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FORMAÇÃO ACADÉMICA 

a. 7 de Novembro de 2013: doutoramento em Direito, na especialidade de 
Ciências Jurídico-Criminais, com “distinção e louvor” (18 valores), pela 
Universidade de Lisboa, na sequência da defesa pública da dissertação 
intitulada Domínio da organização para a execução do facto: responsabilidade penal de 
entes colectivos, dos seus dirigentes e “actuação em lugar de outrem”, perante um júri 
constituído pelos Professores Doutores Pedro Romano Martinez (Presidente por 
delegação do Senhor Reitor), José de Faria Costa (Arguente), Maria Teresa 
Pizarro Beleza (Arguente), Maria Fernanda Palma (Orientadora), António 
Menezes Cordeiro, Augusto Silva Dias e Paulo de Sousa Mendes (vogais). 
 

b. 30 de Abril de 1996: provas de Mestrado em Ciências Jurídicas, na Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, que consistiram na discussão pública da 
tese intitulada, A tentativa nos crimes comissivos por omissão: um problema de 
delimitação da conduta típica, perante um júri constituído pelos Professores 
Doutores Maria Fernanda Palma (Orientadora), Teresa Pizarro Beleza 
(Arguente), José de Oliveira Ascensão (Presidente), José de Faria Costa 
(Arguente) e Rui de Albuquerque. Provas que concluiu com a classificação final 
de 17 valores. 

 
a. Ano lectivo de 1991/1992: frequência, na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, do Curso de Mestrado/Área de Ciências Jurídicas, que 
concluiu com média de 16,33 valores (Direito Civil, sob orientação do Professor 
Doutor José de Oliveira Ascensão: 16 valores; Direito Processual Civil, sob 
orientação do Professor Doutor Miguel Teixeira de Sousa: 16 valores; e Direito 
Internacional Público, sob orientação do Professor Doutor Armando Marques 
Guedes: 17 valores). 
 

b. Novembro de 1990/Janeiro de 1991: admissão como assistente-estagiária da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, após entrega e discussão 
pública do trabalho intitulado Crime praticado em estado de inimputabilidade auto-
provocada por via do consumo de álcool ou drogas (contributo para uma análise do art. 
282 do Código Penal à luz do princípio da culpa). 
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c. Dezembro de 1988: licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa, com a 
classificação de 15 valores. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
1. Experiência pedagógica 

 
a. Ano lectivo de 1988/1989: pela mão do Conselheiro José de Sousa Brito, início 

da carreira docente na Universidade Lusíada de Lisboa, onde permaneceu até 
ao ano lectivo de 1997/1998. Aí leccionou Filosofia do Direito (como assistente 
e, depois, como assistente com regência), Direito Penal I (actualmente Teoria da 
Lei Penal e Teoria do Crime) e Direito Penal II (Crimes em Especial), sob 
orientação do Conselheiro José de Sousa Brito, dos Professores Doutores Maria 
Fernanda Palma e Augusto Silva Dias, bem como dos Mestres Maria da 
Conceição Santana Valdágua e Rui Carlos Pereira. 

 
b. Desde o ano lectivo de 1989/1990 até 30 de Abril de 2004: monitora, 

assistente-estagiária e assistente na Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, onde leccionou Direito Penal I, Direito Penal II (actual Direito Penal 
III), Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito Civil, sob a orientação dos 
Professores Doutores José de Oliveira Ascensão, Pedro Soares Martinez, Maria 
Fernanda Palma, Pedro Pais de Vasconcelos e Augusto Silva Dias, bem como 
dos Mestres Teresa Serra e Maria da Conceição Santana Valdágua.  

 
c. Nos últimos anos de vigência do contrato de assistente da Faculdade de Direito 

de Lisboa, regeu as disciplinas de licenciatura de Direito Penal I (actualmente 
Teoria da Lei Penal e Teoria do Crime) e Direito Penal II (actual Direito Penal 
III ou Crimes em Especial).  

 
d. Com base nas lições proferidas na disciplina de Direito Penal II, organizou e 

participou na obra Direito Penal. Parte Especial: Lições, Estudos e Casos, em 
coautoria com PAULO SARAGOÇA da MATTA/JOÃO CURADO 
NEVES/HELENA MORÃO, Coimbra: Coimbra Editora, 2007. 

 
e. Maio de 2001: o Conselho Científico da Faculdade de Lisboa da Universidade 

de Lisboa votou um louvor à equipa docente da disciplina de Direito Penal II, 
no 2.º Semestre do ano lectivo de 2000/2001, constituída pela própria e pelo 
Mestre Paulo Saragoça da Matta.  

 
f. Desde o ano lectivo de 2012/2013 até à presente data: Professora Auxiliar 

convidada na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com as 
regências de Teoria da Lei Penal (1.º Ciclo) e de Crimes em Especial (1.º e 2.º 
Ciclos), sob orientação da Professora Doutora Teresa Pizarro Beleza. 

