e o cheque, desde a sua emissão até à sua extinção;
- adquiram, neste âmbito, a aptidão necessária ao exercício competente da Solicitadoria.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Ensure that the students:
- learn the specific nature of credit instruments in general, their characteristics and the legal regime that is 
inherent to them;
- have an extensive knowledge of the completion requirements and the circulation procedure required for 
the letter, the promissory note and the cheque, from their issuing to their revocation;
- acquire, in this context, the ability required to perform the duties of Solicitor.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I Títulos de crédito em geral.
Introdução, noção e funções
Caraterísticas
Regime jurídico
Classificações
Reforma
II Letra
Noção e função económica
Requisitos formais
Em branco
Trato sucessivo
Saque, aceite, endosso e o aval
Vencimento
Vias, cópias e alterações ao texto
Ações de regresso
III Livrança
Noção
Requisitos formais
Regime jurídico
IV Prescrição das ações cambiárias
Regime
Efeitos sobre a relação subjacente
Novação da relação jurídica fundamental
V Cheque
Introdução e noção preliminar
Requisitos essenciais
Definição e função económica
Em branco versus incompleto
Título de formação sucessiva
Saque, endosso e aval
Apresentação a pagamento
Revogação
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Tipos e modos de pagamento
Ação por falta de pagamento
Pluralidade de exemplares e alterações ao texto
A prescrição da ação cambiária

3.3.5. Syllabus:
I Credit instruments in general
Introduction, concept and functions
Characteristics
Legal regime
Classifications
Reform
II Letter
Concept and economic function
Formal requirements
Blank
Succession in title
Draw, acceptance, endorsement and surety
Expiry
Duplicates, copies and changes to the text
Recourse claims
III Promissory note
Concept
Formal requirements
Legal regime
IV Prescription of exchange actions
Regime
Effects on the underlying relationship
Novation of the fundamental legal relationship
V Cheque
Introduction and preliminary concept
Essential requirements
Definition and economic function
Blank versus incomplete
Progressively established title
Draw, endorsement and surety
Application for payment
Repeal
Types and modes of payment
Action for default of payment
Plurality of copies and changes to the text
Prescription of exchange actions

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O programa, começando por abordar a teoria geral sobre os Títulos de Crédito de molde a habilitar com a 
perceção das peculiaridades de que se reveste o seu enquadramento técnico jurídico, prepara a 
abordagem específica e detalhada de letra, livrança e cheque.
O trabalho sobre cada um daqueles títulos, que se estudam em profundidade, com exercícios práticos de 
simulação da sua utilização, assegura o seu tratamento competente no plano profissional.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus, starting by addressing the general theory about Credit Instruments so as to enable with the 
understanding of the particularities of its technical and legal context, prepares a specific and detailed 
approach to the letter, the promissory note and the cheque.
The work on each one of those titles, which are studied in depth, with practical exercises for simulation of 
their use, ensures their competent treatment in the professional context

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica da matéria e sua aplicação a casos hipotéticos, simulando situações reais. Os discentes 
trabalham sobre fac-similes dos títulos e pronunciam-se sobre faltas de rigor no seu preenchimento e nos 
requisitos de tramitação. São apresentados exemplares reais de cada espécie.
Pesquisa sobre doutrina e jurisprudência.
A avaliação: contínua ou final.
Contínua: dois testes escritos, cuja média simples determina a classificação ou, se a relação 
tempo/matéria o consentir, os dois testes, cuja média tem um peso de 75% na classificação, e um trabalho 
em grupo, cujo peso é de 25% na classificação. O grau e pertinência de participação nas aulas é tido para 
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eventual (re)equilíbrio da classificação.
É excluído da avaliação quem não realize as acções previstas ou tenha em qualquer delas nota inferior a 6 
valores.
Avaliação final consiste num exame, cujo resultado equivale à classificação.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical exposure of the subject matter and its application to hypothetical cases, simulating real 
situations. The students work on fac-similes of titles and express their opinion on lacks of rigour in their 
completion and on the requirements of procedure. Actual copies of each type are presented.
Research: doctrine and jurisprudence.
Evaluation: Continuous or final.
Continuous evaluation: two written tests, whose simple average determines the classification or, if the 
relationship time/subject matter allows it, the two tests, whose average has a weight of 75% in the grade, 
and a group work, whose weight is of 25% in the grade. The degree and relevance of the participation in the 
classes is taken into account for any necessary (re)balance of the grade.Students that do not perform the 
actions planned or that receive in any of them a grade below 6 valores [in a scale of 0-20] are excluded 
from the evaluation.
Final evaluation: one exam, whose result is equivalent to the grade.

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

A exposição teórica da matéria visa habilitar os alunos com a sua compreensão técnico filosófica, de 
molde a sustentarem capazmente as suas asserções perante a realidade social envolvente.
Sendo a compreensão da natureza específica do direito integrado no título e das obrigações emergentes 
da sua circulação essencial para entender a singularidade do seu regime jurídico e das consequências 
práticas desse facto, dá-se especial enfoque na elucidação das suas caraterísticas e da génese e vocação 
dos títulos de crédito, de molde a se compreender a forma expedita como aquele direito se pode transmitir.
A utilização concreta de cada um dos títulos de crédito abordados, com simulação de situações aplicáveis 
na vida real, objectiva capacitar os alunos para lidar profissionalmente com a sua problemática.
O estudo individualizado de cada um dos títulos do programa – letra, livrança e cheque – feito com 
sistemática referência à lei uniforme aplicável e o seu manuseamento prático, permitem a compreensão 
das suas funções e o domínio das vicissitudes da sua utilização real, assim contribuindo para a 
preparação de profissionais competentes e prestigiantes da instituição que os prepara.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical exposure of the subject matter is intended to provide students with technical and 
philosophical knowledge, so they can properly defend their claims before the surrounding social reality.
Since the understanding of the specific nature of the integrated right in the instruments and the obligations 
arising from their circulation is essential to understanding the uniqueness of their legal regime and the 
practical consequences of this fact, we give special emphasis to the explanation of their characteristics 
and to the origin and vocation of credit instruments, in order to understand in a clear manner how that 
right can be transmitted.
The practical use of each of the credit instruments addressed, with simulation of applicable situations in 
real life, aims to empower students to deal professionally with these problems.
The individualised study of each of the titles of the syllabus - letter, promissory note and cheque - done 
with systematic reference to the applicable and uniform law and its practical use, allows the understanding 
of their functions and the command of the variables of their actual use, thus contributing to the preparation 
of competent professionals that bring prestige to the institution that trained them.

3.3.9. Bibliografia principal:
ANTUNES, J. (2009). Os Títulos de Crédito. Coimbra Editora. Coimbra
PIMENTA, G. (2009) Títulos de Crédito. Em geral; Letra, Livrança e Cheque. (1.ª edição), Publismai. Maia
PIRES, J. (1999). O Cheque. Editora Rei dos Livros. Lisboa

Complementar:

CORREIA, A. (1975). Lições de Direito Comercial, Vol. III, Letra de Câmbio. Universidade de Coimbra
FURTADO, J. (2005). Títulos de Crédito, Letra – Livrança – Cheque. Almedina. Coimbra
GOMES, M. (2007). Guia Prático das Letras e Livranças. Legis Editora. Porto 
MARTINS, A. (2008). Títulos de Crédito e Valores Mobiliários, Vol. I., A letra. Edições Almedina, S.A. 
Coimbra

Mapa IV - Direito processual Civil I/Civil Procedural Law I
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3.3.1. Unidade curricular:
Direito processual Civil I/Civil Procedural Law I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

António Sampaio Gomes - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promover o conhecimento teórico e prático do Direito Processual Civil, como ramo de direito adjectivo e 
instrumental, funcionalmente destinado a integrar o direito civil (substantivo). Compreensão dos 
princípios gerais do Direito Processuall, sua importância e especificidade, com a análise e caracterização 
dos princípios informadores, e o reconhecimento dos requisitos que presidem a toda a sequência 
processual, tendo em vista a capacidade de intervenção prática nos Tribunais.
Aquisição de competências preparatórias no processamento da acção declarativa, tendo em conta a 
intervenção da lei processual como instrumental em toda a área civilística. Promover e sedimentar a 
terminologia jurídica exercitando a terminologia específica do direito processual de forma a ser utilizada 
com rigor no exercício da atividade em que tenha que ser posto em prática este ramo do direito. 
Adequação do conhecimento ao exercício funcional dentro da competência prevista para o exercício da 
solicitadoria.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Promote the theoretical and practical knowledge of the Civil Procedural Law, as a branch of adjective and 
instrumental law, functionally designed to integrate civil law (substantive).
Understanding of the general principles of Procedural Law, its importance and specificity, with the analysis 
and characterisation of informing principles, and the recognition of the requirements that govern the entire 
procedural sequence, with the objective of allowing a practical intervention in the Courts.
Acquisition of preparatory skills for the processing of the declarative action, taking into account the 
intervention of procedural law as instrumental in the entire civil area.
Promote and consolidate the legal terminology by exercising terminology specific of procedural law in 
order to be used with rigour in the exercise of the activity where this branch of law has to be put into 
practice.
Adequacy of knowledge for the functional exercise of the competences of Solicitor.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Noção de processo civil
2.Princípios Estruturantes do Processo Civil: Princípios dispositivo; do contraditório; da igualdade das 
partes; da cooperação; da economia processual; de gestão processual; da boa-fé processual; da recíproca 
correcção 
3.Caracteres do direito processual civil: direito instrumental e de direito público
4.Importância do direito processual civil
5.Espécies de acções: declarativa e executiva 
6.Procedimentos cautelares: finalidade; caracter provisório; caducidade; especificados e não 
especificados 
7.Interpretação das leis processuais. Integração de lacunas. Aplicação das leis processuais no tempo 
8.Os sujeitos processuais. As partes. Os tribunais judiciais 
9.Processo comum e processos especiais. Processos de jurisdição voluntária 
10.Pressupostos processuais: Noção. Personalidade judiciária. Capacidade judiciária. Legitimidade das 
partes. Interesse processual. Patrocínio judiciário. Competência dos Tribunais 
11.Acesso ao direito e aos Tribunais

3.3.5. Syllabus:
1.Concept of civil procedure. 
2.Underlying Principles of the Civil Procedure: Principle of party disposition; contradictory; equality of the 
parties; cooperation; procedural economy; procedural management; procedural good faith; mutual 
correction. 
3.Characteristics of the civil procedural law: instrumental law and public law. 
4.Importance of the civil procedural law. 
5.Types of actions: declarative and executive. 
6.Precautionary proceedings: purpose; provisional character; forfeiture; specified and non-specified. 
7.Interpretation of the procedural laws. Integration of omissions. Application of procedural laws in time. 
8.Procedural subjects. Parties. Courts of law. 
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9.Common procedure and special procedures. Non-contentious proceedings. 
10.Procedural presumptions: Concept. Legal personality. Legal capacity. Legitimacy of the parties. 
Procedural interest. Legal representation. Competence of the Courts. 
11.Access to the law and to the Courts.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos abordam os temas teóricos fundamentais relativos aos princípios gerais, 
princípios estruturantes e pressupostos processuais, tendo em vista a preparação para a instauração da 
ação declarativa. Aquela incidência encontra justificação e necessidade no posterior estudo dos 
mecanismos processuais. O estudo daqueles princípios e pressupostos, como requisitos necessários 
para o desenvolvimento da ação declarativa, permitirá aos alunos adquirirem uma visão antecipada e 
abrangente, quer no que respeita à separação entre o direito adjectivo e o direito substantivo, quer sobre 
no desenvolvimento processual tendo como escopo final a sentença.
Os conteúdos teóricos são acompanhados de exemplos e resolução de casos práticos, de forma a permitir 
aos alunos a aquisição das competências necessárias para promover o reconhecimento dos direitos nos 
conflitos de interesses relevantes, e permitindo antever e reconhecer a providência necessária para tal 
reconhecimento. 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus addresses the fundamental theoretical themes concerning the general principles, structuring 
principles and procedural presumptions, with the aim of preparing for the establishment of the declaratory 
action. That incidence is justified and necessary for the later study of the procedural mechanisms. The 
study of those principles and assumptions, as necessary requirements for the development of the 
declarative action, will allow students to acquire an early and comprehensive vision, either with regard to 
the separation between adjective law and substantive law, or on the procedural development having the 
sentence as final scope.
The theoretical contents are accompanied by examples and resolution of cases, in order to allow the 
students to acquire the skills necessary to promote the recognition of rights in relevant conflicts of 
interests, allowing anticipating and recognising the action required for such recognition. 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino Teórico-Prático. A explanação teórica dos conteúdos é sempre seguida da resolução de casos 
práticos. 
Método essencialmente indutivo.
O método de avaliação contempla a modalidade de avaliação contínua à qual poderão aceder os alunos 
que tenham frequentado, pelo menos, 75% das aulas lecionadas. A classificação obtida corresponde à 
média do resultado obtido nos dois momentos de avaliação escrita (M1 e M2) e na resolução dos casos 
práticos realizados em aula ao longo do semestre (M3). Na modalidade de avaliação final, podem aceder 
todos os alunos que não tenham optado pela avaliação contínua ou que não tenham obtido aprovação 
nesta. Ficam aprovados os alunos que obtenham a classificação igual ou superior a 10 valores (obtida em 
qualquer daqueles tipos de avaliação, contínua ou final).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical teaching. The theoretical explanation of the contents is always followed by the 
resolution of practical cases. 
The method is essentially inductive.
The evaluation method contemplates the modality of continuous evaluation, which is available to the 
students who have attended at least 75% of the classes taught. The grade obtained corresponds to the 
average of the results obtained in the two moments of written evaluation (M1 and M2) and in the resolution 
of practical cases performed in classes throughout the semester (M3). The modality of final evaluation is 
available to all the students who have not opted for continuous assessment or who have not obtained 
approval on this. The students who obtain a grade equal to or greater than 10 valores [in a scale of 0-20] 
(obtained in the continuous or final evaluation) are approved.

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

A dimensão teórica das aulas visa a aquisição pelos alunos, dos conhecimentos científicos e práticos, 
suficientes para poderem, em sede do posterior estudo da acção declarativa, em concreto, procederem à 
aplicação das leis processuais.
Esta vertente é avaliada nos momentos de avaliação escrita realizadas pelos alunos
Assentando a vertente prática na resolução de casos concretos, os alunos têm oportunidade de aplicar os 
conhecimentos adquiridos, assimilando esses saberes e competências.
A metodologia do estudo de situações concretas aplicadas em aula, assenta no seguinte: 1) apresentação 
de casos práticos para resolução e a sua integração na respectiva matéria; 2) proceder à solução, 
integrando-a no estudo do momento; 3) análise da decisão e sua integração no âmbito da acção 
declarativa no seu todo
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Têm os alunos, assim, a possibilidade de aprender a resolver questões concretas, de aplicar as 
respectivas normas.
Os casos a resolver são sempre da vida real e que surgem nos conflitos de interesses a solucionar, tendo 
em vista a integração do direito substantivo
Os conteúdos programáticos, supra apresentados sob a forma de pressupostos processuais integram-se 
no desiderato atrás referido, com uma abordagem de grande relevância, pois assumem-se como exigência 
necessária ao prosseguimento da acção declarativa, objecto do estudo da UC Direito Processual Civil II, 
permitindo aos alunos adquirirem uma visão concreta sobre as exigências dos requisitos de toda a 
sequência de um processo judicial.
Por último, a abordagem do tema “Acesso ao direito e aos Tribunais“ inscreve-se na exigência 
constitucional respectiva, e permite aos alunos conhecer a forma de litigar e ter acesso aos tribunais 
mesmo quando a insuficiência económica lho não permitia face aos custos da acção judicial.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Theoretical dimension of the classes aims at the acquisition by the students, of scientific and practical 
knowledge, sufficient to be able to, specifically in relation to the later study of declaratory relief, proceed to 
the application of procedural laws.This aspect is evaluated in the moments of written evaluation performed 
by the students.
Basing the practical aspect on the resolution of actual cases, the students have the opportunity to apply 
the knowledge acquired, assimilating this knowledge and skills.
The methodology of study of actual situations applied in the classroom is based on the following: 1) 
presentation of practical cases for resolution and their integration in the respective subject matter; 2) reach 
a solution, by integrating it in the theme studied at that time; 3) analysis of the decision and its integration 
in the context of the declarative action in its entirety.
This way, the students have the opportunity to learn how to resolve specific issues, applying the 
respective norms.
The cases to be settled are always taken from real life situations and arise from conflicts of interests to be 
resolved, with the aim of integrating substantive law.
The syllabus presented above in the form of procedural presumptions are integrated in the mentioned 
requirements, with an approach of great importance, because they assume themselves as a condition 
necessary for the continuation of the declarative relief, object of study of the Civil Procedural Law II CU, 
allowing students to acquire an adequate vision about the demands of the requirements of the entire 
sequence of a judicial process.
Finally, the approach of the theme "Access to the law and the Courts" is inscribed in the respective 
constitutional requirement, and allows students to learn about the form of litigation and have access to the 
courts even when there's economic insufficiency that doesn't allow dealing with the costs of a legal action.

3.3.9. Bibliografia principal:
ANSELMO DE CASTRO, A. (1991). Direito Processual Civil Declaratório. Vol. I e II. Coimbra: Almedina.
GERALDES, A. A. (2013) Temas da Reforma do Processo Civil. Coimbra: Almedina.
LEBRE DE FREITAS, J. (2011) Introdução ao Processo Civil). Coimbra: Coimbra Editora.
LEBRE DE FREITAS, J. (3ª edição) Código de Processo Civil Anotado, Vols. I, II e III. Coimbra: Coimbra 
Editora. 
NETO, A. (2013) Código de Processo Civil. Lisboa: EDIFORUM-Edições Jurídicas 
PAIS DE AMARAL, J. A. (2013) Direito Processual Civil. (11ª edição). Coimbra: Almedina.
VARELA, A., BEZERRA, M. e SAMPAIO E NORA. (2010).Manual de Processo Civil. (reedição 2010) Coimbra: 
Coimbra Editora.

Mapa IV - Direito Comercial/Commercial Law

3.3.1. Unidade curricular:
Direito Comercial/Commercial Law

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria Isabel Mendes Moreira Porto - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sónia Alexandra Mota de Carvalho - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudo de alguns campos do Direito Comercial, dos pilares fundantes desta área do direito privado. 
Conhecimento dos modos de aplicação e interpretação das normas relativas a esta área do direito. 
Identificação e resolução de situações práticas da área do direito comercial.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Study of some fields of Commercial Law, of the founding pillars of this area of private law. Knowledge of 
the modes of application and interpretation of the rules relating to this area of the law. Identification and 
resolution of practical situations in the area of commercial law.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução Geral
Autonomia, Objecto e âmbito do direito comercial
Interpretação e integração de lacunas
2.A atividade da empresa
Atos e atividades mercantis. 
Classificação dos atos de comércio
3.Regras especiais dos atos e obrigações comerciais em geral
Forma; Solidariedade passiva; Prescrição e juros
Vencimento das obrigações comerciais
4.Obrigações Especiais dos Comerciantes
A Firma
Escrituração mercantil; Balanço e prestação de contas
Registo comercial
5.O Empresário
Noção de comerciante
Requisitos de acesso à qualidade de comerciante em nome individual
Empresário pessoa casada
Incompatibilidades e impedimentos
6.O Estabelecimento Comercial
Noção e elementos
Natureza jurídica
O Trespasse e a Locação
7.A Proteção da Empresa Comercial
Regras Gerais e natureza jurídica dos direitos de propriedade industrial
A patente
A marca
O logótipo
A denominação de origem e a indicação geográfica
8.Concorrência Desleal
Noção e Categorias de atos

3.3.5. Syllabus:
1. General introduction
Autonomy, purpose and scope of the commercial law
Interpretation and integration of omissions
2. Activity of the company
Commercial acts and activities
Classification of the commercial acts
3. Special rules of the commercial acts and obligations in general
Form; Passive solidarity; Prescription and interests
Maturities of commercial obligations
4. Special obligations of traders
The firm
Commercial accountancy; Balance sheet and accountability
Commercial register
5. Entrepreneur
Concept of trader
Requirements of access to the quality of sole trader
Married entrepreneur
Incompatibilities and impediments
6. Commercial establishment
Concept and elements
Legal nature
Sale and lease of business: concept and legal regime
7. Protection of the commercial company
General rules and legal nature of industrial property rights
Patent
Brand
Logo
Designation of origin and geographical indication
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8. Unfair competition
Concept and categories of acts

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Iniciando pelo conhecimento do objecto e âmbito do direito comercial, das necessidades específicas que 
esta área do direito necessita garantir e que fundam a sua autonomia no direito privado, passa-se ao 
estudo do sujeito jurídico protagonista desta área. Conhecidas as diversas tipologias de comerciante e as 
noções, as suas obrigações específicas e algumas regras a que está sujeito, passa-se ao estudo do local 
onde o mesmo exerce a sua atividade, o estabelecimento comercial. Conhecido o âmbito, o sujeito 
comerciante e o local de desenvolvimento da atividade comercial, passa-se ao estudo dos direitos de 
propriedade industrial, regras de proteção do comerciante e da sua atividade no seu desenvolvimento, em 
movimento.
Deste modo fica o aluno a conhecer todo o ‘cenário base’ do direito comercial, bem como a aplicação das 
regras de proteção da empresa comercial a esta realidade.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Starting with the knowledge of the object and scope of the commercial law, the specific needs that this 
area of the law needs to guarantee and that substantiate its autonomy in private law, we then address the 
study of the legal person that is the focus of this area. Known the several types of trader and the concepts, 
specific obligations and some rules to which he/she is subject, we then address the study of the place 
where he performs his activity, the commercial establishment. Known the scope, the trader and the place 
where he/she performs his/her commercial activity, we then address the study of the industrial property 
rights, the rules of protection of the trader and his/her activity in its development, in motion.
This way, the student learns about the entire "basic scenario" of commercial law, as well as about the 
application of the rules for the protection of the commercial company to this reality.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação oral dos conteúdos constantes do programa, sempre acompanhada de momentos de visão 
global das matérias e da análise de situações práticas, para o conhecimento dos modos de aplicação e 
interpretação das normas relativas a esta àrea do direito, nomeadamente por via de apresentação de 
situações práticas e da realização de casos práticos. Realização de momentos de avaliação escrita dos 
conhecimentos.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Oral presentation of the syllabus, always accompanied by moments of overview of the subject matters and 
the analysis of practical situations, in order to learn the methods of application and interpretation of the 
rules relating to this area of the law, in particular through the presentation of practical situations and the 
performance of practical cases. Performance of written evaluation tests.

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

Para conhecimento coerente e integrado dos pilares do direito comercial mostra-se necessária a visão 
global das matérias em simultâneo com a exposição dos conteúdos programáticos. Para apreensão de um 
conhecimento teórico bem como prático dos conteúdos, são apresentados exemplos práticos e realizados 
casos práticos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

For a coherent and integrated knowledge of the pillars of commercial law, it is necessary to present an 
overview of the subject matters along with the presentation of the syllabus. To obtain a theoretical and 
practical knowledge of the syllabus, we present practical examples and perform practical cases.

