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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer e compreender as estruturas normativas, organizativas e de controlo no direito constitucional português.
2. Identificar os direitos e deveres fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa
3. Aplicar os conceitos e normativos constitucionais a situações práticas.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Sem pré-requisitos

Conteúdo da unidade curricular
1. Ciência do Direito Constitucional, Ciência política e disciplinas afins;
2. O Estado moderno como comunidade política;
3. A Constituição como fonte de Direito e estatuto jurídico fundamental do Estado;
4. Os princípios fundamentais do Estado constitucional;
5. Os sistemas de governo.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Ciência do Direito Constitucional, ciência política e disciplinas afins.
- O Direito Constitucional como direito público: Disciplinas afins e evolução histórica.
- Teoria da Constituição e formas constitucionais: Constituição em sentido moderno.
2. O Estado moderno como comunidade política.
- O nascimento do Estado moderno: um processo de concentração e institucionalização do poder.
- Os elementos do Estado: o povo e o território; O poder soberano.
- A compreensão atual do Estado: uma comunidade de pessoas; uma unidade plural, uma ordem global.
3. A Constituição como fonte de Direito e estatuto jurídico fundamental do Estado.
- O ordenamento jurídico-constitucional (caraterísticas gerais, tipos de normas, sistema normativo).
- A interpretação da constituição (método, elementos e princípios de interpretação).
- As funções ou tarefas atuais da Constituição.
- Fiscalização da constitucionalidade e revisão constitucional.
4. Os princípios fundamentais do Estado constitucional
- O princípio do Estado de Direito: Dimensões essenciais e princípios densificadores.
- O princípio da democracia pluralista: Soberania popular e unitária; Representação maioritária.
- O princípio da solidariedade social: Direitos dos trabalhadores, económicos, sociais e culturais.
- O princípio da integração europeia e da abertura ao direito internacional.
5. Os sistemas de governo.
- Os sistemas de governo democrático: Sistemas parlamentar, presidencial e semi-presidencial.
- O sistema de governo português: Os órgãos de soberania; As relações bilaterais; A prática corrente.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Apresentação e debate oral dos conteúdos programáticos. Resolução de casos práticos, com aplicação dos conceitos e normativos legais.

Alternativas de avaliação
1. Exame final escrito - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
2. Estudantes em mobilidade - (Ordinário) (Final, Recurso, Especial)
- Trabalhos Práticos - 100% (Trabalho escrito, em português ou inglês, a apresentar até à data do exame final.)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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