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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 (ano letivo de 2017/2018) 
 

Unidade curricular 
Direito dos Menores 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva Morais, 2h por semana 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
---- 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Análise crítica dos problemas levantados pelo Direito dos Menores na ordem jurídica portuguesa.  
 
Conteúdos programáticos 
I - Noções fundamentais. (conceito, fontes, interesse superior da criança) 
II - A proteção e a promoção do desenvolvimento do menor (responsabilidades parentais, seu exercício e regulação). 
III - A intervenção para promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem em perigo (instrumentos de promoção 
e proteção, concretização das situações de perigo, princípios orientadores e enquadramento processual, medidas de 
promoção e proteção, adoção e apadrinhamento civil, outros instrumentos de promoção e proteção) 
 
* Programa parcialmente inspirado no programa utilizado por Jorge Duarte Pinheiro nesta disciplina em anos anteriores na 
Faculdade de Direito de Lisboa. 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos permitirão aos alunos um aprofundamento crítico dos problemas levantados pelo Direito 
dos Menores em Portugal, numa perspetiva fundamentalmente pragmática, centrada na utilização de ampla 
exemplificação na discussão das temáticas em causa. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Aulas de enquadramento inicial das matérias realizadas pelo docente. 
Apresentações orais realizadas pelos alunos individualmente, com uma componente final de discussão e de resposta a 
questões que sejam suscitadas. 
Exame Escrito. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
Após um enquadramento geral das matérias, sugere-se aos alunos a escolha entre diversos temas relevantes no âmbito 
do Direito dos Menores, para, através de apresentações orais, poderem aprofundar os seus conhecimentos deste ramo 
do Direito, desenvolvendo a sua capacidade crítica e lançando-se o debate sobre tais matérias numa ótica pragmática, 
atendendo aos interesses em presença. 
 
Bibliografia principal 
AA.VV 

— I Congresso, de direito da Família e das Crianças. A criança e a família no colo da lei – As causas não se medem aos 

palmos, Paulo Guerra (coord.), Coimbra, Almedina, 2016. 

 

BOLIEIRO, Helena/GUERRA, Paulo 

— A criança e a família – Uma questão de direito(s). Visão prática dos principais institutos do Direito da Família e das 
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crianças e jovens, 2.ª ed. (atualizada), Coimbra, Coimbra Editora, 2014 

 

COELHO, F. Pereira/OLIVEIRA, Guilherme de 
— Curso de Direito da Família, Vol. II – Direito da Filiação, T. I – Estabelecimento da filiação e adoção, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2006. 
 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona/PEREIRA, José da Silva 
— Direito da Família. Tópicos para uma Reflexão Crítica, 2.ª ed., Lisboa, AAFDL, 2011. 
 

GUERRA, Paulo 

— Lei de protecção de crianças e jovens em perigo anotada, 2.ª edição revista e aumentada, Coimbra, Almedina, 2016. 

 

OBSERVATÓRIO PERMANENTE DE ADOÇÃO 

— Regime jurídico do apadrinhamento civil anotado, Coimbra, Coimbra editora, 2011 

 

OLIVEIRA, Guilherme de 

— “A «Residência alternada» na Lei n.º 61/2008”, in António Menezes Cordeiro, Eduardo Paz Ferreira, M. Januário da 

Costa Gomes e Jorge Duarte Pinheiro (org.), Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Pamplona Corte-Real, 

Coimbra, Almedina, 2016, pp. 83 a 95.  

 

PINHEIRO, Jorge Duarte 
— O Direito da Família Contemporâneo, 5.ª ed., Coimbra, Almedina, 2016. 
—Estudos de Direito da Família e das Crianças, Lisboa, AAFDL, 2015. 
 

RAMIÃO, Tomé d’Almeida 

— Regime geral do processo tutelar Cível – anotado e comentado, Lisboa, Quid Juris, 2015. 

 

SILVA, Joaquim Manuel da 

— A família das crianças na separação dos pais – A guarda compartilhada, s.l., Petrony, 2016. 

 

SOTTOMAYOR, Maria Clara 

— Regulação do exercício das responsabilidades parentais nos casos de divórcio, 6.ª ed. revista, aumentada e atualizada, 

Coimbra, Almedina, 2014. 

 

VEIGA, António Miguel 

— O novo crime de subtracção de menor previsto no art. 249.º, n.º 1-C do Código Penal português (após a Lei n.º 61/2008, 

de 31-10): A criminalização dos afetos?, Coimbra, Coimbra Editora, 2014. 

 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course ___________________ 

 
Curricular unit 
(maximun 1000 characters)  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
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(maximun 100 characters)  
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
(maximun 1000 characters)  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
(maximun 1000 characters)  
 
Syllabus 
(maximun 1000 characters) Insolvency Law 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
(maximun 1000 characters)  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
(maximun 1000 characters) 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
(maximun 3000 characters)  
 
Main Bibliography 
(maximun 1000 characters)  
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