3.3.9. Bibliografia principal:
CORREIA, M. P. (2009) Direito Comercial – Direito da Empresa. (11ª edição). Ediforum
COUTINHO DE ABREU, J. M. (2010) Curso de Direito Comercial, Vol I. (7ª edição). Almedina
CASSIANO DOS SANTOS, F. (2007) Direito Comercial Português. Volume I - Dos atos de comércio às 
empresas: o regime dos contratos e mecanismos comerciais no Direito Português. Coimbra Editora
CORDEIRO, A. M. (2009) Manual de Direito Comercial. (2ª edição). Almedina
CUNHA, P. O. (2010) Lições de Direito Comercial. Almedina
VASCONCELOS, P.P. (2011) Direito Comercial. Vol I. Almedina
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Mapa IV - Direito das Obrigações II/Law of Obligations II

3.3.1. Unidade curricular:
Direito das Obrigações II/Law of Obligations II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Pedro Jorge Gomes Araújo Barros - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundamento e ampliação dos conhecimentos ministrados na disciplina de Obrigações I e sua 
aplicação a situações da vida real mais frequentes no domínio da solicitadoria
Aprofundamento das competências de resolução de problemas práticos do âmbito da relação jurídica 
obrigacional

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Deepening and broadening of the knowledge taught in the curricular unit of Obligations I and its 
application to real life situations frequent in the Legal Studies (Solicitadoria) area.
Deepening of the skills of resolution of practical problems in the scope of the contractual legal relations.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I.Causas de Extinção das Obrigações além do Cumprimento
1.Dação em cumprimento
2.Consignação em depósito
3.Compensação
4.Novação
5.Remissão
6.Confusão
7.Prescrição
II.Não Cumprimento das Obrigações
1.Modalidades de não cumprimento
1.1.Retardamento da prestação e não realização definitiva da prestação
1.1.1. Modalidades de retardamento da prestação
1.1.2.Mora do devedor
1.1.3. Mora do credor
1.1.4.Retardamento casual
1.2.Não realização definitiva da prestação
1.2.1. Modalidades de não realização definitiva da prestação
2.Elementos da responsabilidade contratual
2.1.O acto ilícito
2.2.A culpa
2.3.O dano ou prejuízo
2.4.O nexo de causalidade
2.5.O problema da prova
3.Especialidades dos contratos bilaterais
3.4.O risco
III.Garantia das Obrigações
1.Realização coactiva da prestação
2.Sanção pecuniária compulsória
3.Meios conservatórios da garantia
4Garantias especiais das obrigações
4.1Garantias pessoais
4.2Garantias reais
IVCessação do Contrato

3.3.5. Syllabus:
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I- Causes of Extinction of Obligations beyond Compliance
1- Transfer in lieu of payment
2- Consignation in deposit
3- Compensation
4- Novation
5- Remission
6- Confusion
7- Prescription
II- Non-Compliance with the Obligations
1. Modalities of non-compliance
1.1 - Delay in the instalment and final default of the instalment
1.1.1 - Modalities of delay in the instalment
1.1.2 - Default of debtor
1.1.3 - Default of creditor
1.1.4 - Casual delay
1.2 - Final default of the instalment
1.2.1 - Modalities of the final default of the instalment
2- Elements of contractual liability
2.1 - Illicit act
2.2 - Fault
2.3 - Damage or injury
2.4 - Causal link
2.5 - Problem of proof
3- Types of bilateral contracts
3.4 - Risk
III- Guarantee of Obligations
1- Coercive payment of the instalment
2- Penalty
3- Means to conserve the guarantee
4- Special guarantees of the obligations
4.1 - Personal guarantees
4.2 - Actual guarantees
IV- Termination of the Contract

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Como culminar do estudo do Direito da Obrigações II, exige-se que os discentes conheçam as formas 
como podem extinguir-se as obrigações e as consequências do seu incumprimento. 
Assim como a que meios adequados à proteção e defesa de determinado direito de crédito.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
As the culmination of the study of the Law of Obligations II, we require that the students know how the 
obligations can be extinguished and the consequences of their default. 
We also intend that students know the appropriate means for the protection and defence of a given credit 
right.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas coadjuvadas pela componente prática necessária à capacidade de transposição da matéria 
apreendida a situações da vida forense do solicitador.
Avaliação:
Em avaliação contínua, presença em, pelo menos, dois terços das horas de contacto, média não inferior a 
10 valores nos testes de avaliação, não podendo a classificação de um dos testes ser inferior a 6 valores e 
participação nas aulas.
Em avaliação final, consistente na realização de uma prova escrita de exame final, são aprovados os 
alunos com classificação não inferior a 10 valores

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical classes permeated by the practical component required to be able to transpose the subject 
matter apprehended to real life situations of a solicitor.
Evaluation:
Continuous evaluation, with the presence in at least two-thirds of the contact hours, average not less than 
10 valores [in a scale of 0-20] in the evaluation tests, where the grade in one of the tests cannot be lower 
than 6 valores, and the participation in classes.
Final evaluation, consisting in a written final exam, where students with a grade above 10 valores are 
approved.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Numa cadeira como o direito das obrigações torna-se essencial a coexistência de uma vertente teórica e 
de uma outra prática. Sendo uma matéria nuclear no estudo do direito é justificada a adopção deste tipo de 
metodologia de ensino.
A UC está orientada para a análise das soluções consagradas na lei, sendo complementada pelas 
orientações doutrinárias e jurisprudenciais sobre as diferentes matérias.
A componente teórica das aulas é caraterizada pela exposição oral dos conteúdos programáticos. É 
estimulada a colocação de questões e a análise crítica da matéria lecionada, estimulando o ensino 
interativo com recurso à resolução de casos práticos.
Ao longo deste processo, o estudante é incentivado a desenvolver um estudo autónomo e de pesquisa das 
matérias em análise.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

In a curricular unit such as law of obligations it becomes essential to include both theoretical and practical 
aspects. Being a nuclear subject matter in the study of law, the adoption of this type of teaching 
methodology is justified.
The CU is oriented towards the analysis of solutions enshrined in law, being complemented by doctrinal 
and jurisprudential guidelines on the different subject matters.
The theoretical component of the classes is characterised by the oral exposure of the syllabus. We 
stimulate the raising of questions and the critical analysis of the taught subject matter, stimulating an 
interactive teaching through the resolution of practical cases.
Throughout this process, the students are encouraged to develop an independent study and research of 
the subject matter in analysis.

3.3.9. Bibliografia principal:
ALMEIDA COSTA, M. J., (2013). Direito das Obrigações. (13ª ed.) Coimbra: Almedina.

ANTUNES VARELA J. M., (2013). Das Obrigações em Geral - Volume II . (7ª ed.) Coimbra: Almedina.

GALVÃO TELLES, I., (2010). Direito das obrigações. (7ª ed.) Coimbra: Coimbra Editora.

MENEZES CORDEIRO, A. M. R., (1999). Direito das obrigações. (1ª ed.) Lisboa: A.A.F.D.L..

PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, (2010). Código Civil Anotado Vols. I e II. (4ª ed.) Coimbra: Coimbra 
Editora.

Mapa IV - Direito da Familia e das Sucessões/Family and Inheritance Law

3.3.1. Unidade curricular:
Direito da Familia e das Sucessões/Family and Inheritance Law

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Raimundo Manuel da Silva Queirós Doutor - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Como objetivos pretende-se que os alunos adquiram o conhecimento das matérias atinentes ao Direito da 
Família na formação, conteúdo e formas de extinção das relações jurídico-familiares.
Em sede de Direito Sucessório pretende-se uma articulação prática do direito substantivo seus efeitos e 
forma de aplicação prática das relações sucessórias. Conhecimento concreto dos institutos jurídicos 
atinentes ao fenómeno sucessório. 
Nas competências a adquirir visa-se que os alunos consigam articular com conhecimento de causa ambos 
os ramos do Direito Civil, realizando com tal intuito várias formulações de cariz prático nas diferentes 
matérias.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
As an objective we intend that students acquire knowledge on matters pertaining to Family Law in the 
training, content and forms of extinction of family-law relations.
In relation to the Inheritance Law, we aim to practically link substantive law with its effects and form of 
practical application in the succession relations. Actual knowledge of the legal institutions relating to the 
inheritance phenomenon. 
In the skills to be acquired, we aim for students to be able to articulate, using the acquired knowledge, both 
branches of the Civil Law, performing for that several practical formulations in the different subject 
matters.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I Direito da Família
1. Caracteres do direito da família e dos direitos pessoais familiares
2. Relações familiares distintas da relação matrimonial
3. Constituição da relação matrimonial
4. Efeitos do casamento: pessoais e patrimoniais 
5. Modificação e extinção da relação matrimonial
II -Direito das sucessões
1. Noção
2. Títulos da vocação sucessória
3. Espécies de sucessores 
4. Capacidade sucessória: a incapacidade por indignidade.
5. Direito de representação.
6. Herança jacente.
7. Aceitação da herança. Repúdio da herança.
8. Encargos da herança.
9. Petição da herança.
10. Administração, liquidação e partilha.
11. Impugnação da partilha. Alienação da herança.
12. Sucessão legítima. Classe de sucessíveis e ordem de sucessão. 
13. Sucessão legitimária. Herdeiros legitimários. Legítima e quota disponível
Redução de liberalidades inoficiosas 
14. Colação
15. Sucessão testamentária
16. Legados
17.Testamentaria

3.3.5. Syllabus:
I Family Law
1.Characteristics of family law and family personal rights
2.Family relationships other than the marriage relationship 
3. Constitution of the marriage relationship
4. Effects of marriage: personal and property 
5. Modification and termination of the marriage relationship
II - Succession law
1. Concept
2. Titles of eligibility
3. Types of successors
4. Capacity to inherit: inability due to unfitness
5. Right of representation
6. Inheritance in abeyance
7. Acceptance of the inheritance. Rejection of the inheritance
8. Obligations of the inheritance
9. Demand to be declared heir to an estate
10. Administration, liquidation and division.
11. Challenge of the division. Divestiture of inheritance.
12. Legitimate succession. Class of successors and order of succession. 
13. Legitimate succession. Legitimate heirs. Legitimacy and available quota. 
Reduction of unofficial donations. 
14. Collation
15. Testamentary succession
16. Legacies
17. Executorship

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Página 57 de 119NCE/13/01386 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2014-05-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e18fefea-0404-ea78-...



O conteúdo programático permite conhecer as regras técnicas e jurídicas relevantes para a resolver 
situações típicas da área de atuação profissional futura. 
Os objetivos da UC estão orientados para a análise das soluções consagradas na lei, bem assim como 
para a análise das orientações doutrinárias e jurisprudenciais mais relevantes, salientando as questões 
mais controvertidas.
Os conteúdos teóricos são acompanhados pela colocação de questões práticas, estimulando o ensino 
interativo com recurso à resolução de casos práticos, estimulando o estudante a desenvolver as suas 
competências de resolução de problemas e a sua autonomia.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus allows knowing the technical and legal rules relevant to resolve typical situations in the future 
professional acting area. 
The goals of the CU are oriented towards the analysis of solutions enshrined in law, as well as the analysis 
of the most relevant doctrinal and jurisprudential guidelines, stressing the more controversial issues.
The theoretical contents are accompanied by the presentation of practical issues, stimulating the 
interactive teaching through the resolution of practical cases, encouraging the students to develop their 
problem solving skills and their autonomy.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Explanação teórica e estudo da legislação aplicável, recorrendo à resolução de problemas práticos e 
concretos. Pesquisa de Jurisprudência. Discussão e estudo de casos.
Avaliação intercalar e final, escritas (50%+ 50%) com avaliação não inferior a dez valores. Em alternativa 
exame final escrito, no qual são aprovados os alunos que obtenham nota igual ou8 superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical explanation and study of applicable legislation, through the resolution of actual practical 
problems. Research into jurisprudence. Discussion and case studies.
Intermediate and final evaluation, written (50% + 50%) with a grade not less than 10 valores [in a scale of 
0-20]. Alternatively, a final written exam, where students who obtain a grade equal or greater than 10 
valores are approved.

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

A avaliação intercalar permite ao docente e aos discentes aferir o grau de conhecimentos transmitidos e 
adquiridos.
O recurso a discussão e resolução de casos e situações concretas permite aferir a capacidade dos alunos 
em identificar os problemas e coordenar a interligação de matérias na busca das melhores soluções.
Deste modo, são estimuladas as capacidades de resolução de problemas práticos, de modo a preparar os 
alunos para o exercício futuro da solicitadoria.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The intermediate evaluation allows the teacher and the students to evaluate the degree of knowledge 
transmitted and acquired.
The discussion and resolution of cases and actual situations allows evaluating the ability of the students 
to identify the problems and coordinate the interconnection of the subject matters in the search for better 
solutions.
This way, the ability to resolve practical problems is stimulated, in order to prepare students for the future 
exercise of the profession of Solicitor.

3.3.9. Bibliografia principal:
Bibliografia principal:
COELHO, F. e OLIVEIRA, G. (2008) Curso de Direito da Família, Vol. I. (4ª edição) Coimbra Editora
COELHO, F. (1992) Direito das Sucessões.(Reimp) Coimbra Editora
Complementar:
DIAS, C. (2010) Lições de Direito das Sucessões. Almedina 
PROENÇA, J. (2009) Direito das Sucessões. (3ª edição). Editora: Quid Iuris
SOUSA, R. (2013) Lições de Direito das Sucessões - Vol. I e II (3ª edição) Coimbra Editora
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Mapa IV - Processo Tributário/Tax Proceedings

3.3.1. Unidade curricular:
Processo Tributário/Tax Proceedings

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria do Rosário Pereira Cardoso dos Anjos - Horas de Contacto: TP:48/Contact Hours: TP: 48 

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Estudo e compreensão dos princípios gerais do Direito Processual Tributário.
2.Fornecer um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos sobre o direito processual tributário, desde 
a fase administrativa do processo, designada por procedimento tributário, à fase judicial, designada por 
processo tributário. 
3. Desenvolver uma visão pormenorizada das garantias dos contribuintes e das práticas processuais 
legalmente previstas para a sua concretização e defesa.
4. Domínio dos principais instrumentos de defesa dos direitos dos contribuintes face à Administração 
Tributária, tendo em conta as competências necessárias ao desempenho futuro da profissão de 
Solicitador.
4.Estudo dos tipos de procedimento tributário e dos pressupostos de facto e de direito subjacentes à sua 
utilização.
5. Estudo dos pressupostos processuais subjacentes a cada tipo de ação judicial.
6. Elaboração de algumas peças processuais (articulados), para aplicação prática dos conhecimentos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Study and understand the general principles of the Portuguese Tax Procedural Law.
2. Provide a set of theoretical and practical knowledge about the tax procedural law, from the 
administrative stage of the process, known as tax proceedings, to the judicial stage, known as tax 
procedure. 
3. Develop a detailed overview of the guarantees of the taxpayers and of procedural practices legally 
foreseen for its realisation and defence.
4. Command of the main instruments for the defence of the rights of the taxpayers before the Tax 
Administration, taking into account the necessary skills for the future performance of the profession of 
Solicitor.
4. Study of the types of tax proceedings and the assumptions of fact and law underlying their use.
5. Study of procedural presumptions underlying each type of judicial action.
6. Compilation of some procedural documents (pleadings), for practical application of knowledge.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
I Atividade e justiça tributária
1.Finalidades e dimensão constitucional da Justiça Tributária
2.Princípios Constitucionais
3.Garantias dos Contribuintes
4.O sistema Português de Direito Tributário Adjetivo
II - O Procedimento Tributário
1.Noção
2.Fases do procedimento
3.Princípios aplicáveis
4. Intervenientes, pressupostos e legitimidade
5.Procedimentos tributários em especial; procedimentos impugnatórios de segundo grau (revisão de 
matéria coletável, revisão do ato tributário, reclamação graciosa e recurso hierárquico
III – O Processo Tributário
1.O processo tributário como contencioso pleno e de legalidade
2.Princípios estruturantes 
3.Intervenientes Processuais
4.Fases Processuais
5.Meios Processuais do Contencioso Tributário
5.1 Impugnação Judicial
5.2 Ação para Reconhecimento de um direito
5.3 Processo de Execução Fiscal
5.4 Outros meios processuais
5.5 Arbitragem Tributária
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5.6 Recursos

3.3.5. Syllabus:

Introduction
I Tax acts and procedures
1.Purposes and constitutional dimension of Tax Procedures
2.Constitutional principles
3.Guarantees of the taxpayers
4.The Portuguese system of Adjective Tax Law
II - Tax Proceedings
1.Concept
2.Stages of the procedure
3.Applicable principles
4. Parties, assumptions and legitimacy 
5.Tax Procedures in particular; second degree contentious procedures (revision of tax base, revision of tax 
act, discretionary appeal and hierarchical appeal
III – Tax Procedure
1.The tax procedure as full litigation and legality
2.Underlying principles 
3.Involved Parties
4.Procedural Stages
5.Procedural Means of Tax Litigation
5.1 Judicial Challenge
5.2 Action for the recognition of a right
5.3 Tax execution procedure
5.4 Other procedural means
5.5 Tax arbitration
5.6 Appeals

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos abordam os temas necessários e indispensáveis à boa utilização dos 
mecanismos de garantia ao dispor dos contribuintes, quer no plano procedimental, aproveitando 
plenamente os mecanismos previstos na lei, quer no plano judicial, pela utilização dos tipos processuais 
de ação previstos. São tratados, com pormenor, os mecanismos de segundo grau, mormente, a 
reclamação para a comissão de revisão da matéria coletável e o procedimento de revisão do ato tributário. 
O estudo das práticas processuais tributárias previstas no CPPT, permite aos alunos adquirirem as 
competências necessárias a defesa dos direitos e garantias dos contribuintes. 
A abordagem prática, com resolução de casos e elaboração de peças processuais, permite aos alunos 
uma adequada preparação prática para a sua futura intervenção profissional em matéria fiscal, cumprindo 
os objetivos propostos para a unidade curricular. Particularmente importante para aquisição de 
competências práticas no âmbito do procedimento e do processo tributário é a elaboração de 
reclamações, recursos hierárquicos, pedidos de revisão, impugnação e oposição à execução fiscal, o que 
permite adquirir uma perspetiva bastante realista e estruturada do exercício da prática da solicitadoria.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus addresses the topics necessary and indispensable to the good use of the assurance 
mechanisms available to citizens before public administration, whether in the procedural plan, making full 
use of the mechanisms provided for in the law, or in the judicial plan, through the use of the foreseen 
procedural types of action. We address, in detail, the second degree mechanisms, especially the complaint 
to the review commission on the tax base and the procedure for the revision of the tax act. The study of the 
tax procedural practices provided for in the CPPT (Portuguese Code of Tax Procedure and Proceedings) 
allows students to acquire the skills necessary to defend the rights and guarantees of taxpayers. 
The practical approach, with the resolution of cases and the drafting of pleadings, provides the students 
with an adequate practical preparation for their future professional intervention in fiscal matters, fulfilling 
the objectives proposed for the curricular unit. Particularly important for the acquisition of practical skills 
in the context of the tax procedure and proceedings is the elaboration of complaints, hierarchical appeals, 
requests for review, challenge and opposition to the tax execution, which allows gaining a very realistic 
and structured perspective on the exercise of the practice of a solicitor.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas são teórico-práticas: exposição teórica seguida de estudo de casos e resolução de 
problemas práticos. 
Método de avaliação: 1) avaliação contínua à qual podem aceder os alunos que tenham frequentado um 
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mínimo de 75% das aulas lecionadas; a classificação corresponderá à média dos seguintes elementos de 
avaliação: resultado obtido em duas provas escritas (M1 e M2) e resultado obtido na componente prática 
(resolução dos casos práticos realizados em aula e discussão oral (M3); a classificação final 
corresponderá à média das classificações obtidas em M1, M2 e M3. 2) avaliação final: para todos aqueles 
alunos que não tenham optado pela avaliação contínua ou que não tenham obtido resultado positivo na 
mesma. Ficam aprovados os alunos que obtenham a classificação final (obtida durante o processo de 
avaliação contínua ou avaliação final) igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
All the classes are theoretical and practical: theoretical exposure followed by case studies and resolution 
of practical problems. 
Evaluation method: 1) continuous evaluation, which is available to the students who have attended at least 
75% of the classes taught; the grade shall correspond to the average of the following elements of 
evaluation: the result obtained in two written tests (M1 and M2) and the result obtained in the practical 
component (resolution of practical cases performed in the classroom and oral discussion (M3); the final 
grade shall correspond to the average of the grades obtained in M1, M2 and M3. 2) final evaluation: for all 
the students who have not opted for the continuous evaluation or who have not obtained a positive 
classification in the same. Students who have obtained a final grade (obtained during the process of 
continuous evaluation or final evaluation) equal to or greater than 10 valores [in a scale of 0-20] are 
approved.

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

A vertente teórica das aulas visa que os adquiram os conhecimentos científicos e técnicos suficientes 
para poderem resolver problemas concretos propostos para resolução. Na vertente prática, de resolução 
de casos, os alunos têm oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, assimilando esses saberes 
e competências, aprendendo a usar os diferentes instrumentos da prática processual tributária. O método 
usado, preferencialmente, assenta na elaboração de peças processuais. Deste modo promove-se a 
preparação dos alunos para o exercício das práticas processuais tributárias, indispensáveis à sua 
intervenção como solicitadores, cumprindo os objetivos supra expostos. 
Pela metodologia do estudo de casos os alunos adquirem os conhecimentos teóricos suficientes a uma 
boa prática processual tributária, de modo a poderem resolver problemas concretos dos contribuintes, 
exercitando as garantias legalmente previstas, junto da Autoridade tributária e/ou junto dos Tribunais ou 
do Centro de Arbitragem. 
Esta vertente é avaliada, fundamentalmente, nas provas escritas realizadas pelos alunos mas também na 
avaliação das peças processuais por eles elaboradas.
Pelo desenvolvimento dos capítulos II e III dos conteúdos programáticos, percorrem-se as principais 
garantias procedimentais e processuais ao dispor do contribuinte para a defesa dos seus direitos. Na 
vertente prática, assente na resolução de casos, os alunos têm oportunidade de aplicar os conhecimentos 
adquiridos, assimilando esses saberes e competências, cumprindo os objetivos supra propostos.
A metodologia do estudo de casos aplicada em aula assenta em três tipos de problema para resolução em 
aula: 1) maioritariamente, consiste na apresentação de casos práticos para resolução e elaboração da 
peça processual adequada (reclamação, recurso, pedido de revisão, impugnação, oposição à execução 
fiscal, reclamação do ato praticado por órgão de execução fiscal, e outros; 2) análise de decisões 
jurisprudenciais e arbitrais.
Assim, os alunos têm a possibilidade de aprender a resolver questões concretas exercendo as adequadas 
garantias previstas no CPPT. As questões colocadas correspondem a situações da vida real em tudo 
equivalentes às que surgem no quotidiano profissional. Esta metodologia permite, ainda, a sedimentação 
dos conhecimentos aprendidos na UC de Ciência e Técnica Fiscal.
Os conteúdos programáticos, supra apresentados de forma muito sucinta, dada a limitação de carateres 
previstos para o preenchimento do campo 5, correspondem a uma abordagem geral das práticas 
processuais tributárias previstas no CPPT. Isso permitirá que os alunos adquiram as competências 
necessárias para exercer a defesa dos direitos e garantias dos contribuintes em presença. 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical aspect of the classes aims that the students acquire sufficient scientific and technical 
knowledge to be able to solve practical problems proposed for resolution. In the practical aspect, based on 
the resolution of cases, the students have the opportunity to apply the knowledge acquired, assimilating 
this knowledge and skills, learning to use the different instruments of the tax procedural practices. The 
method used will be preferably based on the preparation of pleadings. This way we promote the 
preparation of students for the exercise of the tax procedural practices, indispensable for their intervention 
as solicitors, fulfilling the goals expressed above. 
With the methodology of case studies, the students acquire theoretical knowledge sufficient for a good tax 
procedural practice, so they may be able to solve practical problems of taxpayers, exercising the legal 
guarantees in force, before the tax authorities and/or the Courts or Arbitration Centre. 
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This aspect is evaluated, fundamentally, through the written tests performed by students but also through 
the evaluation of procedural documents that they have developed.
With the development of chapters II and III of the syllabus, we address the main procedure and 
proceedings guarantees available to the taxpayer for the defence of his rights. In the practical aspect, 
based on the resolution of cases, the students have the opportunity to apply the knowledge acquired, 
assimilating that knowledge and skills, fulfilling the goals proposed above.
The methodology of case studies applied in the classroom is based on three types of problems for 
resolution in the classroom: 1) it mostly consists in the presentation of practical cases for resolution and 
the elaboration of an adequate pleading (complaint, appeal, request for review, challenge, opposition to the 
tax execution, claim of the act practiced by a tax enforcement body, and others; 2) analysis of 
jurisprudential decisions and arbitral awards.
Thus, students have the opportunity to learn how to resolve specific issues exercising the appropriate 
guarantees provided for in the CPPT. The questions placed correspond to real life situations in everything 
equal to those that arise daily to these professional. This methodology also allows developing the 
knowledge acquired in the Fiscal Science and Technique curricular unit.
The syllabus, very succinctly presented above given the limitation of characters provided for the 
completion of field 5, correspond to a general approach of the tax procedural practices provided for in the 
CPPT. This will allow students to acquire the skills necessary to carry out the defence of the rights and 
guarantees of taxpayers in presence. 

