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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica/Direito Civil 

 
Unidade curricular 
Direito da Família e das Sucessões 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Maria Margarida Silva Pereira, 2 horas semanais, turno da noite 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
------------------------------------------ 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Aprofundar e desenvolver tópicos relevantes na aplicação prática do Direito da Família e do Direito das Sucessões.  
Desenvolver o estudo em segundo ciclo através de abordagem monográfica e da análise de jurisprudência recente. 
Promover o apetrechamento crítico e construtivo dos estudantes de Mestrado. 
 
Conteúdos programáticos 
1. Fontes das relações jurídicas familiares e regimes jurídicos:  
1.1.Casamento. Deveres conjugais: sanção por incumprimento?  
1.1.2. Convenções antenupciais. Princípio da imutabilidade e seus problemas actuais  
1.1.3. Administração dos bens do casal: análise de jurisprudência 
1.1.3. Divórcio: questões práticas que o regime legal suscita 
2. União de facto 
2.1. Regime jurídico 
2.2. Apreciação à luz de jurisprudência recente 
3. Novas famílias 
3.1.Famílias monoparentais e famílias reconstituídas: efeitos jurídicos da sua qualificação familiar  
3.2. Efeitos das alterações ao regime da PMA na determinação da filiação 
4. As crianças na família 
4. 2. Responsabilidades parentais e regime de cumprimento.  
4. 2. É necessário legislar sobre a alienação parental? 
5. Divórcio 
5.1. Problemas da lei na óptica de jurisprudência recente 
5.2. Efeitos do divórcio; regime da compensação ao cônjuge que mais se encarregou da vida doméstica 
6. Sucessão legitimária 
6.1. Estatuto sucessório do cônjuge sobrevivo 
6.2. Renúncia ao estatuto de herdeiro pelo cônjuge: apreciação da lei 
6.3. Estatuto sucessório dos descendentes. O superior interesse da criança é defendido pela lei sucessória? 
7. Sucessão testamentária 
7.1. Interpretação do testamento: análise de jurisprudência 
7. 2. Administração da herança 
7. 3. Partilha da herança 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
As matérias/conteúdos selecionados versam temas que vêm suscitando especial controvérsia doutrinária e 
jurisprudencial e são analisadas com o aprofundamento que a pós-licenciatura permite e requer 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Apresentação de temas pelos mestrandos. Debate em turma. 
Prova escrita de avaliação. 
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A classificação final obtida será uma classificação unitária. 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
O ensino visa estimular a capacidade de investigação e opinativa dos mestrandos, bem como desenvolver o seu 
espírito crítico e capacidade de enfrentamento de regimes jurídicos novos em matérias do Direito da Família e das 
Sucessões, onde a mutação é particularmente intensa e exige às profissões forenses uma capacidade de resposta muito 
exigente. 
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 


