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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito - Profissionalizante 

 
Unidade curricular 

Direito Comercial IV  

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

João Manuel Cardão do Espírito Santo Noronha (2 horas de carga lectiva) 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Formação complementar em Direito Comercial-Empresarial/Direito da Concorrência 

 
Conteúdos programáticos 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Direito da Concorrência: objecto e noção. A concorrência como bem público e a sua defesa. 

2. O Direito da Concorrência no contexto do ordenamento jurídico nacional. Aproximações ao Direito da 

Economia e ao Direito Comercial. A questão da autonomia 

3. Os fundamentos do Direito da Concorrência: entre as razões políticas e as razões económicas. 

II. ELEMENTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS 

4. Génese e evolução dos principais sistemas matriciais de defesa da concorrência: Estados Unidos da 

América e União Europeia 

4.1. O berço norte-americano: o Sherman Act. Desenvolvimentos subsequentes 

4.2. A experiência transnacional europeia: antecedentes e consagração de um Direito da 

Concorrência nos tratados que instituíram as Comunidades Europeias. Desenvolvimentos 

subsequentes 

III. DIREITO DA CONCORRÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA 

5. A conformação atual do Direito da Concorrência da União Europeia: o núcleo de direito material 

5.1. Domínio comportamental: práticas proibidas 

5.2. Domínio comportamental-estrutural: abuso de posição dominante 

5.3. Domínio estrutural: controlo de concentrações de empresas 

6. O regime sancionatório 

7. A territorialidade objectiva 

8. A susceptibilidade de afectação do comércio entre os Estados-Membros. 
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9. A dimensão do mercado: o mercado relevante 

10. O domínio institucional: a competência da Comissão para a aplicação do Direito da Concorrência da 

União e o papel do Tribunal de Justiça 

11. A interação do Direito Europeu da Concorrência com os direitos nacionais dos Estados Membros 

IV DIREITO DA CONCORRÊNCIA DE PORTUGAL 

12.  O sistema jus-concorrencial português: génese, evolução e situação actual 

13. Regime Jurídico da Concorrência; o núcleo de direito material da concorrência 

13.1. Domínio comportamental: práticas proibidas (art. 9.º do Regime Jurídico da 

Concorrência) e abuso de dependência económica (art. 12 do Regime Jurídico da Concorrência) 

13.2. Domínio comportamental-estrutural: abuso de posição dominante (art. 11.º do Regime 

Jurídico da Concorrência) 

13.3. Domínio estrutural: controlo de operações de concentração de empresas (arts. 36 e 37 

do Regime Jurídico da Concorrência) 

14. O regime sancionatório 

15. A territorialidade objectiva 

16. A dimensão do mercado: o mercado relevante 

17. O domínio institucional: a Autoridade da Concorrência 

V CONCORRÊNCIA ILÍCITA E DANO INVIDUAL 

18. Perspectiva de Direito da União Europeia: a caminho de um regime de enquadramento do private 

enforcement do Direito da Concorrência. Tendências evolutivas 

19. Perspectiva de Direito Nacional 

19.1. A responsabilidade civil como princípio estruturante do Direito Privado Comum 

19.2. Responsabilidade civil normas de protecção 

20. As normas que proíbem práticas de limitação ou falseamento da concorrência como normas de 

protecção 

21. Os pressupostos da responsabilidade civil [facto, ilicitude, culpa, dano e causalidade] e a admissibilidade 

do ressarcimento do dano individual resultante de prática proibida de limitação ou falseamento da 

concorrência 

22. Assomos jurisprudenciais 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O ensino assenta numa conjugação equilibrada entre a teoria a prática, baseando-se num programa detalhado, 
realizando-se um controlo individualizado dos resultados. 
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Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O programa inclui um estudo em profundidade de uma área temática vasta do Direito da Concorrência em vigor, 
que permite ao estudante obter a formação especializada nesta área do conhecimento jurídico 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 

Ensino teórico-prático. Em aulas sobre temas seleccionados do programa será feita pelo docente uma prelecção 
introdutória, seguida de exposições sobre temas conexos, escolhidos pelos estudantes, e debates com 
intervenção do docente e dos estudantes; as exposições dos estudantes são objecto de um relatório escrito 
sobre o mesmo tema. Os estudantes são avaliados pelas intervenções nas aulas, pelos relatórios e por exame 
escrito. 

 
Bibliografia principal 

Nota prévia: o objecto da presente disciplina de mestrado situa-se, em parte, no âmbito tradicional de um ramo 

do Direito Económico, o Direito da Concorrência, e, noutra parte, no âmbito do Direito Civil (responsabilidade 

Civil).  

 Neste último domínio, a temática da violação de normas de protecção, geradora de obrigação de 

indemnizar, é correntemente tratada, em termos gerais, nos manuais de Direito das Obrigações, optando-se, por 

isso, por não os incluir especificadamente na bibliografia. 