3.3.9. Bibliografia principal:
ANJOS, M. R. (2013) Sumários desenvolvidas das aulas de Procedimento e Processo Tributário. Plataforma 
do ISMAI.
FREITAS DA ROCHA, J. (2011) Lições de Procedimento e de Procedimento Tributário (4ª ed.) Coimbra: 
Coimbra Editora
LEITE DE CAMPOS, D. & LEITE DE CAMPOS, M. (2003) Direito Tributário. (reimp. 2ª ed.) Coimbra: Almedina
LEITE DE CAMPOS, D., RODRIGUES, B., & LOPES DE SOUSA, J. (2012) Lei Geral Tributária anotada e 
comentada. (4ª ed.) Lisboa: Encontro de Escrita
LEITE DE CAMPOS, D. & SOUTELINHO, S. (2013) Direito do Procedimento Tributário. Coimbra: Almedina
LOPES DE SOUSA, J. (2011) Código de Procedimento e Processo Tributário - Anotado e comentado, Vol. I 
a V. Lisboa: Áreas Editora
MACHADO, J. e NOGUEIRA DA COSTA, P. (2012) Curso de Direito Tributário. (2ª ed.) Coimbra: Coimbra 
Editora. 
MORAIS, R. (2012) Manual de Procedimento e Processo Tributário, Coimbra: Almedina
NABAIS, C. (2013) Direito Fiscal. (Reimp.7ª ed.) Coimbra: Almedina 

Mapa IV - Procedimento Administrativo/Administrative Procedure

3.3.1. Unidade curricular:
Procedimento Administrativo/Administrative Procedure

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

José Joaquim Cordeiro Tavares - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48 

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Estudo e compreensão dos princípios gerais do procedimento administrativo
2. Adequação do conhecimento de solicitadoria e, hipoteticamente, da assessoria jurídica, à realidade 
prática, seja à administração pública, seja a empresas privadas e órgãos públicos
3.Fornecer um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos sobre o procedimento administrativo.
3. Desenvolver uma visão pormenorizada das garantias dos cidadãos face à Administração Pública.
4. Domínio dos principais direitos de defesa dos cidadãos face à Administração Pública , tendo em conta 
as competências necessárias ao desempenho futuro da profissão de Solicitador.
4.Estudo das fases do procedimento até à emanação da decisão final

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Study and understand the general principles of the administrative procedure.
2. Adequacy of the knowledge in legal studies and, hypothetically, in legal counsel, for the practical reality, 
whether in public administration, or in private companies and public bodies.
3. Provide a set of theoretical and practical knowledge about the administrative procedure.
3. Develop a detailed vision of the guarantees of citizens before the Public Administration.
4. Command of the main rights of defence of citizens before the Public Administration, taking into account 
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the necessary skills for the future performance of the profession of Solicitor.
4. Study of the stages of the procedure until the issuing of the final decision.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
I A Justiça Administrativa
1.Finalidades e dimensão constitucional da Justiça Administrativa
2.Princípios Constitucionais
3. Garantias dos administrados
4. O mecanismo de tutela
II Princípios gerais do procedimento administrativo
1.Princípios gerais do procedimento administrativo.
2.O procedimento administrativo
3.Sujeitos do procedimento
III O Procedimento administrativo: 
a) Princípios gerais 
b) Direito à informação
c) Notificações e prazos
IV A Marcha do procedimento: 
a)Fase Inicial 
b) Medidas provisória
c) Instrução 
d) Audiência dos interessados
c) Decisão e outras causas de extinção
V Actividade administrativa:
a) Regulamento 
b) Acto administrativo: validade; eficácia; Invalidade; Revogação; Execução
c) Reclamação e recursos administrativos
VI - Garantias contra factos causadores de prejuízo
VII –A reforma do CPA: breves notas sobre a reforma em preparação

3.3.5. Syllabus:
Introduction
I Administrative Justice
1. Purposes and constitutional dimension of the Administrative Justice
2. Constitutional Principles
3. Legal ways to impeach administrative decisions
4. Redress mechanism
II General Principals of the administrative procedure
1.General Principals of the administrative procedure
2.Administrative procedure
3.Subjects of the procedure
III Administrative procedure 
a) General principals 
b) Right to information
c) Notifications and time limits
IV Conduct of a procedure 
a) Initial Stage 
b) Provisional measures 
c) Inquiry 
d) Hearing of the interested parties
c) Ruling and other grounds for revocation
V Administrative activity:
a) Regulation 
b) Administrative act: Validity; Effectiveness; Nullity; Repeal; Execution
c) Administrative claims and appeals
VI Guaranties against injurious facts
VII – CPA (Portuguese Code of Administrative Procedure) reform: brief notes on the reform in preparation

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos abordam os temas necessários e indispensáveis à boa utilização dos 
mecanismos de garantia ao dispor dos cidadãos face à administração pública, aproveitando plenamente 
os mecanismos previstos na lei. Pretende-se dotar os alunos da preparação necessária à condução e/ou 
acompanhamento de procedimentos administrativos junto das entidades públicas.
A abordagem prática, com resolução de casos práticos, permite aos alunos uma adequada preparação 
prática para a sua futura intervenção profissional nesta matéria, cumprindo os objetivos propostos para a 
unidade curricular.
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3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus addresses the topics necessary and indispensable to the good use of the assurance 
mechanisms available to citizens before the public administration, making full use of the mechanisms 
provided for in the law. We intend to give students the preparation necessary to conduct and/or monitor 
administrative procedures with public entities.
The practical approach, with the resolution of practical cases, offers the students an adequate practical 
preparation for their future professional intervention in this area, thus fulfilling the objectives proposed for 
the curricular unit.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas são teórico-práticas: exposição teórica seguida de estudo de casos e resolução de 
problemas práticos. 
Avaliação:
1) avaliação contínua: o regente opta pela avaliação de duas frequências, mais exame final, sendo que 
para todas as circunstâncias de avaliação o regente se dispõe a elencar perante os estudantes o que é 
importante e o que é acessório.
A classificação final corresponderá à média das classificações obtidas nas provas de avaliação, sempre 
tendo em conta a participação, assiduidade e colaboração activa dos discentes.
Avaliação final: para todos aqueles alunos que não tenham optado pela avaliação contínua ou que não 
tenham obtido resultado positivo na mesma. Ficam aprovados os alunos que obtenham a classificação 
final (obtida durante o processo de avaliação contínua ou avaliação final) igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
All the classes are theoretical and practical: theoretical exposure followed by case studies and resolution 
of practical problems. 
Evaluation:
1) Continuous evaluation: the teacher opts for the evaluation of two tests, plus a final exam, being that for 
all circumstances of evaluation the teacher will inform the students of what is important and what is 
secondary.
The final grade shall correspond to the average of the classification obtained in the tests, always taking 
into account the participation, attendance and active collaboration of the students.
Final evaluation: for all the students who have not opted for the continuous evaluation or who have not 
obtained positive classification in the same. Students who have obtained a final grade (obtained during the 
process of continuous evaluation or final evaluation) equal to or greater than 10 valores [in a scale of 0-20] 
are approved.

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

Ao longo de mais de uma dezena de anos o regente usa o “método indutivo”.
A vertente teórica das aulas visa que os adquiram os conhecimentos científicos e técnicos suficientes 
para poderem resolver problemas concretos propostos para resolução. Na vertente prática, de resolução 
de casos, os alunos têm oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, assimilando esses saberes 
e competências, aprendendo a usar as diferentes garantias previstas na lei. 
Pelo desenvolvimento dos conteúdos programáticos, percorrem-se as principais garantias procedimentais 
e processuais ao dispor dos cidadãos para a defesa dos seus direitos. Na vertente prática, assente na 
resolução de casos, os alunos têm oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, assimilando 
esses saberes e competências, cumprindo os objetivos supra propostos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Over the course of more than a dozen years, the teacher has been using the "inductive method".
The theoretical aspect of the classes aims that the students acquire sufficient scientific and technical 
knowledge to be able to solve the practical problems proposed for resolution. In the practical aspect, 
based on the resolution of cases, the students have the opportunity to apply the knowledge acquired, 
assimilating this knowledge and skills, learning to use the different guarantees provided for in the law. 
Along the progress of the syllabus, we address the main procedural guarantees available to the citizens for 
the defence of their rights. In the practical aspect, based on the resolution of cases, the students have the 
opportunity to apply the knowledge acquired, assimilating this knowledge and skills, fulfilling the goals 
proposed above.

3.3.9. Bibliografia principal:
CAETANO, M. (2013) Manual de Direito Administrativo. Vol., Coimbra: Almedina
ESTEVES DE OLIVEIRA, M.,GONÇALVES, P. e PACHECO DE AMORIM, J. (2010) Código de Procedimento 
Administrativo – Anotado. (8ª reimpressão da 2ª edição de 1997) Coimbra: Almedina
FREITAS DO AMARAL, D. (2012) Curso de Direito Administrativo - Volume I. (com a colaboração de: Luís 
Fábrica, Carla Amado Gomes e J. Pereira da Silva) Coimbra: Almedina
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OLIVEIRA, F. P. e DIAS, J. F. (2013) Noções Fundamentais de Direito Administrativo. Coimbra: Almedina
SALDANHA, R.A. (2013) Introdução ao Procedimento Administrativo Comum. Coimbra: Coimbra Editora
VIEIRA DE ANDRADE, J.C. (2009) A Justiça Administrativa (Lições). Coimbra: Almedina
Legislação:
Código do Procedimento Administrativo
Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro
Constituição da Republica

Mapa IV - Direito Processual Civil II/Civil Procedural Law II

3.3.1. Unidade curricular:
Direito Processual Civil II/Civil Procedural Law II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

António Sampaio Gomes - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP:8 

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promover o conhecimento teórico prático do Direito Processual Civil com incidência nos mecanismos 
processuais do percurso da ação declarativa, desde a sua propositura até à obtenção da sentença final, 
passando pelas suas várias fases, desde a fase dos articulados, saneamento/condensação, instrutória e 
fase de julgamento até à sentença final. 
Adequação do conhecimento ao exercício funcional dentro da competência prevista para o Solicitador, 
desenvolvendo a aptidão para tal exercício, e concretamente na intervenção judicial.
Permitir aos alunos, através da consolidação dos mecanismos processuais, o desenvolvimento de 
aptidões para agir judicialmente, com conhecimento seguro, quer no âmbito da defesa quer no âmbito da 
exigência de cumprimento dos direitos e obrigações resultantes dos conflitos de interesses dos 
sujeitos/litigantes na ação judicial. 
Exercitar a terminologia específica do direito processual de forma a ser utilizada com rigor no exercício da 
atividade jurídica

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Promote the theoretical and practical knowledge of the Civil Procedural Law with an emphasis on the 
procedural mechanisms in the course of the declaratory relief, from its commencement until obtaining the 
final sentence, passing through its several stages, from the pleading stage,sanitation/condensation, 
instructory and trial phase until the final sentence.Adequacy of the knowledge for the functional exercise 
of the competences of Solicitor, developing the ability to perform that profession, specifically in judicial 
interventions.Allow the students,through the consolidation of the procedural mechanisms,to develop skills 
to act judicially, with secure knowledge, whether in the area of defence or in the context of the requirement 
for compliance with the rights and obligations resulting from the conflicts of interests of subjects/litigants 
in the judicial action.Practice the terminology specific to procedural law so that it can be used correctly 
during the exercise of the legal activity

3.3.5. Conteúdos programáticos:
FORMALISMO DO PROCESSO DECLARATÓRIO 
1.Fases do Processo
2.Fase dos articulados
3.Petição inicial
4.Ineptidão da petição inicial
5.Citação. 
6.Contestação
7.Modalidades da contestação
8.Excepções dilatórias e peremptórias
9.Ónus de impugnação
10.Contestação-reconvenção
11.Falta de contestação
12.Efeitos da revelia
13.Réplica. Prazo para apresentação
14.Articulados supervenientes
15.Notificações
16.Fase de saneamento e condensação
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17.Audiência prévia
18.Despacho saneador
19.Fase da instrução
20.Âmbito da prova. Ónus da prova. Critérios de repartição do ónus da prova
21.Admissibilidade e valor dos meios de prova 
22.Tipos de prova
23.Princípios informadores nesta fase processual
24.Fase da audiência final 
25.Direcção da audiência. Adiamentos
26.Produção de prova
27Fase da sentença
28Questões a conhecer. Amplitude da sentença. Limites da condenação. Causas da nulidade da sentença
29Trânsito em julgado. Limites do caso julgado

3.3.5. Syllabus:
FORMALITY OF THE DECLARATORY PROCESS 
1Stages of the Process
2Stage of pleadings
3Initial petition
4Validity of the initial petition
5Citation. 
6Dispute
7Modalities of dispute
8Delaying and peremptory exceptions
9Onus of rebuttal
10Counterclaim-defence
11Absence of opposition
12Effects of default of appearance
13Reply. Deadline for presentation
14Arising pleadings
15Notifications
16Stage of sanitation and condensation
17Prior hearing
18Exonerating order
19Stage of instruction
20Context of proof. Burden of proof. Criteria for the allocation of the burden of proof
21Admissibility and value of the means of proof
22Types of proof
23Informing principles in this procedural stage
24Stage of the final hearing 
25Direction of the hearing. Postponements
26Production of proof
27Stage of the sentence
28Issues to know. Amplitude of the sentence. Limits of the conviction. Causes for the nullity of the 
sentence.
29Condition of res judicata. Limits of res judicata.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos abordam os temas teóricos e práticos relativos à ação declarativa, tendo em 
vista a preparação para a sua instauração e dedução de oposição respetiva. Contêm a sequência 
processual desde o seu início, petição inicial, até à sentença. São seguidos os passos previstos para o 
processo comum, nas suas várias fases, relevando-se a exigência do cumprimento rigoroso do 
formalismo exigido pela lei do processo.
O desiderato mais relevante, é preparar os alunos para o confronto prático com o instrumento processual 
que permite a satisfação dos direitos reconhecidos pelo direito substantivo.
Os conteúdos teóricos são acompanhados de exemplos e resolução de casos, de forma a permitir aos 
alunos a aquisição das competências necessárias para promover o reconhecimento dos direitos nos 
conflitos de interesses relevantes, permitindo antever e reconhecer a providência necessária para tal 
reconhecimento, conforme a natureza dos direitos que se pretendem ver reconhecidos. 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus addresses the theoretical and practical issues relating to declaratory relief, with the purpose 
of preparing for its establishment and deduction of the respective opposition. It contains the procedural 
sequence from its beginning, initial petition, to the sentence. The steps laid down for the common 
procedure are followed, in its various stages, emphasising the requirement of strict compliance with the 
formalism required by procedural laws.
The most relevant requirement is to prepare students for the practical confrontation with the procedural 
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instrument, which allows meeting the rights recognised by substantive law.
The theoretical contents are accompanied by examples and resolution of cases, in order to allow the 
students to acquire the skills necessary to promote the recognition of rights in relevant conflicts of 
interests, allowing anticipating and recognising the action required for such recognition, according to the 
nature of the rights that are intended to see recognised. 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino Teórico-Prático. A explanação teórica dos conteúdos é sempre seguida da resolução de casos 
práticos. 
Método essencialmente indutivo.
O método de avaliação contempla a modalidade de avaliação contínua à qual poderão aceder os alunos 
que tenham frequentado, pelo menos, 75% das aulas lecionadas. A classificação obtida corresponde à 
média do resultado obtido nos dois momentos de avaliação escrita (M1 e M2) e na resolução dos casos 
práticos realizados em aula ao longo do semestre (M3). 
Na modalidade de avaliação final, podem aceder todos os alunos que não tenham optado pela avaliação 
contínua ou que não tenham obtido aprovação nesta. Ficam aprovados os alunos que obtenham a 
classificação igual ou superior a 10 valores (obtida em qualquer daqueles tipos de avaliação, contínua ou 
final).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical teaching. The theoretical explanation of the contents is always followed by the 
resolution of practical cases. 
The method is essentially inductive.
The evaluation method contemplates the modality of continuous evaluation, which is available to the 
students who have attended at least 75% of the classes taught. The grade obtained corresponds to the 
average of the results obtained in the two moments of written evaluation (M1 and M2) and in the resolution 
of practical cases performed in classes throughout the semester (M3). 
The modality of final evaluation, which is available to all the students who have not opted for continuous 
assessment or who have not obtained approval on this. The students who obtain a grade equal to or 
greater than 10 valores [in a scale of 0-20] (obtained in the continuous or final evaluation) are approved.

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

A dimensão teórica e prática das aulas visa a aquisição pelos alunos, dos conhecimentos científicos e 
práticos, suficientes para poderem, em sede da acção declarativa, em concreto, procederem à aplicação 
das leis processuais, de forma a não conduzir ao inêxito de uma acção por desconhecimento ou omissão 
de regras formais exigíveis.
Esta vertente é avaliada, fundamentalmente, e independentemente da avaliação contínua ou final, nos 
momentos de avaliação escrita realizadas pelos alunos.
Nos primeiros quinze números dos conteúdos programáticos transmite-se o essencial relativamente à fase 
dos articulados, às exigências de alegações de factualidade que integre a causa de pedir e pedido, e, à 
parte contrária, a respectiva oposição.
É dada relevância aos tipos de defesa, e as consequências que advêm do seu não cumprimento.

Nos números 16 a 18 dos conteúdos programáticos, evidencia-se o princípio da cooperação das partes 
com o Tribunal, quer na eventual conciliação, quer na determinação dos factos essenciais para serem 
levados a apreciação de julgamento. Da mesma forma, releva-se a importância dos já sabidos 
pressupostos processuais e a necessidade da sua verificação. 

Nos números 19 a 23 dos conteúdos programáticos, aborda-se a fase da instrução, relevando a 
importância das provas, e do respectivo ónus, como elemento essencial para a formação da convicção do 
Tribunal.
Assim, assume total importância a abordagem feita relativamente às partes no processo, e àquele encargo, 
por dele depender, em grande parte o êxito ou inêxito da acção.

Na restante parte dos conteúdos programáticos, tem-se em vista a apreciação final, de facto e de direito, 
relativamente aos elementos factuais que as partes carrearam para o processo e se entenderam relevantes 
para uma apreciação segura pelo Tribunal. Porque é importante para o prático do direito, e concretamente 
quando mandatário em acção judicial, relavam-se os princípios informadores desta fase, como o da 
imediação, da publicidade, da continuidade da audiência e cooperação.

Estes conteúdos vêm permitir que o aluno entenda não só o que está subjacente à técnica processual, 
mas os próprios actos conducentes à obtenção de uma decisão final, e a importância que o mandatário 
tem na sua intervenção como tal.
Assentando a vertente prática na resolução de casos concretos, os alunos têm oportunidade de aplicar os 
conhecimentos adquiridos, assimilando esses saberes e competências.
A metodologia do estudo de situações concretas segue o esquema de apresentação da questão do direito 
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substantivo, através de uma petição e/ou com respectiva contestação, ou outros articulados, e daí o aluno 
retira se estão ou não verificados os pressupostos para prosseguimento da acção, ou que actos 
processuais se seguem em cada momento, e como agir perante a posição da parte contrária.
Têm os alunos, assim, a possibilidade de aprender a resolver questões concretas, de aplicar as 
respectivas normas.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical and practical dimension of the classes aims at the acquisition by the students, of scientific 
and practical knowledge, sufficient to be able to, specifically in relation to declaratory relief, proceed to the 
application of procedural laws, so as to not lead an action to failure by ignorance or omission of the formal 
rules required.This aspect is evaluated, fundamentally and regardless of the continuous or final evaluation, 
in the moments of written evaluation performed by the students. In the first fifteen numbers of the syllabus, 
we address the essential regarding the stage of pleading, the demands of allegations of actuality, which 
integrates the cause for asking and request, and the opposite party, the respective opposition. Relevance 
is given to the types of defence and the consequences arising from non-compliance.In numbers 16 to 18 of 
the syllabus, we emphasise the principle of cooperation of the parties with the Court, either in possible 
conciliation, or in the determination of the essential facts to be brought to the consideration of the Court. In 
the same way, the importance of the already known procedural presumptions and the need of their 
verification are revealed. In number 19 to 23 of the syllabus, we address the stage of instruction, 
emphasising the importance of the evidence, and the respective burden, as an essential element for the 
formation of the conviction of the Court.Thus, the approach made regarding the parties in the process, and 
that burden, because large part of the success or failure of the action depends on it, assumes great 
importance. In the remaining part of the syllabus, we address the final appreciation, in fact and in law, in 
relation to the factual elements that the parties brought to the process and that are understood relevant for 
a reliable appraisal by the Court. Because it is important for the practice of law, and in particular when 
acting as an attorney in a legal action, we address the informing principles of this phase, such as 
immediacy, publicity, continuity of the audience and cooperation. These contents allow the students to 
understand not only what is underlying the procedural technique, but also the acts that lead to obtaining a 
final decision, as well as the importance that the attorney has in his intervention as such. Basing the 
practical aspect on the resolution of actual cases, the students have the opportunity to apply the 
knowledge acquired, assimilating this knowledge and skills.The methodology of study of actual situations 
follows the outline of presentation of the question of substantive law, through a petition and/or with the 
respective dispute, or other pleadings, and hence the student decides if the assumptions for further action 
are verified or not, or what procedural acts are followed in every moment, and how to act before the 
position of the opposing party. This way, students have the opportunity to learn how to resolve specific 
issues applying the respective norms

3.3.9. Bibliografia principal:
ANSELMO DE CASTRO, A. (1991). Direito Processual Civil Declaratório. Vol.I e II. Coimbra: Almedina
GERALDES, A. A. (2013) Temas da Reforma do Processo Civil. Coimbra: Almedina.
LEBRE DE FREITAS, J. (2011) Introdução ao Processo Civil) Coimbra: Coimbra Editora.
LEBRE DE FREITAS, J. (2011) Código de Processo Civil Anotado. Vols. I, II e III. (3ª edição) Coimbra: 
Coimbra Editora. 
NETO, A. (2013) Código de Processo Civil. Lisboa: EDIFORUM-Edições Jurídicas
PAIS DE AMARAL, J. A. (2013) Direito Processual Civil. (11ª edição). Coimbra: Almedina.
VARELA, A., BEZERRA, M. & SAMPAIO E NORA. (2010) Manual de Processo Civil. (reedição 
2010).Coimbra: Coimbra Editora.

