
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Violência de género, criminalidade feminina e justiça / Gender-based 

violence, female criminality and justice 

3 

Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

No final da Unidade Curricular os/as estudantes deverão ser capazes de: 

1. Conhecer elementos da (des)igualdade de género e suas implicações na identidade e vida

das pessoas

2. Compreender as especificidades da transgressão no feminino

3. Compreender as especificidades da vitimização de violência e crimes de género

4. Conhecer as respostas da Justiça criminal à transgressão no feminino

5. Conhecer as respostas da Justiça criminal à vitimação de violência de género

6. Promover o desenvolvimento de uma postura informada e crítica relativamente às

questões de género e suas implicações societais

EN

By the end of the Curricular Unit students should be able to:

1. Know the elements of gender (in)equality and their implications in the identity and life of

people

2. Understand the specificities of female transgression

3. Understand the specificities of victimization of violence and gender crimes

4. Know the responses of the criminal justice to female transgression

5. Know the responses of the criminal justice to gender violence victimization

6. Foster the development of an informed and critical position regarding gender issues and

their societal implications

Conteúdos programáticos / Syllabus

PT

1.As relações entre género e crime: Introdução e enquadramento conceptual

2.A transgressão feminina

2.1.Discursos sociais

-Respostas informais à transgressão feminina – Grupos sociais

-Respostas formais à transgressão feminina – Sistema de justiça

-Respostas mediáticas à transgressão feminina – Comunicação social

2.2.Discursos científicos

-Abordagens positivistas da transgressão feminina

-Abordagens da criminologia

-Abordagens da construção do género

3.Violência e crimes de género

3.1.Conceito, tipologias criminais e respetivas prevalências

3.2.Vitimação diferencial de mulheres e homens

3.3.As leis internacionais dos direitos humanos

4.Género e sistema de Justiça Criminal

4.1.Os fundamentos e propósitos das sanções penais

4.2.As práticas dos tribunais perante a transgressão feminina

4.3.As práticas dos tribunais perante a violência de género

4.4. A retroalimentação destas situações na sociedade



4.5. Boas práticas para a implementação da justiça penal perante as questões de género 

EN 

1. The link between gender and crime: Introductory and background questions

2. The female transgression

2.1. Social discourses

- Informal responses to female transgression - Social groups

- Formal responses to female transgression - Justice system

- Media responses to female transgression

2.2. Scientific discourses

- Positivist approaches to female transgression

- Critical criminology approaches

- Gender construction approaches

3. Gender violence and crimes

3.1. Concept, criminal typologies and their prevalence

3.2. Differential victimization of women and men

3.3. International human rights law

4. Gender and criminal justice system

4.1. The rationale and purpose of criminal sanctions

4.2. The practices of the courts towards female transgression

4.3. The practices of courts towards gender violence

4.4. The feedback of these situations on society and public opinion

4.5. Good practices for the implementation of criminal justice towards gender issues


