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IV CURSO PÓS-GRADUADO DE APERFEIÇOAMENTO EM  

DIREITO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DA PROVA 

 

Coordenadores: 

Professora Doutora Maria Fernanda Palma 

Professor Doutor Augusto Silva Dias 

Professor Doutor Paulo de Sousa Mendes 

 

PROGRAMA 

 

ANO LETIVO DE 2013-2014 

 

I. Investigação criminal no Estado de Direito  

 

21 de setembro de 2013 – 1.ª sessão 

Estado de Direito e investigação criminal: lógica, justificação e limites de 

constitucionalidade  

Prof.ª Doutora Maria Fernanda Palma 

Novas tecnologias, novos paradigmas da investigação criminal e Estado de Direito 

Prof. Doutor Augusto Silva Dias 

 

28 de setembro de 2013 - 2.ª sessão 

A incerteza factual e os standards de prova 

Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes  

Evolução histórica da investigação criminal em Portugal  

Prof.ª Doutora Sílvia Alves 

Os modelos de prova: as diferentes racionalidades  

Mestre Rui Soares Pereira 

 

 

II. Os elementos do crime no âmbito da investigação criminal  

 

5 de outubro de 2013 - 3.ª sessão 

Teoria geral da infração e investigação criminal 

O dolo como elemento de facto e respetiva prova em julgamento  

Prof.ª Doutora Maria Fernanda Palma  

O nexo de causalidade e respetiva prova em julgamento 

Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes  

 

12 de outubro de 2013 - 4.ª sessão 

O papel do investigador e do julgador na prova da inimputabilidade.  

Prof.ª Doutora Carlota Pizarro Almeida 
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Problemas de consentimento no âmbito dos crimes contra a liberdade sexual 

Mestre Vânia Costa Ramos 

Os limites da tentativa e a sua importância no âmbito da investigação criminal e das acções 

preventivas 

Prof.ª Doutora Helena Morão 

 

19 de outubro de 2013 - 5.ª sessão 

Comparticipação e criminalidade: coautoria e cumplicidade 

Prof.ª Doutora Helena Morão 

Comparticipação e criminalidade: instigação e autoria mediata 

Mestre Maria da Conceição Valdágua 

O uso legítimo da força e das armas por parte das forças policiais 

Dr. João Raposo 

 

 

III. Crimes em especial e investigação criminal 

 

26 de outubro de 2013 - 6.ª sessão 

Os estados emocionais (modificações da culpa) e a investigação criminal dos homicídios  

Prof. Doutor João Curado Neves  

Os problemas tradicionais da prova no homicídio 

Prof.ª Doutora Carlota Pizarro de Almeida  

Crimes contra a autodeterminação sexual 

Mestre Inês Ferreira Leite 

 

2 de novembro de 2013 – 7.ª sessão 

Violência doméstica 
PAINEL:  
Prof.ª Doutora Carlota Pizarro de Almeida 

Mestre Elza Pais (a confirmar) 
Representante da APAV (a confirmar) 
 
9 de novembro de 2013 – 8.ª sessão 

Tráfico de pessoas 
PAINEL: 
Prof. Doutor Paulo Sousa Mendes 
Juiz Conselheiro Dr. Gabriel Catarino  
Representante do SEF (a confirmar) 
 
16 de novembro de 2013 – 9.ª sessão 

Manipulação de mercado  

Prof. Doutor Frederico de Lacerda da Costa Pinto  

Crimes fiscais: problemas ligados à investigação  

Procurador da República Dr. Carlos Adérito Teixeira  



 

I nstituto 

D ireito 

P enal 

C iências 

C riminais 
 

 

 

 3 

 

A prova do facto da pessoa coletiva 

Mestre Teresa Quintela de Brito 

 

23 de novembro de 2013 - 10.ª sessão 

A função do crime de branqueamento de capitais no âmbito da investigação criminal e as 

dificuldades probatórias  

Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes 

Cooperação internacional judiciária e policial para combate à criminalidade económica: 

em especial, o branqueamento de capitais  

Procurador da República Dr. Jorge Costa 

 A função do crime de associação criminosa no âmbito da investigação criminal da 

criminalidade económica e financeira 

Prof.ª Doutora Margarida Silva Pereira 

 

30 de novembro de 2013 - 11.ª sessão 

Combate ao lucro ilícito 

Prof. Doutor Augusto Silva Dias 

A perda alargada de bens e a recuperação de activos  

Procurador da República Dr. Carlos Adérito Teixeira 

Crimes económicos e financeiros em articulação com as principais necessidades da 

investigação criminal: o problema dos off-shores 

Mestre João Matos Viana 

 

