
DIREITO 
 

Não é certamente necessário tecer grandes considerações sobre a importância do Direito no mundo de 
hoje, porquanto se trata de uma realidade presente nos múltiplos domínios da vida de todos nós, mesmo nas suas 
componentes mais inovadoras. Isto é, o Direito acompanha o mundo a que pertence, cabendo-lhe, por vezes, um 
papel inovador, outras vezes, uma posição menos ambiciosa. Certo, porém, é que o Direito ocupa um lugar 
fundamental no mundo em que vivemos. 
 

O programa da disciplina, para além de integrar os conteúdos julgados essenciais para o conhecimento 
dos diferentes campos do direito, da sua evolução, das suas fontes, dos Direitos Fundamentais e da relação direito-
sociedade, procura salientar alguns temas que podem fornecer uma mais-valia aos jovens, facilitando o espírito 
crítico, bem como a integração e o desempenho no mundo actual, tentando, desse modo, ajudá-los a enfrentar o 
futuro. 

Assim, o programa aponta para uma abordagem que permite destacar e problematizar temas como os 
Direitos Humanos, o Direito Comunitário, o Direito do Ambiente, o Direito do Consumo, e ainda a relação do direito 
com os avanços científicos e técnicos. 

 
Objectivos no domínio dos CONHECIMENTOS: 

 Compreender a importância e a necessidade do Direito enquanto regulador da vida social. 

 Conhecer os direitos, liberdades e garantias num estado de Direito. 

 Compreender o Estado como sociedade politicamente organizada. 

 Conhecer as Fontes do Direito. 

 Compreender a Relação Jurídica. 

 Reconhecer a importância da Comunidade Internacional e os seus reflexos na ordem interna. 

 Compreender o Direito e a evolução social. 

 Conhecer as profissões jurídicas e parajurídicas. 

 Compreender os fins subjacentes às profissões jurídicas. 
 
VISÃO GERAL DOS TEMAS/CONTEÚDOS 
TEMA I – O HOMEM, A SOCIEDADE E O DIREITO 

Unidade Didáctica 1 – A problemática da ordem social (Unidade de sensibilização) 
1.1 A natureza social do Homem 
1.2 A necessidade da existência do Direito 
1.3 As diversas ordens sociais normativas 
1.4 O Direito como produto cultural 
1.5 O Direito e a evolução social 

Unidade Didáctica 2 – A pessoa, fundamento e fim da ordem jurídica (Unidade de aprofundamento) 
2.1 Noção de personalidade jurídica 
2.2 Direito Constitucional – conceito e importância 
2.3 Os direitos fundamentais dos cidadãos – direitos, liberdades e garantias 
2.4 A problemática dos Direitos Humanos 

TEMA II – O DIREITO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
Unidade Didáctica – Estado – sociedade politicamente organizada (Unidade de sensibilização) 

1. Direito Público e Direito Privado 
2. Noção e elementos do Estado 
3. Poderes e funções do Estado 
4. Órgãos de soberania 
5. Do Estado de Direito ao Estado Social de Direito 

TEMA III – A COMUNIDADE INTERNACIONAL 
Unidade Didáctica 1 – O Direito Internacional (Unidade de sensibilização) 

1.1 As relações internacionais 
1.2 O Direito Internacional 

Unidade Didáctica 2 – O Direito Comunitário (Unidade de sensibilização) 
2.1 O Direito Comunitário 
2.2 Estrutura orgânica da Comunidade – breve referência 
2.3 Direito Comunitário e Direito Interno 

TEMA IV – AS FONTES DO DIREITO 
Unidade Didáctica 1 – As fontes do direito no sistema jurídico português (Unidade de aprofundamento) 

1.1 A Lei 
1.1.1 Os vários sentidos da lei 



1.1.2 Processo de elaboração das leis 
1.1.3 O início e o termo de vigência da lei 
1.1.4 A hierarquia das leis 

1.2 O Costume 
1.3 A Jurisprudência 
1.4 A Doutrina 
1.5 Os Tratados Internacionais 

Unidade Didáctica 2 – O Controlo da legalidade (Unidade de aprofundamento) 
2.1 O controlo da legalidade 

2.1.1 Legalidade e Direitos Fundamentais 
2.2 Mecanismos de defesa do cidadão perante a Administração Pública 

TEMA V – A RELAÇÃO JURÍDICA 
Unidade Didáctica 1 – Direitos e deveres jurídicos (Unidade de sensibilização) 

1.1 Noção de Relação Jurídica 
1.2 Direito subjectivo e dever jurídico 
1.3 Direito potestativo e sujeição 

Unidade Didáctica 2 – Elementos da Relação Jurídica (Unidade de sensibilização) 
2.1 Os Sujeitos 
2.2 O Objecto 
2.3 O Facto jurídico 

2.3.1 O negócio jurídico 
2.4 A Garantia das Obrigações – breve referência 

TEMA VI – A PRÁTICA DO DIREITO 
Unidade Didáctica – A prática do Direito (Unidade/Tema de aprofundamento) 

1. A prática jurídica e a aplicação do Direito * 
2. O acesso ao Direito e aos Tribunais * 
3. As profissões jurídicas e parajurídicas * 
* Dos três subtemas apenas um é de estudo obrigatório. 

 