 
g. No ano lectivo de 2012/2013, foi assistente convidada na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, nas disciplinas de Direito Penal I e Direito Penal II, 
colaborando com a Professora Doutora Maria Fernanda Palma. 
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h. Desde o ano lectivo de 2013/2014 até à presente data: Professora Auxiliar 
convidada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nas disciplinas 
de Direito Penal I e Direito Penal II, colaborando com a Professora Doutora 
Maria Fernanda Palma. 

 
i. Faculdade de Direito de Lisboa, desde o ano lectivo de 2014-2015 até à data, 

regência da disciplina de Direito Penal IV, Responsabilidade penal de entes 
colectivos (aspectos substantivos e processuais) do mestrado em Ciências Jurídico-
Forenses. 
 

2. Investigação e cooperação científica 
 

a. 10 de Abril de 2016: participação na Jornada Diocesana da Juventude, organizada 
pelo Patriarcado de Lisboa em Cascais. 
 

b. Desde Março 2016: Membro do Conselho Editorial da Revista de Regulação e 
Concorrência.  
 

c. 18 de Março de 2016: participação na Acção de Formação Contínua A18 – 
Crimes negligentes e, em especial, a negligência médica, organizada pelo Centro de 
Estudos Judiciários.   

 
d. 2 de Fevereiro de 2016: participação no II Colóquio de Direito Luso-Brasileiro, 

organizado pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa.  

 
e. Setembro-Outubro de 2015: Organização do I Curso de Pós-Graduação sobre Law 

Enforcement, Compliance e Direito Penal nas actividades bancária, financeira e 
económica (Centro de Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais/ 
Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa). 

 
f. 8 de Outubro de 2015: participação no 4.º Curso de Formação para Juízes em 

Direito da Concorrência, Workshop “A actualidade do controlo judicial do public 
Enforcement da concorrência em Portugal” (Instituto de Direito Económico, 
Financeiro e Fiscal e Instituto Europeu, ambos da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa).  

 
g. 21 e 22 de Maio 2015: participação na Conferência internacional mente e 

responsabilidade. Filosofia, Ciências e Direito Penal (Centro de Investigação de 
Direito Penal e Ciências Criminais/Instituto de Direito Penal e Ciências 
Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), como relatora 
da Sessão IV.  

 
h. 15 de Junho de 2015: participação no Curso Direito (do) Animal (Instituto de 

Ciências Jurídico Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).  
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i. 4 a 6 de Fevereiro de 2015: participação na Conferência Crimes Económicos e 
Financeiros e Corrupção (Centro de Investigação de Direito Penal e Ciências 
Criminais/Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa em colaboração com o Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil). 

 
j. 7 de Fevereiro de 2015: participação no Curso de Direito Sancionatório 

Administrativo (Instituto de Ciências Jurídico-Políticas/Centro de Investigação 
de Direito Público e Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais/Centro de 
Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais, todos da Faculdade de 
Direito de Lisboa). 
 

k. 2 de Dezembro de 2014: participação no Colóquio Convenção de Istambul e 
Código Penal. Criminalidade de Género (Centro de Investigação de Direito Penal e 
Ciências Criminais/Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa). 

 
l. Desde Dezembro de 2014 até à data, Membro do Conselho Editorial da Revista 

Anatomia do Crime. Revista de Ciências Jurídico-Criminais. 
 

m. Julho de 2014: nomeação para os júris das provas orais do 31.º Concurso de 
acesso à magistratura, via académica.  

 
n. Junho de 2014: coorganização, juntamente com a Mestre Vânia Costa Ramos, 

do I Curso de Outono sobre Direito Penal da Pessoa Colectiva (Centro de 
Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais/Instituto de Direito Penal e 
Ciências Criminais da Faculdade de Direito de Lisboa), que decorreu de 6 a 27 
de Outubro de 2014. 

 
o. Janeiro-Fevereiro de 2013: Organização do I Curso Pós-Graduado de 

Aperfeiçoamento sobre Direito Penal das Pessoas Colectivas, coordenado pelos 
Professores Doutores Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias e Paulo de 
Sousa Mendes, que decorreu de Abril a Junho de 2013. 
 

p. Novembro de 2013: representação da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, nas Jornadas de Direito Criminal. Os 10 anos do Código Penal de Cabo Verde 
(Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais. Cidade da Praia-Cabo 
Verde). 

 
q. Desde 2013 até à presente data é investigadora do Grupo Criminalia, do CEDIS 

(Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade) da 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, envolvida nas seguintes 
linhas de investigação: “Novos tempos, novos crimes, novas leis penais?, 
Módulo 1: Crimes contra as pessoas”; e “Contraordenações”. 