Mapa IV - Insolvência e Recuperação/Insolvency and Recovery

3.3.1. Unidade curricular:
Insolvência e Recuperação/Insolvency and Recovery

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria Amélia Sineiro Andrade - Horas de Contacto TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sólidos e detalhados no âmbito do Direito da 
Insolvência, sendo essencial que apreendam o paradigma atual da insolvência. 
Os alunos deverão ainda apreender os pressupostos, as várias fases e os efeitos do processo de 
insolvência, no âmbito do qual assume especial relevância o plano de insolvência.
Apresenta-se, igualmente, como um dos propósitos desta UC que os alunos conheçam com profundidade 
o regime específico da insolvência das pessoas singulares e do processo de revitalização das empresas. 
Os alunos, neste processo de aprendizagem, devem saber identificar as dúvidas suscitadas em torno da 
interpretação da legislação vigente e recorrer à doutrina e jurisprudência para encontrar soluções.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that students acquire solid and detailed knowledge in the field of Insolvency Law, being 
essential that they grasp the current paradigm of insolvency. 
Students should also understand the assumptions, the various phases and the effects of the insolvency 
proceedings, within which the insolvency plan assumes special relevance.
We also intend, as one of the purposes of this CU, that students be very familiar with the specific 
arrangements of the insolvency of individuals and with the process of revitalisation of companies. 
The students, in this process of learning, must know how to identify the questions raised about the 
interpretation of the existing legislation and how to use the doctrine and jurisprudence to find solutions.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Evolução do regime da insolvência em Portugal
2.Pressupostos da declaração de insolvência 
1.1 Pressuposto subjetivo
1.2. Pressuposto objetivo
3.A massa insolvente
4.Classificação dos créditos 
5.Órgãos da Insolvência 
4.1 O administrador da insolvência
4.2 A assembleia de credores
4.3 A comissão de credores
6.Processo de insolvência 
6.1 Legitimidade ativa
6.2 Pedido de declaração de insolvência 
6.3 Apreciação liminar e medidas cautelares 
6.4 Oposição à insolvência 
6.5 Audiência de discussão e julgamento
6.6 Sentença de indeferimento do pedido 
6.7 Sentença de declaração de insolvência 
6.7.1 Os efeitos da declaração de insolvência 
6.8 Reclamação e verificação de créditos 
6.9 A administração e liquidação da massa insolvente
6.10 Pagamento aos credores
6.11 Incidente de qualificação da insolvência
6.12 Encerramento do processo 
7.Plano de Insolvência 
8.A insolvência de pessoas singulares 
9.O processo especial de revitalização 

3.3.5. Syllabus:
1. Evolution of the insolvency regime in Portugal
2. Basic principles of the declaration of insolvency 
1.1 Subjective assumption
1.2. Objective assumption
3. Insolvent estate
4. Classification of credits 
5. Bodies of insolvency 
4.1 Insolvency administrator
4.2 Creditors' meeting
4.3 Committee of creditors
6. Insolvency proceedings 
6.1 Legal standing
6.2 Request for declaration of insolvency 
6.3 Preliminary appreciation and precautionary measures 
6.4 Opposition to insolvency 
6.5 Audience discussion and trial
6.6 Sentence of rejection of application 
6.7 Sentence of declaration of insolvency 
6.7.1 The effects of the declaration of insolvency 
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6.8 Claim and proof of claim 
6.9 Administration and liquidation of the insolvent estate
6.10 Payment to creditors
6.11 Incident qualifying insolvency
6.12 Termination of proceedings 
7. Insolvency plan 
8. Insolvency of individuals 
9. Special process of revitalisation

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Esta UC foi estruturada em função dos objetivos traçados, pretendendo, no seu todo, proporcionar aos 
alunos conhecimentos sólidos no âmbito do Direito da Insolvência.
A introdução permitirá aos alunos compreender a evolução do regime da insolvência em Portugal, com 
apreensão do paradigma atual. 
Os conteúdos referidos nos itens 2 a 7 do programa da UC permitirão que os alunos apreendam os 
pressupostos, as várias fases e os efeitos do processo de insolvência, no âmbito do qual assume especial 
relevância o plano de insolvência.
A aquisição de um conhecimento aprofundado do regime específico da insolvência das pessoas 
singulares e do processo de revitalização das empresas será obtido através do estudo e análise dos 
conteúdos programáticos indicados nos itens 8 e 9.
Os alunos, cientes destes conteúdos programáticos, ficarão habilitados a identificar as dúvidas suscitadas 
em torno da interpretação da legislação vigente e recorrer à doutrina e jurisprudência para encontrar 
soluções.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This CU was structured on the basis of the objectives established, intending, as a whole, to give students a 
solid understanding in the context of Insolvency Law.
The introduction will allow students to understand the evolution of the insolvency regime in Portugal, with 
knowledge of the current paradigm. 
The contents referred to in items 2 to 7 of the CU's syllabus will allow students to grasp the assumptions, 
the various phases and the effects of the insolvency proceedings, within which the insolvency plan 
assumes special relevance.
The acquisition of a thorough knowledge of the specific regime of the insolvency of individuals and the 
process of revitalisation of companies will be obtained through the study and analysis of the contents 
indicated in items 8 and 9.
The students, aware of these contents, will be empowered to identify the doubts raised about the 
interpretation of the existing legislation and will know how to use the doctrine and jurisprudence to find 
solutions.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
UC orientada para a análise da legislação, sendo complementada pelas orientações doutrinárias e 
jurisprudenciais sobre as diferentes matérias.A componente teórica das aulas é caraterizada pela 
exposição oral dos conteúdos programáticos.No âmbito de um ensino que se pretende interativo, é 
estimulada a colocação de questões e a análise crítica da matéria lecionada.A componente prática 
pretende desenvolver a matéria teórica lecionada, com recurso à resolução de casos práticos, análise da 
legislação e da jurisprudência.Ao longo deste processo, o estudante é incentivado a desenvolver um 
estudo autónomo/Avaliação contínua:Dois testes escritos, cuja média aritmética determinará a 
classificação final.A classificação inferior a 6 valores é fator de exclusão da avaliação contínua.
Avaliação final:Exame a realizar na época normal ou de recurso. A aprovação na UC depende da obtenção 
da classificação final igual ou superior a 10 (dez) valores na avaliação contínua ou final 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
CU oriented to the analysis of the legislation, and is supplemented by doctrinal and jurisprudential 
guidelines on the different subject matters. Theoretical component of the classes is characterised by the 
oral exposure of the syllabus. In the context of a teaching that is intended to be interactive, we encourage 
the raising of questions and the critical analysis of the subject matter taught. The practical component 
aims to develop the theoretical subject matters taught, using the resolution of practical cases, analysis of 
legislation and jurisprudence. The students are encouraged to develop an independent study. 
Continuous evaluation: Two written tests: final grade = arithmetic average. A grade below 6 valores [scale 
0-20] is an exclusion factor of the continuous evaluation.
Final evaluation: Final examination in the regular or supplementary season.The approval depends on 
obtaining a final grade equal to or greater than 10 (ten) valores, in the continuous or final evaluation. 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:
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O método expositivo utilizado nas aulas teóricas mostra-se adequado à transmissão dos conteúdos 
programáticos que compõem esta UC, sendo a componente interativa, assegurada pelo espaço criado nas 
aulas para a colocação de questões e análise de casos concretos, indispensável para a melhor e mais 
rápida aprendizagem dos alunos.
A análise crítica da legislação, complementada pelas orientações doutrinárias e jurisprudenciais sobre os 
conteúdos programáticos, facilita o conhecimento aprofundado do regime jurídico da insolvência pelos 
alunos.
A análise e discussão de decisões jurisprudenciais sobre os temas abordados, acompanhada da 
resolução de casos práticos, habilita os alunos a identificar as dúvidas suscitadas em torno da 
interpretação da legislação e a recorrer à doutrina e jurisprudência para encontrar soluções para casos 
concretos.
A conjugação das horas de contacto em sede teórica- prática favorece a aplicação pelos alunos dos 
conhecimentos teóricos a casos concretos, estimulando o indispensável estudo autónomo a realizar pelo 
aluno.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The expository method used in the theoretical classes is suitable to the transmission of the syllabus that 
composes this CU, being the interactive component, ensured by the space created in the classes for the 
raising of questions and analysis of actual cases, indispensable for a better and faster learning of the 
students.
The critical analysis of legislation, supplemented by the doctrinal and jurisprudential guidelines on the 
syllabus, facilitates a thorough knowledge of the legal regime of insolvency by the students.
The analysis and discussion of jurisprudential decisions about the themes addressed, together with the 
resolution of practical cases, enables students to identify the questions raised about the interpretation of 
the legislation and to use the doctrine and jurisprudence to find solutions to specific cases.
The combination of theoretical and practical hours of contact favours the students' application of 
theoretical knowledge to actual cases, stimulating the indispensable independent study to be carried out 
by the students.

3.3.9. Bibliografia principal:
Principal

LEITÃO, L. M. (2013). Direito da Insolvência (5ª ed.), Coimbra: Almedina.

Complementar

EPIFÂNIO, M. R. (2013), Manual de Direito da Insolvência (5.ª Ed.). Coimbra: Almedina
LEITÃO, L. M. (2013). Direito da Insolvência (5ª ed.). Coimbra: Almedina.
LEITÃO, L. M. (2013). Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas – Anotado, Coimbra: 
Almedina.
SERRA, Catarina (coord.) (2012). I Congresso de Direito da Insolvência. Coimbra: Almedina. 
SERRA, Catarina (2012). O Regime Português da Insolvência (5ºed). Coimbra: Almedina

Mapa IV - Processo Executivo/Enforcement Proceeding

3.3.1. Unidade curricular:
Processo Executivo/Enforcement Proceeding

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Pedro Jorge Gomes Araújo Barros - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A cadeira de Processo Executivo tem como objetivo aprofundar as noções fundamentais, preliminares e a 
tramitação do processo de execução adquiridas resumidamente na cadeira de Processo Civil.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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The curricular unit of Enforcement Proceeding aims at deepening the main and preliminary notions on 
enforcement proceedings that were briefly developed in the curricular unit of Civil Proceeding.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 Processo de declaração e processo de execução
2 Noção e espécies de títulos executivos.
3 Partes principais e partes acessórias. 
4 Desvios à regra geral da determinação da legitimidade
5 Patrocínio judiciário
6 Cumulação de execuções e coligação
7 Competência
8 Processo comum e processos especiais
9 Execução para pagamento de quantia certa, para entrega de coisa certa e para prestação de facto
10 A certeza/exigibilidade/liquidez da obrigação
11 Modo de proceder para tornar certa, exigível e líquida a obrigação
12 Registo informático de execuções. 
13Execução para pagamento de quantia certa
14A oposição à execução
15Fase da penhora 
16Oposição à penhora
17Embargos de terceiro
18Convocação credores/ verificação de créditos
19Venda executiva
20Fase do pagamento
21Extinção e anulação da execução 
22Renovação da acção executiva
23Execução p/ entrega de coisa certa
24Execução p/prestação de facto
25Procºs executivos especiais 

3.3.5. Syllabus:
1Declaration proceeding and enforcement proceeding
2Notion and types of enforcement orders 
3Main parts and accessory parts 
4Deviations from the general rule of legitimacy determination
5Legal representation
6Cumulation of enforcement and coalition
7Competence
8Ordinary and special proceeding
9Enforcement: payment of the sum certain/ delivery of the thing certain/ facto action 
10Certainty, liability and liquidity of the bond
11How to proceed in order to render the bond certain, liable and net.
12Electronic registry of enforcements.
13Enforcement for payment of the sum certain
14Objection against enforcement
15Attachment stage 
16Objection against attachment
17Interplea
18Call of creditors and verification of credits
19Forced sale
20Payment stage
21Revocation and annulment of enforcement 
22Renewal of enforcement procedure 
23Enforcement for delivery of the thing certain 
24Enforcement for de facto action
25Special enforcement proceedings

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os princípios e pressupostos processuais que servem de base ao Processo Executivo serão a base de 
partida para uma profunda análise das várias fases da ação executiva. Matéria essencial ao solicitador que 
pretenda exercer, como solicitador generalista ou agente de execução.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The procedural principles and assumptions that support Enforcement Proceeding will be the starting point 
for a deep analysis of the different enforcement action stages. Those topics are essential to the students 
who aim to undertake their duties as general solicitors or enforcement officers.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A execução pedagógica do programa será levada a cabo através de aulas teóricas acrescidas quando 
reputado necessário da correlativa vertente prática, intimamente ligada à natureza processual da 
disciplina.

A avaliação contínua é efetuada tomando em consideração a média de dois testes de avaliação e a 
assiduidade do discente.
A assiduidade consistirá num mínimo de presença em 75% das aulas ministradas e será condição "sine 
qua non" para o aluno poder ser avaliado ao abrigo da avaliação contínua.
A média dos mencionados testes terá que ser superior a "10 valores", não podendo o aluno em nenhum 
deles alcançar uma graduação inferior a "8 valores".
A avaliação final é efetuada recorrendo a um exame final que versa sobre a totalidade da matéria 
lecionada. Neste exame o aluno será aprovado com uma nota igual ou superior a "10 valores".

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The pedagogical implementation of the syllabus will be developed through theoretical classes, with their 
practical dimension when considered necessary, which is closely linked to the procedural nature of the 
curricular unit.

The continuous evaluation is made considering the average of two written tests, plus the attendance of the 
student.
The attendance level must be at least 75% of the classes taught, and this will be a "sine qua non" condition 
so that student can be evaluated under continuous evaluation.
The average of the abovementioned tests has to be higher than 10 valores [in a scale of 0-20], and the 
student must not obtain a grade less than 8 valores.
The final evaluation is made through a final exam on the entire syllabus. In this exam, students must obtain 
a grade equal or higher than 10 valores in order to pass.

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

Sendo uma cadeira eminentemente prática, não deixa de ser essencial a componente teórica para preparar 
os discentes de forma conveniente para a vida prática forense. Tomando em consideração o facto de esta 
unidade curricular ser, absolutamente, essencial no exercício da solicitadoria, só será possível aquela 
preparação se casos da vida real foram apresentados aos alunos, permitindo-lhes verificar a aplicação das 
regras do processo civil e das sucessivas fases da ação executiva.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Despite the fact that this curricular unit is mainly practical, the theoretical component is also essential to 
adequately prepare students for their forensic practice. Considering that this curricular unit is absolutely 
essential in legal studies, that preparation is only possible if students are presented with real life cases, 
which allows them to apply the civil proceeding rules and the successive stages of the enforcement action.

3.3.9. Bibliografia principal:
COSTA E SILVA P., (2006). Processo de Execução - Volume I - Títulos Executivos Europeus. Coimbra: 
Coimbra Editora.

FERREIRA, F.A. (2010). Curso de processo de execução. (13ª ed.) Coimbra: Almedina.

LEBRE DE FREITAS J., (2012). A acção executiva - Depois da reforma da reforma. (5ª ed.) Coimbra: 
Coimbra Editora.

LEITÃO, H. M., (2009). Do Processo de Execução. Porto: Almeida & Leitão.

RIBEIRO CARREIRA, P. C., (2012). Revisão e Confirmação de Sentenças Estrangeiras. Porto: Almeida & 
Leitão.

RIBEIRO, V. C., (2011). As Funções do Agente de Execução. Coimbra: Almedina.

Mapa IV - Processo Inventário/Inventory Proceeding
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3.3.1. Unidade curricular:
Processo Inventário/Inventory Proceeding

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Raimundo Manuel da Silva Queirós - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo da disciplina será o domínio do novo regime do processo de inventário. O conhecimento teórico 
e prático da tramitação do processo, com noção dos articulados e composição dos trâmites ao nível da 
intervenção dos mandatários bem como da competência do notário e da intervenção judicial.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims at the command of the new system on inventory proceeding. Theoretical and 
practical knowledge on the procedure and on the notion of briefs and procedure composition regarding the 
intervention of proxies as well as the competence of the notary public and the judicial intervention.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. O novo regime jurídico do processo de inventário
2. Competência dos cartórios notariais e do tribunal
3. Legitimidade para requerer e intervir no inventário
4. Os incidentes do processo. 
5. Cumulação de inventários
6. As declarações do cabeça-de-casal
7. A relação de bens
8. As citações e notificações
9. A conferência preparatória e a conferência de interessados 
10. A partilha e o preenchimento dos quinhões
11. Mapa da partilha 
12. Pagamento e depósito das tornas
13. Emenda e anulação da partilha 
14. Partilha adicional

3.3.5. Syllabus:
1. The new legal system of inventory proceeding
2. Competence of notary public and tribunals
3. Legitimacy to request and intervene on inventory
4. Incidents of procedure 
5. Cumulation of inventories
6. Declarations of the administrator of an estate
7. List of assets
8. Services of process and notices
9. Preparatory and interested parties check-over 
10. Partition and shares
11. Partition map 
12. Cash payment and deposit
13. Amendment and annulment of partition 
14. Additional partition

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O conteúdo programático permite conhecer as regras técnicas e jurídicas relevantes para a resolver 
situações típicas da área de atuação profissional futura do solicitador.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus allows knowing the relevant technical and legal rules regarding the resolution of typical 
situations within the domain of the future professional activity of the solicitor.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Explanação teórica e estudo da legislação aplicável, recorrendo à resolução de casos práticos e 
concretos.
Avaliação intercalar e final escritas (50%+ 50%) com avaliação não inferior a dez valores.
Em alternativa exame final escrito, nos termos das normas regulamentares em vigor.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical presentation and study of the applicable legislation, using practical and specific cases for 
resolution.
Mid-term and final written evaluation (50% + 50%) with grade equal or higher than ten valores [in a scale of 
0-20].
Alternatively, final written exam, in accordance with the regulatory rules in force.

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

A avaliação intercalar permite ao docente e aos discentes aferir o grau de conhecimentos transmitidos e 
adquiridos;
O recurso a situações concretas permite aferir a capacidade dos alunos em identificar os problemas e 
coordenar a interligação de matérias na busca das melhores soluções.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Mid-term evaluation allows teacher and students to measure the degree of knowledge that was passed on 
and acquired.
The use of specific situations allows assessing the capacity of students regarding the identification of 
problems and the connection between topics in order to find the best solutions.

3.3.9. Bibliografia principal:

Principal:
PAIVA, E. & CABRITA, H. (2013) Manual do Processo de Inventário à luz do Novo Regime. Coimbra Editora
CÂMARA, C., BRANCO, C., CORREIA, J., CASTANHEIRA, S. (2013) Regime Jurídico do Processo de 
inventário. Coimbra: Almedina
Complementar:
SÁ, D. (2012). Do Inventário – Descrever, Avaliar e Partir –. (6ª ed.) Coimbra: Almedina
LOPES-CARDOSO, J. (2008) Partilhas Judiciais - Vls. I, II e III –.(5ª Ed) Coimbra: Almedina

Mapa IV - Direito e Técnica de Notariado/Notarial Law and Technique

3.3.1. Unidade curricular:
Direito e Técnica de Notariado/Notarial Law and Technique

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Luís Manuel Figueiredo Branco - Horas de Contacto: TP:48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Domínio do direito e da técnica do notariado, que permita a elaboração de títulos, bem com a autenticação 
de documentos particulares e reconhecimento de letra e/ou assinaturas a executar como órgão especial 
do notariado, decorrente da qualidade de solicitador, para além do conhecimento e domínio de todos os 
atos típicos da atividade notarial, com vista a que possam exercer, em pleno, nesta área todas as 
competências de um solicitador, tornando-se, cada aluno, um profissional útil na comunidade em que 
esteja inserido.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The command of notarial law and technique, which allows the preparation of securities, as well as the 
authentication of documents from individuals and the certification of handwriting and/or signatures to be 
performed as a special body of the notary public, as solicitor, besides the knowledge and command of all 
typical acts of the notarial activity, in order to fully undertake all duties of a solicitor, making each student 
a useful professional in the community of which they are part.
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Noção da função notarial e sua evolução histórica;
2.A competência do notário
3.Organização do Notariado – Notariado público / Notariado privado
4.A prática de atos notariais por outras pessoas como órgãos especiais do notarial:advogados, 
solicitadores, e Câmaras do Comércio.
5.Espécies de documentos e a sua forma
6.Intervenientes
7.Escrituras e demais documentos notariais
8.O documento particular autenticado e depositado eletronicamente
9.A habilitação de herdeiros / legatários
10.A partilha
11.A compra e venda
12.A permuta
13.A justificação
14.O testamento
15.Procurações, substabelecimentos e consentimentos
16.Os demais instrumentos;
17.Autenticações e reconhecimentos
18.Certificados, certidões e documentos análogos
19.Recusas: recurso hierárquico e recurso contencioso
20.Tabela de honorários e Imposto do Selo.

3.3.5. Syllabus:
1.Notion of notarial function and its historic evolution;
2.The competences of a notary public
3.Organisation of the notary public – public sector / private sector
4.The practice of notarial acts by other persons, such as special bodies of the notary public: lawyers, 
solicitors, and Chambers of Commerce.
5.Types and forms of documents
6.Intervening parties
7.Deeds and other notarial documents
8.Document from a particular electronically authenticated and filled
9.Qualification of heirs / Legatees
10.Partition
11.Sale
12.Barter
13.Justification
14.Will
15.Power of attorney, substitution and consent
16.Other acts
17.Authentication and certification
18.Certificates and similar documents
19.Refusal: internal appeal and judicial remedy
20.Fee schedule and stamp duty.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

É abordada toda a matéria relevante que tem interesse para os objetivos da disciplina, quer de natureza 
substantiva quer de natureza adjetiva, o que, de forma integrada entre a teoria e os casos práticos, permite 
atingir os objetivos de aprendizagem e de aquisição de competências referidos

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All relevant topics with interest to the curricular unit's objectives, both substantially and adjectively, are 
discussed in class in an integrated way between theory and practical cases, allowing the fulfilment of the 
abovementioned learning and competence acquisition outcomes.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas têm uma vertente teórico-prática, ou seja, são explanados os conteúdos teóricos sempre 
seguidos da respetiva discussão de casos atinentes a aferir da aplicação prática dos conhecimentos 
teóricos previamente ministrados.

Avaliação:

1)A avaliação contínua tem em conta a participação de cada aluno nas aulas, não apenas pela sua 
assiduidade mas sobretudo pela participação nas atividades desenvolvidas; é ainda aferida por uma prova 
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escrita de frequência.

2)Os alunos que não se tenham proposto à avaliação contínua ou que não tenham obtido classificação 
igual ou superior a 10 valores, dispõem, ainda, de duas épocas de exame, nos termos do Regulamento de 
avaliação do ISMAI.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Classes have a theoretical and a practical dimension, i.e. the theoretical topics are explained, being 
followed by the discussion of the related cases, in order to assess the practical application of the 
theoretical knowledge taught previously.

Evaluation:

3)Continuous evaluation considers the participation of each student in classes not only in terms of 
attendance but, above all, in terms of participation in the developed activities; it is also assessed through a 
written exam.

4)Students who had not chosen continuous evaluation or who had not obtained a grade equal or higher 
than 10 valores [in a scale of 0-20] have access to two exam periods, according to the ISMAI's evaluation 
regulations.

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

A matéria objeto da presente disciplina tem sempre que ter uma vertente prática, na medida em que os 
futuros profissionais vão ter que resolver os casos práticos dos seus clientes.

Por outro lado, tal só é alcançável se, em simultâneo, for ministrada uma sólida preparação teórica.

Quando se revela adequado é explorada a pesquisa de jurisprudência sobre as matérias em estudo.

A discussão, tratamento e resolução de casos práticos afigura-se como a forma adequada a preparação 
teórica à aquisição de competências práticas indispensáveis ao exercício da profissão de solicitador.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The curricular unit's topics should always have a practical dimension, in that the future professionals will 
have to solve the practical cases of their clients.

On the other hand, this can only be achieved if a solid theoretical preparation is taught simultaneously.

When considered appropriate, the research of case law on the topics in study is explored.

The discussion, treatment and resolution of practical cases seem to be the appropriate way of theoretical 
preparation, which allows the acquisition of the practical competences essential to the practice of the 
profession of solicitor.

3.3.9. Bibliografia principal:
ARAÚJO, A.M.B. (2011) Prática Notarial. Coimbra: Almedina
FERREIRINHA, F. N. e LINO DA SILVA, Z. N. (2010) Manual de Direito Notarial – Teoria e Prática –. Edição 
dos Autores
FERREIRINHA, F. N. (2013) Código Notariado – Anotado. Coimbra: Almedina
GERALDES, I. F. Q. (2002) Impugnação das Decisões do Conservador dos Registos. Coimbra: Almedina
GONZÁLEZ, J.A.R.L. e JANUÁRIO, R. (2008) Direito e Prática Notarial. Quid Juris
GONZÁLEZ, J.A.R.L e LOPES, J. B (2007) Código do Notariado – Anotado. Lisboa: Quid Juris
LOPES, J.S. (2011) Direito dos Registos e do Notariado. Coimbra: Almedina
ROCHA, J.C.G. (2009 ) Código Notariado – Anotado e Comentado. Coimbra: Almedina
RODRIGUES, P.N. (2010 ). Direito Notarial e Direito Registral. Coimbra: Almedina.
Legislação: Código do Notariado; Estatuto do Notariado – DL nº 26/2004, de 4/2; Estatuto da Ordem dos 
Notários – DL nº 27/2004, de 4/2; Código do Imposto do Selo; Taela de Honorários e Encargos da Atividade 
Notarial; outra legislação 

Mapa IV - Informática Judiciária/Computer Science Applied to Legal Studies

3.3.1. Unidade curricular:
Informática Judiciária/Computer Science Applied to Legal Studies

Página 77 de 119NCE/13/01386 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2014-05-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e18fefea-0404-ea78-...



