
 

Direitos Fundamentais e 
Justiça Constitucional 

(Obrigatória) 
 

Ficha de Unidade Curricular  
 

Ano Letivo: 2021/2022 
Ano: 2º 
Semestre: 2º 
Horas de Trabalho: 150 
Horas de Contacto: 48 (TP) 
ECTS: 6 

   

Página 1 de 4 
 

 
Curso: Direito 

Grau ou Diploma: Licenciatura 

Ramo: Tronco comum 

Plano de estudos: Aviso n.º 9088/2019, de 23 de maio 

 

Docência: 

Docente(s) responsável(eis) pela unidade curricular: 
Prof. Doutor António Ulisses Cortês 

 

Outro(s) docente(s) da unidade curricular: 
Doutor Ricardo Rodrigues de Oliveira 
Mestre Francisco Salavisa Teixeira 

 

Idioma de ensino:  

Português 

 

Funcionamento:  

Aulas Teóricas e Práticas. 

 

Objetivos de aprendizagem:  

Conhecimento do sistema de direitos fundamentais: sua expressão constitucional, seus princípios estruturantes, e sua 
aplicação prática efetiva. 

Capacidade geral de resolução de casos práticos em matéria de direitos fundamentais e conhecimento da jurisprudência 
constitucional portuguesa em casos difíceis paradigmáticos. 

 

Conteúdos programáticos:  

I 

Estado de Direitos Fundamentais 

1. Conceito de direitos fundamentais e sua relação com os direitos humanos 

2. Categorias e gerações de direitos fundamentais 

3. A abertura do catálogo de direitos: direito europeu e internacional, direitos implícitos e cláusula geral 

4. A garantia jurisdicional e outros meios de tutela dos direitos fundamentais 
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II 

Dignidade da pessoa humana 

1. O princípio axiológico unificador do sistema de direitos fundamentais 

2. O conteúdo específico do princípio: 

a) A matriz kantiana da dignidade humana e a “fórmula do objeto” 

b) A especial força normativa dos direitos pessoais  

c) O direito ao mínimo de existência condigna 

 

III 

Força Normativa dos Direitos Fundamentais 

1. Aplicabilidade direta e vinculação das entidades públicas e privadas   

2. Restrições aos direitos fundamentais 

a) O princípio da proibição do excesso  

b) Outros requisitos das restrições 

3. Suspensão dos direitos em estado de sítio ou estado de emergência 

4. Deveres do Estado de proteção de direitos fundamentais 

5. Autolimitação de direitos fundamentais 

6. Discussão em torno da força normativa dos direitos sociais  

 

IV 

Isonomia dos Direitos Fundamentais 

1. O princípio da igualdade  

2. Os princípios da universalidade e equiparação 

3. Direitos das gerações futuras 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Os conteúdos programáticos da disciplina permitem um conhecimento geral do sistema de direitos fundamentais.  

Na parte I, define-se o que significa dizer que o Estado tem o seu poder parametrizado não apenas pela lei, mas também 
pelos direitos fundamentais das pessoas e, na verdade, por um catálogo amplo e aberto de direitos fundamentais, 
suscetível de interpretação, integração e desenvolvimento e dotado de meios de garantia jurisdicional e não jurisdicional 
efetiva.  

Na parte II, analisa-se o sentido e alcance do princípio primordial do sistema de direitos fundamentais: o princípio da 
dignidade humana. Só este princípio nos permite compreender a unidade do sistema de direitos fundamentais e é ele 
que dá o parâmetro último de interpretação e integração desse sistema. Alguns dos mais complexos e difíceis casos de 
direitos fundamentais são discutidos à luz deste princípio.      
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Na parte III, que é aquela a que se dedicará mais tempo, irá estudar-se a força normativa dos direitos fundamentais, ou 
seja, qual o alcance, a força vinculativa, dos diversos preceitos constitucionais que consagram direitos fundamentais. 
Cumpre saber que entidades, e em que medida, estão vinculadas pelos direitos fundamentais, a que condições ou 
requisitos devem obedecer as restrições aos direitos fundamentais e a suspensão dos direitos fundamentais, em que 
medida os preceitos relativos a direitos fundamentais impõem não apenas deveres de abstenção a terceiros ou ao Estado 
mas também deveres de proteção imputáveis a este último, até que ponto e sob que condições é possível renunciar a 
direitos fundamentais, qual a força vinculativa dos direitos sociais cuja aplicabilidade direta não tem expressa 
consagração constitucional. Todas estas questões suscitam casos de difícil resolução.    

Finalmente, na parte IV, partimos do princípio de que todas as pessoas são merecedoras de igual respeito e consideração, 
de que há uma isonomia no sistema de direitos fundamentais e de que a igualdade implica, ela própria, direitos. Deste 
modo, define-se o círculo subjetivo de titulares de direitos fundamentais, à luz do princípio da universalidade, bem como 
o conteúdo do princípio da igualdade que exclui discriminações injustificadas e alarga posições subjetivas conferidas por 
lei a casos análogos. Discute-se, ainda, até que ponto o sistema de direitos fundamentais deverá ter em conta as gerações 
futuras, no pressuposto de que as pessoas das gerações futuras deverão, a seu tempo, ter, pelo menos, oportunidades 
equivalentes às das gerações presentes. 

 

Método de ensino e avaliação: 

O ensino terá uma componente teórica de exposição da matéria (1 aula/semana) e uma componente prática de análise 
e discussão de casos e jurisprudência (2 aulas/semana). 

Todas as matérias lecionadas serão acompanhadas com a resolução de casos práticos ou com a discussão e análise de 
jurisprudência do Tribunal Constitucional.  

A avaliação contínua será realizada através da participação ativa dos Alunos nas aulas e de um teste escrito de frequência 
(1hora).  

A avaliação final é composta por um exame escrito obrigatório. Haverá, ainda, exame oral facultativo destinado às 
melhorias de nota. 

 

Demonstração da coerência entre o método de ensino e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

O sistema de direitos fundamentais tem normativamente um cariz essencialmente principiológico, o que significa que a 
sua aplicação exige um especial esforço de concretização e desenvolvimento jurisprudencial. Assim, para conhecer o 
sistema de direitos fundamentais e saber aplicá-lo é fundamental treinar a resolução de casos práticos e conhecer 
jurisprudência, em particular aquela que incidiu sobre questões juridicamente mais controversas e difíceis. Por isso, 
dedicamos a maior parte do tempo à análise e discussão de casos e jurisprudência (2 aulas/semana). Mas, para resolver 
casos práticos e ter a capacidade de participar na concretização e desenvolvimento jurisprudencial do sistema de direitos 
fundamentais, é importante que os Alunos tenham um conhecimento estruturado desse sistema, de modo a serem 
capazes de fundamentar, com consistência e rigor, as soluções práticas a que chegam. Daí entendermos que o método 
casuístico ou jurisprudencial por nós assumido tem de ser complementado com uma componente mais sistemática, a 
que será dedicado algum tempo de lecionação (1 aula/semana).  
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Legislação: 

- Constituição da República Portuguesa 

- Declaração Universal dos Direitos Humanos 

- Convenção Europeia dos Direitos Humanos 

- Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia 

- Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal Constitucional 

- Estatuto do Provedor de Justiça, Lei da Ação Popular e Lei do Direito de Petição 