 
r. Desde 2013 até à presente data é investigadora (integrada desde 2016) do Centro 

de Investigação em Direito Penal e Ciências Criminais, do Instituto de Direito Penal 
e Ciências Criminais da Faculdade de Direito de Lisboa, envolvida nas 
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seguintes linhas de investigação:  “Direito Penal e novas áreas do conhecimento 
sobre comportamento humano” e “Perspectivas sobre a sociedade, crise 
económico-financeira e modelação da reacção penal”. 
 

s. Sob orientação do Professor Doutor José de Faria Costa, elaborou o relatório 
nacional para o XVIIIth International Congress of Comparative Law, intitulado 
Criminal and administrative liability of collective entities in Portugal – National Report, 
Washington (D.C.), July 26th, 2010. 

 
t. De 2005-2009, foi bolseira de doutoramento da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia. 
 

u. Associada e docente do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da 
Faculdade de Direito de Lisboa, desde Março de 2008 até à presente data. 

 
v. Associada do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, desde Fevereiro de 2007. 
 

w. Maio de 2008: participação, a convite do Professor Doutor José de Faria Costa, 
no Colóquio O Direito Penal e o Direito Processual Penal face aos desafios do nosso 
tempo, organizado pela Universidade Lusófona do Porto. 

 
x. 18 a 22 de Abril de 2005: a convite do Mestre Jorge Carlos Fonseca e do Prof. 

Doutor Augusto Silva Dias (então director do Departamento de Cooperação da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), leccionou, como cooperante 
da Faculdade de Direito de Lisboa, na Cidade da Praia/República de Cabo 
Verde, um curso de pós-graduação sobre Crimes contra o património no Código 
Penal português e no Código Penal de Cabo Verde, organizado pelo Instituto 
Superior de Ciências Jurídicas e Sociais na Cidade da Praia. 

 
y. Colaboradora permanente da Revista Portuguesa de Ciência Criminal, desde Julho 

de 2004. 
 

z. Colaboradora permanente da Lex Medicinae – Revista Portuguesa de Direito da 
Saúde, do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, desde Março de 2003. 

         
3. Consultoria 

 
Júris consultora, com pareceres dados a entidades privadas nas seguintes matérias 

principais:  
• Direito Penal eleitoral: autonomia regional, inconstitucionalidade e princípio 

da conexão entre crime e pena.  
• «Viagens dos deputados»: burla, unidade e pluralidade infracções, crime 

continuado, prazo de prescrição do procedimento criminal, sucessão de normas 
sobre prescrição.  

• Crimes de “violação leges artis”, “recusa de médico” e de “homicídio por 
omissão”: problemas de tipicidade e imputação objectiva. 
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• Crimes de “abuso de confiança”, “burla”, “subtracção de documento” e 
“falsificação de documento”, erro sobre a factualidade típica e erro sobre a 
ilicitude. 

• Crimes contra o património: problemas de tipicidade, responsabilidade de 
titulares órgãos da pessoa jurídica, concurso de crimes e prescrição do 
procedimento criminal. 

• Responsabilidade penal de pessoas jurídicas e dos seus dirigentes por crime 
fiscal. 

• Branqueamento de capitais e aplicação da lei penal no tempo. 
 
Membro da Bolsa de Pareceristas do Gabinete de Consultoria Jurídica da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, desde 2015 até à presente data. 
 

4. Conferências 
 
Jornada Diocesana da Juventude, organizada pelo Patriarcado de Lisboa. Conferência 

n.p.: “Olho por olho, dente por dente? Uma visão cristã da justiça, em particular da 
justiça penal” (Cascais, 10 de Abril de 2016). 

 
Conferencista nas áreas do Direito Penal e do Direito Processual Penal em diversos 

cursos de pós-graduação, organizados pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
pelo Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais, pelo Instituto de Direito do Trabalho, 
pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e pelo Instituto de Direito Brasileiro, todos estes, 
Institutos da Faculdade de Direito de Lisboa, bem como pelo Centro de Estudos 
Judiciários (Lisboa), Centro de Investigação de Direito Privado (Faculdade de Direito de 
Lisboa) e Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (Cidade da Praia/Cabo Verde). 
Assim sucedeu com: 

 
• III Curso sobre Direito da Medicina e Justiça Penal, organizado pelo Centro de 

Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais/Instituto de Direito Penal e 
Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
Conferência n.p.: “Recusa de tratamento e crimes omissivos, em especial a 
recusa de tratamento do doente e a omissão do médico” (Maio 2016). 
 

• I Jornadas do Núcleo de Estudos Humanitários, Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Conferência n.p.: “Direito Penal do Inimigo: 
manifestações na Lei portuguesa de Combate ao Terrorismo (Lei n.º 52/003) e 
justificação do abate de aviões civis usados por terroristas” (Maio 2016) 

 
• A Acção de Formação Contínua A18 – Crimes negligentes e, em especial, a 

negligência médica, organizada pelo Centro de Estudos Judiciários. Conferência 
n.p.: “Recusa de tratamento (pelo médico e pelo paciente) e crimes omissivos” 
(Março 2016).   
 

