1.Nome da unidade curricular

Direito da União Europeia
2.Ciclo de estudos

1.º
3.Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome
completo)

Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues

4.Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular

Joana Baptista
5.Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)

A disciplina visa dotar os alunos de conhecimentos de Direito da União
Europeia, nomeadamente no que se refere à organização institucional, aos
Tratados, aos princípios fundamentais, ao método de aprovação de legislação
europeia, às liberdades de circulação e a algumas políticas europeias, como a
política da concorrência, a união económica e monetária e a união bancária.
5.Learning outcomes of the curricular unit

6.Conteúdos programáticos

I. Introdução
1. Apresentação da cadeira
2. Cooperação intergovernamental e integração
II. História e enquadramento geral da integração europeia
3. Pré-história da integração europeia: impérios e sonhos
4. Projeto de integração europeia
5. Evolução dos tratados
6. Alargamentos da União Europeia
III. Introdução ao sistema institucional da EU
7. As instituições da UE e sua evolução
IV. O Direito da UE – princípios e fontes

8. Princípios fundamentais da União Europeia
9. Fontes do Direito da UE
10. Primado do Direito da UE
11. Aplicabilidade direta e efeito direto
V. Garantia jurisdicional do Direito da UE
12. Tribunais nacionais como tribunais comuns da UE
13. Contencioso perante o TJUE e TGUE
VI. Cidadania da UE
14. Quem é cidadão da UE?
15. Direitos políticos e de proteção
16. Liberdade de circulação de pessoas
17. Cidadania social da UE
18. Schengen e migrações
VII. Liberdades de circulação de mercadorias, serviços e capitais
19. Liberdade de circulação de mercadorias
20. Liberdade de circulação de serviços
21. Liberdade de circulação de capitais – breve referência
VIII. Política de concorrência
22. Introdução ao direito europeu da concorrência
23. Regime dos auxílios de Estado
IX. União Económica e Monetária
24. A UEM
25. A União Bancária
26. Fiscalidade

6.Syllabus

7.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da

unidade curricular
A metodologia de ensino (avaliação incluída) visa a aplicação a situações concretas de modelos teóricos
adquiridos, como é reclamado pelas especificidades das matérias jurídicas e sua relevância prática

7.Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

8.Metodologias de ensino (avaliação incluída)
A metodologia de ensino consiste, essencialmente, mo modelo de aulas de teor expositivo,
promovendo-se a participação dos alunos, designadamente no comentário crítico a hipóteses colocadas,
no sentido da adequação do conteúdo da disciplina a situações concretas.
A avaliação é realizada mediante avaliação contínua e um exame final escrito.

8.Teaching methodologies (including evaluation)
The teaching methodology is essentially based on model classes expository content, promoting student
participation, particularly in the critical commentary.
The evaluation is performed through continuous evaluation and a final exam.

9.Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular
A metodologia de ensino (avaliação incluída) visa a aplicação a situações concretas de modelos teóricos
adquiridos, como é reclamado pelas matérias jurídicas em causa e sua relevância prática

9.Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
The teaching methodology (including evaluation) intends to allow the application to concrete situations
of the theoretical models acquired, as is claimed by the specifics of the legal subjects and their practical
relevance
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