3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Miguel Luís Doutel de Almeida de Antas de Barros - Horas de Contacto: TP:60h/Contact Hours: TP: 60

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Habilitar os alunos com todas os conhecimentos teóricos e práticos necessários à utilização das mais 
diversas ferramentas jurídicas existentes em suporte informático, bem com à utilização dos serviços da 
sociedade de informação. Introdução a ferramentas jurídicas que permitem optimizar a actividade 
profissional de mandatários forenses. Familiarizar os alunos com conceitos que permitam privilegiar as 
comunicações electrónicas com os demais sujeitos processuais, em sede de pré-contencioso e 
contencioso. Desenvolvimento de aptidões no tocante à tramitação electrónica de processos judiciais, nos 
vários os regimes legais aplicáveis.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Prepare students with all theoretical and practical knowledge required for the use of several judicial 
electronic tools and information society services. Introduction to judicial tools that allow optimising the 
professional activity of legal counsellors. Familiarise students with concepts that favours electronic 
communications with the others persons involved, in a pre-litigation and litigation stage. Development of 
skills regarding the electronic procedure of judicial proceedings, in the different legal applicable schemes.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Bases de dados jurídicas
2.Sítios Institucionais
3.O portal Tribunais net/Citius
4.O portal “citius” – área de acesso reservado
5.O modelo de requerimento executivo
6.Preenchimento electrónico de peças processuais, sua tramitação e envio
7.Pagamento electrónico de custas judiciais
8.Acção declarativa especial para cumprimento de obrigações pecuniárias, emergente de contratos e 
injunção

3.3.5. Syllabus:
1.Judicial databases
2.Institutional sites
3.The portals Tribunais net/Citius
4.The portal “citius” – restricted access area
5.The executive request model
6.Electronic filling of pleadings, its procedure and sending
7.Electronic payment of court costs
8.Special declarative procedure for the compliance of pecuniary obligations, arising from contracts and 
injunction

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O contacto para conhecimento do conteúdo de cada um dos sítios da Internet relevantes para o mundo 
judiciário, permitirá aos alunos autonomizar-se na pesquisa de informações, legislação, jurisprudência ou 
doutrina acessível nas bases de dados disponibilizadas por instituições relevantes na Internet.
A prática na utilização das diversas ferramentas informáticas de pesquisa e tramitação processual, 
permitem aos alunos contactar e iniciar a operação de idênticos conteúdos e ambientes com que se 
depararão no futuro exercício profissional.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The knowledge of the content of each relevant judicial website will allow students to achieve independence 
in the research of information, legislation, case law or legal literature in the databases made available on 
the Internet by relevant institutions.
The practical use of the different electronic tools of research and procedure will allow students to know 
and start the operation of similar contents and environments with which they will work in their future 
professional duties.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Sessões teóricas e práticas, em laboratório informático, com recurso ao computador para visualização e 
acesso de sítios institucionais e pesquisas, realização dos momentos de avaliação, resolução de “casos” 
práticos,relativos à matéria leccionada; Exposição do docente com utilização de powerpoint e 
apresentação de situações reais.Avaliação contínua:2 momentos : 1 teste escrito/participação nas aulas. 
Requisito: Assiduidade -75%. Classificação final: Média ponderada das classificações obtidas nos dois 
momentos de avaliação, assim distribuída: 80% - teste escrito; 20% participação nas aulas. O aluno não 
poderá obter classificação inferior a seis valores em qualquer momento de avaliação. Avaliação final: 
Exame escrito, é aprovado o aluno que obtiver classificação igual ou superior a dez valores. Os alunos 
poderão ser avaliados na época de recurso e especial, ao abrigo do Regulamento de Avaliação em vigor. 
São aprovados os alunos com classificação final igual ou superior a dez valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical sessions,in computer lab,using the computer for presentation and access of 
institutional websites and researches,evaluation moments,resolution of practical cases on the topics 
presented;Presentation by the teacher with PowerPoint and real situations.Continuous evaluation: 2 
moments: 1 written test/participation in class.Requirement: 75% . attendance levelAverage grade:weighted 
average of the grades obtained in the two evaluation moments,distributed as follows: 80%-written test; 
20% participation in class.Students must not obtain a grade less than six valores [in a scale of 0-20] in any 
evaluation moment. Final evaluation: Written exam, being approved the student which obtains a grade 
equal or higher than ten valores. Students can also be evaluated in the supplementary and special exam 
periods,under the Evaluation Regulation in force. In order to pass, students must obtain a final grade equal 
or higher than ten valores through continuous or final evaluation.

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

Tomando em consideração o caráter prático da unidade curricular, uma presença constante nas aulas é 
reputada necessária para que um discente possa apreender os objetivos pretendidos, na medida em que é 
no manuseamento das ferramentas disponíveis que os alunos sedimentarão os conhecimentos 
necessários quer à obtenção de aprovação na unidade curricular, quer à inelutável necessidade de 
aplicação prática da matéria no seu ambiente profissional futuro.

Sendo esta unidade curricular eminentemente prática, desprovida de conteúdo doutrinal apreciável, 
adequa-se a opção de métodos didáticos que privilegiem o “aprender fazendo”.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Regarding the practical character of this curricular unit, the regular attendance in class is considered 
necessary so that the student can achieve the proposed objectives, since it is through the use of the 
available tools that students will consolidate the necessary knowledge both to pass this curricular unit and 
to provide a practical application of the topics in their future professional environment.

Since this curricular unit is mainly practical, without relevant legal content, it seems adequate choosing 
teaching methods that favour the concept of "learning by doing".

3.3.9. Bibliografia principal:
PEREIRA, J. T. R. (2004) Compêndio Jurídico da Sociedade da Informação. Lisboa: Quid Juris

Mapa IV - Direito das Sociedades/Company Law

3.3.1. Unidade curricular:
Direito das Sociedades/Company Law

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Juan Jesus Raposo Arceo - Horas de Contacto: TP: 48/ Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Estudo e compreensão dos princípios gerais do Direito de sociedades.
2.Fornecer um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos sobre o direito de sociedades previstas para 
a sua concretização e defesa, nomeadamente, análise da noçao de sociedade e figuras afins. Conhecer os 
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diferentes tipos de sociedades comerciais e conhecer os diferentes processos de constituiçao das 
sociedades comerciais.
3. Domínio dos principais instrumentos de direito de sociedades, tendo em conta as competências 
necessárias ao desempenho futuro da profissão de Solicitador.
4.- Análise detalhada das disposiçoes do Código das Sociedades Comerciais e diplomas complementarios.
5.Estudo dos tipos de procedementos em materia de sociedades e dos pressupostos de facto e de direito 
subjacentes à sua utilização.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Study and understand the general principles of Company Law.
2. Provide a set of theoretical and practical knowledge on Company Law that allows its fulfilment and 
defence, namely through the analysis of the concept of commercial company and related notions. 
Distinguish the different types of commercial companies and the different processes regarding the 
constitution of commercial companies.
3. Achieve the command of the main instruments related with Company Law, taking into account the 
necessary competences for the future practice of the profession of solicitor.
4. Detailed analysis of the dispositions included in the Portuguese Code of Commercial Companies and 
complementary regulations
5. Study of the different types of procedures regarding commercial companies and the legal and factual 
conditions for their use.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I NOÇÃO DE SOCIEDADE E FIGURAS AFINS 
Conceitos de referência
Elementos essenciais
Sociedade e empresa
Sociedade e figuras afins
Notas específicas da sociedade comercial 

II TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIAIS
Introdução e caracterização
A doutrina
Tipos legais
Evolução histórica

III CONSTITUIÇÃO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS. 
Acto constitutivo 
Registo
Publicação
Interpretação
Invalidades
Acordos parassociais. 

IV DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE DAS SOCIEDADES COMERCIAIS.
Aquisição da personalidade jurídica: sentido e limites 
Capacidade jurídica
Capacidade de exercício

V DAS PARTICIPAÇÕES SOCIAIS. DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
Noções
Principais direitos e obrigações
Participações sociais objeto de direitos sociais. 
Amortização das participações sociais
Exoneração e exclusão dos sócios.

VI. DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
Modos de designação
Vinculação das sociedades
Deliberações sociais
Causas extintivas da relação de administração 

3.3.5. Syllabus:
ICONCEPT OF COMMERCIAL COMPANY AND RELATED NOTIONS 
Reference concepts
Key elements
Company and firm
Company and related notions
Specific notes on commercial company 
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II. TYPES OF COMMERCIAL COMPANIES
Introduction and characterisation
Legal literature
Legal types
Historical evolution
III. CONSTITUTION OF COMMERCIAL COMPANIES. 
Instrument of incorporation 
Registration
Publication
Interpretation
Nullity
Shareholders agreements. 
IV. ON THE PERSONALITY AND CAPACITY OF COMMERCIAL COMPANIES
Acquisition of legal personality
Legal capacity
Capacity to exercise rights and assume obligations
V THE SHAREHOLDINGS
Shareholdings subject to social rights. 
Amortisation of shareholdings
Resignation of shareholders.
Exclusion of shareholders.
VI THE GOVERNING BODIES
Methods of nomination
Commercial companies binding 
Shareholders resolutions 
Causes for extinction of the administration relation 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos abordam os temas necessários e indispensáveis à boa utilização dos 
mecanismos de garantia, quer no plano procedimental, aproveitando plenamente os mecanismos 
previstos na lei, quer no plano judicial, pela utilização dos tipos processuais de ação previstos. O estudo 
das práticas organizatorias e processuais do direito de sociedades, permite aos alunos adquirirem as 
competências necessárias na materia. 
A abordagem prática, com resolução de casos e elaboração de peças processuais, permite aos alunos 
uma adequada preparação prática para a sua futura intervenção profissional em matéria de sociedades, 
cumprindo os objetivos propostos para a unidade curricular.

Os alunos devem fazer uma serie de casos práticos, redigindo pareceres, em matéria de sociedades 
comerciais, empregando legislação, doutrina, e aplicando os conceitos fundamentais em presença.
Análise de Jurisprudência.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus analyses the themes that are necessary and essential to the adequate use of guarantee 
mechanisms, both in the procedural dimension, taking full advantage of the mechanisms envisaged by the 
law, and in the judicial plan, with the use of procedural action types. The study of the organisational and 
procedural practices in Company Law allows students to develop the necessary competences in this 
subject. 
The practical approach, which comprises the resolution of practical cases and the drafting of pleadings, 
provides students with a practical preparation that is adequate to their future professional intervention 
regarding commercial companies, complying with the proposed objectives for the curricular unit.

Students should prepare a set of practical cases, drafting legal opinions regarding commercial companies 
with legislation, legal literature, and the main concepts in place.
Case Law analysis

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino Teórico-Prático
Método essencialmente indutivo.
Avaliação periódica e exame escrito final. Ficam aprovados à unidade curricular os estudantes com 
classificação final – obtida através da avaliação contínua ou avaliação final – igual ou superior a 10 
valores. 

Os estudantes deveram fazer um teste escrito de 20 preguntas, de escolha múltipla, e realizar os trabalhos 
propostos durante as aulas.
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A pontuação no teste será de 0,7 valores., para cada pregunta certa; - 0,3 (negativo), para cada pregunta 
errada. O total da pontuação dos trabalhos será de 6 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes
Mainly inductive method.
Periodic evaluation and final written exam. In order to pass this curricular unit, students must obtain a final 
grade equal or higher than 10 valores [in a scale of 0-20] through continuous or final evaluation. 

Students should take a written exam composed of 20 multiple-choice questions and carry out the works 
proposed during classes.

The test score is 0.7 valores for each correct answer, and -0.3 valores (negative) for each wrong answer. 
The total score of works will be 6 valores.

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

Dada a natureza do curso, eleva-se como prioridade a vida prática deste ramo do Direito. Assim serve a 
unidade curricular para facultar os instrumentos de praticidade inerentes à formação em Solicitadoria.

A vertente teórica das aulas visa que os adquiram os conhecimentos científicos e técnicos suficientes 
para poderem resolver problemas concretos propostos para resolução. Na vertente prática, de resolução 
de casos, os alunos têm oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, assimilando esses saberes 
e competências, aprendendo a usar os diferentes instrumentos da prática do direito de sociedades. Pela 
metodologia do estudo de casos os alunos adquirem os conhecimentos teóricos suficientes a uma boa 
prática em direito de sociedades, de modo a poderem resolver problemas concretos na realidade ordinaria 
das sociedades e perante os Tribunais. 
Esta vertente é avaliada na prova escrita realizadas pelos alunos mas, também, na avaliação dos trabalhos 
por eles elaboradas.

A metodologia do estudo de casos aplicada em aula assenta em análise de decisões jurisprudenciais e 
arbitrais.
Assim, os alunos têm a possibilidade de aprender a resolver questões concretas exercendo as adequadas 
garantias previstas na legislaçao de sociedades. As questões colocadas correspondem a situações da 
vida real em tudo equivalentes às que surgem no quotidiano profissional. 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Regarding the nature of the course, the practical life of this branch of Law is the priority. Thus, this 
curricular unit provides the practical tools inherent to the training in Legal Studies.

The theoretical dimension of classes aims at the acquisition of sufficient scientific and technical 
knowledge, allowing students to solve specific proposed problems. In the practical dimension, i.e. the 
resolution of cases, students have the opportunity to apply the acquired knowledge, assimilating 
knowledge and competences and learning how to use the different tools of Company Law practice. 
Through the case studies methodology, students acquire theoretical knowledge adequate to the good 
practice of Company Law, so they can solve specific problems in the ordinary reality of commercial 
companies and before the Courts. 
This dimension is evaluated in the written exam took by students, as well as in their works.

The case studies methodology in class is based on the analysis of court decisions and arbitration awards.
Thus, students could learn how to solve specific questions by making use of the adequate guarantees that 
the legislation provides. The questions raised correspond to real life situations, similar to those that 
happen in professional daily life. 

3.3.9. Bibliografia principal:
Bibliografia Fundamental:

COUTINHO DE ABREU, J. M. (2010) Curso de Direito Comercial, Volume II. Das sociedades. (3ª Edição) 
Coimbra: Almedina. 

Complementar: 
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CUNHA, P. O. (2010) Direito das sociedades comerciais. (4ª. Edição) Coimbra: Almedina
PUPO CORREIA, M. J.A. (2009) Direito da Empresa. (11ª Edição) Lisboa: Ediforum 

Legislação: 
Legislação Comercial e das Sociedades Comerciais. 2ª Edição Almedina. Coimbra. 2011

Mapa IV - Organização Judiciária/Judicial Organisation

3.3.1. Unidade curricular:
Organização Judiciária/Judicial Organisation

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Lotario Vilaboy Lois: Horas de Contacto: TP: 32/Contact Hours: TP: 32

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Familiarizar os alunos com os conceitos e as noções fundamentais da Organização Judiciária.
Compreender o Poder Judicial, a sua legitimidade e posição constitucional.
Estudar e compreender a estrutura e organização dos Tribunais estaduais e arbitrais, o seu estatuto e 
funcionamento.
Analisar e compreender o modelo de “autogoverno” dos Tribunais.
Conhecer o estatuto dos magistrados que exercem as suas funções nos diferentes tribunais; assim como 
dos funcionários que prestam serviço nos tribunais e dos que colaboram com eles.
Conseguir que o aluno seja capaz de relacionar o conteúdo desta matéria com o conteúdo de outras 
disciplinas relacionadas com processos judiciais. 
Dotar os discentes de sólidas competências na preparação de futuros profissionais da solicitadoria para 
se integrarem profissionalmente no mercado de trabalho e poderem exercer com competência as suas 
funções profissionais num mercado fortemente competitivo

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Familiarise students with the main concepts and notions in the scope of Judicial Organisation.
Understand what Judiciary is as a State "power", its legitimacy and constitutional position.
Study and understand the structure and organisation of Portuguese State Courts and Arbitral Tribunals, as 
well as their status, organisation and functioning.
Analyse and understand the "self-government" model of courts comprising the Judiciary.
Know the status of judges performing their duties in the different courts, as well as the status of judicial 
officials working on court and those who cooperate with them.
Students must be able to relate this subject's topics with other subject's syllabus with judicial 
proceedings. 
Provide students with solid competences regarding the preparation of future legal studies professionals, 
enabling them to enter the labour market and to undertake their duties competently in a highly competitive 
market.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I - JURISDIÇÃO E TEORIA GERAL DA O.J.
Conflitos e formas de solução
Noções
Fontes do direito e princípios constitucionais
Funções dos tribunais
Modelos de O.J. e seleção de juízes
Custos da administração da justiça
II—PODER JUDICIAL
Formação e legitimidade do Poder Judicial
O Judiciário como poder
Posição constitucional dos Tribunais como órgãos de soberania
Responsabilidade do Estado pelo funcionamento dos Tribunais
Independência do Poder Judicial
III— CATEGORIAS DE TRIBUNAIS
Organização
A divisão judicial do território
Tribunais estatais

Página 83 de 119NCE/13/01386 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2014-05-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e18fefea-0404-ea78-...



Tribunal Constitucional
Tribunais judiciais
Tribunais administrativos e fiscais
Tribunal de Contas
Tribunal de Conflitos
Julgados de Paz
Tribunais arbitrais
Outros
Os Tribunais supranacionais
IV— O GOVERNO DO PODER JUDICIAL
O CSM e o CSTAF
Órgãos doTribunal Constitucional e do Tribunal de Contas
Julgados de Paz
Presidentes de tribunais, administradores
V— PESSOAL JURISDICIONAL e NÃO JURISDICIONAL

3.3.5. Syllabus:
I - JURISDICTION AND GENERAL THEORY OF J. O.
Conflicts and forms of resolution
Notions
Sources of the law and constitutional principles
Duties of the courts
Models of J.O. and selection of judges
Costs of the administration of justice
II— JUDICIARY POWER
Formation and legitimacy of the Judiciary
Judiciary as a power
Constitutional position of Courts as sovereign power
Responsibility of the State by the functioning of Courts
Independence of the Judiciary and its meaning
III— CATEGORIES OF COURTS
Organisation of the Judiciary
Judicial division of the territory
State Courts
Constitutional Court
Law Courts
Administrative and Tax Courts
Court of Auditors
Conflict Court
Justices of the Peace
Arbitral Tribunals
Others
Supranational Courts
IV— JUDICIARY GOVERNMENT
The CSM and the CSTAF
Governing bodies of the Constitutional Court and the Court of Auditors
Justices of the Peace
Chief judges, administrators
V— JUDICIAL AND NON-JUDICIAL PERSONNEL

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos escolhidos possibilitam o cumprimento dos objetivos e competências a 
desenvolver, porquanto fornecem aos discentes sólidos alicerces teórico-práticos suscetíveis de lhe 
proporcionarem conhecimentos e habilidades não que concerne a organização dos tribunais portugueses 
e supranacionais, á historia, legitimidade e fundamento constitucional do Poder Judicial, e os vários 
profissionais que trabalham no sector da Justiça. 

Deste modo, a definição, estrutura e sequência dos conteúdos programáticos resulta da convicção da 
necessidade de seguir um curso ordenado, que começa com a uma teoria geral e conceitos básicos, para, 
em seguida, descer para aspetos mais específicos, tais como a analise das diferentes categorias de 
tribunais e, finalmente, acabar com o estudo dos profissionais que prestam serviços ou colaborar com 
eles.

Os conteúdos teóricos são acompanhados de uma visão prática e aplicada á realidade profissional, 
através de exemplos, de estudo de casos, de resolução de casos práticos e da programação de práticas 
nos tribunais, de modo a permitir que os alunos adquiram as competências necessárias para o exercício 
profissional perante os tribunais portugueses, em colaboração com o conhecimento e as habilidades 
fornecidas por outras disciplinas relacionadas com esta.
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3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The chosen syllabus allow the achievement of the objectives and competences to be developed, since they 
provide students with solid theoretical and practical foundations, knowledge and capacities in what 
concerns the organisation of Portuguese and supranational courts, the history, legitimacy, and 
constitutional foundation of the Judiciary, and the different professionals working in the justice sector. 

Therefore, the definition, structure, and sequence of the syllabus results from the conviction for the need 
of following an orderly course, which starts with the general theory and basic concepts, passing then to 
more specific aspects, such as the analysis of the different categories of courts, and finishing with the 
study of the professionals that work on courts or cooperate with them.

The theoretical topics are followed by a practical perspective that can be applied to the professional reality, 
through examples, case-studies, resolution of practical cases, and the scheduling of practices in court, so 
that students can develop the necessary competences to perform their professional duties in Portuguese 
courts, alongside with the knowledge and competences given by other related curricular units.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas; a participação dos estudantes na discussão teórico-conceptual, desde o estudo 
dos materiais distribuídos previamente (leis, jurisprudência, doutrina).O professor também acompanha os 
alunos através de orientação tutorial.
O método de avaliação contempla duas modalidades:
a)Avaliação contínua: alunos que tenham frequentado, pelo menos, 75% das aulas lecionadas;realização 
de dois testes escritos (M1 e M2); um trabalho de compreensão em cada aula e um trabalho de 
investigação de elaboração original do aluno. A classificação obtida corresponde à média do resultado 
obtido nos momentos de avaliação escrita (M1 e M2), a resolução dos casos práticos realizados em aula o 
longo do semestre, a assiduidade e participação nas aulase a elaboração e defensa de um trabalho de 
investigação original (M3), nas seguintes percentagens: M1 e M2 (75%), M3 (25%).
b)Avaliação final.
Ficam aprovados os alunos que obtenham a classificação igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes; students participate in the theoretical and conceptual discussion, from 
the study of previously distributed material (law, case law, legal literature).The teacher also guides 
students through tutorial guidance.
The evaluation method comprises two modalities:
a)Continuous evaluation: for students attending at least 75% of the classes taught - two written exams (M1 
and M2), a comprehension work and a research work originally developed by the student (M3).
The grade obtained corresponds to the average of the result obtained in the two moments of written 
evaluation (M1 and M2), plus the resolution of the practical cases taking place in class during the 
semester,participation in class, the development and discussion of a original research work (M3), 
according to the following percentages: M1 and M2 (75%), M3 (25%)
b) Final evaluation.
In order to pass, students must obtain a grade equal or higher than ten valores [in a scale of 0-20]

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

As metodologias de ensino visam contribuir o desenvolvimento de competências de ordem conceptual, 
analítica, reflexiva e relacional, no que concerne à compreensão da organização judiciária de Portugal, em 
especial, do conjunto de órgãos (ou aparelhos) aos quais, nos termos constitucional e legalmente 
previstos, compete administrar a justiça, quer em matéria constitucional ou financeira, quer em matéria 
cível e criminal, quer em matéria administrativa e fiscal, quer em qualquer outra matéria; dos profissionais 
que integram o pessoal jurisdicional e não jurisdicional e do seu estatuto; e do acervo das normas 
(constitucionais, legais ou regulamentares) que disciplinam tais órgãos ou aparelhos. 
Assim, a vertente teórica das aulas visa que os alunos adquiram conhecimentos científicos e técnicos 
suficientes para poderem resolver problemas concretos de aplicação das normas que disciplinam os 
tribunais e o pessoal aos casos concretos; sendo esta vertente avaliada nos trabalhos de compreensão 
realizados nas aulas e nas provas escritas realizados pelos alunos.
Na vertente prática, assente na resolução de casos, realização de visitas de trabalho a tribunais, etc. Os 
alunos têm oportunidade de aplicar e de olhar como se aplicam os conhecimentos adquiridos, assimilando 
saberes e competências. A metodologia de estudo de casos aplicada em aula assenta, maioritariamente, 
na apresentação de casos práticos para resolução da competência dos tribunais com análise de normas e 
decisões jurisprudenciais. Assim os alunos têm a possibilidade de aprender a resolver questões concretas 
relativas a competência dos tribunais, a partir de situações da vida real em tudo equivalentes às que 
surgem no quotidiano profissional dos solicitadores.
A elaboração pessoal e original de um trabalho de investigação sobre um dos conteúdos da disciplina visa 
fomentar a capacidade de pesquisa de informação, seleção e sistematização, a capacidade de análise e de 
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compreensão da informação e a capacidade de transmissão oral e escrita.
Os conteúdos programáticos, supra apresentados de forma muito sucinta a limitação de espaço 
correspondem a uma abordagem geral da organização judiciária portuguesa, permitindo aos alunos 
adquirirem uma visão bastante abrangente sobre todo o conjunto das categorias de tribunais portugueses 
e supranacionais, das normas que os disciplinam e do pessoal jurisdicional e não jurisdicional. Isso 
permitirá aos alunos adquirir as competências necessárias para exercer a profissão de solicitador perante 
os tribunais com garantias, já que conheceram perfeitamente a sua composição, funcionamento, 
competências e pessoal que os integram.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The teaching methodologies are in conformity with the objectives for the curricular unit: they contribute to 
the development of competences of conceptual, analytical, reflexive and relational nature in what concerns 
the understanding of the Portuguese judicial organisation, specially the set of bodies (or apparatus) which 
are responsible, on the terms laid down by the Constitution and by the Law, for the administration of 
justice in constitutional, financial, civil, criminal, administrative, tax, or any other matters; the judicial and 
non-judicial personnel and their status; and the acquis of clauses (constitutional clauses, legal regulations 
or regulatory standards) governing such bodies or apparatus. 

