
CURSO DIREITO
CONSTITUCIONAL
PORTUGUÊS
compreendendo o sistema 
jurídico-político português

 

Modalidades: Online 

Carga horária: 6 horas
Oradores: Dr. Julian Henrique DIas Rodrigues e
Renato Morad Rodrigues, advogados no Brasil e em
Portugal

A Constituição consagra os direitos fundamentais dos cidadãos e

elenca os princípios orientadores do Estado, além de organizá-lo. É a

base estruturante da legislação e influencia diretamente a cultura

jurídica de um país.

Não seria diferente em Portugal, conceituado no art. 1.º da sua

Constituição de 1976 como "um Estado de direito democrático,

baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e

organização política democráticas".

 

O curso online Direito Constitucional Português tem por objetivo
conferir aos seus participantes uma visão global, interdisciplinar e
prática acerca dos institutos constitucionais e sua influência no
cotidiano forense, adotando uma abordagem comparativa em face do
direito constitucional brasileiro.

Investimento: R$ 199,00 em até 12 parcelas pelo
PagSeguro (valor promocional para o mês de
lançamento) 

 

Informações:  contacto@direitocomparado.pt
www.direitocomparado.pt/cursos-online



programa

1. Características da Constituição Portuguesa e o
seu contexto histórico
2. Princípios constitucionais
3. Estrutura da Constituição Portuguesa
4. Sistema político-administrativo português
5. União Europeia e a Constituição Portuguesa
6. A legislação infra-constitucional e suas bases
constitucionais
7. Tribunal Constitucional
8. Fiscalização da constitucionalidade
9. Jurisprudência constitucional portuguesa



Aulas em 
ambiente online

Há material de apoio? Sim, apostila com anotação de aulas e exercícios de fixação.
Há certificado? Sim, em suporte digital e na modalidade curso livre, com 2 horas.
Como sanar dúvidas? Por texto, áudio ou vídeo (aplicativos), ou através do e-mail
contacto@direitocomparado.pt.
As datas e horários na modalidade online são flexíveis? Sim, não há qualquer
restrição de horários. 
 

 

Como efetuar o pagamento? A plataforma admite pagamentos por boleto
bancário e cartões de crédito via PagSeguro em até 12 parcelas (operação realizada
no Brasil). Em caso de indisponibilidade, poderá ser efetuada uma transferência
bancária. Para pagamentos em euro, basta solicitar informações em
contacto@direitocomparado.pt.
 

Após concluir o pagamento, como terei acesso às aulas? O cadastro via
plataforma EAD conduz à área do aluno, onde terá acesso aos vídeos e ao material
complementar. 
 

O curso é indicado apenas para brasileiros? Embora se adote a variante brasileira
da língua portuguesa e o direito brasileiro como parâmetro comparativo, a matéria
aproveita a todo o espaço lusófono, nomeadamente aos juristas luso-africanos.

faq

Ainda tem dúvidas? 

contacto@direitocomparado.pt

Julian Henrique Dias Rodrigues é
advogado em Portugal e no Brasil e

fundador do Portal Direito Comparado

Renato Morad Rodrigues é advogado
em Portugal e no Brasil e co-fundador

do Portal Direito Comparado


