
OS CONTRATOS DE CONSUMO NOS TRIBUNAIS PORTUGUESES  

XIV CURSO PÓS-GRADUADO DE 
 APERFEIÇOAMENTO  

EM DIREITO DO CONSUMO 

Coordenação Geral: Professor Doutor Rui Ataíde,  Mestres Carlos Lacerda Barata  e Cláudia 
Madaleno (Presidente e Vice-Presidentes da Direção do IDC – Associação para o Estudo  do  

Direito do Consumo) 

 

Para mais informações, por favor contactar o IDC, sala 12.23 (Dr. ª Chandra Martins) e-mail idc@fd.ulisboa.pt  

telefone 965 392 128 de Segunda a Quinta-Feira das 15h30 às 21h00. À sexta - 18h00 às 20h30.   

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

(Descontos) 

1. Aos Advogados e Advogados—estagiários 
com    inscrição   em  vigor  na   Ordem   dos   
Advogados, Magistrados Judiciais filiados na 
Associação Sindical dos  Juízes  Portugueses,  
Magistrados do Ministério Público filiados no 
Sindicato dos Magistrados do Ministério Público 
e aos Trabalhadores e Associados da DECO,   são   
concedidos   os  descontos   convencionados nos 
Protocolos celebrados com estas entidades. 

2. Aos alunos  dos  três  ciclos  de  estudos da 
Faculdade  de Direito da Universidade de Lisboa, 
que   não   possam  beneficiar  das  condições  
fixadas  no  número anterior, é concedido um 
desconto de 10%. 

3.  Aos  alunos que optarem pela inscrição na 
modalidade do Curso Completo, com ou sem 
avaliação, é concedido um desconto  suplementar 
de  5%  em  caso  de  pronto  pagamento. 

Inscrição / matrícula: € 30,00 
Preço do curso completo com avaliação: €  800,00  
Preço do curso completo sem avaliação: € 700,00  
Preço por módulos:  
 

Módulo I - € 144,00:    “A formação dos contratos de consumo”;  
Módulo II - € 72,00:     “A compra e venda de bens de consumo”; 
Módulo III - € 120,00:  “Prestação de serviços e locação de bens 
                                         de  consumo”;  
Módulo IV - € 96,00:   “Transporte e turismo”; 

Módulo V - € 192,00:   “Crédito e seguros”; 
Módulo VI - € 120,00:  “Prevenção e resolução de conflitos  
                                         de consumo”. 
Frequência avulsa por conferência: € 35,00 (com certificado de 
presença) 
 
(A estes preços acresce a taxa  legal de IVA em vigor) 

Pagamento em 3 prestações: 
1ª prestação tem que ser paga no ato de inscrição.  
2ª prestação até 31 de março. 
3ª prestação até 29 de abril. 

Inscrições até 28 de janeiro de 2016 Consulte o Programa  e o Regulamento no site da faculdade/institutos: 
http://www.fd.ulisboa.pt/Institutos/institutodoDireitodoConsumo.aspx 

2 DE FEVEREIRO A 7 DE JUNHO DE 2016 

Sessão Inaugural: “Implicações do Mercado Único Digital nos direitos dos consumidores e, Portugal - 
as novas regras para os contratos digitais" - Dra. Teresa Moreira (Direção-Geral do Consumidor ) 
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