Therefore, the theoretical dimension of classes aims that the students acquire the sufficient scientific and 
technical knowledge in order to solve specific problems regarding the application of the standards 
governing courts and personnel; this dimension is evaluated in the comprehension works carried out in 
class and in the written exams took by students.
In the practical dimension, based on the resolution of cases, work visits to courts, etc., students have the 
opportunity to apply and observe how to apply the knowledge acquired, assimilating knowledge and 
competences. The case studies methodology used in class is based, mainly, on the presentation of 
practical cases from the courts for resolution, with the analysis of standards and court decisions. Thus, 
students could learn how to solve specific questions on the competence of courts from real life situations 
similar to those that happen in the professional daily life of solicitors.
The original and personal development of a research work on one of the topics of the subject aims to 
promote the capacity of research, selection and organisation of information, as well as the capacities of 
analysis and comprehension of information and its written and oral transmission.
The syllabus presented above, in a concise way due to space limitations, correspond to a general 
approach to the Portuguese judicial organisation, allowing students to have a wide perspective on the set 
of Portuguese and supranational courts categories, on its governing standards, and on its judicial and 
non-judicial personnel. Therefore, students will be able to acquire the necessary competences in order to 
undertake their duties as solicitors before the Courts with assurance, since they perfectly know their 
composition, functioning, competences and personnel.

3.3.9. Bibliografia principal:
Aulas disponíveis na Plataforma ISMAI
BLANCO DE MORAIS, C. (2011) Justiça Constitucional. Coimbra Editora
CÂNDIDO DE OLIVEIRA, A. (2003) Organização Judiciária Administrativa (e Tributária), Coimbra Editora
BARROCAS, M. P. (2010) Manual de Arbitragem, Ed. Almedina
CANOTILHO, J.J.G.(2009)O Modelo Português de Justiça Constitucional in “Aleteia: Cuadernos Críticos del 
Derecho, nº 2
CARDOSO DA COSTA, J. M. (2010) Sobre o novo regime de responsabilidade do Estado por actos da 
função judicial, vol. I, STUDIA IVRIDICA, 95, “Ad Honorem”- 4, Coimbra
CHUMBINHO, J. (2007) Julgados de Paz. Lisboa: Quid Juris Ed.
CURA, A. A. V. (2011) Curso de Organização Judiciária. Coimbra Ed.
DIAS, M.G. & MENDES, C. S. (2013) Ministério Público: que futuro? Imprensa Nacional – Casa da Moeda
SALVADOR DA COSTA (2012) Organização Judiciária e Estatutos Profissionais Forenses. Ed. Almedina
SILVA, P. C. (2009) A nova face da Justiça: os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias, Coimbra 
Editora

Mapa IV - Direito e Processo do Trabalho/Labour Law and Proceeding

3.3.1. Unidade curricular:
Direito e Processo do Trabalho/Labour Law and Proceeding

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Sónia Alexandra Mota de Carvalho - Horas de Contactos: TP: 48/Contact Hours: TP: 48
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3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos adquiram um conhecimento sólido e detalhado do ordenamento juslaboral, 
compreendendo, em simultâneo, a repercussão prática dos diversos institutos jurídicos, permitindo-lhes, 
no futuro, prestar serviços de assessoria jurídica na área laboral, com qualidade e segurança. Os alunos, 
neste processo de aprendizagem, devem saber identificar as dúvidas suscitadas em torno da interpretação 
da legislação vigente e recorrer à doutrina e jurisprudência para encontrar soluções. No que concerne ao 
processo do trabalho, os alunos devem compreender e apreender as principais especificidades do regime 
processual laboral previsto no Código de Processo do Trabalho em face do Processo Civil.Pretende-se 
dotar os alunos das competências necessárias para aplicação do regime processual laboral na prática 
forense. Ao longo deste processo, os alunos são sensibilizados para a importância do esforço pessoal no 
aprofundamento das matérias, procurando-se incutir o gosto pela investigação.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
We intend that students acquire a solid and detailed knowledge on the legal and labour system, and 
understand simultaneously the practical impact of the different legal institutions, allowing them to provide, 
in future, services of legal counsel in the labour domain, with quality and safety. 
In this learning process, students should know how to identify the doubts regarding the interpretation of 
the current legislation and use legal literature and case law to find solutions. 
In what concerns labour proceeding, students should understand and learn the main specificities of the 
labour procedural system established in the Code of Labour Proceeding in light of the Civil Proceeding.
We aim to provide students with the necessary competences regarding the application of the labour 
procedural system in forensic practice.
Throughout this process, we intend to make students aware for the importance of personal effort in 
deepening the topics, by encouraging research.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
I Contrato de Trabalho
Noção/elementos/distinção de figuras 
A formação 
Trabalho a termo
Trabalho temporário
II O trabalhador/o empregador; direitos e deveres
III O local de trabalho 
IV A retribuição
V Duração do trabalho, tempo de repouso e faltas
1.Flexibilização/adaptabilidade
2. Trabalho por turnos/Trabalho noturno/Trabalho suplementar
3. Férias/faltas/feriados 
VI Suspensão do contrato de trabalho 
VII Cessação do Contrato de Trabalho 
1. Revogação 
2. Caducidade 
3. Despedimento com justa causa
4. Despedimento coletivo
5. Despedimento por extinção de posto de trabalho
6. Cessação do contrato por iniciativa do trabalhador 
7. Despedimento por inadaptação
VIII Direito coletivo do trabalho
IX Processo do Trabalho
1. Conceito, natureza e importância do Direito Processual do Trabalho
2. Procedimentos cautelares 
3. Processo declarativo comum
4. Processo de impugnação judicial da regularidade e licitude do despedimento

3.3.5. Syllabus:
Introduction
IContract of employment.
Notion/elements Distinction between related notions
Formation 
Fixed-term 
Temporary employment
II Employee/employer;rights/duties
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III The workplace 
IV The pay
V Length of working time/rest time/absence from work
1. Flexibility/adaptability
2. Shift work/Night work/Additional work.
3. Vacations/absences/holidays 
VI Suspension of the contract of employment 
VII Termination 
1. Revocation 
2. Expiration of the contract of employment
3. Dismissal for justified reasons
4. Collective dismissal
5. Dismissal as a result of the dissolution of the job
6. Termination of the contract on the employee's initiative 
7. Dismissal caused by inadaptability of the employee
VIII Collective Labour Law
IX Labour Proceeding
1. Concept, nature and importance of the Procedural Labour Law
2. Pre-trial procedures 
3. Common declaratory proceeding
4. Judicial review proceeding on the legality and lawfulness of dismissal

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Esta UC foi estruturada em função dos objetivos traçados, pretendendo, no seu todo, proporcionar aos 
alunos conhecimentos sólidos de Direito e Processo do Trabalho.
Os Capítulos I a VIII que integram o conteúdo da UC permitem que os alunos adquiram um conhecimento 
sólido e detalhado do ordenamento juslaboral, enquanto apreendem a repercussão prática dos diversos 
institutos jurídicos. Em simultâneo, habilitam os alunos a identificar as dúvidas suscitadas em torno da 
interpretação da legislação e a recorrer à doutrina e jurisprudência para encontrar soluções.
O conteúdo do Capitulo IX dotará os alunos das competências necessárias para compreender e apreender 
as principais especificidades do regime processual laboral previsto no Código de Processo do Trabalho 
em face do Processo Civil, tornando-os aptos para aplicar o regime processual laboral na prática forense.
Os alunos, com estes conhecimentos, ficarão aptos a prestarem, no futuro, serviços de assessoria jurídica 
na área laboral

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit was structured according to the objectives set out, which intend, in its entirety, to 
provide students with solid knowledge on Labour Law and Proceeding.
Chapters I to VIII of this curricular unit allow students to acquire a solid and detailed knowledge on the 
legal and labour system, while they are aware of the practical impact of the different legal institutions. At 
the same time, they enable students to identify the doubts regarding the interpretation of the legislation 
and to use legal literature and case law to find solutions.
Chapter IX will provide students with the necessary competences to understand and learn the main 
specificities of the labour procedural system established in the Code of Labour Proceeding in light of the 
Civil Proceeding, making them able to apply the labour procedural system in forensic practice.
With this knowledge, students will be able, in the future, to provide services of legal counsel in the labour 
domain

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está orientada para a análise da legislação substantiva e processual, sendo complementada pelas 
orientações doutrinárias e jurisprudenciais sobre as diferentes matérias.
A componente teórica das aulas é caraterizada pela exposição oral dos conteúdos programáticos. No 
âmbito de um ensino que se pretende interativo, é estimulada a colocação de questões e a análise crítica 
da matéria lecionada. 
A componente prática pretende desenvolver a matéria teórica lecionada, com recurso à resolução de 
casos práticos, análise da legislação e da jurisprudência. 
Ao longo deste processo, o estudante é incentivado a desenvolver um estudo autónomo.
Avaliação contínua:
Dois testes escritos, cuja média aritmética determinará a classificação final. A classificação inferior a 6 
valores é fator de exclusão da avaliação contínua.
Avaliação final:
Exame a realizar na época normal ou de recurso com peso de 100%.
A aprovação na UC:classificação final igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
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This curricular unit is focused on the analysis of substantive and procedural law, being complemented by 
the legal writings and guidance on the different topics.
The theoretical dimension of classes is characterised by the oral presentation of the syllabus. Considering 
a teaching methodology that intends to be interactive, the questioning and critical analysis of the given 
syllabus is stimulated. 
The practical dimension aims to develop the given theoretical syllabus, by solving practical cases and 
analysing legislation and case law. 
Throughout this process, students are encouraged to develop an autonomous study.
Continuous evaluation:
Two written tests, whose mean determines the final grade. A grade less than 6 valores [in a scale of 0-20] is 
cause for exclusion from continuous evaluation.
Final evaluation:
Exam to be taken in the regular or special exam period, with a weight of 100%.
In order to pass this CU: final grade equal or higher than 10 (ten) valores.

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

O método expositivo utilizado nas aulas teóricas mostra-se adequado à transmissão dos conteúdos 
programáticos que compõem esta Unidade Curricular, sendo a componente interativa, assegurada pelo 
espaço criado nas aulas para a colocação de questões e análise de casos concretos, indispensável para a 
melhor e mais rápida aprendizagem dos alunos.
A análise crítica da legislação substantiva e processual, complementada pelas orientações doutrinárias e 
jurisprudenciais sobre as diferentes matérias abordadas nas aulas, cria as condições necessárias para os 
alunos adquirirem um conhecimento sólido e detalhado do ordenamento juslaboral, enquanto apreendem 
a repercussão prática dos diversos institutos jurídicos.
A análise e discussão de várias decisões jurisprudenciais sobre os temas abordados, acompanhada da 
resolução de casos práticos, habilita os alunos a identificar as dúvidas suscitadas em torno da 
interpretação da legislação e a recorrer à doutrina e jurisprudência para encontrar soluções para casos 
concretos.
A conjugação das horas de contacto em sede teórica- prática favorece a aplicação pelos alunos dos 
conhecimentos teóricos a casos concretos, estimulando o indispensável estudo autónomo a realizar pelo 
aluno.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The expository method used in theoretical classes seems to be appropriate to transfer the syllabus of this 
curricular unit. The interactive component, which is ensured by the space created in class to address 
questions and analyse particular cases, is essential to a better and faster learning by students.
The critical analysis of the substantive and procedural legislation, complemented by legal writings and 
guidance on the different topics discussed in class, creates the necessary conditions to provide students 
with a solid and detailed knowledge of the legal and labour system, while they are aware of the practical 
impact of the different legal institutions.
The analysis and discussion of several court decisions on the presented topics, complemented by the 
resolution of practical cases, enable students to identify the doubts regarding the interpretation of the 
legislation and to use legal literature and case law to find solutions for specific cases.
The combination of theoretical and practical contact hours favours the application by students of 
theoretical knowledge to specific cases, stimulating the autonomous study that students should develop.

3.3.9. Bibliografia principal:
Principal: 

MARTINEZ, P. R. (2013). Direito do Trabalho (6ª ed).Coimbra: Almedina.
NETO, A. (2011). Código de Processo do Trabalho – Anotado (5ª Ed.). Lisboa:Ediforum.

Complementar: 

BAPTISTA, A. M.(2010). A nova acção de impugnação do despedimento e a revisão do Código de Processo 
do Trabalho, Coimbra: Coimbra Editora.
FERNANDES, A. M.(2012). Direito do Trabalho (16ª ed).Coimbra: Coimbra.
GOMES, J. M. (2010) Novos Estudos de Direito do Trabalho,Coimbra: Coimbra Editora.
LEITÃO, L M. (2012), Direito do Trabalho. Coimbra:Almedina.
MARTINEZ, P. R. (coord) (2007),Estudos do Instituto de Direito do Trabalho - Volume V - Jornadas de 
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Direito Processual do Trabalho. Coimbra: Almedina.
MARTINEZ, P. R.; DRAY, G. M.; SILVA, L G.; VASCONCELOS, J., MONTEIRO, L. M.; BRITO, P. M. (2012). 
Código do Trabalho –Anotado (9.ª ed) Coimbra:Almedina

Mapa IV - Direito e Processo Penal/Criminal Law and Criminal Procedure

3.3.1. Unidade curricular:
Direito e Processo Penal/Criminal Law and Criminal Procedure

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Gumersindo Guinarte Cabada - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Habilitar os alunos com todos os conhecimentos teóricos e práticos necessários à pratica forense e de 
assessoria em matérias de Direito Penal e Processo Penal

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Prepare students with all theoretical and practical knowledge required for forensic practice and legal 
counsel concerning Criminal Law and Criminal Procedure.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
. Direito Penal
1. A Lei Penal
2. Principios informadores do Direito Penal
3. Aplicação da Lei Penal no tempo e no espaço
4. O ilícito criminal: a sua estrutura
5. A acção
6. A imputação do facto: a culpabilidade
7. Circunstâncias exclusórias da responsabilidade criminal: causas de 
exclusão da ilicitude e causas de exclusão da culpabilidade.
8. Formas do crime: fases do crime (iter criminis), graus de participação, e 
número de infracções
9. Consequências jurídicas do facto: finalidades das penas e medidas de 
segurança
10. Espécies de reacções criminais
11. Extinção da responsabilidade penal

II. Processo Penal
1. Princípios orientadores do Direito Processual Penal
2. Sujeitos processuais
3. Actos processuais
4. Detenção e medidas de coacção
5. Fases do processo

3.3.5. Syllabus:
I. Criminal Law
1. Criminal Law
2. General principles of Criminal Law
3. Application of Criminal Law in time and space
4. Criminal offence: its structure
5. Action
6. Imputation of the fact: culpability
7. Exculpatory circumstances of criminal liability: grounds for exclusion from illegality and grounds for 
exclusion from culpability.
8. Forms of crime: criminal stages (iter criminis), degrees of participation, and 
number of infractions
9. Legal consequences of the fact: purpose of sanctions and security 
measures
10. Types of criminal reactions
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11. Extinction of criminal liability

II. Criminal Procedure
1. Guiding principles of Penal Procedural Law
2. Persons involved
3. Procedural acts
4. Detention and coercive measures
5. Stages of the process

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos desta UC foi estruturada em função dos objetivos traçados, pretendendo, no 
seu todo, proporcionar aos alunos conhecimentos suficientes e sólidos de Direito e Processo Penal, 
adequados ao futuro exercício da profissão de solicitador.
Os conteúdos transmitidos aos alunos permitem alcançar o domínio dos principais tipos legais de crime e 
respetivos institutos de referência.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this Curricular Unit was structured according to the objectives set out, which intend, in its 
entirety, to provide students with sufficient and solid knowledge on Criminal Law and Criminal Procedure, 
appropriate to the future practice of the profession of solicitor.
The knowledge passed on to students allows them to achieve the command of the main legal types of 
crimes and their reference institutions.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
A metodologia de ensino utilizada é diversificada. Utiliza-se o método expositivo-participativo, a dinâmica 
e trabalho de grupo, a realização de casos práticos, e a leitura de documentos complementares, 
adequando-se a metodologia ao conteúdo programático a explorar e objectivos a atingir.

Processo de Avaliação:
Avaliação contínua: um teste de Direito penal (50%), um teste de Direito processual penal (30%), e 
participação nas aulas e resolução de casos práticos (20%). Será motivo de não aprovação em avaliação 
contínua as faltas de assiduidade em número que represente, pelo menos, 25% do total das aulas 
lecionadas, com as exceções constantes da lei.
Avaliação final : prova escrita com perguntas de escolha múltipla e perguntas de resposta direta, por 
vezes, com algum desenvolvimento.
Considera-se aprovado o aluno que obtiver classificação igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Methodology:
The teaching methodology used is diversified. The expository and participative method, the group 
dynamics and group work, the analysis of practical cases, and the reading of complementary documents 
are used. The methodology is tailored according to the syllabus explored and the objectives pursued.

Evaluation process:
Continuous evaluation: one test of Criminal Law (50%), one test of Penal Procedural Law (30%), plus the 
participation in classes and solving of practical cases (20%). Poor attendance in a number that represents, 
at least, 25% of the given classes, except as in accordance with the law, will be cause for non-approval in 
continuous evaluation.
Final evaluation: written exam with multiple-choice questions and questions requiring a direct answer and, 
sometimes, the preparation of a detailed answer.
For approval, students must obtain a grade equal or higher than 10 valores [in a scale of 0-20].

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

O método expositivo utilizado nas aulas teóricas mostra-se adequado à transmissão dos conteúdos 
programáticos que compõem esta UC, sendo a componente interativa, assegurada pelo espaço criado nas 
aulas para a colocação de questões e análise de casos concretos, indispensável para a melhor e mais 
rápida aprendizagem dos alunos.
A análise crítica da legislação penal e processual penal, complementada pelas orientações doutrinárias e 
jurisprudenciais sobre as diferentes matérias abordadas nas aulas, de modo a dotar os alunos de um 
conhecimento sólido deste ramo do direito. 

Página 91 de 119NCE/13/01386 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2014-05-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e18fefea-0404-ea78-...



3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The expository method used in theoretical classes seems to be appropriate to transfer the syllabus of this 
curricular unit. The interactive component, which is ensured by the space created in class to address 
questions and analyse particular cases, is essential to a better and faster learning by students.
The critical analysis of the criminal legislation and the criminal procedures legislation, complemented by 
legal writings and guidance on the different topics discussed in class, in order to provide students with a 
solid knowledge of this branch of law

3.3.9. Bibliografia principal:
Bibliografia Principal:
•DIAS, J. F. (2012) Direito Penal - Parte Geral - Tomo I - Questões Fundamentais; A Doutrina Geral do 
Crime. Editora: Coimbra Editora
•MARQUES DA SILVA, G. (2012) Direito Penal Português. Teoria do crime. Editora: Universidade Católica
•SANTOS, M. S. e LEAL- HENRIQUES, M. (2011) Noções de Direito Criminal (4ª edição). Editora: Rei dos 
Livros
•SANTOS, M. S., LEAL- HENRIQUES, e SANTOS, J.S. (2010) Noções de Processo Penal. Editora: Rei dos 
Livros
•TAIPA DE CARVALHO, A. (2011) Direito Penal - Parte Geral - Questões fundamentais / Teoria geral do 
crime
Editora: Coimbra Editora

Legislação:
•Código Penal (ed. Simples)
•Código de Processo Penal (ed. Simples)

Mapa IV - Deontologia e Mandato Forense/Deontology and Power of Attorney

3.3.1. Unidade curricular:
Deontologia e Mandato Forense/Deontology and Power of Attorney

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Tiago Nuno Pires de Carvalho Oliveira Silva - Horas de Contacto: TP: 60/Contact Hours: TP: 60

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O propósito desta disciplina prende-se a três grandes pilares, a saber, a transmissão de conhecimentos 
básicos e essenciais de conduta e ética profissionais, conhecimento do Estatuto dos Solicitadores e sua 
história quase milenar e bem assim o conhecimento das regras elementares do mandato forense conferido 
aos Solicitadores.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit is developed around three main pillars, i.e. the basic and essential knowledge on 
professional conduct and ethics, the knowledge of the Statute of Solicitors and their ancient history, and 
the knowledge of the elementary rules on the power of attorney given to Solicitors.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução
2.Da deontologia e da Ética
2.1 Ética como doutrina da conduta humana
2.2 Génese, formação e evolução ética
2.3 Consciência ética
2.4 Virtude como substância ética
2.5. Ética profissional
2.6. Código de ética profissional
2.7. Julgamento de conduta ética na classe
2.8 Valor social da profissão
3. História da Solicitadoria
3.1 Evolução histórica até ao Séc XIX
3.2 Primeiro estatuto dos Solicitadores
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4. Estatuto dos Solicitadores
4.1 Estrutura orgânica e competências
4.2 Órgãos coletivos
4.3 Órgãos colegiais
4.4 Regime financeiro
4.5 Condições de inscrição, regime de acesso e estágio
4.6 Direitos, deveres e incompatibilidades
4.7 Das contas-cliente
4.8 Do Solicitador de Execução
4.9Da tramitação do processo disciplinar
5. Do contrato de mandato
5.1 Direitos e obrigações do mandatário
5.2 Da extinção do contrato de mandato
5.3 Mandato com e sem representação
6. Do mandato forense: da distinção regimental face ao contrato de mandato

3.3.5. Syllabus:
1 Introduction
2. On deontology and ethics
2.1 Ethics as a doctrine of human conduct
2.2 Ethical genesis, formation and evolution
2.3 Ethical conscience
2.4 Virtue as ethical substance
2.5 Professional ethics
2.6 Code of professional ethics
2.7Judgment of ethical conduct in the guild
2.8 Social value of the profession
3. History of Legal Studies
3.1 Historical evolution up until the 19th century
3.2 First statute of solicitors
4 Statute of Solicitors
4.1 Organisational structure and competences
4.2 Collective bodies
4.3 Collegiate bodies
4.4 Financial scheme
4.5 Conditions for registration,access regime and internship
4.6 Rights,duties and incompatibilities
4.7 On the customer accounts
4.8 On the enforcement officer
4.9 On the procedure of disciplinary action
5. On the mandate contract
5.1 Rights and obligations of the proxy
5.2 On the termination of the mandate contract
5.3 Mandate with and without representation
6 On the power of attorney

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O estudo do Estatuto da Câmara dos Solicitadores configura-se como o ponto de partida para a 
consciencialização da imperiosidade de enformar o exercício da profissão com rigor ético-deontológico, 
especialmente no exercício do mandato quando conferido.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The study of the Statute of the Chamber of Solicitors is the starting point for the awareness regarding the 
need of developing the practice with ethical conduct, especially in what concerns the mandate, when 
given.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Mais do que a exigível exposição da matéria, pretende-se que os alunos apreendam as mais elementares 
regras de conduta profissional e ética, passando a conhecer a profissão de Solicitador e a Associação 
Pública que a tutela
Nos termos das normas regulamentares em vigor, os alunos poderão optar entre o regime de avaliação 
contínua e o de avaliação final.
avaliação contínua: constará de testes - no mínimo de 2 - ao longo do período em avaliação, mais um 
suplementar para os alunos que não obtenham nos dois primeiros nota suficiente para concluir a 
disciplina. A média dos testes terá um peso de 100% para a nota. Para obter aprovação neste regime, o 
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aluno não poderá ter menos de 8 em qualquer prova e terá de ter uma nota final mínima de 10.
Avaliação final: constará de uma prova sobre toda a matéria e na qual terá de obter o mínimo de 10 para 
ser aprovado.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Besides the presentation of the topics, we intend that students learn the elementary rules of professional 
and ethical conduct, allowing them to know the profession of Solicitor and the Public Association 
governing it.
In accordance with the regulatory rules in force, students can choose between the continuous or final 
evaluation schemes.
Continuous evaluation scheme: is based on tests - minimum of 2 - throughout the evaluating period, plus a 
supplementary one for students not obtaining in the two first tests a grade high enough to pass the 
curricular unit. The average of the tests will correspond to 100% of the grade. In order to pass within this 
scheme, students must not obtain a grade less than 8 valores [in a scale of 0-20] in any test, as well as a 
final grade equal or higher than 10 valores.
Final evaluation: will be an exam on the entire syllabus in which they must have a grade equal or higher 
than 10 valores in order to pass.

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

A exposição teórica da matéria visa habilitar os alunos com a sua compreensão técnico-filosófica, de 
molde a sustentarem capazmente as suas asserções perante a realidade social.
Serão elaboradas hipóteses de situações que possam vir a verificar-se no exercício da profissão, de molde 
a consciencializar os alunos para o rigor deontológico imposto quer na assunção do mandato, quer no 
relacionamento interprofissional.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical presentation of the topics aims to enable students with technical and philosophical 
understanding to effectively sustain their assertions towards the social reality.
Hypothetical situations that could happen during the practice of the profession will be constructed in order 
to make students aware of the ethical conduct required both at the mandate and at the intersectoral 
relation.