IV. O objecto da investigação criminal enquanto prova do crime: o conceito 

processual penal de prova e o Direito probatório em articulação com a prática da 

investigação criminal   

 

7 de dezembro de 2013 - 12.ª sessão 

Orientações de política criminal e responsabilidade política do PGR  

Procuradora-Geral Adjunta Dr.ª Francisca van Dunem  

Autonomia técnica e táctica das polícias  

Ministério Público - Dr. João Batista  

Cooperação entre polícias na produção da prova  

Polícia Judiciária  

 

14 de dezembro de 2013 - 13.ª sessão 

Nemo tenetur se ipsum accusare  

Prof. Doutor Augusto Silva Dias  

Constituição de arguido  

Mestre Rui Patrício 

O estatuto processual do dirigente da pessoa coletiva 

Mestre Teresa Quintela de Brito 
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21 de dezembro de 2013 - 14.ª sessão 

Reconhecimento 

Juiz Desembargador Dr. Carlos de Almeida  

Meios de prova: reconstituição do facto e prova pericial  

Polícia Judiciária  

Medidas cautelares e de polícia e sua repercussão na investigação criminal  

Mestre João Gouveia de Caires  

 

4 de janeiro de 2014 - 15.ª sessão 

Prova e monitorização eletrónica de arguidos 

Dr. Nuno Caiado 

Novas tecnologias e prova: em especial, localização celular e georreferenciação 

Polícia Judiciária 

O regime legal das escutas telefónicas e a sua repercussão na prova 

Prof. Doutor Francisco Aguilar 

 

11 de janeiro de 2014 - 16.ª sessão 

O depoimento indireto e a legalidade da prova 

Prof. Doutor Frederico da Costa Pinto 

Valor probatório da confissão 

Mestre Rui Soares Pereira 

A utilidade da colaboração do coarguido na investigação criminal e limites à valoração 

probatória 

Mestre Inês Ferreira Leite 

Técnicas de validação da prova testemunhal 

Mestre João Gouveia de Caires 

 

18 de janeiro de 2014 - 17.ª sessão 

A relevância das declarações anteriores ao julgamento 

Prof. Doutor Paulo Dá Mesquita 

A valoração da prova 

Juiz Desembargador Dr. Carlos de Almeida 

O juízo probatório na sentença 

Mestre Rui Soares Pereira 

 

25 de janeiro de 2014 - 18.ª sessão 

Buscas e apreensões 

PAINEL: 

Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes 

Paulo de Sá e Cunha (a confirmar) 

Representante do Ministério Público (a confirmar) 

Magistrado Judicial (a confirmar) 
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1 de fevereiro de 2014 - 19.ª sessão 

Os limites ao dever de colaboração e repercussões no âmbito da investigação criminal 

Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes 

As proibições de prova: o efeito à distância e necessidade de seguir caminhos alternativos 

de prova de investigação criminal 

Mestre Helena Morão 

Esferas de reserva da vida privada, tutela penal e novas tecnologias 

Mestre Miguel Prata Roque 

 

8 de fevereiro de 2014 - 20.ª sessão 

Buscas on-line 

Prof. Doutor Augusto Silva Dias 

Acesso aos autos 

Mestre Raul Soares da Veiga 

Os direitos de terceiro e o regime jurídico das apreensões para investigação criminal 

Mestre Vânia Costa Ramos 

 

15 de fevereiro de 2014 - 21.ª sessão 

Cibercrime 
PAINEL 
Prof. Doutor Augusto Silva Dias 
Prof. Doutor Paulo Sousa Mendes 
Mestre Vânia Costa Ramos 

 

22 de fevereiro 2014 - 22.ª sessão 

Recurso a agentes infiltrados e eficácia da investigação criminal: a protecção de 

testemunhas  

Dr. Carlos Pinto de Abreu  

O registo de som e imagem e as escutas ambientais  

Mestre João Gouveia de Caires 

Vigilância policial  

Mestre António Sol  

 

1 de março de 2014 - 23.ª sessão 

Alterações ao Código de Processo Penal: experiência de aplicação 

PAINEL: 

Juiz Desembargador António João Latas 

Dr. Rui do Carmo (a confirmar) 

Dr. Carlos Pinto de Abreu  

 

 

 



 

I nstituto 

D ireito 

P enal 

C iências 

C riminais 
 

 

 

 6 

 

V. Sujeitos da investigação criminal: poderes e deveres (estudo do Direito regulador 

da actividade do Ministério Público e das Polícias)  

