Curso Pós-Graduado
DIREITO PENAL E MEDICINA: AS GRANDES QUESTÕES
CRIMINAL LAW AND MEDICINE: THE BIG ISSUES
PROGRAMA/ PROGRAMME
5 Fevereiro/February – 12 Março/March 2022
5 Fev./Feb.

SESSÃO INAUGURAL
Inaugural Session
10 h

Jonathan Herring
12 Fev./Feb.

Fundamentos Filosóficos e Éticos da Medicina
Philosophical and Ethical Foundations of Medicine

Procura-se estabelecer a relação das grandes conceções filosóficas com a Medicina
como atividade eticamente fundada
Establish the relationship between great philosophical conceptions with Medicine as an
ethically founded activity

I.
II.
III.
IV.

9.00-9.50
Da Ética das Virtudes à Ética do Cuidado na Medicina/From the ethics of virtues
to the ethics of care in medicine - Maria Fernanda Palma
10.00-10.50
Utilitarismo e Consequencialismo na Medicina/Utilitarianism and
Consequentialism in Medicine - Rui Pereira
11.00-11.50
Erro e Evento Adverso: Perspetiva do Direito da Medicina/ Error and adverse
event: medical law’s perspective - Maria do Céu Rueff
12.00-12.50
Teorias da Justiça e Medicina/Theories of justice and medicine - Maria Fernanda
Palma
19 Fev./Feb.

As questões fraturantes no Direito e Medicina
Fracturing issues in Law and Medicine

Procura-se uma discussão atual das grandes questões que envolvem opções éticojurídicas fundamentais
A current discussion of major issues involving fundamental ethical-legal options is sought

I.

9.00-9.50
Autonomia e Heteronomia: o conflito e a solução nas decisões médicas sem

II.

III.

IV.

consentimento capaz e consciente/Autonomy and heteronomy: conflict and the
solution in medical decisions without capable and conscious consent - Maria
Fernanda Palma
10.00-10.50
Privacidade e interesse público na saúde: o conflito entre o direito à privacidade
e a proteção da saúde de terceiros ou da comunidade/Privacy and public interest
in health: the conflict between the right to privacy and the protection of the
health of others or the community - Helena Morão
11.00-11.50
Escassez de recursos e políticas de saúde: conflito de interesses e conflito de
deveres/Scarcity of resources and health policies: conflict of interests and conflict
of duties - Maria do Céu Machado
12.00-12.50
Direito Civil e Medicina/Civil Law and Medicine - André Pereira
26 Fev./Feb.

As questões fraturantes no Direito e Medicina (continuação)
Fracturing issues in Law and Medicine

Procura-se uma discussão atual das grandes questões que envolvem opções éticojurídicas fundamentais
A current discussion of major issues involving fundamental ethical-legal options is sought

I.
II.
III.

IV.

9.00-9.50
Cuidados médicos em situações extremas: dos intensivos aos paliativos/ Medical
care in extreme situations: from intensive to palliative - Rui Tato Marinho
10.00-10.50
O princípio e o fim da vida como critérios da Medicina e do Direito/The beginning
and the end of life as criteria of medicine and law - Teresa Quintela de Brito
11.00-11.50
Os limites do humano e a potenciação das capacidades do corpo/The limits of
the human and the enhancement of the body's capabilities - Catarina Abegão
Alves/Vanessa Pelerigo
12.00-12.50
Feminismo e Medicina/Feminism and Medicine - Inês Ferreira Leite

5 Março./Março

As questões permanentes
The permanent issues

Procura-se uma visão formativa e problematizadora sobre o encontro entre O Direito
Penal e a Medicina
A formative and problematizing view of the encounter between Criminal Law and Medicine is
sought

I.
II.
III.
IV.

9.00-10.00
Os critérios jurídicos das legis artis e os critérios médicos/The legal criteria of
legis artis and medical criteria - Mafalda Moura Melim/Wagner Marteleto Filho
10.00-11.00
Ética Hipocrática/ Hippocratic ethics - Ricardo Tavares da Silva
11.00-12.00
Terapêuticas não convencionais e responsabilidade penal /Non-conventional
therapies and criminal liability - António Brito Neves
12.00-13.00
Os limites da experimentação em Medicina/The limits of experimentation in
medicine - João Matos Viana
12 Março/March

A mente no Direito e na Medicina
The mind in Law and Medicine

A mente é um conceito complexo paras as ciências que o Direito reconfigura conforme
os seus fins. Procura-se a problematização das relações entre o Direito e as Ciências
da Mente
The mind is a complex concept for the sciences that the law reconfigures according to its
purposes. Here it is intended to problematize the relations between law and the sciences of the
mind

I.
II.

III.
IV.

9.00-9.50
A neuroética e o neurodireito/Neuroethics and the neurolaw - Maria Fernanda
Palma/Luís Madeira (a confirmar)
10.00-10.50
As grandes controvérsias sobre as perturbações mentais e a capacidade de
culpa/The major controversies about mental disorders and the capacity for guilt
Maria Fernanda Palma/Maria Luisa Figueira/Rita do Rosário
11.00-11.50
Consciência e responsabilidade/Consciousness and responsibility
Maria Fernanda Palma/Maria Luisa Figueira/Helena Morão -12.00-12.50
A Medicina e a reinserção social/Medicine and social reintegration - Inês Ferreira
Leite/Vanessa Pelerigo

Coordenação Científica / Scientific Coordination
Maria Fernanda Palma
Maria Luisa Figueira
Helena Morão
Maria do Céu Rueff

Oradores / Speakers
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