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CURSO DE ATUALIZAÇÃO  
DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL 

 
 

 

 

Organização e  Prof.ª Doutora Fernanda Palma 

Coordenação Científica:  Prof.ª Doutora Helena Morão 

Prof.ª Doutora Inês Ferreira Leite 

 

PROGRAMA 

 

16 de outubro de 2015 (6.ª feira – entrada livre*) 

 

Sessão Inaugural 
 

- Apresentação do curso – Fernanda Palma 

- A recente reforma do Código Penal espanhol –  Octavio García Pérez 

- O “novo Direito Penal“ português e as mutações do sistema social – A 

configuração da lei de politica criminal – Fernanda Palma 

 

19 de outubro de 2015 (2.ª feira) 

 

Sessão I – Principais alterações no âmbito do combate ao terrorismo 
  
- Jihadismo global – Perspetivas de ciência politica – Felipe Pathé Duarte 

- As alterações no âmbito do terrorismo e do segredo de Estado – Rui Pereira 

  

Sessão II – Crimes ambientais e contra os animais 

 
- As alterações na tutela penal do ambiente – Paulo de Sousa Mendes 

- Os novos crimes contra os animais –  Teresa Quintela de Brito  
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20 de outubro de 2015 (3.ª feira) 

 

Sessão III – As alterações inspiradas pela Convenção de Istambul 

 

- A chamada “lista de pedófilos” e a nova configuração dos crimes sexuais: uma 

mudança de paradigma na proteção da liberdade sexual? – Inês Ferreira Leite 

- O novo crime de perseguição – Helena Morão 

- Outras alterações – Mutilação genital feminina, violência doméstica e casamento 

forçado – Carlota Pizarro de Almeida 

 
 

21 de outubro de 2015 (4.ª feira) 

 

Sessão IV – Reforço da luta contra a criminalidade, proteção da vítima e 

alterações ao Código de Processo Penal 

 

- As alterações no plano da corrupção e a inconstitucionalidade do crime de 

enriquecimento injustificado – Helena Morão 

- O Estatuto da Vítima e as alterações conexas ao CPP – Sónia Reis 

- As alterações na tramitação e no processo sumário – António Brito Neves  

 

22 de outubro de 2015 (5.ª feira) 

 

Sessão V – Cooperação Judiciária Internacional 
 

- Alterações ao regime jurídico do mandado de detenção europeu – João Matos 

Viana 

- Transmissão e execução de sentenças penais que impõem medidas privativas da 

liberdade e de decisões relativas à liberdade condicional – Inês Ferreira Leite  

 

Sessão VI – Responsabilidade Penal das Pessoas Coletivas Públicas 

 

- O fim da imunidade das pessoas coletivas públicas – Teresa Quintela de Brito  
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Condições Gerais e Funcionamento do Curso 

 

Carga horária : 60 – parte letiva: 15 horas; projeto de trabalho, investigação e 

relatório: 45 horas. 

 

Horário do período letivo: 18h30m-21h30m 

 

Local: FDUL 

*Entrada livre apenas para a sessão inaugural e sujeita à disponibilidade da sala 

 

Regime de frequência: número mínimo de presenças nas sessões, para efeitos de 

emissão de certificado de frequência: 3 presenças em 5 das sessões previstas, 

independentemente de apresentação de justificação. 

 

Regime de avaliação (optativo): entrega de um relatório com um máximo de de 

30 páginas, letra tamanho 12 e espaçamento de 1,5. O relatório deve ser 

apresentado até ao dia 18 de Dezembro de 2015 e será orientado e avaliado pelo 

docente que tiver sido orador na sessão em que o tema do trabalho foi exposto. As 

classificações serão divulgadas no inicio de janeiro de 2016. Entrega de certificado 

de aproveitamento. 

 

Número mínimo de inscritos para iniciar o curso: 25 
 

Propinas: 300 € (prestação única paga no ato de inscrição) 

Descontos: propina de 2O0 € para Membros do Sindicato dos Magistrados do 

Ministério Público, Associados do Forum Penal – Associação de Advogados 

Penalistas, alunos finalistas da licenciatura em Direito da FDUL no ano letivo 

2015-2016 e licenciados em Direito pela FDUL no ano letivo 2014-2015. Os 

descontos não são cumulativos. 
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Sessões isoladas: pagamento de 100 € por sessão, mediante prévia inscrição até 

à véspera do dia da sessão, sendo a participação certificada.  

Regime de avaliação facultativo: inscrição até à data da última sessão do Curso, 

mediante pagamento de 100 €.   

 

NOTAS: 

 

- O Programa pode ser objeto de alterações pontuais; 

- O início do curso pode ser adiado, observando-se, em qualquer caso, os 

tempos letivos e o calendário escolar 2015-2016; 

- As intervenções serão seguidas de debate; 

- O IDPCC reserva-se o direito de alterar o horário, em situações imprevistas 

estranhas à Coordenação do Curso; 

- O número mínimo de inscrições poderá ser revisto pela Direcção do IDPCC; 

- Caso o Curso não se realize, serão devolvidas as propinas pagas. 
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