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DECLARA(:AO DE "BOLONHA" 

Jose Gon<;alves de Proen<;a* 

I 

Justifica~ao 

1. Entre as varias tendencias que se tern manifestado acerca da reestru
tura<_;ao do Curso de Direito, nas Universidades Europeias, a sombra do 
chamado "movimento de Bolonha", tambem conhecido por "carta de Bolonha", 
come<;a claramente a evidenciar-se a orienta<_;ao que preconiza, para o efeito, 
a concentra<_;ao curricular das disciplinas consideradas essenciais para a 
forma<;ao socio-profissional "dos juristas", em 4 anos de frequencia obrigatoria, 
acrescidos de mais urn ou dais de forma<;ao complementar. Orienta<_;ao 
conhecida pela formula de 4+ 1. 

Da-se, assim, satisfa<;ao a urn dos objectives fundamentais da referida 
Declara<_;ao de Bolonha no sentido da adop<_;ao de urn sistema essencialmente 
baseado em dais ciclos principais, nao devendo 0 primeiro ter dura<;ao inferior 
a tres anos e ser organizado de modo a dar acesso a urn grau de prepara<_;ao 
relevante para o mercado europeu de trabalho, corn o nivel apropriado de 
qualifica<;ao. 

0 que a seguir se expoe refere-se apenas ao 1 Q Ciclo, ou seja, a "licen
ciatura" em Direito. 0 2Q Ciclo, ou seja, o chamado "Mestrado" sera objecto de 
estudo ulterior. 

2. A formula 4+ 1 e a mais adequada para o efeito permitindo dar satisfa<;ao 
as exigencias impostas pelo perfil que, em termos gerais, se reputa indispen
savel preencher corn vista ao exerdcio eficiente das actividades que integram 
as profissoes ou interven<_;oes caracteristicas da gradua<_;ao em direito, tanto no 
sector publico, coma no sector privado. 

3. Analisando mais de perto esse perfil, entende-se que a forma<;ao de urn 
jurista (corn capacidade plena) deve dominar, na medida em que a sua 
actividade profissional o exigir, os aspectos essenciais quer do direito publico, 
quer do direito privado, cujas disciplinas integrantes devem contribuil~ em 
paralelo, para o "objective curricular final" 
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Corn o que se da, outrossim, satisfa<;:ao a arienta<;:ao preconizada pela 
"Declara<;:ao de Bolonha", segundo a qual, o ensino do direito devera "incidir, 
por urn lado sabre os aspectos fundamentais da forma<;:ao humanistica geral 
e por outro lado, tera tambem de incidir sabre 0 direito vigente, dirigido a 
resolu<;:ao critica dos problemas que se colocam, quer no ambito nacional, quer 
no ambito internacional (corn especial destaque para os problemas proprios 
do espa<;:o comunitario ). 

4. 0 que leva, designadamente, a proposta de reunir os ramos cientificos 
em causa em cinco grupos essenciais. A saber: ciencias do direito publico; 
ciencias do direito privado; ciencias do direito economico; ciencias do direito 
penal; e ciencias de base. 

5. lmp6e-se, corn efeito, que urn profissional do direito deve estar prepa
rado para satisfazer todas as exigencias que se lhe deparem em qualquer das 
areas referidas, tendo em conta as interdependencias que entre si se verificam. 

6. Subsequentemente, importa ponderar o modo como tais sectores devem 
ser preenchidos. 

0 que, sem a preocupa<;:ao de levar tal analise as ultimas consequencias, 
aconselha a seguinte sistematiza<;:ao curricular. 

7. Grupo das ciencias do direito publico: Direito Constitucional; Direito 
Administrativo; Direito Internacional Publico; Contencioso Administrativo. 
Grupo das ciencias do direito economico: Economia Politica; Direito Financeiro; 
Direito Fiscal; Direito Industrial; Direito Economico. Grupo das ciencias do 
direito privado: Direito Civil; Direito Comercial; Direito Internacional Privado; 
Informatica Juridica. Grupo das ciencias do direito penal: Direito Penal; 
Criminologia; Psicologia Criminal. Grupo das ciencias de base: Introdu<;:ao do 
Estudo do Direito, Historia do Direito; Filosofia do Direito; Psicologia Geral. 

8. Como e natural, dentro de cada uma das disciplinas que integram os 
varios grupos ha que distinguir, quando seja caso disso, os aspectos substantivos 
e adjectivos da respectiva estrutura, tendo o cuidado de fazer sempre preceder 
o primeiro ao segundo, em anos ou semestres curriculares sucessivos. Assim, 
par exemplo, a disciplina de direito penal, deve sempre preceder a correspon
dente cadeira de processo penal; as disciplinas de direito civil devem preceder 
o direito processual correspondente, etc .. 

