Ficha de unidade curricular
Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica
(Especialidade: Ciências Jurídico-Políticas)
2020/2021
Unidade curricular
Direito Constitucional I e II
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
José Alberto de Melo Alexandrino – 2 horas semanais
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Não aplicável
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
Proporcionar abordagens aprofundadas e monográficas a temas da vanguarda científica na área do Direito
Constitucional, fomentando o desenvolvimento de atitudes e competências de investigação, de análise, de crítica e de
debate desses temas, de forma a habilitar os participantes a tornarem-se protagonistas do progresso teórico nas suas
áreas de especialização.
Favorecer o alargamento de horizontes da formação jurídica de base, através do exercício dialogado e acompanhado
do trabalho de investigação.
Proporcionar a possibilidade de elaboração de textos científicos suscetíveis de divulgação ou publicação em revistas
da especialidade.
Conteúdos programáticos
a) Tema geral: O constitucionalismo em Portugal e no Brasil: pensar a reforma constitucional
b) Subtemas para efeitos de exposição oral:
– Reforma constitucional: perspectiva histórica
– As revisões e emendas à Constituição: perspectivas interdisciplinares
– Reforma constitucional: pressupostos objectivos e subjectivos
– Princípios fundamentais
– Sistemática e regime dos direitos fundamentais
– Protecção dos direitos fundamentais
– Forma de Estado e organização territorial dos poderes
– Distribuição do poder legislativo
– Sistema de governo
– Funções, configuração e limites da jurisdição constitucional
– Sistema de fiscalização da constitucionalidade
– Sistema de revisão da Constituição
– Função constitucional, missão e emprego das Forças Armadas
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
Procurando dar seguimento a investigações anteriores, especialmente as que deram lugar à publicação dos volumes II
e III dos Estudos sobre o Constitucionalismo no Mundo de Língua Portuguesa (Lisboa, AAFDL Editora, 2018, 2020), a
unidade curricular estará centrada no estudo do constitucionalismo em Portugal e no Brasil, visando aprofundar a
reflexão sobre as perspectivas e a necessidade reforma das Constituições em vigor nos dois países.
Com as aulas teóricas e teórico-práticas inicialmente ministradas e com a apresentação de um projeto de exposição a
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validar e avaliar pelo professor, o estudante estará em condições de se dedicar à preparação da sua investigação.
Metodologias de ensino (avaliação incluída)
- Aulas teóricas sobre a problemática do tema geral
- Aulas teórico-práticas sobre a área disciplinar e metodologia
- Elaboração de um projeto de exposição, sua justificação e adaptação
- Realização de debates gerais e preliminares
– Avaliação oral dos debates e dos projetos
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
A metodologia de ensino praticada na Faculdade de Direito de Lisboa, pelo menos desde 1945, tem permitido e permite aos
estudantes deste ciclo de estudos:
- Aprofundar a capacidade autónoma de investigação.
- Desenvolver e aprofundar e alargar o horizonte da formação jurídica de base;
- Aumentar a produção científica através dos trabalhos realizados.
Bibliografia principal
Carlos Blanco de Morais, O Sistema Político: no contexto da erosão da democracia representativa, Coimbra, 2017.
Elival da Silva Ramos/Carlos Blanco de Morais (coords.), Perspetivas de Reforma da Justiça Constitucional em
Portugal e no Brasil, Coimbra, 2012.
Jorge Alves Correia, Direito Público Luso e Brasileiro: um exercício de Direito Constitucional comparado, 2.ª ed.,
Coimbra, 2019.
Jorge Miranda (coord.), Nos 40 Anos da Constituição, Lisboa, 2017.
Jorge Reis Novais, Sistema Português de Fiscalização da Constitucionalidade, 2.ª ed., Lisboa, 2019.
José Afonso da Silva, O Constitucionalismo Brasileiro: evolução institucional, São Paulo, 2011.
José Melo Alexandrino (coord.), Estudos sobre o Constitucionalismo no Mundo de Língua Portuguesa, vol. II –
Brasil e Portugal, 2018; vol. III – O sistema político no Brasil e em Portugal, Lisboa, 2020.
José Melo Alexandrino, Elementos de Direito Público Lusófono, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.