Sobre o Direito da Concorrência da União Europeia, e considerando a vasta bibliografia disponível, serão 

dadas, oportunamente, indicações aos Estudantes. 

Refira-se, por último, que o Direito da Concorrência será reclamado como uma parte do Direito 

Comercial numa perspetiva da delimitação material deste como direito da empresa, pelo que se mostra útil a 

consulta de manuais de Direito Comercial (geral). 

 Monografias 

Leitão, Adelaide Menezes 

— Normas de Protecção e danos puramente patrimoniais, Almedina, Coimbra, 2009 

Marques, Maria Manuel Leitão 

— Um curso de Direito da Concorrência, Coimbra Editora, Coimbra, 2002 

Morais, Luís Domingos Silva 

— Direito da Concorrência: perspectivas do seu ensino, Almedina, Coimbra, 2009 

Santos, António Carlos dos (em co-autoria com Gonçalves, Maria Eduarda/Marques, Maria Manuel Leitão) 

— Direito Económico, Almedina, Coimbra, 2014 (7.ª ed.) 

Silva, Miguel Moura e 

— Direito da Concorrência: uma introdução jurisprudencial, Almedina, Coimbra, 2008 
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 Comentários 

— Lei da Concorrência anotada, Comentário Conimbricense, AA. VV., coor. de Manuel Lopes Porto, José Luís da 

Cruz Vilaça, Carolina Cunha, Miguel Gorjão Henriques; dir. de Miguel Gorjão-Henriques, 2 vols., Almedina, 

Coimbra, 2013 

Pereira, Miguel Mendes 

— Lei da concorrência anotada, Coimbra Editora, Coimbra, 2009 

 Artigos científicos/obras colectivas 

Correia, José Manuel Sérvulo 

— “Efectividade e limitações do sistema português de aplicação impositiva do Direito da Concorrência através de 

meios processuais administrativos e civis”, in Estudos em honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, 

II, 1747- 1798 

Ferreira, Eduardo Paz 

— “Os tribunais portugueses e o direito da concorrência, separata da revista da Banca., n.º 49 (Jan-Jun), 2000 

Freire, Paula Vaz 

—“Direito administrativo da Concorrência”, in Tratado de Direito administrativo Especial, Coord. de Paulo Otero 

e Pedro Gonçalves, I, Almedina, Coimbra, 2009 (457-550) 

— “Os fundamentos ordoliberais do direito europeu da concorrência, in Estudos em honra do Professor Doutor 

José de Oliveira Ascensão, I, 1791-1804, org. de António Menezes Cordeiro/Pedro Pais de Vasconcelos/Paula 

Costa e Silva, Almedina 2008 

 Publicações portuguesas especializadas 

— Revista de Concorrência e Regulação, AdC/IDEFF/Almedina [início de publicação em 2010; dir. de João Espírito 

Santo Noronha/Luís Silva Morais (2010-2013); Paulo de Sousa Mendes/Luís Silva Morais (a partir de 2014)] 

 

 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Curricular unit sheet  
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Course - Law Master - Vocational 
Curricular unit 

Commercial Law IV  

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

João Manuel Noronha Cardão do Espírito Santo Noronha (2 teaching h/ per week)  

 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Learning outcomes of the curricular unit  

 Additional Training in Commercial Law/ Competition Law  

 
Syllabus 

I. INTRODUCTION  
1. Competition Law: object and notion. Competition as a public good and its defence.  
2 The Competition Law in the context of national law. Approaches to Economic Law and Commercial Law. The 
issue of autonomy  
3 The foundations of Competition Law: between political reasons and economic reasons.  
II. HISTORICAL AND LEGAL ISSUES 
4 Genesis and evolution of the main matrix systems of antitrust: United States of America and European Union  
4.1. The American birth: the Sherman Act Subsequent developments.  
4.2. European transnational experience: antecedents and consecration of a Competition Law system in the 
Treaties establishing the European Communities. Subsequent developments  
III. COMPETITION LAW OF THE EUROPEAN UNION  
5 The current configuration of the Competition Law of the European Union: the core substantive law  
5.1. Behavioural domain: prohibited practices  
5.2. Behavioural and structural domain: abuse of a dominant position  
5.3. Structural domain: concentration control of undertakings  
6 The penalties  
7 The objective territoriality  
8 The susceptibility to have effect on the trade between Member States 
9 The size of the market: the relevant market  
10 The institutional domain: the competence of the Commission for the application of EU competition law and 
the role of the Court of Justice 
11 The interaction of European Competition Law with the national laws of Member States  
IV PORTUGUESE COMPETITION LAW  
12 The Portuguese competition law system: genesis, evolution and current situation  
13 Legal Framework for Competition; the core material competition law  
13.1. Behavioural domain: prohibited practices (Article 9 of the Legal Competition Regime) And abuse of 
economic dependence (Article 12 of the Legal Competition Regime)  
13.2. Behavioural and structural domain: abuse of a dominant position (Article 11 of the Legal Competition 
Regime)  
13.3. Structural domain: control of concentrations between undertakings (Articles 36 and 37 of the Legal 
Competition Regime) 
14 The penalties  
15 The objective territoriality  
16 The size of the market: the relevant market  
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17 The institutional domain: the Competition Authority  
V UNLAWFUL COMPETITION AND INDIVIDUAL DAMAGE 
18 Perspective of EU Law: Towards a regime of private enforcement framework of the Competition Law. 
evolutionary trends  
19 Perspective of National Law  
19.1. Liability as a structuring principle of the Common Private Law  
19.2. Liability protection standards  
20 The rules prohibiting practices restricting or distorting competition as protection standards  
21 The elements of civil liability [fact, wrongfulness, fault, damage and causation] and the admissibility of 
compensation for damage resulting from individual prohibited practice restricting or distorting competition  
22 jurisprudential outbursts  
 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

