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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de DIREITO/Mestrado/Direito e Prática Jurídica/Direito Civil/TAN 

 
Unidade curricular 
Direito da Família e das Sucessões TAN 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Professora Doutora Maria Margarida Silva Pereira 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
------------------------------------------------------- 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Aprofundar conhecimentos das matérias de Direito da Família e das Sucessões, incidindo sobre matérias com especial 
alcance prático. Estimular o espírito crítico dos Mestrandos e habilitá-los para a resolução de questões nestes 
domínios 
 
Conteúdos programáticos 
1. O Direito da Família ocidental a partir da segunda metade do século XX: 
traços fundamentais 
2. Exame dos institutos que mudaram no Direito da Família e das Sucessões 
português a partir da Reforma civilista de 77 
3. A evolução do regime jurídico da União de Facto. A jurisprudência recente 
4. A Lei do Divórcio 
4.1 O regime do exercício das responsabilidades parentais e a guarda das 
crianças. A Convenção sobre os Direitos da Criança 
5. Casamento de pessoas do mesmo sexo 
6. Regimes de bens e administração dos bens do casal; responsabilidade por 
dívidas 
7. Renúncia ao estatuto de herdeiro legitimário em convenção antenupcial 
8. A legítima na lei actual 
9. Herdeiros e legatários 
10. Institutos da sucessão testamentária com maior relevância prática. A interpretação dos testamentos 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
As matérias apresentadas correspondem a questões fundamentais do actual Direito da Família bem como do Direito 
das Sucessões 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Apresentação de exposições em aula pela docente e pelos Mestrandos 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A análise crítica permite desenvolver o conhecimento de matérias que exorbitam as leccionadas já na Licenciatura, 
estimulando aprofundadamente o espírito crítico 
 
Bibliografia principal 
Pereira, Maria Margarida Silva, Direito da Família, 4.ª ed. Revista, actualizada e aumentada, lisboa, AAFDL 2022 (a sair 
brevemente) 
--Temas de Direito da Família e das Sucessões, Lisboa, AAFDL, 2020 
 
 



 

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course ___________________ 

 
Curricular unit 
(maximun 1000 characters)  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
(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. 
 


