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Ficha da unidade curricular   
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Direito Canónico /  

Canon Law 

5 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Ricardo Jorge Alves Ferreira 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

Dar a conhecer os fundamentos e alguns institutos do Direito Canónico, como direito específico da Igreja Católica.  
 
Adquirir os conceitos-chave para depois interpretar a legislação eclesiástica, através do contacto com o Código de Direito Canónico de 
1983 e outros documentos. 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

 
 

 

Conteúdos programáticos 

Noções introdutórias: Direito e Direito canónico; Igreja e Direito; Direito divino e direito humano. 
 
1 – História do Direito canónico: Corpus Iuris Canonici e Códigos de Direito Canónico. 
 
2 – Normas canónicas: características da norma canónica e leis eclesiásticas. 
 
3 – Sujeitos no ordenamento canónico: pessoa física e pessoa jurídica. 
 
4 – Povo de Deus: noção; obrigações e direitos dos fiéis; associações de fiéis (públicas e privadas). 
 
5 – Constituição hierárquica da Igreja: poder supremo da Igreja universal; Igrejas particulares; governo e organização da diocese. 
 

 

Syllabus 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O curso divide-se em cinco partes, precedidos de uma introdução em que se pretende refletir sobre a necessidade e a importância do 
Direito Canónico na Igreja. 
 
A 1ª parte ajuda a perceber como a ciência canónica se foi elaborando ao longo dos séculos. 
a) Apresentação das principais colecções canónicas do primeiro milénio. 
b) Formação do Corpus Iuris Canonici e seus principais documentos. 
c) Publicação dos Códigos de Direito Canónico. 
 
A 2ª parte corresponde à introdução e título I das Normas Gerais do CIC. 
a) Exposição das características das normas canónicas. 
b) Exposição sobre as leis eclesiásticas: tipos de leis; promulgação e retroactividade; interpretação autêntica e “lacuna legis”;   
e situações em que se pode dispensar das leis eclesiásticas. 
 
A 3ª parte corresponde ao capítulo I e capítulo II do título VI das Normas Gerais do CIC. 
a) Caracterização da pessoa física no ordenamento canónico: noção de fiel e infiel; início e fim da personalidade jurídica; idade, uso 
da razão, domicílio, consanguinidade, afinidade, adopção e rito. 
b) Caracterização da pessoa jurídica: corporações e fundações; pessoas jurídicas públicas e privadas. 
 
A 4ª parte corresponde à introdução e aos títulos I, II e V da Parte I do Livro II sobre o Povo de Deus do CIC. 
a) Identificação dos princípios constitucionais da Igreja: igualdade, diversidade e hierarquia. 
b) Exposição das obrigações e direitos de todos os fiéis, dos leigos e dos ministros sagrados. 
c) Caracterização das associações públicas e privadas de fiéis. 
 
A 5ª parte corresponde à Parte II do Livro II sobre o Povo de Deus do CIC. 
a) Apresentação da constituição hierárquica da Igreja e suas estruturas. 
b) Poder do Romano Pontífice e do Colégio dos Bispos. 
c) Caracterização de algumas estruturas da Igreja universal e particular: Concílio Ecuménico; Sínodo dos Bispos; Cardeais da Santa 
Igreja Romana; Legados do Romano Pontífice; Conferências Episcopais; Sínodo Diocesano; Cúria Romana e Diocesana; Conselho 
para os assuntos económicos – diocesano e paroquial; Conselho Presbiteral e Colégio dos Consultores; Cabido de Cónegos; 
Conselho Pastoral – diocesano e paroquial. 
 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Após a exposição dos temas pelo professor em cada aula, são colocados os textos de apoio na plataforma informática. 
Os alunos têm sempre a possibilidade de colocar as questões que entenderem. 
 
O método de avaliação consta do seguinte: 
- Quatro pequenos exercícios sobre a matéria que vai sendo lecionada. Vale 20% (5% para cada um). 
- Elaboração de um trabalho sobre uma instituição eclesial: apresentação oral e escrita. Vale 20%. 
- Um exame final escrito. Vale 60%. 
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Teaching methodologies (including evaluation) 

 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

O facto de os alunos poderem ter acesso aos apontamentos sobre a matéria lecionada na plataforma informática permite que 
acompanhem melhor a lecionação e esclareçam as dúvidas que surgirem durante o estudo.  
 
Os trabalhos que são pedidos aos alunos durante o semestre e a apresentação oral e escrita de uma estrutura eclesial consolidam os 
conteúdos lecionados. 
 
Finalmente, o exame final permite uma avaliação mais completa dos conhecimentos adquiridos por cada um dos alunos. 
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
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