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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Direito Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 
Unidade curricular 
Direito da Família e Sucessões/TAN 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Maria margarida da Costa e Silva Pereira Taveira de Sousa (2 horas) 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Desenvolver conhecimentos de questões com grande incidência prática do Direito da Família e do Direito das 
Sucessões, tendo em conta, muito particularmente, o momento actual. Depois da licenciatura, procura-se estimular a 
capacidade de resolução de problemas, aprofundando matérias e estimulando o espírito crítico 
 
Conteúdos programáticos 
1. Estatuto patrimonial dos cônjuges e seus reflexos em caso de divórcio: 
 - Regimes de bens do casamento, administração e responsabilidade por dívidas 
 - Doações para casamento, entre casados e divórcio 
- Compensação ao cônjuge que mais se devotou à vida privada em detrimento da vida social/profissional 
- Divórcio, casa de morada de família e alimentos 
- Divórcio e acordos sobre responsabilidades parentais 
- Modalidades de divórcio 
2. Estatuto patrimonial dos unidos de facto: 
 - Responsabilidade por dívidas 
- Destino da casa de morada de família em caso de ruptura ou morte 
- Direito a alimentos 
- Ausência de estatuto sucessório 
3. Exercício das responsabilidades parentais e alimentos a filhos amiores 
4. Efeitos da sucessão legitimária.  
- Estatuto sucessório do cônjuge e dos descendentes 
5. Questões de sucessão testamentária 
- Substituições 
- Pré-legado 
- Revogação dos testamentos 
- Interpretação dos testamentos 
6. Questões de partilha 
  
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos estudados correspondem a tema cuja relevância na prática jusfamiliar e sucessória é muito evidente, 
ponto que o momento pandémico demonstra de forma nítida 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Aulas teóricas e teórico-práticas 
Apresentação de temas por alunos 
Realização de prova escrita, tendo em conta o Regulamento em vigor 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
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O método é adequado a estimular o espírito crítico e a capacidade de resolução de problemas práticos 
 
Bibliografia principal 
Pereira, Maria Margarida Silva – Estudos de Direito da Família e das Sucessões, Lisboa, AAFDL, 2020 (em publicação) 
Pinheiro, Jorge Duarte – O Direito das Sucessões Contemporâneo, Lisboa, AAFDL (última edição disponível) 
 