Paulo Otero, Direito Constitucional Português, 2 volumes, Coimbra, 2010.
Richard Albert/Carlos Bernal/Juliano Zaidan Benvindo (eds.), Constitutional change and transformation in Latin
America, Oxford, 2019.
Curricular unit sheet
Scientific Master Degree
Curricular unit
Constitutional Law I and II
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit
José Alberto de Melo Alexandrino – 2 hours per week
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit
Not applicable
Learning outcomes of the curricular unit
Providing in-depth and monographic approaches to vanguard scientific topics in the area of Constitutional Law,
fostering the development of attitudes and skills concerning research, analysis, criticism and debate on these issues.
This will enable participants to become the key role players on theoretical progress in their fields of expertise.
Promote the expansion of legal basis training horizons, through dialogued exercise and together with research work.
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Provide the possibility to prepare scientific texts which might be disclosured or published in law reviews.

Syllabus
a) Umbrella research theme: Constitutionalism in Portugal and Brazil: reflections on constitutional reform
b) Specific themes for oral presentations and reports:
– Constitutional reform: historical perspective
– Revisions and amendments to the Constitution: interdisciplinary perspectives
– Constitutional reform: objective and subjective assumptions
– Fundamental principles
– Systematics and fundamental rights regime
– Protection of fundamental rights
– Form of State and territorial organization of powers
– Distribution of legislative power
– System of government
– Functions, configuration and limits of constitutional jurisdiction
– Constitutionality control system
– Constitutional reform system
– Constitutional function, mission and employment of the Armed Forces
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
In order to follow up on previous investigations, especially those that gave rise to the publication of Volumes II and III
of Studies on Constitutionalism in the Portuguese Speaking World (Lisbon, AAFDL Editora, 2018, 2020), the curricular
unit will be focused on the e study of constitutionalism in Portugal and Brazil, in order to deepen reflection on the
prospects and the need for reform of the Constitutions in force in both countries.
With theoretical and theoretical-practical lectures initially taught – and with the presentation of the oral practice, to be
evaluated and validated by the professor – the student will be able to engage in the preparation of the research.
Teaching methodologies (including evaluation)
- Theoretical lectures on the issue of the general theme
- Theoretical-practical lectures on the subject area and methodology
- Debates
- Preparation of a draft for oral presentation – its justification and adaptation
- Research on the chosen theme and preparation for the oral presentation
- Oral evaluation of the debates and drafts.
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
The teaching methodology followed by the Lisbon Faculty of Law, at least since 1945, has allowed and continues to
ensure students in this cycle of studies to:
- Deepen the capacity of autonomous research;
- Develop, deepen and broaden the horizon of legal basic training;
- Increase scientific production, given the accomplished work/assignments.
Main Bibliography
Carlos Blanco de Morais, O Sistema Político: no contexto da erosão da democracia representativa, Coimbra, 2017.
Elival da Silva Ramos/Carlos Blanco de Morais (coords.), Perspetivas de Reforma da Justiça Constitucional em
Portugal e no Brasil, Coimbra, 2012.
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Jorge Alves Correia, Direito Público Luso e Brasileiro: um exercício de Direito Constitucional comparado, 2.ª ed.,
Coimbra, 2019.
Jorge Miranda (coord.), Nos 40 Anos da Constituição, Lisboa, 2017.
Jorge Reis Novais, Sistema Português de Fiscalização da Constitucionalidade, 2nd edition, Lisboa, 2019.
José Afonso da Silva, O Constitucionalismo Brasileiro: evolução institucional, São Paulo, 2011.
José Melo Alexandrino (coord.), Estudos sobre o Constitucionalismo no Mundo de Língua Portuguesa, vol. II –
Brasil e Portugal, 2018; vol. III – O sistema político no Brasil e em Portugal, Lisboa, 2020.
José Melo Alexandrino, Elementos de Direito Público Lusófono, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.
Paulo Otero, Direito Constitucional Português, 2 volumes, Coimbra, 2010.
Richard Albert/Carlos Bernal/Juliano Zaidan Benvindo (eds.), Constitutional change and transformation in Latin
America, Oxford, 2019.
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