• O II Colóquio de Direito Luso-Brasileiro, organizado pelo Centro de Investigação 
de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
Conferência n.p.: “Compliance, ‘cultura empresarial’ e culpa da pessoa jurídica” 
(Fevereiro de 2016). 
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• O I Curso de Pós-Graduação sobre Law Enforcement, Compliance e Direito Penal nas 

actividades bancária, financeira e económica, organizado pelo Centro de 
Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais/Instituto de Direito Penal e 
Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
Conferência n.p.: “Compliance, ‘cultura corporativa’ e culpa da pessoa jurídica. 
Transformação, fusão e cisão: responsabilidade da pessoa jurídica” (15 de 
Dezembro de 2015) 

 
• O Curso Direito (do) Animal, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico 

Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Conferência n.p.: 
“Crimes de maus-tratos e de abandono de animais de companhia: Direito Penal 
Simbólico?” (Junho 2015).  

 
• A Conferência Internacional mente e responsabilidade. Filosofia, Ciências e Direito 

Penal, organizada pelo Centro de Investigação de Direito Penal e Ciências 
Criminais/Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. Relatório da Sessão IV: “A linguagem e a 
lógica da adscrição de responsabilidade” (22 de Maio de 2015). 

 
• A Conferência Crimes Económicos e Financeiros e Corrupção, organizada pelo 

Centro de Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais/Instituto de 
Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa em colaboração com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil. Conferência n.p.: “Responsabilidade penal das pessoas colectivas, 
Corporate Governance e Compliance” (6 de Fevereiro de 2015) 

 
• O Curso de Direito Sancionatório Administrativo, organizado pelo Instituto de 

Ciências Jurídico-Políticas/Centro de Investigação de Direito Público e pelo 
Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais/Centro de Investigação de 
Direito Penal e Ciências Criminais, todos da Faculdade de Direito de Lisboa. 
Conferência n.p.: “Responsabilidade das pessoas colectivas pelo ilícito 
administrativo” (Fevereiro de 2015). 
  

• O Colóquio Convenção de Istambul e Código Penal [Criminalidade de Género], 
organizado pelo Centro de Investigação de Direito Penal e Ciências 
Criminais/Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. Conferência n.p.: “Penas ‘alternativas’, 
penas acessórias e vigilância electrónica: adequação e prevenção em alternativa à 
pena de prisão, ou mero adiar de um desfecho fatal? O paradigmático caso de 
Manuel ‘Palito’” (2 de Dezembro de 2014).  

 
• O I Curso de Outono sobre Direito Penal da Pessoa Colectiva (Centro de 

Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais/Instituto de Direito Penal e 
Ciências Criminais, 6 a 27 de Outubro de 2014). Conferências (n.p.): 
“Responsabilidade penal das pessoas colectivas: fundamentos, critérios e 
limites” (6.10.2014); “Imputação, justificação e desculpa do facto da pessoa 
colectiva” (9.10.2014); “Responsabilidade penal em grupos de empresas: 
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situações e critérios de atribuição de responsabilidade penal à filial e/ou à 
empresa-mãe de um grupo” (13.10.2014); e “Relevância dos mecanismos de 
Compliance na responsabilização penal das pessoas colectivas e dos seus 
dirigentes” (27.10.2014, esta publicada no n.º 0 da Revista Anatomia do Crime).  

 
• O Curso de Especialização. Temas de Direito Penal e Processual Penal, Centro de 

Estudos Judiciários. Conferência n.p.: “O estatuto processual do dirigente da 
pessoa colectiva no processo-crime contra esta instaurado” (Maio de 2014). 

 
• O I (2014) e II (2015) Cursos sobre Direito da Medicina e Justiça Penal, 

coordenados pelos Professores Doutores Maria Fernanda Palma, Augusto Silva 
Dias e Paulo de Sousa Mendes. Conferências n.p.: “A saúde como bem jurídico-
penal. Perspectivas de Direito comparado” e “Recusa de tratamento e crimes 
omissivos” (respectivamente, Fevereiro e Maio de 2014); “Intervenções e 
tratamentos médico-cirúrgicos, violação das leges artis, tratamento arbitrário: 
perspectivas de Direito comparado” (7.03.2015). 

 
• As Jornadas de Direito Penal Económico, Coordenadas pelos Professores Doutores 

Renato Mello de Jorge Silveira e Fernando Araújo. Conferência n.p.: 
«Responsabilidade penal das pessoas colectivas: fundamentos e critérios de 
imputação» (Fevereiro de 2014). 