 

8 de março de 2013 - 24.ª sessão 

Estatuto do MP, hierarquia interna e eficácia da perseguição penal  

Procuradora-Geral Adjunta Dr.ª Francisca van Dunem  

Investigação criminal, prevenção e intelligence 

Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes  

 

 

VI. Cooperação Internacional e Europeia 

 

15 de março de 2013 - 25.ª sessão 

Cooperação Judiciária na União Europeia 

Prof.ª Doutora Constança Urbano de Sousa  

Obtenção de prova no contexto transnacional na União Europeia  

Mestre Vânia Costa Ramos 

 

 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

Inscrições (1.ª fase): até 16 de setembro de 2013 
 
Tempo letivo: 2 semestres letivos 

Carga horária do curso: 300 horas, repartidas do seguinte modo: 

- Tempo letivo: 100 h 

- Projecto de relatório e investigação orientada: 60 h 

- Relatório: 140 h 

Avaliação: apresentação de um projeto de relatório no primeiro semestre e elaboração do 

relatório no final do segundo semestre. O relatório deverá ter um máximo de 50 páginas, 

obedecendo ao formato A4, letra 12, espaço e meio. 

Créditos: 7,5 ECTS, que corresponde a equivalência da disciplina de Direito Processual 

Penal no Curso de Mestrado Profissionalizante em Ciências Jurídico-Forenses da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para quem se inscrever e concluir a 

avaliação com aproveitamento. 

 
- Propina geral: 1.560 Euros, que podem ser pagos em três prestações iguais (520 Euros 
x 3). A primeira prestação deverá ser paga no ato da inscrição, a segunda e a terceira 
durante o curso, até às datas a definir antes do seu início do Curso.  
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- Pagamento inicial a pronto: desconto de 10% sobre o valor da propina geral: 1404 
Euros. 
 
- Propina especial para polícias e funcionários da PJ: 990 a 1050 Euros. 
 
- Propina reduzida para os licenciados no ano 2011-2012 ou posterior, os Advogados e 
Advogados-estagiários inscritos no CDL-OA, os Auditores de Justiça do CEJ, os Juízes e os 
Magistrados do Ministério Público que façam prova de uma dessas condições terão um 
desconto de €300, se optarem pelo pagamento integral inicial: 1260 Euros. 

- Aulas e conferências avulsas: aceitam-se inscrições em aulas ou conferências avulsas 
mediante o pagamento de 100 Euros por sessão, aula ou conferência, sendo essa 
participação certificada. Para polícias e funcionários da PJ o preço é de 70 Euros.  

 
- Estes descontos não são cumuláveis e dependem da entrega de um documento 
comprovativo da situação respetiva. 
 
- Horário: As aulas regulares decorrem aos Sábados, das 9h00m às 13h00m, na Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa. 
 
- Início/termo das aulas: setembro/outubro de 2013 a março/abril de 2014 
 
- Avaliação: opcional e a confirmar, mediante a apresentação de um tema a tratar num 
relatório, mediante aprovação da coordenação do curso e nomeação de um Professor 
Orientador. O relatório deverá ter um máximo de 50 páginas, obedecendo ao formato A4, 
letra times new roman tamanho 12, parágrafo a um espaço e meio (tamanho 10 e 
parágrafo a um espaço em rodapé). Data limite para entrega do relatório: 31 de julho 
de 2014. 
  
- Créditos ECTS: Atribuição de 7,5 créditos a quem concluir a avaliação com 
aproveitamento – dependente, no entanto, de um processo de aprovação a realizar nos 
Órgãos próprios da Universidade de Lisboa.  
 
- Requisito para emissão de certificado de frequência do Curso: Licenciatura. 
 
- Número mínimo de presenças nas aulas, para efeitos de emissão de certificado de 
frequência: 13 presenças em 25 das sessões previstas, independentemente de 
apresentação de justificação. 
 
 

Notas:  
 O Programa pode ser objeto de alterações pontuais.  
 O início do curso pode ser adiado, observando-se, em qualquer caso, os tempos 

letivos e o calendário escolar 2013-2014. 
 As intervenções serão seguidas debate.  
 O IDPCC reserva-se o direito de alterar o horário, em situações imprevistas 

estranhas à Coordenação do Curso. 
 Número mínimo de inscrições, para que o Curso abra: 25. 
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 Número máximo de inscrições, por ordem de chegada ao IDPCC: 50. 
 Estes números poderão ser revistos pela Direção do IDPCC. 
 Caso o Curso não se realize, serão devolvidas as propinas pagas. 

 
 

 

 


