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Descrição: 

A presente obra é uma compilação de alguns estudos desenvolvidos no âmbito do Curso de 

Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no ano lectivo de 

2010/2011. Tem o Incumprimento Contratual como elemento agregador, sendo os estudos sobre 

temáticas variadas, indo do incumprimento do contrato de serviços médicos até à área das novas 

garantias do cumprimento dos contratos. Alguns centram-se na análise dos problemas de 

cumprimento e de incumprimento na perspectiva específica de certos contratos em especial. 

Livro de interesse tanto para investigadores (mestrandos, doutorandos e pós-doutorados), 

sobretudo na área do Direito Civil, como para juristas que se ocupam da aplicação prática do 

Direito e a quem cabe encontrar soluções para novos e complexos problemas de regime. 

 

Índice: 

Maria Olinda Garcia — O cumprimento indivisivelmente plural. Algumas notas sobre a 

categoria das obrigações de cumprimento colectivo   

José Carlos de Medeiros Nóbrega — O direito à remuneração na gestão de negócios: um 

exemplo de estudo à luz do direito Português e do Projeto de Quadro Comum de Referência 

(DCFR)  

Eduardo Dantas — O inadimplemento do contrato de serviços médicos  

Ana Amélia Ribeiro Sales — O incumprimento dos contratos de doação de gameta  

Gabriela Mesquita Sousa — Impossibilidade de cumprimento da obrigação: as alterações do 

regime alemão e as normas do Código Civil Português  

Pedro Pires Fernandes — Responsabilidade das concessionárias por acidentes de viação 

ocorridos em auto-estradas — Entre a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade 

delitual  



 

 

Marianna Chaves — Contratos internacionais de compra e venda de mercadorias: efeitos do 

incumprimento à luz dos ordenamentos brasileiro e português e da convenção das nações unidas 

sobre a venda internacional de mercadoria  

Décio Alexandre Várzea Correia — O floating charge no contexto da harmonização do direito 

das garantias mobiliárias  

 