 The teaching is based on a balanced mix of theory and practice, based on a detailed program, performing an 
individualized control of the results.  
 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

The program includes in-depth study of a broad thematic area of Competition Law, that allows students to 
obtain specialized training in this area of legal expertise  
 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

Theoretical and practical teaching. On selected topics of the program it will be made by the teacher an 
introductory lecture, followed by presentations on related topics chosen by the students, and discussions with 
interventions from the teachers and the students; presentations by students are the subject of a written report 
on the same topic. Students are marked by the interventions in the classroom, the reports and written exam. 
 

 
Main Bibliography 

Preliminary note: the purpose of this discipline lies, on the one hand, in the traditional framework of a branch of 
Economic Law, Competition Law, and, on the other hand, in Civil Law (civil liability).  
In the latter, the issue of violation of protection rules, generating obligation to pay compensation is currently 
treated, in general terms, in the Handbooks of Obligation Law, justifying the option, therefore, not to specifically 
include them in the bibliography.  
About Competition Law of the European Union, and considering the vast literature available, indications for the 
Students will be given in due course. 
It should be noted, finally, that the Competition Law will be claimed as a part of Commercial Law, in a 
perspective of Undertaking Law, so it proves to be useful to analyse Commercial Law (general) handbooks. 
• Monographs  
Leitão, Adelaide Menezes 

— Normas de Protecção e danos puramente patrimoniais, Almedina, Coimbra, 2009 

Marques, Maria Manuel Leitão 

— Um curso de Direito da Concorrência, Coimbra Editora, Coimbra, 2002 
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Morais, Luís Domingos Silva 

— Direito da Concorrência: perspectivas do seu ensino, Almedina, Coimbra, 2009 

Santos, António Carlos dos (em co-autoria com Gonçalves, Maria Eduarda/Marques, Maria Manuel Leitão) 

— Direito Económico, Almedina, Coimbra, 2014 (7.ª ed.) 

Silva, Miguel Moura e 

— Direito da Concorrência: uma introdução jurisprudencial, Almedina, Coimbra, 2008 

Comentários• Comments  

  

— Lei da Concorrência anotada, Comentário Conimbricense, AA. VV., coor. de Manuel Lopes Porto, José Luís da 

Cruz Vilaça, Carolina Cunha, Miguel Gorjão Henriques; dir. de Miguel Gorjão-Henriques, 2 vols., Almedina, 

Coimbra, 2013 

Pereira, Miguel Mendes 

— Lei da concorrência anotada, Coimbra Editora, Coimbra, 2009 

Artigos científicos/obras colectivas• Scientific papers / collective works  

  

Correia, José Manuel Sérvulo 

— “Efectividade e limitações do sistema português de aplicação impositiva do Direito da Concorrência através de 

meios processuais administrativos e civis”, in Estudos em honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, 

II, 1747- 1798 

Ferreira, Eduardo Paz 

— “Os tribunais portugueses e o direito da concorrência, separata da revista da Banca., n.º 49 (Jan-Jun), 2000 

Freire, Paula Vaz 

—“Direito administrativo da Concorrência”, in Tratado de Direito administrativo Especial, Coord. de Paulo Otero 

e Pedro Gonçalves, I, Almedina, Coimbra, 2009 (457-550) 

— “Os fundamentos ordoliberais do direito europeu da concorrência, in Estudos em honra do Professor Doutor 

José de Oliveira Ascensão, I, 1791-1804, org. de António Menezes Cordeiro/Pedro Pais de Vasconcelos/Paula 

Costa e Silva, Almedina 2008 

Publicações portuguesas especializadas• Specialized Portuguese Publications  

  

— Revista de Concorrência e Regulação, AdC/IDEFF/Almedina [início de publicação em 2010; dir. de João Espírito 
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Santo Noronha/Luís Silva Morais (2010-2013); Paulo de Sousa Mendes/Luís Silva Morais (a partir de 2014)] 

 

 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