 
• As Jornadas de Direito Criminal. Os 10 anos do Código Penal de Cabo Verde, 

organizadas pelo Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais na Cidade da 
Praia. Conferência n.p.: “Responsabilidade penal das pessoas colectivas no 
Código Penal português e cabo-verdiano” (Novembro de 2013) 

 
• O Curso de Criminalidade Económico-Financeira, Centro de Estudos Judiciários. 

Conferência n.p.: «Autoria e participação em organizações empresariais 
complexas» (Janeiro de 2013). 

 
• O I Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento sobre Direito Penal das Pessoas Colectivas, 

coordenado pelos Professores Doutores Maria Fernanda Palma, Augusto Silva 
Dias e Paulo de Sousa Mendes (Abril-Junho de 2013). Conferências n.p.: 
«Responsabilidade penal das pessoas colectivas: fundamentos e critérios de 
imputação» (Abril de 2013) e «Responsabilidade penal em grupos de empresas: 
situações e critérios de atribuição de responsabilidade penal à filial e/ou à 
empresa-mãe do grupo» (Maio de 2013). 

 
• O I (2009-2010), II (2010-2011) e IV (2013-2014) Cursos de Direito da Investigação 

Criminal e da Prova, coordenados pelos Professores Doutores Maria Fernanda 
Palma, Augusto Silva Dias e Paulo de Sousa Mendes, cujas conferências se 
encontram publicadas, à excepção das proferidas no referido IV Curso, 
intituladas “A prova do facto da pessoa colectiva” (Fevereiro de 2014), e “O 
estatuto processual do dirigente da pessoa colectiva no processo crime contra 
esta instaurado” (Maio de 2014). 
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• O I e II Cursos de Direito Aéreo, coordenados pelo Professor Doutor Dário Moura 
Vicente (2010-2011 e 2011-2012), cujas conferências estão publicadas. 

 
• O I e II Cursos Pós-graduados de Aperfeiçoamento sobre Direito Penal Especial 

(Patrimonial e Económico-Financeiro), coordenados pelo Prof. Doutor Augusto 
Silva (2008-2009 e 2009-2010), cujas conferências se encontram todas 
publicadas. 

 
• O I Curso Pós-Graduado sobre Reforma e Crise do Direito Penal e do Direito Processual 

Penal na Sociedade de Risco, coordenado pela Professora Doutora Maria Fernanda 
Palma (2008-2009), cuja conferência se encontra publicada.  

 
• O I e II Cursos Pós-graduados sobre Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras, 

coordenados pelo Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes (2007-2008 e 2008-
2009), cujas conferências se encontram publicadas.  

 
• O Colóquio O Direito Penal e o Direito Processual Penal face aos desafios do nosso 

tempo, coordenado pelo Professor Doutor José de Faria Costa e organizado pela 
Universidade Lusófona do Porto. Conferência publicada: “Responsabilidade 
criminal das pessoas jurídicas e equiparadas: algumas pistas para a articulação da 
responsabilidade individual e colectiva” (Maio de 2008).  
 

Foi coorganizadora e oradora no 1.º Encontro do Grupo de Professores de Direito e 
Processo Penal “Jorge de Figueiredo Dias”, que teve lugar a 26.10.2012, na Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

 
5. Orientações e arguições de trabalhos de pós-graduação e de teses de mestrado 
 
a. No âmbito dos Cursos de Pós-graduação em que vem participando na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem orientado diversos 
trabalhos, designadamente nas áreas de (i) Responsabilidade penal das pessoas 
colectivas	 (v.g. A responsabilidade criminal das sociedades concessionárias e dos seus 
agentes. Algumas questões de constitucionalidade da Lei do Jogo; Auditorias internas e 
direitos fundamentais dos trabalhadores; Implementação de programas de Corporate 
Compliance à luz do artigo 11.º n.º 6 do Código Penal; Responsabilidade Criminal das 
Instituições de Crédito no Crime de Branqueamento de Capitais; Compliance, cultura 
corporativa e culpa do ente colectivo; Prova da atuação contra ordens ou instruções 
expressas da pessoa coletiva dos crimes), (ii) Crimes com cartões de crédito, e (iii) 
Direito Penal médico (crimes contra a saúde e aspectos clínicos e médico-legais 
da lei de saúde mental). 
 

b. Participa regularmente no Seminário Permanente sobre o Estado e o Estudo do 
Direito (SPEED) da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, como 
comentadora de comunicações apresentadas por Doutorandos dessa Instituição, 
designadamente sobre justiça restaurativa, mediação penal e aborto fetopático. 
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c. Desde 2013 vem integrando júris de provas de mestrado na Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa, como arguente e como vogal, nas 
áreas do Direito Penal e do Direito Processual Penal:  

i. Aplicação de medidas de coacção às pessoas colectivas (arguente);  
ii. A testemunha-vítima e direito de recusa do depoimento, no Código de Processo 

