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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Direito 

 
Unidade curricular 
Filosofia do Direito - Turma B - 1º Ciclo 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
José Alberto Rebelo dos Reis Lamego 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Não aplicável 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

 O programa do curso é basicamente um programa de Teoria do Direito, complementado com algumas 
exposições sobre Teoria da Justiça. 

 O objectivo do curso consiste numa visão geral sobre o conceito e o funcionamento do Direito, aprofundando 
algumas das perspectivas avançadas na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito.  

 
Conteúdos programáticos 

1. Conceito e concepções sobre o Direito. Os vários aspectos do positivismo jurídico. Concepções não positivistas 
sobre o conceito de Direito. 

2. Análise formal das normas jurídicas. As diferentes funções normativas.  
3. Teoria do sistema jurídico. O sistema jurídico como sistema normativo institucionalizado. Problemas de 

completude e problemas de consistência. 
4. Teoria da Justiça. O não cognitivismo ético. A necessidade de separação da Teoria do Direito da Teoria da 

Justiça. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos visam, sobretudo, esclarecer noções e conceitos jurídicos fundamentais avançados na 
disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
É atribuída grande importância às aulas práticas, proporcionando a análise crítica de textos de autores clássicos 
(sobretudo, Hans Kelsen e Herbert Hart). 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
(máximo 3000 caracteres) 
 
Bibliografia principal 
As aulas teóricas terão como texto de apoio principal Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del Derecho, 
reimpressão, Barcelona, Ariel, 1983. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
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Curricular unit 
(maximun 1000 characters)  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
(maximun 100 characters)  
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
(maximun 1000 characters)  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
(maximun 1000 characters)  
 
Syllabus 
(maximun 1000 characters) Insolvency Law 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
(maximun 1000 characters)  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
(maximun 1000 characters) 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
(maximun 3000 characters)  
 
Main Bibliography 
(maximun 1000 characters)  
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