9. A mesma preocupa<;:ao de precedencias deve reger a distribui<;:ao curri
cular de disciplinas que se desenvolvem em termos de forma<;:ao sucessiva. 
Designadamente, o estudo da rela<;:ao juridica deve preceder a analise das 
obriga<;:6es; o estudo das "sucess6es" deve seguir-se ao estudo das rela<;:6es 
familiares, etc .. 

10. De aconselhar e tambem que as disciplinas que tenham entre si 
conex6es, de essencia ou finalidade relevantes, sejam sistematizadas por forma 
a poderem receber arienta<;:ao coordenada. 

11. De referir, par ultimo, que as disciplinas nucleares se devem natural
mente subdividir em disciplinas integrantes ou complementares, quando a 
sua natureza o imp6e, como acontece, por exemplo, corn o direito internacional 
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publico e o direito da Uniao Europeia, ou o direito civil e o direito do trabalho, 
ou ainda, a economia politica e a economia portuguesa, etc .. 

12. A sistematiza~ao apontada tern logicamente por base a diversidade 
estrutural das ciencias que integram os varios grupos. 0 que naturalmente se 
reflectira na orienta~ao profissional ou opcionat dos respectivos curricula. 
Assim: as ciencias do direito publico, apontam naturalmente para a especia
liza~ao nas profiss6es publicistas: Administra~ao publica, diplomacia, etc.; As 
ciencias do direito privado revelam-se preferenciais para as profiss6es de 
natureza privatistica: advocacia, actividades comerciais, aplica~ao do direito 
privado, etc.; As ciencias do direito economico apontam em particular para as 
actividades empresariais, comerciais, etc.; As ciencias penalisticas mostram-se 
mais adequadas para actividades forenses ou administrativas; finalmente as 
ciencias historico-filosoficas aspiram contribuir para a forma~ao cultural dos 
juristas independentemente da sua op~ao profissional. 

13. 0 que tu do leva a seguinte proposta curricular de 4+ 1, incluindo nos 
primeiros quatro anos todas as disciplinas essenciais (primeiro ciclo) e no ano 
complementar a expressao curricular das op~6es profissionais, tal como referi
das no numero anterior. 

14. A distribui~ao curricular que se prop6e esta em conformidade corn a 
Proposta de Lei de Bases da Educa~ao, aprovada em reuniao do Conselho de 
Ministros do dia 27 de Maio de 2003, segundo a quat «no primeiro ciclo de 
estudos e COnferido 0 grau de licenciadO>> (art. 19), 0 qual «COmprova Uffi nfvel 
superior de conhecimentos numa area cientffica e capacidade para o exerdcio 
de uma actividade profissional qualificada>> (art. 20). Nos termos da mesma 
Proposta de Lei, «O grau de licenciado e concedido apos a conclusao de urn 1. 

ciclo de forma~ao superior, corn a dura~ao de oito semestres>>. A proposito 
desta ultima exigencia, o texto em causa, acrescenta, porem, que em casos 
excepcionais, os cursos conducentes ao grau de licenciado podem ter a dura~ao 
de mais urn a quatro semestres (exactamente como se sugere na presente 
exposi~ao ). 

Mais se esclarece que nao se considera vinculativa a afirma~ao da Pro
pasta de Lei, de semestraliza~ao obrigatoria de todas as disciplinas que integram 
o «curso de direito>>, pois que algumas pela sua extensao ou composi~ao nao 
comportam facilmente a divisao dos respectivos programas em duas partes 
temporalmente distintas, divisao que noutros casos e perfeitamente possfvel. 

Oaf o entendermos que ao lado de disciplinas semestrais devem poder 
existir disciplinas anuais, desde que no seu todo o curso nao ultrapasse o 
limite de semestres impostos pela Proposta de Lei de Bases da Educa~ao. 

15. Ainda antes de passar a formaliza~ao curricular de distribui~ao das 
disciplinas que, em gerat sao consideradas essenciais para a forma~ao dos 
juristas, permitimo-nos chamar a aten~ao para urn ultimo aspecto, a que a 
Declara~ao de Bolonha atribui tambem algum relevo. Referimo-nos ao aspecto 
essencialmente pragmatico do modelo de funcionamento a adoptar na orga
niza~ao dos cursos de ensino superior, designadamente de direito, para os 
quais se sugerem importantes altera~6es quanto as cargas horarias globais e 
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pare1a1s, as metodologias de ensino e aos modelos de avalia<;ao. Em confor
midade corn tais preocupa<;6es somas tambem dos que entendem que, nos 
tempos que correm, "urn plano de estudos em Direito deve ser concebido, corn 
uma importante carga pratica, que permita aos estudantes desenvolver e 
potenciar as suas capacidades de raciocfnio, de crftica, de reflexao, de analise 
e interpreta<;ao, de expressao escrita e oral, criando-lhes o habito do raciocfnio 
jurfdico assente em solidas bases culturais" . Donde a importancia que em 
nossa opiniao deve ser dada ao aperfei<;oamento dos metodos de dialogo 
formativo a estabelecer permanentemente entre os docentes e os discentes, 
especialmente concretizado em termos de discussao pratica, testes de avalia<;ao 
frequentes e discussoes informais, levando a que os estudantes, como se diz na 
Declara<;ao de Bolonha, "deixem de ser sujeitos passivos do ensino, para 
passarem a ser sujeitos activos da aprendizagem". 