Penal – em especial no crime de violência doméstica (arguente);  
iii. As conversas informais extraprocessuais como meio de prova em processo penal” 

(arguente);  
iv. Relatório de Estágio Curricular no Ministério Público na Comarca de Setúbal 

(arguente);  
v. Relatório de Estágio no Departamento Central de Investigação e Acção Penal 

(arguente);  
vi. Eutanásia Ativa-Volenti non fit iniuria: da sua (in) suficiência. Uma rota para 

o consentimento ultra -qualificado? (orientadora); 
vii. Branqueamento de Capitais: Regime preventivo e repressivo cabo-verdiano 

(orientadora);. 
 

d. Desde 2014 até à data foi arguente e vogal em júris de mestrado na Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, nas áreas de Direito Penal e Direito 
Processual Penal:  

i. Da associação criminosa. A relevância do nº 5 aditado pela Lei n.º 59/2007, 
de 04 de Setembro (arguente);  

ii. A autonomia do ilícito contraordenacional face ao ilícito criminal e concurso de 
infracções (vogal);  

iii. A utilização no processo penal de conhecimentos obtidos através de um ato ilícito 
de particular (vogal);  

iv. A vigilância electrónica: um breve olhar sobre a fiscalização do regime de 
permanência na habitação (vogal);  

v. A prova da criminalidade informática – desafios de um mundo globalizado 
(arguente); Declarações do arguido no processo penal (vogal);   

vi. Nemo Tenetur Se Ipsum Accusare, o sujeito como objeto de prova (arguente);  
vii. A Prova por Reconhecimento no Processo Penal Português - Sobre a 

admissibilidade jurídico-constitucional do reconhecimento de pessoas na fase de 
inquérito (arguente);  

viii. O Ativismo Jurisdicional no julgamento do aborto de fetos anencefálicos: a 
construção de normas penais não incriminadoras no processo como garantia da 
efetividade dos direitos fundamentais (arguente);  

ix. O crime de insolvência dolosa: alguns aspectos de autoria e participação (vogal);  
x. A Criminalização do Enriquecimento Ilícito (arguente);  

xi. A valoração das declarações do arguido prestadas antes da fase de julgamento - 
Análise ao novo regime de 2013 (arguente);  

xii. Liberdade vigiada como meio de ressocialização de delinquentes imputáveis 
perigosos condenados por crimes sexuais (arguente);  

xiii. A protecção de testemunhas no crime organizado (arguente);  
xiv. Os delitos fiscais como crimes antecedentes da lavagem de dinheiro (vogal);  
xv. Novas perspectivas processuais para o Direito Penal Tributário (arguente). 
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e. FDUNL: Orientações de várias dissertações de mestrado e Relatórios de Estágio 
Curricular, entretanto entregues:  

i. Branqueamento de capitais: o regime preventivo e repressivo cabo-verdiano 
(Gracelino Mendes Varela Monteiro);  

ii. Eutanásia Ativa-Volenti non fit iniuria: da sua (in) suficiência. Uma rota para 
o consentimento ultra -qualificado? (Beatriz Fonseca Santos);  

iii. Violência doméstica e concurso homogéneo (Verena Schneeberger);  
iv. Relatório de Estágio Curricular no Observatório do Tráfico de Seres Humanos 

(Rita Gaspar Marto);  
v. Relatório de Estágio Curricular no Tribunal de Execução de Penas de Lisboa 

(Ana Ramos Logrado). 
 

f. FDUNL: é actualmente orientadora da dissertação de Doutoramento de 
Margarida Caldeira, A imputação de responsabilidade contraordenacional nos grupos 
de sociedades em Direito da Concorrência. 
 

g. FDUNL: orienta actualmente a dissertação de mestrado de Diana Catarina 
Ribeiro Miranda (Tráfico de Menores: especificidades e deficiências no Ordenamento 
Jurídico Português).  

	
h. FDL: orientou as dissertações de mestrado em ciências jurídico-forenses, 

entretanto entregues, de: 
 

i. António Branco - A responsabilização penal das pessoas colectivas e o princípio 
“ne bis in idem;  

ii. Sílvia Rossana Silva Santos - O crime de insolvência dolosa. Alguns aspectos de 
autoria e participação;  

iii. Jociara Yanira Correia Cardoso - O princípio do nemo tenetur no contexto da 
sujeição a exames por parte do arguido. 

