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PROGRAMA 



10h – Abertura 
Director da FDUP 
Direção do CIJE 
Organização  do Seminário  
 
10h30 – Vulnerabilidade e cuidado 
Moderação: Rute Teixeira Pedro (FDUP e CIJE-FDUP) 
 
Discriminação múltipla, vulnerabilidade e estereótipos, Anabela Costa Leão (FDUP e CIJE-
FDUP) 
 
O dever de cuidado: elementos de direito comparado quanto à matéria da interdição/
inabilitação, Jorge Gracia Ibáñez (Escola de Criminologia e FDUP) 
 
Vulnerabilidade e vida independente, Rui Machado (Centro de Vida Independente) 
 
Vulnerabilidade e capacidade de gozo/exercício à luz do direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade constitucionalmente previsto, Luísa Neto (FDUP e CIJE-FDUP) 
 
Pausa para Almoço 
 
14h – Vulnerabilidade e autodeterminação 
Moderação: Luísa Neto (FDUP e CIJE-FDUP) 
 
Análise crítica do futuro processo judicial para "acompanhamento de maior", Ana Sofia Carva-
lho (auditora de justiça e CIJE-FDUP) 
 
Autodeterminação versus interdição e realidade socio-jurídica portuguesa, João Cottim Oliveira 
(APPC) 
 
Autonomia e interdição/inabilitação, Joaquim Correia Gomes (Tribunal da Relação do Porto) 
 
Diretivas antecipadas de vontade e procurador de cuidados de saúde e novo regime de 'maior 
acompanhado', José Alvarelhão (Universidade de Aveiro) 
 
Os novos regimes de proteção das pessoas com capacidade diminuída, Paula Távora Vítor 
(FDUC) 
 
17h – Vulnerabilidade e protecção 
Moderação: Anabela Leão (FDUP e CIJE-FDUP) 
 
O reconhecimento da necessidade e proporcionalidade como critérios delimitadores das medi-
das de apoio e proteção do maior acompanhado, Mariana Fontes da Costa (FDUP e CIJE-
FDUP) 
 
A tutela patrimonial dos cidadãos portadores de deficiência - Marta Monterroso Rosas 
(Faculdade de Direito da UCP - Escola do Porto, CEID) 
 
A (in)suficiência da resposta dos direitos da família e das sucessões às necessidades de maiores 
incapazes (de iure ou de facto), Rute Teixeira Pedro (FDUP e CIJE-FDUP) 