3.3.9. Bibliografia principal:
ARNAUT, A. (2011). Iniciação à Avocacia (3ª edição) Coimbra Editora.
LOPES DE SÁ, A. (2009) Ética Profissional, Atlas Editora
PERELMAN, C. (1996) Ética e Direito. (Reimp) Editora Martins Fontes

Legislação Obrigatória:
Estatuto da Câmara dos Solicitadores – D.L. – 88/2003 de 26/4
Regulamentos da Câmara dos Solicitadores

Mapa IV - Direito das Cusras Judiciais/Court Cost Law 

3.3.1. Unidade curricular:
Direito das Cusras Judiciais/Court Cost Law 

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Pedro Jorge Gomes Araújo Barros - Horas de Contacto: TP: 32/Contact Hours: TP: 32

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se dotar os futuros profissionais do foro, de conhecimentos que lhes permitam utilizar as regras 
das custas judiciais na sua vida profissional.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

We intend to provide future court professionals with knowledge on the rules of court costs.
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e posteriores diplomas relacionados;
2. Âmbito das custas, isenções e valor da causa para efeito de custas
3. Fixação da taxa de justiça
4. Responsabilidade e pagamento da taxa de justiça
5. Encargos em geral e custas de parte
6. Liquidação, pagamento e execução das custas
7. Garantia dos encargos através do preparo para despesas
8. Reclamação da conta de custas
9. Custas Administrativas e Criminais
10. Multas processuais e actos avulsos
11. Juros de mora
12. Regime de acesso ao direito e aos tribunais (Lei do apoio judiciário)

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to the Decree-law no. 34/2008, of the 26th of February, and subsequent related legislation;
2. Scope of costs, exemptions and value of matter for costs purposes
3. Determination of the judicial fee
4. Responsibility and payment of the judicial fee
5..General charges and costs of the party
6. Costs liquidation, payment and enforcement
7. Guarantee of charges through preparation for expenses
8. Costs account claim
9. Administrative and criminal costs
10. Fines and other acts
11. Delinquent interests
12. Access regime to Law and Courts (Legal Aid Law)

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O conhecimento da forma de proceder ao pagamento das custas, multas e encargos em geral é 
extremamente importante já que tal incumprimento poderá influenciar, ainda que indiretamente, o 
desfecho de uma determinada providência judicial.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

To know how to pay the court costs, fines and general charges is extremely important, since that such 
failure might influence, even indirectly, the outcome of a specific judicial order.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Ensino numa vertente teórica/prática da aplicação do Código das Custas Judiciais, nunca descurando a 
definição e análise dos conceitos subjacentes contidos nas legislações processuais (Código de Processo 
Civil e Código de Processo Penal)
A avaliação dos saberes adquiridos processa-se por avaliação contínua ou em avaliação final.
A avaliação contínua consiste em dois testes escritos, cuja média simples determinará a classificação.
Fica excluído da avaliação contínua quem não realizar todas as acções previstas ou tiver em qualquer 
delas uma classificação inferior a 6 valores ou quem não participar em mais de dois terços das aulas 
lecionadas. A avaliação final consiste numa prova de exame a realizar em época normal ou de recurso, 
cujo resultado equivale à classificação final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):

Teaching based in a theoretical/practical dimension regarding the application of the Code of Court Costs, 
without disregarding the definition and analysis of the related concepts included in procedural legislation 
(Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code)
The evaluation of the acquired knowledge is done by continuous evaluation or final evaluation.
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The continuous evaluation consists of two written tests, whose simple mean determines the final grade.
The students who do not take the tests or have a grade less than 6 valores [in a scale of 0-20] or who do 
not attend more than two thirds of the classes taught will be excluded from continuous evaluation. The 
final evaluation consists of an exam in the regular or special exam period, whose result will be the final 
grade.

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

A exposição teórica da matéria visa integrar os alunos no conceito de custas processuais e respectiva 
legislação atinente.
O recurso a aulas práticas será importante para transpôr para a “vida forense prática” os conhecimentos 
teóricos adquiridos, tornando a sua interiorização mais acessível e efetiva.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical presentation of the topics aims to integrate students in the concept of court costs and 
related legislation.
Practical classes are also important to transpose the acquired theoretical knowledge into the "practical 
forensic life", resulting in an easier and more effective consolidation.

3.3.9. Bibliografia principal:
NETO A., (2011). Código de Processo Civil Anotado . 23ª ed. Lisboa: Ediforum.

SALVADOR DA COSTA, (2012). Regulamento das Custas Processuais - Anotado e Comentado. (4ª ed.) 
Coimbra: Almedina.
__ _ (2013). O Apoio Judiciário. Coimbra: Almedina.

VALLES, E., (2009) Custas Processuais.( 2ª ed.) Coimbra: Almedina.

Mapa IV - Direito e Técnica dos Registos/Registry Law and Technique

3.3.1. Unidade curricular:
Direito e Técnica dos Registos/Registry Law and Technique

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Luís Manuel Figueiredo Branco - Horas de Contacto: TP: 48/Contact Hours: TP: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Domínio do direito e da técnica dos registos, que permita a elaboração de pedidos de registo, bem como o 
estudo e a preparação de qualquer ato de registo, decorrente da qualidade de solicitador, para além do 
conhecimento e domínio de todos os atos típicos da atividade registral, com vista a que possam exercer, 
em pleno, nesta área todas as competências de um solicitador, tornando-se, cada aluno, um profissional 
útil na comunidade em que esteja inserido.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The command of registry law and technique, which allows the preparation of registration applications, as 
well as the study and preparation of any registration act, as solicitor, besides the knowledge and command 
of all typical acts of the registry activity, in order to fully undertake all duties of a solicitor, making each 
student a useful professional in the community of which they are part.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I - Registo Predial
Função /evolução histórica/Princípios/Organização
Factos sujeitos a registo
Competência territorial
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Requisição de registo
Legitimidade/representação
Qualificação
Descrição/averbamentos 
Inscrições/averbamentos
Os prazos e a sua contagem
Rejeição/recusa/diversas provisoriedades
Recurso hierárquico/recurso contencioso
Retificação do registo
Prova de registo
Emolumentos.
II - Registo Comercial
Função/Organização 
Factos sujeitos a registo
Requisição do registo
Publicidade
Legitimidade e representação
Qualificação
Matrícula e averbamentos
Inscrições e averbamentos
Prazos
Rejeição, recusa e provisoriedades
Recurso hierárquico e recurso contencioso
Retificação do registo
Prova do registo
Emolumentos. 
III Registo Nacional das Pessoas Coletivas
Breves noções
Pedido de registo 
Certificado de admissibilidade 
Emolumentos
IV Registo Automóvel: Breves noções e Especificidades
V Registo Civil: Noção e Organização e especificidades

3.3.5. Syllabus:
I Real Estate Registry
Function /historic evolution/Organisation/Principles
Facts subject to registration
Territorial competence
Registration application
Legitimacy/representation
Qualification
Reports/notes 
Registrations/notes
The different terms/their limits
Rejection/refusal/different characters
Internal appeal/judicial remedy
Adjustment of registrations
Evidence of registration
Emoluments.
II Commercial Registry
Function/ Organisation 
Facts subject to registration
Registration application
Advertising
Legitimacy/representation
Qualification
Registry/notes
Registrations/notes
Terms
Rejection/refusal/provisional characters
Internal appeal/judicial remedy
Adjustment of registration
Evidence of registration
Emoluments. 
III National Registry of Legal Companies
General notions
Registration application
Admissibility certificate 
Emoluments
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IV Vehicle Registration:General notions/specificities
V Civil Registry:Notions/organisation/specificities

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

É abordada toda a matéria relevante que tem interesse para os objetivos da disciplina, quer de natureza 
substantiva quer de natureza adjetiva, o que, de forma integrada entre a teoria e os casos práticos, permite 
atingir os objetivos de aprendizagem e de aquisição de competências referidos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All relevant topics with interest to the curricular unit's objectives, both substantially and adjectively, are 
discussed in class in an integrated way between theory and practical cases, allowing the fulfilment of the 
abovementioned learning and competence acquisition outcomes.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas têm uma vertente teórico-prática, ou seja, são explanados os conteúdos teóricos sempre 
seguidos da respetiva discussão de casos atinentes a aferir da aplicação prática dos conhecimentos 
teóricos previamente ministrados.

Avaliação:

1) A avaliação contínua tem em conta a participação de cada aluno nas aulas, não apenas pela sua 
assiduidade mas sobretudo pela participação nas atividades desenvolvidas; é ainda aferida por uma prova 
escrita de frequência.

2) Os alunos que não se tenham proposto à avaliação contínua ou que não tenham obtido classificação 
igual ou superior a 10 valores, dispõem, ainda, de duas épocas de exame, nos termos do Regulamento de 
avaliação do ISMAI.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Classes have a theoretical and a practical dimension, i.e. the theoretical topics are explained, being 
followed by the discussion of the related cases, in order to assess the practical application of the 
theoretical knowledge taught previously.

Evaluation:

3)Continuous evaluation considers the participation of each student in classes not only in terms of 
attendance but, above all, in terms of participation in the developed activities; it is also assessed through a 
written exam.

4)Students who had not chosen continuous evaluation or who had not obtained a grade equal or higher 
than 10 valores [in a scale of 0-20] have access to two exam periods, according to the ISMAI's evaluation 
regulations.

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

A matéria objeto da presente disciplina tem sempre que ter uma vertente prática, na medida em que os 
futuros profissionais vão ter que resolver os casos práticos dos seus clientes.

Por outro lado, tal só é alcançável se, em simultâneo, for ministrada uma sólida preparação teórica.

Quando se revela adequado é explorada a pesquisa de jurisprudência sobre as matérias em estudo.

A discussão, tratamento e resolução de casos práticos afigura-se como a forma adequada a preparação 
teórica à aquisição de competências práticas indispensáveis ao exercício da profissão de solicitador.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The curricular unit's topics should always have a practical dimension, in that the future professionals will 
have to solve the practical cases of their clients.

On the other hand, this can only be achieved if a solid theoretical preparation is taught simultaneously.

When considered appropriate, the research of case law on the topics in study is explored.
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The discussion, treatment and resolution of practical cases seem to be the appropriate way of theoretical 
preparation, which allows the acquisition of the practical competences essential to the practice of the 
profession of solicitor.

3.3.9. Bibliografia principal:
GERALDES, I. F. Q. (2002) Impugnação das Decisões do Conservador dos Registos. Coimbra: Almedina
GONZÁLEZ, J.A.R.L. e JANUÁRIO, R. (2008) Direito Registral Predial – Noções Práticas. Quid Juris
GUERREIRO, J. A. M. (1991) Direito Registral (Predial e Comercial). Coimbra: Faculdade de Direito (ed. 
Policopiada)
LOPES, J.S. (2011) Direito dos Registos e do Notariado. Coimbra: Almedina
MENDES, I. P. (2009) Estudos Sobre Registo Predial. Coimbra: Almedina
MENDES, I. P. (2009) Código do Registo Predial – Anotado e Comentado. Coimbra: Almedina
RODRIGUES, P.N. (2010). Direito Notarial e Direito Registral. Almedina.
Legislação (edições simples):
Código Registo Predial; Código do Registo Comercial; Código Civil e Código do Registo Civil
D.L. 54/75 e D.L. 55/75
D.L. n.º 129/98, de 13 de Maio 
DL. 54/75 e DL. 55/75, ambos de 12 de Fevereiro (Registo Automóvel);
Regime do Registo Nacional de Pessoas Coletivas (DL. n.º 129/98, de 13 de Maio);

Mapa IV - Prevenção e Composição de Litigios/Dispute Avoidance and Composition 

3.3.1. Unidade curricular:
Prevenção e Composição de Litigios/Dispute Avoidance and Composition 

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Isabel Maria Lopes Afonso - Horas de Contato: TP: 48/Contact Hours: 48

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

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

Sensibilizar os alunos para as novas formas de resolução de conflitos face às novas conflitualidades 
emergentes na atual sociedade de novos riscos, individuais e coletivos, habilitando-os com técnicas que 
lhes permitam identificar, gerir e resolver as questões que lhes forem colocadas através da informação, 
mediação, negociação e arbitragem.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Make students aware of new forms of conflict resolution in the light of the new tensions emerging from 
today's society of individual and collective new risks, preparing them with techniques that allow the 
identification, management and solving of the questions asked to them, through information, mediation, 
negotiation and arbitration.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Relacionamento Social e Litigiosidade 
Procura de Conselhos Profissionais
Alternativas à Administração da Justiça Judicial
Recurso à Arbitragem Voluntária 
Centros de Arbitragem
Regras Deontológicas a Observar 
Tribunais Arbitrais e Sua Constituição
Papel da Informação na Prevenção De Litígios
Resolução de Litígios: Métodos
Procºs Judiciais Coletivos
Julgados De Paz
Análise De Casos E Jurisprudência
Resolução Alternativa De Litígios E Acesso À Justiça - Os Adr
Acesso À Justiça Na Ue E Em Portugal - A Resolução Extrajudicial De Conflitos. A Resolução De Conflitos 
Transfronteiriços - As Redes Europeias - O Livro Verde
Mediação: Conceito/Características/Princípios/Tipos 
O Código Europeu De Conduta Para Mediadores
Quadro Normativo Da Mediação Em Portugal
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Conciliação
Negociação
Arbitragem: Voluntária;Ad Hoc;Institucionalizada,Necessária
Centros De Arbitragem-Funcionamento
Tribunais Arbitrais:Constituição/Funcionamento/Força das suas decisões
Regras Deontológicas

3.3.5. Syllabus:
Social Relationship And Litigation 
The Search For Professional Advice
Alternatives To The Administration Of Justice Outside The Judicial System
The Use Of Voluntary Arbitration 
Arbitration Centres
Deontological Rules To Be Followed 
Arbitral Tribunals And Its Constitution
The Role Of Information In Dispute Avoidance
Dispute Resolution: Methods
Collective Judicial Proceedings
Justices Of The Peace
Case Analysis/Case Law
Alternative Dispute Resolution And Access To Justice - The Adr
Access To Justice In The Eu And In Portugal - Out-Of-Court Dispute Settlement. Cross-Border Conflict 
Resolution - European Networks-The Green Paper
Mediation:Concept/Characteristics/Principles/Types 
European Code Of Conduct For Mediators
Legal Framework For Mediation In Portugal
Conciliation
Negotiation
Arbitration:Voluntary/Ad Hoc;/nstitutionalised/Necessary
Arbitration Centres - Functioning
Arbitral Tribunals:Constitution/Functioning/Value Of Its Decisions
Deontological Rules

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos permitem que os alunos obtenham uma visão abrangente e isenta sobre a 
génese, tratamento pacificador, assente na responsabilização dos intervenientes.

Daí, optar-se por fazer uma abordagem aos mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos, quer dos 
existentes em Portugal, quer das redes europeias e mundiais, designadamente dos mecanismos de 
resolução on line nas diferentes áreas.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus allows students to have a wide and impartial perspective on the origin, pacifying treatment, 
based on the responsibility of the persons involved.

Therefore, we chose to take an approach to the out-of-court dispute settlement mechanisms, both those 
that exist in Portugal, and the European and global networks, namely the online resolution mechanisms of 
the different domains.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ativa e participativa, integrando exposição teórico-sistemática dos conteúdos e simulações que permitam 
aos alunos obter competências que lhes possibilitem identificar, gerir e resolver as questões que lhes 
forem colocadas através da informação, mediação, negociação, conciliação e arbitragem.

Avaliação:
1)Contínua: dependendo da assiduidade (mínimo de 75% das aulas lecionadas) e participação nas 
atividades letivas, os alunos têm acesso à realização de dois testes escritos com igual ponderação na nota 
final (50% cada). 
2)Final: em conformidade com as regras regulamentares aplicáveis. 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Active and participative, with theoretical and systematic presentation of the topics and role-plays that allow 
students to develop competences in order to identify, manage and solve questions through information, 
mediation, negotiation, conciliation and arbitration.
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Evaluation:
1)Continuous evaluation: depending on the attendance level (minimum of 75% of the given classes) and 
the participation in the academic activity, students have access to two written exams with the same 
weighting in the final grade (50% each). 
2)Final evaluation: in conformity with the applicable regulatory rules

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

É fundamental que os alunos adquiram competências e as saibam aplicar.

Entendemos que tal só é possível se participarem ativamente através de simulações, de construção de 
situações e resolução das mesmas, num quadro de prevenção de conflitos.

Igualmente imprescindível saber operacionalizar os conceitos e aplica-los de forma adequada. 

Entende-se que o conhecimento de todos os quadros normativos nesta área são a base de um trabalho de 
permanente aprendizagem e atualização.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Students should develop competences and should know how to apply them.

We consider that this is only possible when they actively participate in role-plays, building and solving 
situations, within the scope of dispute avoidance.

It is also essential that they know how to use the concepts, applying them appropriately. 

The knowledge of all legal frameworks within this domain is the basis for a work of permanent learning and 
update.

3.3.9. Bibliografia principal:
ABREU,C., LOBO D`AVILA, M., FILIPE, MANÉ, ARAFAM, MOREIRA, CAMPOS e CLARA (2008). A 
Arbitragem Voluntária e a Mediação de Conflitos. Coimbra: Almedina
OLIVEIRA, A. PERESTRELO. (2007). Arbitragem de Litígios com entes Públicos. Coimbra: Almedina 
PEDROSO, J. e CRUZ, C. (2000). A Arbitragem Institucional: um novo modelo de Administração de Justiça 
- O caso dos conflitos de consumo. Coimbra: CES/Observatório Permanente da Justiça Portuguesa
PEDROSO, J., TRINCÃO, C. e DIAS, J. (2001). Percursos da Informalização e da Desjudicialização – Por 
Caminhos da Reforma da Administração da Justiça (Análise Comparada). Coimbra: CES/ Observatório 
Permanente da Justiça Portuguesa.
PEDROSO, J. (2001). A Construção de uma Justiça de Proximidade. Revista Crítica de Ciências Sociais, Nº 
60.
PEDROSO, J. e Dias, J. P. (2002) As Profissões Jurídicas entre a crise e a renovação: o impacto do 
processo de desjudicialização em Portugal. RMP

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de 
estudos

4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa V - António Sampaio Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Sampaio Gomes
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
76

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Carlos Manuel Neves Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Neves Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Fernando da Costa Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando da Costa Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa V - Gumersindo Guinarte Cabada

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gumersindo Guinarte Cabada

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Gustavo Rodrigues Pimenta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gustavo Rodrigues Pimenta

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Inês Maria Veiga Guerra dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês Maria Veiga Guerra dos Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - José Joaquim Cordeiro Tavares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Joaquim Cordeiro Tavares

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
33

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Juan Jesus Raposo Arceo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Juan Jesus Raposo Arceo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Lígia Andreia Carvalho Abreu Ferreira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lígia Andreia Carvalho Abreu Ferreira 

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Luís Manuel Figueiredo Branco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Figueiredo Branco

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
67

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Manuel Diamantino Tojal de Meneses

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Diamantino Tojal de Meneses

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Maria Amélia Sineiro Andrade

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Amélia Sineiro Andrade

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia
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4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Maria Inês Abreu Oliveira Luzes da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Inês Abreu Oliveira Luzes da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
44

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Maria Isabel Mendes Moreira Porto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Mendes Moreira Porto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
33

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Maria do Rosário Pereira Cardoso dos Anjos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Pereira Cardoso dos Anjos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Miguel Luís Doutel de Almeida de Antas de Barros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Luís Doutel de Almeida de Antas de Barros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
78

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Pedro Jorge Gomes Araújo Barros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Jorge Gomes Araújo Barros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Raimundo Manuel da Silva Queirós

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Raimundo Manuel da Silva Queirós
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
86

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Reinaldo Moreira Costa Padrão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Reinaldo Moreira Costa Padrão

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Sónia Alexandra Mota de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sónia Alexandra Mota de Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
61

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa V - Tiago Nuno Pires de Carvalho Oliveira Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago Nuno Pires de Carvalho Oliveira Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Lotário Vilaboy Lois

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lotário Vilaboy Lois

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Isabel Maria Lopes Afonso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Lopes Afonso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior – CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto do Instituto Politécnico da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
33
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4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Teaching staff of the study programme

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific 
Area

Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

António Sampaio Gomes Licenciado Direito 76 Ficha submetida

Carlos Manuel Neves Moreira Mestre Ciências Informática 100 Ficha submetida

Fernando da Costa Gonçalves Doutor Ciências jurídicas 100 Ficha submetida

Gumersindo Guinarte Cabada Doutor DIREITO (CIENCIAS SOCIAIS) 100 Ficha submetida

Gustavo Rodrigues Pimenta Licenciado
Dep. de Ciências Sociais e do 
Comportamento

100 Ficha submetida

Inês Maria Veiga Guerra dos 
Santos

Doutor Ciências Sociais 100 Ficha submetida

José Joaquim Cordeiro Tavares Mestre
Jurídico - Politicas, Dto 
Administrativo

33 Ficha submetida

Juan Jesus Raposo Arceo Doutor Direito 100 Ficha submetida

Lígia Andreia Carvalho Abreu 
Ferreira 

Doutor Direito 100 Ficha submetida

Luís Manuel Figueiredo Branco Licenciado Direito 67 Ficha submetida

Manuel Diamantino Tojal de 
Meneses

Doutor Literatura Portuguesa 100 Ficha submetida

Maria Amélia Sineiro Andrade Mestre Direito 100 Ficha submetida

Maria Inês Abreu Oliveira Luzes 
da Silva

Doutor História 44 Ficha submetida

Maria Isabel Mendes Moreira 
Porto

Mestre Ciências jurídico politicas 33 Ficha submetida

Maria do Rosário Pereira 
Cardoso dos Anjos

Doutor Direito 100 Ficha submetida

Miguel Luís Doutel de Almeida 
de Antas de Barros

Licenciado Direito 78 Ficha submetida

Pedro Jorge Gomes Araújo 
Barros

Licenciado Ciências Jurídicas 100 Ficha submetida

Raimundo Manuel da Silva 
Queirós

Doutor Direito 86 Ficha submetida

Reinaldo Moreira Costa Padrão Doutor Ciências Económicas 100 Ficha submetida

Sónia Alexandra Mota de 
Carvalho

Doutor
Direito – Ciências jurídico - 
empresariais

61 Ficha submetida

Tiago Nuno Pires de Carvalho 
Oliveira Silva

Licenciado Direito 100 Ficha submetida

Lotário Vilaboy Lois Doutor Direito 100 Ficha submetida

Isabel Maria Lopes Afonso Licenciado Direito 33 Ficha submetida

1911

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.2.1.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na Instituição:
14

4.2.1.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na Instituição (campo de 
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário):

73,3

4.2.2.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à Instituição por um 
período superior a três anos:
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9

4.2.2.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à Instituição por um 
período superior a três anos (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do 
formulário):

47,1

4.2.3.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor:
9

4.2.3.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de 
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário):

47,1

4.2.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 
ano:

3

4.2.4.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário):

15,7

4.2.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha):
2,7

4.2.5.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) 
(campo automático calculado após a submissão do formulário):

14,1

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
actualização:

Enquanto não se dá cumprimento ao artigo 53º do RJIES, prevê-se adotar um Estatuto da Carreira 
Docente, inspirado no Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (Público) e 
no Projeto de Diploma Regulador do Enquadramento das Relações Contratuais entre os Docentes e as 
Instituições Privadas ou Cooperativas de Ensino Superior. Este constitui a base de negociações entre a 
APESP e os diferentes Sindicatos que ainda não foi possível concluir, e há mais de um ano que não tem 
desenvolvimentos.
A avaliação do desempenho, na perspetiva de lecionação e preparação de aulas, seminários, atendimento 
de alunos, presenças em reuniões e eventos, entrega de resultados de avaliação, apoiar-se-á nas 
perceções a obter através de inquéritos organizados e tratados pelo Gabinete de Estudos, Planeamento, 
Avaliação e Qualidade (GEPAQ) e por relatórios anuais dos coordenadores dos cursos, além dos materiais 
de apoio didático e pedagógico disponibilizados aos alunos pelos docentes.
Conforme “Regulamento de avaliação do desempenho dos docentes do Instituto Politécnico da Maia”, a 
elaborar, a avaliação do desempenho em relação à investigação científica basear-se-á nos critérios 
estabelecidos nos Regulamentos da unidade de investigação prevista no IPMaia.