 
i. FDL: orienta actualmente as dissertações de mestrado em ciências jurídico-

forenses de: 
i. André Goldschmidt Gonçalves - Fraude fiscal e branqueamento de capitais: 

relação de precedência e suas implicações em matéria de prova; 
ii. Luís Máximo - O crime fiscal no âmbito dos grupos de sociedades;  

iii. Carolina Isabel Ribeiro Braga - Nexo de Causalidade como elemento de 
imputação objetiva em Direito Penal Português;  

iv. Joana Margarida Coelho Falé Viegas - A mediação penal; 
José Júlio Mendes Dias - Criminalidade organizada: recuperação de activos 
em Cabo Verde;  

v. Inês Vieira - Alteração substancial de factos nas sociedades em relação de 
grupo; Patrícia Bernardes - Grupos Societários: critérios atributivos de 
responsabilidade penal à sociedade-dominante e/ou à sociedade-dominada);  

vi. Cláudia Zorro - Direito de defesa da pessoa jurídica e estatuto do seu dirigente 
no processo-crime contra ela dirigido, nos casos do artigo 11.º, n.º 2, alíneas a) e 
b) do Código Penal;  

vii. Rui Aido - Cegueira deliberada;  
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viii. Artur Machado Oliveira - Violação dos deveres de controlo e vigilância por 
parte do dirigente da pessoa colectiva;  

ix. Gonçalo Parelho - Direito à não autoincriminação e o dever de colaboração do 
contribuinte com a administração tributária; 

x. Filipa Alexandra Bento dos Santos  - Pessoas colectivas, dever de 
colaboração, não autoincriminação e transferência de informações do processo 
administrativo para o processo penal;  

xi. Madalena Cesteiro - O direito ao silêncio da pessoa colectiva;  
xii. Inês Varela - Imputação objectiva;  

xiii. Joana Guerreiro - ‘Bebé-medicamento’: Que direito(s)?  
 

6. Outras actividades profissionais 
 
a. Advogada com inscrição suspensa na Ordem de Advogados, tendo realizado o 
respectivo estágio sob orientação da Mestre Teresa Serra, no Entreposto Nissan 
(Lisboa). 

 
b. Consultora para as áreas do Direito Penal e do Direito Processual Penal no então 
Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça – GPLP (2004-
2005), onde, entre outros trabalhos: 
• Colaborou na Reforma da Parte Geral do Código Penal, designadamente em 

matéria de penas, medidas alternativas à prisão e medidas de segurança;  
• Integrou [como representante do GPLP] a Comissão que elaborou o terceiro 

Anteprojecto de Lei de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade; e  
• Em representação do GPLP, presidiu à Comissão que preparou o primeiro 

Anteprojecto da Lei do Tribunal da Execução das Penas.  
          Os dois últimos trabalhos, entre outros, serviram de base ao actual Código da 
Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (Lei n.º 115/2009, de 12 de 
Outubro). 
 

PUBLICAÇÕES 
 

Monografias – Autoria 
 

- Crime praticado em estado de inimputabilidade auto-provocada por via do consumo de 
álcool ou drogas (contributo para uma análise do art. 282 do Código Penal à luz do 
princípio da culpa), Lisboa: AAFDL, 1991; 

- O direito de necessidade e a legítima defesa no Código  
Civil e no Código Penal, Lisboa: Lex, 1994; 

- A tentativa nos crimes comissivos por omissão: um problema de delimitação da conduta 
típica, Coimbra: Coimbra Editora, 2000; 

- Domínio da organização para a execução do facto: responsabilidade penal de entes 
colectivos, dos seus dirigentes e “actuação em lugar de outrem”, Vols. I e II, 
Dissertação de Doutoramento n.p., Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Julho de 2012. 
 

Monografias – Organização/Coordenação 
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- Direito Penal. Parte Especial: Lições, Estudos e Casos, em co-autoria com PAULO 
SARAGOÇA da MATTA/JOÃO CURADO NEVES/HELENA MORÃO, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2007. 

 
Artigos em revistas científicas e capítulos de livros 

 
- «Uma perspectiva sobre a substituição processual legal e a eficácia subjectiva do 

caso julgado», in Estudos em Memória do Professor Doutor João de Castro Mendes, 
Lisboa: Lex, sem data (mas de 1994), pp. 103-148; 

- «Justificação por legítima defesa e por direito de necessidade no Código Civil e 
no Código Penal», in Estudos Comemorativos do 150º Aniversário do Tribunal da 
Boa Hora, Lisboa: Ministério da Justiça, 1995, pp. 41-53; 

- «O crime de poluição: alguns aspectos da tutela do ambiente no Código Penal 
de 1995», Anuário de Direito do Ambiente, Ambiforum, 1995, pp. 331-365; 

- «Casos resolvidos», in Casos e Materiais de Direito Penal, Coordenação de MARIA 
FERNANDA PALMA/CARLOTA PIZARRO de ALMEIDA/JOSÉ MANUEL 
VILALONGA, Coimbra: Almedina Coimbra, 1.ª edição (2000), 2.ª edição 
(2002), 3.ª edição (2004), reimpressão da 3.ª edição (2009); 

