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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes): 

• Proporcionar uma visão abrangente e integrada da intervenção estatal

relativamente a crianças e jovens, agentes de factos qualificáveis como crimes.

• Dar a conhecer a terminologia própria do direito penal e do direito processual

penal;

• Fazer compreender os princípios fundamentais do direito penal e do direito

processual penal;

• Fazer notar a importância da culpa jurídico-penalmente relevante;

• Dar a conhecer as penas principais aplicáveis às pessoas singulares;

• Aprofundar a temática da criminalidade em contexto familiar;

• Aprofundar a temática da criminalidade sexual.

No final, os mestrandos deverão estar aptos a: 

• Identificar as situações que legitimam a intervenção estatal, bem como os

recursos e processos legalmente adequados para a concretizar;

• Resolver casos práticos, utilizando, numa perspetiva reflexiva e crítica, os

recursos e processos legalmente permitidos



Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the 

students):  

Curricular unit aims: 

• A comprehensive and integrated perspective about the state intervention for 

children and juveniles who has committed facts regarded as crimes by the law. 

• Acquaint students with the correct terminology used in criminal law and 

criminal procedural law; 

• Familiarize students with the fundamental principles of criminal law and 

criminal procedural law; 

• Make students aware of the importance of the legally and criminally relevant 

guilt 

• Acquaint students with the main penalties applicable to natural persons; 

• Further explore the topic of crime in family contexts; 

• Further explore the issue of sexual crime. 

 

At the end of this curricular unit, master students should be able to: 

• Identify the situations which legitimize state intervention, as well as the 

resources and procedures which are adequate for its implementation; 

• Solve case studies modeled on real life, using resources and procedures 

permitted by the law under a reflective and critical perspective 

 

Conteúdos programáticos: 

1) Na jurisdição da família e das crianças 

A- Os princípios gerais de intervenção na área do direito da família e das 

crianças 

B - Intervenção em situações de crianças e jovens em perigo – questões 

substantivas e processuais 

C – Apadrinhamento civil 

D – Adoção 

E - Responsabilidades parentais 

F - Tutela educativa 

 

 



2) Na jurisdição penal e processual penal 

I - O direito penal e a sua ciência no sistema jurídico estadual 

II - Finalidades e legitimação da pena criminal 

III - Fundamento, sentido e finalidades da medida de segurança criminal 

IV - O tipo de ilícito doloso 

V - O tipo de culpa doloso 

VI - A inimputabilidade 

VII - Caracterização do sistema sancionatório português 

VIII – Determinação da pena aplicável a pessoas singular es 

IX – Participantes e sujeitos processuais 

X – A tramitação do processo penal 

XI – Meios processuais 

XII – Parte especial do código penal – análise de alguns tipos legais de crime 

 

Syllabus: 

1) Family and Children Law: 

A - General Principles of Intervention in the Area of Family and Child Law 

B - Intervention in situations where Children and Young People are at Risk – 

substantive and procedural issues 

C – Apadrinhamento Civil (Guardianship of Children) 

D – Adoption 

E – Parental responsibilities 

F – Educational Guardianship 

2) Penal and Procedural Law: 

I - Criminal law and its science in the state legal system 

II – Basis, purpose and legitimation of the criminal penalty 

III – Basis, significance and purpose of the criminal security measure 

IV – The type of intentional offence - illicit 

V- Type of guilt with intent 

VI – Non-imputability 

VII - Characterization of the Portuguese system of penalties 

VIII - Determination of the penalty applicable to natural persons 

IX - Participants and procedural actors 

X - Criminal procedure stages 



XI - Procedural means 

XII - Special part of the criminal code - analysis of some legal types of crime 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