11 

Estrutura Curricular 

16. Transitando, seguidamente, para a distribui<;ao curricular das discipli
nas elencadas, somas de opiniao que elas devem ser repartidas pelos varios 
anos de modo tanto quanta possivel equitativo e complementar, contribuindo 
para que a forma<;ao do jurista se va fazendo de forma integrada e progressiva. 

Assim, no 1 Q ano devem ser reunidas as chamadas disciplinas de base, 
tanto do direito publico como do direito privado. E impossivel compreender 
urn sem conhecer a essencia do outro. Estao neste caso: 

368 

- Disciplina do direito publico: Ciencia Politica e Direito Constitucional 
(Anual) 

- Disciplina do direito economico: Introdu<;ao a Economia (Economia 
Politica) (Anual) 

- Disciplina de base: Introdu<;ao ao Estudo do Direito (Anual) 
- Historia do Direito (Anual) 

17. 0 2Q ano, por sua vez, devera, ter a seguinte composi<;ao curricular: 

- Disciplina do direito publico: Direito Administrativo (Anual) 
- Direito Internacional Publico (Anual) 
- Disciplina de direito economico: Direito Financeiro e Fiscal (Anual) 
- Disciplina de direito privado: Teoria Geral da Rela<;ao Juridica e Direito 

das Obriga<;6es (Anual) 

18. No 3Q ano devem incluir-se as seguintes disciplinas: 

- Disciplina do Direito Processual: Direito Processual Civil (Anual) 
- Disciplina do Direito Penal: Direito Penal (Anual) 
- Disciplina do Direito Privado: Direito Comercial (Anual) 
- Outras disciplinas do Direito Privado: Direito do Trabalho (1Q sem.); 

Direitos Reais (2Q sem.) 
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I9. No 4Q ano deverao reunir-se as restantes disciplinas consideradas 
essenciais: 

- Disciplinas de direito publico: Direito Processual Penal (IQ sem.); Direito 
Comunitario (2Q sem.) 

- Disciplina de direito privado: Direito Internacional Privado (Anual); 
Direito da Familia (IQ sem. ); Direito das Sucess6es (2Q sem.) 

- Disciplina hist6rico-filos6fica: Filosofia do Direito (Anual) 

20. Finalmente, o ano complementar devera ser integrado por grupos 
opcionais de disciplinas, correspondentes as grandes variantes s6cio-profis
sionais da actividade jurfdica. A saber: a actividade jurfdico-forense; a activi
dade juridico-publicistica; e a actividade juridico-econ6mica. 

Composis;ao curricular de cada uma das ops;6es: 
I" Ops;ao: jurfdico-privatistica (forense) 

Direito Civil II (IQ sem.) 
Direito Processual Civil (2Q sem.) 
Direito Comercial II (IQ sem.) - (Direito das Sociedades) 
Direito Penal II (2Q sem.) - (Criminologia) 
Direito Financeiro e Fiscal II (IQ sem.) - (Conflitos Jurisdicionais) 
Direito Registal (2Q sem.) 

2i! Ops;ao: jurfdico-publicistica (politica) 
Direito Constitucional II (Ciencia Politica) - (IQ sem.) 
Direito Administrativo II (2Q sem.) 
Direito Internacional Publico (IQ sem.) - (Relas;6es Internacionais) 
Direito da Uniao Europeia (2Q sem.) 
Direito Comercial Publico (IQ sem.) - (Mercados publicos) 
Direito Internacional Privado II (2Q sem.) - (Conflitos de Jurisdis;6es) 

3i! Ops;ao: jurfdico-econ6mica (econ6mica) 
Direito Econ6mico (IQ sem.) - (Macroeconomia) 
Direito do Comercio Internacional (2Q sem.) 
Direito Bancario (IQ sem.) - (Contratos bancarios) 
Direito das Empresas (2Q sem.) - (Microeconomia) 
Economia Internacional (IQ sem.) 
Economia Portuguesa (2Q sem.) 

NOTA: Cada ops;ao pode ser completada pelo aproveitamento em todas 
as disciplinas que a integram ou por um conjunto de disciplinas formado por 
quatro disciplinas de uma ops;ao e duas de outra ops;ao, tomando, neste ultimo 
caso, a designas;ao da ops;ao maioritaria. 
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