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Resumo: Procura-se neste texto fazer a análise de algumas complexas interferências entre o 
Direito Penal e a Psiquiatria na matéria da inimputabilidade. Rejeita-se tanto a psiquiatrização 
dos critérios do Direito como  a juridicização dos critérios da Psiquiatria, sustentando-se uma 
relação interdisciplinar com autonomia recíproca. Analisa-se criticamente a importação para o 
Direito do paradigma compreensivo tal como a jurisprudência portuguesa na senda da Doutrina 
o concretiza e propugna-se uma reformulação crítica da diferenciação entre inimputabilidade 
e imputabilidade de acordo com uma conjugação da abertura psiquiátrica para o elenco das 
perturbações da personalidade e os critérios de igual oportunidade de motivação pela norma, 
típicos critérios de justiça. 
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rule. 
 
Abstract: This text seeks to analyze some complex interferences between criminal law and 
psychiatry regarding exclusion from criminal liability. Both the psychiatrization of legal 
criteria and the juridicization of psychiatric criteria are rejected, supporting an interdisciplinary 
relationship with reciprocal autonomy. The comprehensive paradigm introduced in to Law is 
critically analyzed, such as Portuguese case law concretizes it in the course of the doctrine, and 
a critical reformulation of the differentiation between criminal liability and exclusion therefrom 
is defended, according to a combination of psychiatric openness to the list of personality 
disorders and the criteria of equal opportunity of motivation by the rule, being typical criteria 
of justice. 
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Resumo: O presente artigo analisa as principais crenças infundadas sobre a violência 
doméstica, assentes em estereótipos de género prejudiciais, e seu impacto na prevenção e 
repressão desta criminalidade, sugerindo que uma boa caracterização social da violência 
doméstica, e sua distinção face à violência interpessoal, permitirá uma melhor racionalização 
do sistema de prevenção e proteção da vítima, devendo as mudanças concentrar-se em três 
focos ainda imperfeitos, para alcançar uma melhor eficácia: formação, investigação e triagem. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo proceder a um ensaio de compatibilização entre os 
deveres genéricos e específicos que são impostos aos advogados pelas diretivas europeias 
relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 
capitais ou de financiamento do terrorismo (que foram transpostas para a ordem jurídica 
portuguesa pela Lei n.º 83/2017) com os deveres deontológicos aos quais estes últimos se 
encontram sujeitos, em especial como dever de sigilo profissional. 
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Abstract: This article aims to promote a test of compatibility between generic and specific 
duties that are imposed on lawyers by European directives on the prevention of the use of the 
financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (which were 
transposed to Portuguese legal order by the Law n.º 83/2017) with deontological duties to 
which the lawyers are subjected to, in particular with the attorney-client privilege. 
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Resumo: A População portuguesa sofreu uma revolução demográfica nos últimos 40 anos. A 
esperança média de vida aumentou 20 anos, sendo agora das melhores do Mundo. De acordo 
com o Economist somos o quarto País do Mundo com percentagem de população com idade 
superior a 65 anos, quase um quarto. 
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi criado em 1979, tendo sido classificado no ano 2000 
pela Organização Mundial de Saúde como o 12º melhor Mundo. Um dos bens mais preciosos 
são os recursos humanos na área da saúde, que progressivamente têm abandonado o SNS. 
Com uma população felizmente envelhecida e idosa surgem as questões habituais neste grupo 
etário: cancros, dependência, demência, isolamento social, fragilidade, multimorbilidade, 
complexidade, etc. 
O número de mortos tem aumentado de modo progressivo, tendo atingido em 2018 a cifra de 
113.573 (dados do Instituto Nacional de Estatística). O confronto com o fim de vida é algo 
complexo e potencialmente conflituoso em Portugal. Urge promover a pacificação social, 
através da humanização do processo do fim de vida. Os instrumentos podem ser vários: aposta 
em estruturas de cuidados paliativos, cuidados continuados, formação em cuidados paliativos, 
não extremar as posições que poderão ser diversas quanto ao fim-de-vida, colocar a dimensão 
espiritual do ser humano mais em destaque, testamento vital, entendimento da finitude da Vida, 
investir na formação dos profissionais em comunicação de más notícias, debate nacional sobre 
o tema. Em suma, Humanizar o processo do fim de Vida. 
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Abstract: The Portuguese population has suffered a demographic revolution in the last 40 years. 
Average life expectancy has increased by 20 years and is now one of the best in the world. 
According to the Economist we are the fourth country in the world with a percentage of 
population over 65, almost a quarter. 
The National Health Service (NHS) was created in 1979 and was ranked in 2000 by the World 
Health Organization as the 12th Best World. One of the most precious resources is the human 
resources in health, which have progressively abandoned the NHS. 
With a happily aged and elderly population the usual questions arise in this age group: cancers, 
dependence, dementia, socialisolation, frailty, multimorbidity, complexity, etc. 
The death toll has steadily increased, reaching 113,051 in 2018. The confrontation with the end 
of life is complex and potentially conflicting in Portugal. It is urgent to promote social 
pacification through the humanization of the end-of-life process. The instruments can be 
various: betting on palliative care structures, continuing care, palliative care training, not 
extreme positions that may be diverse regarding end-of-life, highlighting the spiritual 
dimension of the human being, living will, understanding the finitude of life, investing in the 
training of professionals in bad news communication, national debate on the subject. In the 
end, humanize the process of the end of Life. 
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Resumo: Ao longo da  história do pensamento, têm sido apresentadas várias objeções ao 
imperativismo. Considero que grande parte delas são más objeções. Mas também há as que são 
boas. Neste ensaio, viso analisar algumas delas, finalizando-o apontando aquela que considero 
ser a principal: que as duas características essenciais das normas, a necessidade e a 
violabilidade, não se encontram nos imperativos. 
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Abstract: Throughout the history of thought, several objections to imperativism have been 
advanced. I think most of them are bad objections. But there are also those that are good. In 
this essay, I intend to analyze some of them, concluding by pointing out what I consider to be 
the main one: that the two essential characteristics of norms, necessity and violability, are not 
found in imperatives. 
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Resumo: Neste trabalho, procuramos contribuir para a compreensão do pensamento jurídico-
filosófico de Paul Ricoeur, em particular no que concerne ao fundamento de validade do 
Direito. O trabalho está dividido em três partes: uma primeira, dedicada ao  pensamento 
antropológico do autor, seguida de outra, atinente às suas reflexões sobre a Justiça e uma 
terceira, respeitante ao Direito, onde o posicionamos face à Justiça e no seu lugar na sociedade. 
Terminamos com um capítulo conclusivo no qual destacamos os aspetos essenciais a reter do 
anteriormente analisado e nos pronunciamos sobre o que nos parece ser o Fundamento do 
Direito no seu sistema filosófico. 
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Abstract: In this paper we sought to analyze Paul Ricoeur’s legal and philosophical works, in 
order to understand where lays the Foundation of his Legal System. To that end, we divided 
our investigation in three moments: a first one dedicated to the author’s anthropological 
thought, a second part where we take hold of his considerations on Justice, and a third section 
concerning his understanding on Law and its place along with Justice. We end with a synthesis 
of all the major topics previously covered and concluding with what we deem to be the 
Foundation of his Legal System. 


