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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Curso Superior Técnico Especializado 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242202;8437202  - Direito Constitucional e Europeu 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Emílio Kafft Kosta 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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(PL) 
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(TC) 
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(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável):     
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Estudo da ciência de Direito constitucional, sobrelevando-se os núcleos sistemáticos relacionados com a teoria do Estado da 
Constituição. Dar também elementos para um entendimento global dos conceitos de órgão, funções e actividade do Estado.  

2.Direitos fundamentais, nas suas multímodas manifestações; conceito; regime normativo -constitucional; propostas 
hermenêuticas e integrativas mais pertinentes (tendo sempre em conta a ordem constitucional portuguesa, a ordem jurídica 
internacional, bem como a perspectiva filosófica). 

3. Famílias constitucionais. 

4. Dimensão institucional da União Europeia e dos respectivos pilares normativos.  

As instituições, órgãos e organismos que enformam ou enformaram as comunidades (e os correspondentes tratados e outras 
normações) e que dão vida ao projecto da UE deverão ser escalpelizados. Importante: o problema da aplicação do Direito da 
UE, quer pelo legislador nacional, quer pela respectiva administração Publica, quer pelos tribunais nacionais.      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Introdução: Noção e natureza do Estado; Formas de Estado; Formas de Governo/sistemas de Governo; Sistema eleitoral e de 
partidos 

Parte I - Direito Constitucional: Cap. I - Teoria da Constituição: 1. Sentidos de Constituição; § 2. Vicissitudes constitucionais: 1. 
Poder constituinte; 2. Modificações da Cons tituição: Revisão constitucional e figuras -fronteira; Rigidez e flexibilidade 
constitucionais; § 3. Estrutura da norma constitucional. § 4. Interpretação, integração e aplicação de normas constitucionais . § 5. 
Garantia da Constituição e inconstitucionalidade. Cap. II Estado e a sua actividade constitucional: § 1. Órgão, função e 
actividade do Estado. Cap. III Direitos Fundamentais: § 1. História. §2. Portugal Cap. IV Famílias Constitucionais  

Parte II – Direito da União Europeia: Tratados instituidores das Comunidades e EFTA; AUE; Tratados de Maastricht, 
Amesterdão e Nice; Projecto de Constituição europeia; Tratado de Lisboa.  

Objectivos, instituições, órgãos e personalidade jurídica da 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O aluno deve: compreender a noção de Estado; formas de Estado e de Governo; sistemas de Governo; ter ideias claras sobre 
os órgãos, funções e actividade do Es tado, noção de Constituição; dominar as normas fundamentais da CRP; captar a estrutura 
da norma constitucional; dominar a interpretação, integração e aplicação da norma constitucional; Entender a dinâmica da 
criação e modificação da Constituição; Perceber os meandros da garantia da Constituição; Ter uma noção clara dos direitos 
fundamentais e das ferramentas dirigidas à sua tutela; conhecer a comparação dos sistemas constitucionais; Compreender a 
noção e história da UE e do processo de integração europeia; Ter uma visão rigorosa da estrutura e funcionamento da UE e dos 
respectivos órgãos; uma ideia global e rigorosa dos principais instrumentos normativos que regem as comunidades e a UE; 
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Compreender os princípios fundamentais da UE; tutela dos direitos fundamentais na UE; Apreender as conexões entre o direito 
da UE e o nacional. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A plataforma do ensino e aprendizagem consistirá em aulas teórico-práticas divididas em duas partes: a 1.ª parte de cada aula 
traduzir-se-á numa exposição teórica da lição; a 2.ª parte, em exercícios práticos (hipóteses práticas, análise de decisões 
judiciais e debates) e resolução de dúvidas levantadas pelos alunos. 

A interacção atrás aludida, será optimizada pela plataforma moodle e por outros instrumentos  similares. As Chamadas Orais 
serão, de vez em quando, utilizadas, com o fito de predispor o aluno para um estudo sistemático e permanente, capaz de o 
fazer acompanhar as matérias a par e passo.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A demonstração da coerência entre os objectivos da aprendizagem e a metodologia proposta radica na constante indagação 
por parte dos estudantes, acerca da pertinência dos postulados teoréticos, no confronto entre as normas e as hipóteses 
práticas, aguçando-lhes o espírito critico e a capacidade de decidir, de forma autónoma, os casos em análise. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Os elementos de avaliação privilegiam a dimensão prática, assumindo uma inclinação predominantemente dinâmica e prática, 
com o objectivo de testar e avaliar a aplicação de conteúdos e conhecimentos por referência a situações concretas, ajuizando 
da sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.  

Os elementos da avaliação escrita e oral corresponderão, preferencialmente, a exercícios práticos, sob a modalidade de casos 
práticos, onde o aluno é convidado a aplicar conhecimentos teóricos e legislação à s ituação concreta que lhe é apresentada, 
interpretando e aplicando normas jurídicas aos factos enunciados nas hipóteses. 

O carácter eminentemente prático dos elementos de avaliação não prejudica a opção por modelos de natureza ou conteúdo 
predominantemente teóricos, quando tal se afigure necessário, adequado ou útil à preparação de conteúdos específicos. A 
avaliação integra os momentos assinalados no Guia do Funcionamento da UC, consoante se trate da Avaliação Contínua ou do 
Exame. 
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