- «Homicídio justificado em legítima defesa e em estado de necessidade», in 
Estudos em Homenagem a CUNHA RODRIGUES, Vol. I, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2001, pp. 185-215; 

- «Um caso de Direito Penal eleitoral: inconstitucionalidade material da sanção e 
princípio da conexão», Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12 (2002), pp. 
183-235; 

- «Responsabilidade penal dos médicos: análise dos principais tipos 
incriminadores», Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12 (2002), pp. 371-
409; 

- «Homicídio privilegiado: algumas notas», in Liber Discipulorum para JORGE de 
FIGUEIREDO DIAS, Coimbra: Coimbra Editora, 2003, pp. 901-930; 

- «Interrupção voluntária da gravidez: elementos objectivos comuns da exclusão 
da ilicitude e falta de consentimento escrito ou de atestado médico», Lex 
Medicinae – Revista Portuguesa de Direito da Saúde, Ano 1 (2004), n.º 2, pp. 73-81; 

- «Interrupção voluntária da gravidez e exclusão da ilicitude», Direito e Cidadania, 
Cidade da Praia/Cabo Verde, Ano VI (2004), n.º 20/21 (Maio a Dezembro), 
pp. 113-133; 

- «Eutanásia activa directa e auxílio ao suicídio: não punibilidade?», Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. 80 (2004), pp. 563-611; 

- «Interrupção de alimentação e hidratação artificiais de pessoa em estado 
vegetativo persistente», Revista Portuguesa de Ciência Criminal, n.º 15 (2005), pp. 
557-607; 

- «Recusa de Médico "agravada pelo resultado", Omissão de Auxílio e Abandono 
por médico: delimitação e (alguns) problemas», Lex Medicinae – Revista 
Portuguesa de Direito da Saúde, Ano 3 (2006), n.º 5, pp. 131-144; 

- «Responsabilidade criminal das pessoas jurídicas e equiparadas: algumas pistas 
para a articulação da responsabilidade individual e colectiva», Estudos em honra 
do Professor Doutor JOSÉ de OLIVEIRA ASCENSÃO, Volume II, Coimbra: 
Almedina, 2008, pp. 1425-1443; 
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- «A determinação das responsabilidades individuais no quadro de organizações 
complexas», Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras, MARIA 
FERNANDA PALMA/AUGUSTO SILVA DIAS/PAULO de SOUSA 
MENDES (Coord.), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 75-103; 

- «Autoria das contra-ordenações e dos dirigentes de organizações», in Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Vol. II, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 203-231; 

- «Crime omissivo e novas representações da responsabilidade social», Liber 
Amicorum de JOSÉ de SOUSA e BRITO em comemoração do 70.º Aniversário. 
Estudos de Direito e Filosofia, Coimbra: Almedina, 2009, pp. 921-943; 

- «Responsabilidade criminal de entes colectivos. Algumas questões em torno da 
interpretação do artigo 11.º do Código Penal», RPCC, Ano 20, n.º 1, Janeiro-
Março 2010, pp. 41-71; 

- «Domínio do facto, organizações complexas e autoria dos dirigentes», Direito 
Penal Económico e Financeiro. Conferências do Curso Pós-Graduado de 
Aperfeiçoamento, Coimbra: Coimbra Editora, 2012, pp. 163 ss.; 

- «Fundamento da responsabilidade criminal de entes colectivos: articulação com 
a responsabilidade individual», Direito Penal Económico e Financeiro. Conferências 
do Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento, Coimbra: Coimbra Editora, 2012, pp. 
201 ss.; 

- «Direito Penal Aeronáutico: conceito, conteúdo, características, princípios, 
terrorismo, “Direito Penal do inimigo” e abate de aviões civis usados como 
alvo», in DÁRIO MOURA VICENTE (Coord.), Estudos de Direito Aéreo, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2012, pp. 467-513; 

- «Questões de prova e modelos legais de responsabilidade contraordenacional e 
penal de entes colectivos», in Direito Penal. Fundamentos dogmáticos e político-
criminais. Homenagem ao Prof. PETER HÜNERFELD, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2013, pp. 1209 ss., também publicado em MARIA FERNANDA 
PALMA/AUGUSTO SILVA DIAS/PAULO DE SOUSA 
MENDES/CARLOTA ALMEIDA (Coord.), Direito da Investigação Criminal e da 
Prova, Coimbra: Almedina, 2014, pp. 131 ss. 

- “A relevância dos mecanismos de Compliance na responsabilização penal das 
pessoas colectivas e dos seus dirigentes”, Anatomia do  Crime. Revista de Ciências 
Jurídico-Criminais, Ano 0, Julho-Dezembro de 2014, pp. 75-91. 

 
   Lisboa, 13 de Junho de 2016 
   Teresa Quintela de Brito 
 
 

 
 