4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
Pending compliance with Article 53 of the RJIES, we intend to adopt a Statute of the Teaching Career, 
modelled upon the (Public) Statute of the Polytechnic Teaching Career and Diploma Project of the 
Regulatory Framework of Contractual Relations between Teachers and Private or Cooperative Institutions 
of Higher Education. This forms the basis for negotiations between APESP and the different unions, which 
have been ongoing for over a year but are still not complete. Performance evaluation, with regards to 
teaching, lectures, seminars, student guidance, attendance of meetings and events and student 
assessment will be based on the analysis of students' perceptions, to be collected by means of surveys 
organised and handled by GEPAQ – Office for Studies, Planning, Evaluation and Quality, as well as on 
annual reports produced by course coordinators and on supporting educational materials made available 
by teachers. In accordance with the "Regulation of Teacher Performance Evaluation of IPMaia", to be 
produced, performance evaluation with regards to scientific research will be based on the criteria 
established in the regulations of IPMaia's research unit.
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5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais

5.1. Pessoal não docente afecto ao ciclo de estudos:
Ao serviço da Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior C.R.L., encontram-se 66 funcionários não- 
académicos, dos quais 47 possuem o grau de licenciado. Estes desempenham funções, dominantemente, 
em gabinetes de apoio, centros, laboratórios e ainda nos serviços de Secretariado, Contabilidade,
Tesouraria, Biblioteca e Secretaria. Os restantes funcionários, que não possuem o referido grau 
académico, pertencem, maioritariamente, aos serviços auxiliares de apoio, asseio, manutenção, transporte 
e vigilância, ainda que alguns também estejam integrados em atividades comuns às dos licenciados. Há 
ainda 11 docentes que, simultaneamente com a atividade académica, também colaboram em gabinetes, 
centros e laboratórios.

5.1. Non teaching staff allocated to the study programme:
Working for Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior C.R.L., there are 66 academic and non-academic 
employees and 47 of them have a Bachelor's Degree. These play roles mainly in support offices, centres, 
and laboratories and in Secretarial, Accounting, Treasury and Clerical services. The remaining workers,
who do not have that degree, belong mostly to ancillary support, hygiene, maintenance, transportation and 
supervision, although some of these share activities with the graduated ones. There are also 11 teachers 
who, together with the academic activity, also work in offices, centres and laboratories.

5.2. Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, 
laboratórios, salas de computadores, etc.):

A Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior C.R.L. dispõe de mais 10,000 m2 de área coberta, com 33 
salas de aula, 12 salas/laboratórios de informática e multimédia, 2 Anfiteatros e um Auditório. Existe uma 
rede cablada e de wireless, com acesso automático à Internet e bases de dados. Há centenas de 
equipamentos informáticos, audiovisuais e de multimédia de todo o tipo. A Biblioteca tem uma sala ampla 
e gabinetes de estudo, um catálogo informatizado e manual; aquisição de periódicos; serviço cooperativo
e de empréstimo entre-bibliotecas; pesquisa personalizada; acesso on-line a bases de dados 
internacionais. Destacam-se as bases de dados EBSCO (inclui Psychology and Behavioral Sciences; 
Academic Search; etc.) e a Ovid (PsycArticles, Full text; PsycBooks; PsycoInfo); testoteca. 

5.2. Facilities allocated to and/or used by the study programme (teaching spaces, libraries, laboratories, 
computer rooms, etc.):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior C.R.L. I has over 10,000 m2 of covered area, with 33 
classrooms, 12 rooms/computer and multimedia laboratories, 2 amphitheatres and one lecture theatre hall.
There is a wired and a wireless network providing automatic Internet and database access. There are 
hundreds of all kinds of informatics, audio-visual and multimedia equipments. The Library has a large 
room and study offices, an online and manual catalogue, periodicals purchase, cooperative and inter- 
library loan services, personalised search services, online access to international databases). We highlight 
the EBSCO (including Psychology and Behavioural Sciences; Academic Search; etc.) and the Ovid 
(PsycArticles, Full text; PsycBooks; PsycoInfo), as well as a library of psychological tests. 

5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos 
(equipamentos didácticos e científicos, materiais e TICs):

As disponibilidades atuais incluem equipamentos de elevada sofisticação que têm servido para a atividade 
letiva, de investigação e de extensão ao longo dos últimos anos: Sistema de videoconferência; Salas de 
aula com quadros brancos e interativos, retroprojetores de slides, projetores multimédia, computadores 
portáteis, etc.; Sistema de rede sem fios (wireless) com acesso ilimitado à Internet e Intranet; software
especializado (SPSS, NVivo, Endnote, etc); Biblioteca Central com postos de pesquisa na Internet, salas de 
estudo individuais e de grupo, para além do acesso no âmbito do “Campus Virtual”. Maiêutica dispõe 
também de instalações de apoio didático, a livraria, a reprografia e o centro de fotocópias, o bar e o 
refeitório.

5.3. Indication of the main equipment and materials allocated to and/or used by the study programme (didactic 
and scientific equipments, materials and ICTs):

The current availabilities include equipment with high sophistication that have served for the teaching
activity, research and extension activities to the community over the past years: videoconferencing 
system; classrooms with whiteboards and interactive projectors, slide multimedia projectors, computers, 
laptops, etc..; wireless system network with unlimited access to the Internet and Intranet; software (SPSS, 
NVivo, Endnote, etc) Central Library with Internet research stations, individual and group study rooms, 
besides access under the "Virtual Campus". Maiêutica also has facilities to support the teaching activities: 
the bookstore, the reprographics and photocopying center, bar and cafeteria.
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6. Actividades de formação e investigação

Mapa VI - 6.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes 
desenvolvem a sua actividade científica

6.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua 
actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop 
their scientific activities

Centro de Investigação / Research 
Centre

Classificação (FCT) / Mark 
(FCT)

IES / Institution Observações / Observations

CELCC/CIAC Excelente ISMAI NA

CEDTUR/CETRAD Bom ISMAI NA

UICCC não reconhecida pela FCT ISMAI NA

UNICES não reconhecida pela FCT ISMAI NA

Perguntas 6.2 e 6.3

6.2. Indicação do número de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área 
predominante do ciclo de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos cinco anos:

15

6.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades 
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:

Não aplicável - em fase de instalação.

6.3. List of the main projects and/or national and international partnerships, integrating the scientific, 
technological, cultural and artistic activities developed in the area of the study programme:

Not aplicable.

7. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de 
serviços à comunidade e formação avançada

7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos 
objetivos da Instituição:

A Instituição promove Jornadas de Solicitadoria, Seminários e Conferências sobre matérias do âmbito do 
ciclo de estudos, que estão abertos à comunidade, por vezes, em parceria com entidades locais, nacionais 
e internacionais.

7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of 
the Institution:

The Institution promotes training actions on the subject matter of the course, which are open to the 
community and involve the participation of local associations.

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior 
público)

8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do 
Ministério da Economia:

De acordo com as listas dos diplomados registados no IEFP, I.P., em Dezembro de 2013, para obtenção de 
emprego, verifica-se uma considerável taxa de empregabilidade em cursos similares. Podemos citar 
alguns exemplos, comparando com o número de diplomados entre 2002/03 e 2011/12: no Instituto 
Politécnico do Porto - ESTG Felgueiras, dos 207 diplomados, cerca de 73 constavam como 
desempregados; na Universidade Lusófona do Porto, estavam registados 4 desempregados entre os 83 
graduados; na Universidade Portucalense, 10 desempregados entre 33 diplomados; no Instituto 
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Politécnico de Bragança – ESCAT Mirandela, dos 280 diplomados, 68 estavam desempregados; no 
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga, 23 desempregados entre os 131 diplomados. Quando ao 
Instituto Superior da Maia, os dados apontam para apenas 52 desempregados entre os 514 diplomados no 
mesmo período.
Apesar da conjuntura socioeconómica atual, é de prever uma elevada taxa empregabilidade dos 
graduados deste curso.

8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry of Economy data:
According to the certified graduates registered in the IEFP, I.P., in December 2013, in order to get a job, 
there is a considerable employability rate in similar courses. We can quote some examples, comparing the 
number of certified graduates between 2002/03 and 2011/12: in the Polytechnic Institute of Porto – ESTG 
Felgueiras, of the 207 certified graduates, about 73 were listed as unemployed; in the University Lusófona 
of Porto, 4 unemployed people were listed among 33 certified graduate; in the Polytechnic Institute of 
Bragança – ESCAT Mirandela, of the 280 certified graduates, 68 were unemployed; in the Entre Douro e 
Vouga Institute for Higher Education, 23 unemployed people among the 131 certified graduates. As for the 
Higher Institute of Maia, data point to just 52 unemployed people among the 514 certified graduates in the 
same period.
In spite of the current socioeconomic situation, a high employability rate of this course’s graduates is to be 
predicted. 

8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Na região existem algumas instituições com cursos similares, particularmente as já referenciadas no 
ponto anterior. Pelos dados de acesso constantes na DGES (2012/13), observa-se que no Instituto 
Politécnico do Porto – ESTG Felgueiras, as 45 vagas foram todas preenchidas pelo regime geral de 
acesso, inscrevendo-se mais 14 alunos através de outros regimes. Relativamente ao Instituto Politécnico 
do Cávado e Ave também as 40 vagas foram ultrapassadas. Nas instituições de ensino privado, a procura 
foi ligeiramente menor, restando algumas vagas por ocupar.
Saliente-se a grande procura do curso a funcionar em regime pós-laboral, muitas vezes superior ao regime 
diurno, supostamente por já exercerem uma atividade laboral.
Apesar de alguma redução nos últimos anos, a procura por este ciclo de estudos continua a ser 
significativa.

8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
There are some institutions with similar courses in the region, particularly the already mentioned in the 
previous point. From the access data appearing in DGES (2012/2013), one can observe that in Polytechnic 
Institute of Porto – ESTG Felgueiras, the 45 vacancies were all filled by the general access regime, being 
another 14 students enrolled through other regimes. As for the Polytechnic Institute of Cávado and Ave, 
the 40 vacancies were also exceeded. In the private education institutions, the demand was slightly lower, 
and there remained some unfilled vacancies. 
The high demand for the course operating in after-labour regime, very often higher than the day time work, 
supposedly because they already are employed, is worth highlighting. In spite of some reduction in the 
past few years, the demand for this study cycle is still significant.

8.3. Lista de eventuais parcerias com outras Instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
Não aplicável.

8.3. List of eventual partnerships with other Institutions in the region teaching similar study programmes:
Not applicable.

9. Fundamentação do número de créditos ECTS do ciclo de estudos

9.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no 
determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do 
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março:

O número total de créditos ECTS atribuídos teve por referência a legislação em vigor, estando a proposta 
adequada para 6 semestres com 180 ECTS (30 ECTS em cada semestre). Cada Unidade Curricular tem um 
número de ECTS que pretende consubstanciar a importância relativa dos seus conteúdos de acordo com a 
sua área científica, procurando equilibrar as horas de contacto e de trabalho autónomo do estudante.
Foram atribuídos 138 ECTS às UC da área do Direito, distribuídos pelos 6 semestres, que concorrem para 
a formação específica neste dominante âmbito. À componente de formação em informática e ciências 
empresariais foram atribuídos 26 ECTS pela sua indispensabilidade atual para o exercício da profissão. 
Foram ainda atribuídos 16 ECTS para a formação em Ciências Sociais e Humanidades pelo relevo que têm 
na integração social dos solicitadores.
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9.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on 
articles no.8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decreto-Lei no. 
74/2006, March 24th:

The total number of ECTS credits allocated was based on the legislation in force and the proposal has 
been adjusted to 6 semesters with 180 ECTS (30 ECTS in each semester). Each Curricular Unit was 
allocated a number of ECTS intended to substantiate the relative importance of its contents in accordance 
with its scientific area, seeking to balance the contact hours and autonomous work hours of the student.
138 ECTS were assigned to the field of Law, distributed by 6 semesters, which contribute to specific 
training in this predominant area. The component concerning informatics and business sciences was 
allocated 26 ECTS for it is considered imperative for the exercise of the profession. 16 ECTS were allocated 
to the training in Social Sciences and Humanities because of its relevance for solicitors' social integration.

9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
A metodologia utilizada consistiu em distribuir as UC das diferentes áreas científicas nos diferentes 
semestres tendo em conta a abrangência das matérias, a preocupação da não saturação temática e 
científica e a precedência normal na aquisição de competências. Pretende-se, ainda, providenciar aos 
alunos conteúdos que sejam transversais às diversas áreas de conhecimento específico a adquirir.

9.2. Methodology used for the calculation of the ECTS credits of the curricular units:
The methodology employed consisted in distributing the CUs of the different scientific areas in different 
semesters taking into account the amplitude of the subject, the concern with thematic and scientific (non)
saturation and usual precedence regarding competence acquisition. It is also intended to provide students 
with contents that are transversal to the different areas of specific knowledge to be acquired.

9.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS 
das unidades curriculares:

Os docentes responsáveis pelas Unidades Curriculares, foram consultados (através da realização de 
reuniões de trabalho e de recolha de sugestões/propostas) relativamente à pertinência das mesmas neste 
ciclo de estudos e do número de ECTS a atribuir, de acordo com as áreas científicas definidas no curso. 
Foram ainda consultados relativamente às condições materiais e infraestruturas consideradas 
determinantes para o pleno desenvolvimento dos conteúdos programáticos. 

9.3. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS 
credits of the curricular units:

The academic staff responsible for the Curricular Units were consulted (in meetings and requesting their 
suggestions and proposals) with regards to their pertinence in this cycle of studies and to the number of 
ECTS to be allocated, in accordance with the scientific areas defined in the course. They were also 
consulted with regards to the infrastructures and material conditions conditions considered determinant 
for the full development of the syllabi.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino 
Superior com duração e estrutura semelhantes à proposta:

Não aplicável.

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference Institutions of 
the European Higher Education Area:

Not applicable.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em Instituições 
de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Não aplicável.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference 
Institutions of the European Higher Education Area:

Not applicable.
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11. Estágios e/ou Formação em Serviço

11.1. e 11.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Não aplicável. Not applicable.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Não aplicável. Not applicable.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço 
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes 
nos estágios e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios 
e/ou formação em serviço:

Não aplicável.

11.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
Not applicable.

11.4. Orientadores cooperantes

Mapa IX. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio e/ou formação em 
serviço responsáveis por acompanhar os estudantes

11.4.1 Mapa IX. Mecanismos de avaliação e selecção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação 
em serviço, negociados entre a Instituição de ensino superior e as instituições de formação em serviço(PDF, 
máx. 100kB):

<sem resposta>

Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de 
formação de professores)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de 
estudos de formação de professores) / External supervisors responsible for following the students' 
activities (mandatory for teacher training study programmes)

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento a 
que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional qualifications

Nº de anos de 
serviço / Nº of 
working years

<sem resposta>
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12. Análise SWOT do ciclo de estudos

12.1. Pontos fortes:
Estrutura curricular do ciclo de estudos adequada ao mercado de trabalho potencial, com níveis elevados 
de exigência.
Pioneirismo na formação académica a nível do ensino superior a conferir reconhecido prestígio; 
Reconhecimento nos actores do mercado de trabalho da qualidade dos licenciados na Instituição; 
Complementarização do ciclo de estudos com acções de índole cultural, promovendo uma formação 
humanista e socialmente comprometida, ainda que possa ser melhorada;
Rede de metro de superfície da área metropolitana, com estação junto da Instituição e denominada com o 
seu acrónimo;
Prestígio do curso no exterior; Boa preparação para o exercício da profissão liberal de Solicitador;
Assinalável empregabilidade dos licenciados, de acordo com os diplomados registados no IEFP; 
Reconhecida qualidade do ensino na Instituição;

12.1. Strengths:
The curricular structure of the course is in conformity with the potential labour market, with high levels of 
exigence.
Pioneer in academic training at higher education level in conferring recognised prestige; Recognition by 
the agents of the labour market of the quality of the graduates of the Institution;
Complementing the course with actions of a cultural nature, promoting human and socially committed 
training, which is always open to improvement;
Metropolitan area light railway system, with a station next to the Institution, called ISMAI;
Prestige of the course abroad;Good preparation for the exercise of Solicitor profession;
Notable employability of the graduates, according to registered graduates in IEFP;
Recognised quality of the teaching at the Institution;

12.2. Pontos fracos:
Inexistência de um ciclo de estudos de mestrado, não possibilitando aos estudantes a prossecução da sua 
formação na Instituição;
Impossibilidade de competir, a nível de custos, com os estabelecimentos de ensino público, criando 
dificuldades de atração dos estudantes melhor preparados;

12.2. Weaknesses:
Non-existence of an Master’s course, with students therefore not being able to pursue further studies at 
the Institution;
Impossibility of competing, as regards the costs, with public education establishments, hindering 
attraction of the best students;

12.3. Oportunidades:
Mercado de trabalho potencial alargado e sem ameaças evidentes de retração; Possibilidade de alargar os 
domínios de inserção profissional dos licenciados;
Margem para associar ao ciclo de estudos atividades/ações complementares suscetíveis de incrementar a 
formação global dos estudantes;
Possibilidade de rever o conteúdo das unidades curriculares do curso, centrando-os nas suas vertentes 
vocacionadas para a prática da profissão e libertando-as de teores de maior elaboração teórica a remeter 
para o ciclo de mestrado, em conformidade com o espírito de Bolonha;
Manter um elevado grau de exigência na avaliação;
Incentivar a mudança de curso aos alunos com maior dificuldade na apreensão de conhecimentos na área; 
Avaliar a depuração dos conteúdos das unidades curriculares de matérias não essenciais à entrada dos 
licenciados no mercado do trabalho;

12.3. Opportunities:
Broad potential labour market and without evident threat of retraction; Possibility of expansion of the areas 
of professional integration of the graduates;
Margin to associate the course to complementary activities/actions capable of enhancing the overall 
training of the students;
Possibility of reviewing the content of the curricular units of the course, focusing on the aspects directed 
towards the practice of the profession and transferring the more theoretical content to the Master’s course, 
in line with the spirit of Bologna;
Maintaining high standards of requirement in the assessment;
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Encouraging students with greater difficulty in assimilating knowledge in the area to change course; 
Assessing the removal, from the content of the curricular units, of subject matter which is not essential for 
the entry of the graduates into the labour market;

12.4. Constrangimentos:
Existência de duas instituições de ensino superior público geograficamente próximas a ministrar o mesmo 
ciclo de estudos, atrativas pelo lado dos custos;
Crise económico-financeira do país, ameaçando transformar-se em social, que debilita a capacidade das 
famílias para suportar os encargos inerentes à formação de nível superior;
Proliferação de instituições de ensino superior enveredando por ministrar o mesmo ciclo de estudos, 
pulverizando a oferta e ameaçando a sua sustentabilidade futura;

12.4. Threats:
Existence of two public higher education institutions which is geographically close offering the same 
course, attractive from a cost perspective;
Economic-financial crisis in the country, threatening to become social, which weakens the capacity of 
families to pay the costs inherent to higher education courses;
Proliferation of higher education institutions on the path towards offering the same course, dispersing the 
offer and threatening its future sustainability.

12.5. CONCLUSÕES:
I - O curso de Licenciatura agora proposto para funcionamento na nova entidade Politécnica, existe em 
funcionamento, no ISMAI, há mais de 23 anos, sendo pioneiro nesta área de estudos, o que revela o seu 
elevado interesse e aceitação junto dos estudantes que constituem o seu público alvo.

II - O curso obteve, nos últimos três anos de funcionamento (no ISMAI, uma melhoria substancial da 
qualificação do corpo docente, em especial no que respeita à obtenção do grau académico de 
doutoramento em Direito, cumprindo os requisitos legais pelo artigo 6º do DL nº 74/2006, de 24 de março, 
na versão revista e alterada pelo DL nº 115/2013, de 7 de agosto. - Vd. Decisão da A3ES de 13.01.2014.
Nesta matéria, há que salientar, a existência de alguns docentes em formação, frequentando cursos de 
doutoramento, o que reforçará, num futuro próximo, a melhoria continuada do corpo docente.

III- Acresce que, os restantes docentes do curso (sem doutoramento ou que não se encontram em 
processo de conclusão do mesmo) evidenciam curriculos com elevado nivel de preparação profissional e 
especialização no exercício das diversas profissões jurídicas (solicitadoria; notariado; assessoria jurídica, 
advocacia, composição de litígios e magistratura), conforme evidenciado nas fichas curriculares dos 
docentes, juntas ao presente Guião. Tal facto prestigia o ensino ministrado e confere ao mesmo um 
caráter inequivocamente profissionalizante, adequado a uma rápida e bem sucedida inserção no mercado 
de trabalho, escopo predominante subjacente ao ensino de caráter Politécnico.

IV - Apesar disso, o curso e o seu corpo docente apostam, ainda, na investigação orientada para a sua 
área de estudos, o que fica evidenciado pela inserção de alguns dos seus docentes em diversas Unidades 
de Investigação.

V- De salientar, ainda, a existência de um bom suporte de apoio da Biblioteca, cujo acervo bibliográfico foi 
claramente reforçado e atualizado na área de estudos em causa, nos últimos dois anos. 

VI- Todos os parâmetros supra referidos e os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos serão 
continuados e reforçados no futuro de modo a permitir a proposta, em breve, de um 2º ciclo de estudos, 
ou seja a criação de um Mestrado em Solicitadoria,

VII - No âmbito das parcerias existentes com a Câmara dos Solicitadores, Associação Jurídica da Maia, 
Escola Galega de Administración Pública (EGAP), serão continuadas as iniciativas de organização de 
Conferências e Seminários sobre temas jurídicos, para atualização e formação continuada dos estudantes 
e dos profissionais da área.

VIII - A forte implementação local da entidade instituidora, a qualidade das suas instalações e o seu 
percurso, permitem afirmar que estão reunidas as condições para que o Curso de Solicitadoria possa 
prosseguir a sua missão com a qualidade e a notoriedade que já lhe são reconhecidas.

12.5. CONCLUSIONS:
I – The undergraduate degree now proposed for operation in the context of the new Polytechnic institution 
was pioneering in this field of studies and has been in operation at ISMAI for more than 23 years, which 
reveals the high level of interest and acceptance from the perspective of the students who constitute its 
target public. 
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II – In the last three years, the qualification of the teaching staff of the course has improved substantially, 
particularly in what concerns the obtainment of a PhD degree in Law, thus complying with the legal 
requirements set out in Article 6 of Decree-Law nº 74/2006 of 24th March, revised and amended by Decree-
Law no. 115/2013 of 7th August – Vide decision by A3ES dated 13.01.2014. In this context, it is worth 
highlighting that some members of the teaching staff are currently pursuing doctoral studies and will soon 
reinforce the continuous improvement of the teaching staff.

III-In addition, the CVs of the other members of the teaching staff (who do not hold a PhD degree or are not 
due to complete doctoral studies in the near future) show a high level of professional expertise and 
specialisation in the exercise of the different legal professions (solicitor, notary, legal advice, law, dispute 
settlement and magistracy), as shown in the Academic Staff Curricular File annexed to the Handbook. This 
fact gives teaching activities prestige and an unmistakably professional character, suitable for a quick and 
successful integration in the labour market, which is underlying to the predominant character of 
Polytechnic education.

IV – Notwithstanding, the course and its teaching staff invest in research oriented towards their field of 
studies as evidenced by the integration of some members of the teaching staff in several Research Units.

V- It should also be noted that there is a good support of Library services, whose bibliographic collection 
has been clearly improved and upgraded in the field of studies in question in the last two years. 

VI- All aforementioned parameters and efforts that have been developed will be continued and 
strengthened in the future so as to make way for the proposal of a 2nd cycle of studies, i.e. the creation of 
a Master’s degree programme in Legal Studies (Solicitors) in the near future 

VII – In the scope of the ongoing partnerships with the Chamber of Solicitors, Maia Legal Association and 
Galician School of Public Administration (EGAP), we will continue to develop initiatives such as the 
organisation of Conferences and Seminars on legal issues, thus facilitating students and professionals’ 
continuous training and update.

VIII – The strong local implementation of the founding body, the quality of its facilities and its course allow 
us to say that the conditions for the degree in Legal Studies (Solicitors) to be able to continue its mission 
with the quality and reputation that is recognized have been met.
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