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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica (Especialidade de Direito dos Transportes) 

 

Unidade curricular 

Direito dos Menores – B (dia) 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva Morais, 2h semanais 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

n.a. 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Análise crítica dos problemas levantados pelo Direito dos Menores (crianças e jovens) 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).  

II - 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)  

III – Sucessões, liberalidades e proteção patrimonial de crianças e jovens (responsabilidades parentais e 

liberalidades; liberalidades, cláusulas acessórias e proteção patrimonial de crianças e jovens; Direito Sucessório e 

proteção de crianças e jovens no plano patrimonial – tutela da legítima, colação, renúncia recíproca à condição de 

herdeiro legitimário; liberdade de disposição por morte e tutela patrimonial de crianças e jovens; proteção 

sucessória de crianças nascidas através de PMA post mortem; menoridade e incapacidade para fazer testamento: a 

substituição pupilar). 

 

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 ou em grupo (dependendo do número de alunos), 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 
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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. 
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