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2 – OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR
O principal objetivo desta unidade curricular é familiarizar os estudantes com as
noções fundamentais e os regimes aplicáveis ao contrato de seguro, permitindo a
aplicação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na licenciatura nas
disciplinas de Direito Privado.
Os estudantes aprenderão a manusear os instrumentos jurídicos ao seu dispor e,
em geral, desenvolverão a sua capacidade de argumentação jurídica e de resolução de
problemas práticos. Privilegiar-se-á o desenvolvimento de competências de resolução
de problemas práticos e o contacto direto com o mercado e o regulador.

3 – PROGRAMA
1. Origem. A importância económica e social dos seguros. A indústria seguradora:
noções fundamentais.
2. Direitos fundamentais e seguros. Em especial, a discussão sobre a incidência do
princípio da igualdade nas relações entre os seguradores e os seus clientes ou
potenciais clientes.
3. O contrato de seguro: conteúdo típico. Natureza jurídica. Situações jurídicas
decorrentes de uma relação de seguro e seus titulares. Principais classificações.
Seguros obrigatórios e seguros facultativos. A summa divisio entre os seguros
marítimos e os seguros terrestres. Pressupostos/ elementos essenciais de um
contrato de seguro: o risco e o interesse.
4. Deveres de informação das partes. Deveres de informação e de esclarecimento
da seguradora. O tomador e a declaração inicial do risco. Suas alterações na
vigência do contrato.
5. Formação e produção de efeitos. Massificação e virtualização das relações
contratuais: cláusulas contratuais gerais, contratação à distância e comércio
eletrónico. Interpretação. Composição habitual de uma apólice. Contratação por
conta própria e por contra de outrem.
6. A distribuição de seguros. Em especial, a mediação de seguros. Categorias de
mediadores de seguros e seu posicionamento perante as partes. Reflexos da sua
atuação no contrato de seguro.
7. O prémio. Cálculo e estipulação. Natureza jurídica. Pagamento e não pagamento.
Resgate. O princípio da divisibilidade e o direito ao estorno em caso de cessação
antecipada.
8. O sinistro. Sua ocorrência. Participação. O direito à prestação. Seus titulares.
Eventual direito de regresso contra o segurado. Nos seguros de vida: a natureza
do direito ao benefício. Nos seguros de danos: afastamento e mitigação do
sinistro; o princípio indemnizatório e a avaliação do dano; o sobresseguro e o
subseguro; pluralidade de pretensões, valor máximo da prestação e rateio. Subrogação pelo segurador nos direitos contra terceiros responsáveis pelo sinistro.
9. Resolução de litígios: tribunais judiciais, julgados de paz e. tribunais arbitrais.
Mera divergência sobre matéria de facto: a perícia arbitral. Mediação de
conflitos de consumo. O CIMPAS.
10. Seguros coletivos e de grupo. Transmissão e oneração de direitos. A penhora de
direitos emergentes de um contrato de seguro. Cessação do contrato de seguro.
Resseguro e cosseguro.
11. Visão panorâmica das principais modalidades de contratos de seguro. Os seguros
obrigatórios de acidentes de trabalho e de responsabilidade civil emergente de
acidente de viação. Suas apólices uniformes.
12. A multiplicidade de seguros obrigatórios de responsabilidade civil. Conteúdo do
dever de segurar. Seguros facultativos de responsabilidade civil: principais
aspetos a ter em conta. O exemplo do seguro D&O.

13. Os principais seguros marítimos: seguro de responsabilidade civil de
embarcações marítimas, lacustres e fluviais, seguro de embarcações marítimas,
lacustres e fluviais, seguros de pessoas e de mercadorias transportadas. A
importância dos Incoterms.

4 – MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
As aulas, todas teórico-práticas, assentam no diálogo permanente entre docente
e discentes. As diversas matérias compreendidas no programa serão analisadas com
base em situações da vida. Com vista a estimular a investigação independente pelos
estudantes, os temas mais propícios poderão ser objeto de trabalho escrito, para
ponderação na avaliação conforme o disposto no parágrafo seguinte. Alguns dos
trabalhos poderão ser selecionados para apresentação e discussão em aula, em função
da disponibilidade de calendário e de temas.
A avaliação faz-se por exame escrito com a duração de três horas. A nota final
corresponde à nota no exame escrito (elemento obrigatório), com a possibilidade de
ponderação, para uma subida máxima de três valores em relação ao exame final, de
nota obtida em apresentação oral e escrita a realizar durante o semestre (elemento
facultativo).
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