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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

Direito Canónico Institucional 

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

Alfredo Leite Soares 

Outros docentes / Other 
academic staff 

------------------------ 

 
Objetivos de aprendizagem  (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)/ Learning outcomes of the 
curricular unit  
 
- Dominar os conceitos básicos da terminologia jurídico-canónica 
- Conhecer os fundamentos antropológicos, teológicos e eclesiológicos do Direito Canónico 
- Identificar as fontes do Direito Canónico 
- Conhecer os pontos relevantes das Normas Gerais do Direito Canónico (I Livro) 
- Enquadrar a realidade do Povo de Deus no contexto teológico e canónico 
 
 
Conteúdos programáticos/Syllabus 

- Magistério da Igreja e direito canónico 
- O direito como ordem de justiça entre os homens 
- Pontos nucleares da antropologia filosófica do direito 
- A dimensão jurídica é constitutiva da Igreja 
- Pontos nucleares da eclesiologia do direito canónico 
- Direito canónico: identidade e codificação 
- Lei e factos jurídicos 
- Características das leis eclesiásticas 
- Pessoas jurídicas 
- Capacidade jurídica e habilidade jurídica 
- Ofícios eclesiásticos 
- Os fiéis como pessoas na Igreja 
- Governo da Igreja universal e das Igrejas Particulares 
- Rosto teológico e institucional da Paróquia 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
Os conteúdos respeitantes a 
- fundamentos do direito canónico dão resposta ao lugar e necessidade do direito na Igreja 
- identidade e codificação dão resposta ao rosto do Código de 1983 (actual) 
- características das leis eclesiásticas dão resposta à especificidade e exemplaridade do Código de Direito Canónico 
- pessoas jurídicas visam avaliar da legitimidade e eficácia dos actos jurídicos 
- os fiéis como pessoas na Igreja enquadram a comunhão hierárquica constitutiva da Igreja 
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 

 
A exposição da matéria é compaginada, sistematicamente, com a emergências de casos práticos e o confronto com 
situações pastorais relevantes, privilegiando o debate e a clarificação das leis canónicas 
(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
Avaliação 
 
No pressuposto lógico de que o aluno não sabe nem deve ser obrigado a saber de cor 1752 cânones do Código de Direito 
Canónico da Igreja Latina, para as duas frequências (no valor de 10% cada sobre a classificação final), o docente permite 
que o aluno use, tanto nas frequências como no exame escrito (80%) o Código e os apontamentos respectivos. 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  
 
A metodologia de ensino e também a da avaliação está enquadrada com este esquema de docência. 
Com efeito, tanto nas aulas como nas avaliações, o horizonte é o mesmo: o aluno aprende direito canónico para saber 
 como aplicar as leis na vida concreta das instituições eclesiais e dos católicos de rito latino. 
 
 
Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

Código de Direito Canónico (Igreja Latina – 1983) 
Normas dimanadas pela Santa Sé 
 
 
 
 
O conjunto das competências e conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares formam o perfil de competências final 
dos diplomados do curso. Num ou mais dos campos da ficha (dados os limites de carateres, o docente escolherá onde fazer esta 
inserção), deverá haver a explicitação da visão global da uc, da sua integração no currículo (contributo para o perfil de competências, 
articulação com outras uc, …) e, eventualmente, algum tipo de posicionamento dentro da área. 
 
 


