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Ficha	de	unidade	curricular		

	
Curso	de	/	Licenciatura	em	Direito	

	
Unidade	curricular	
União	Económica	e	Monetária	–	4.º	ano,	1.º	semestre,	Noite		
	
Docente	responsável	e	respetiva	carga	letiva	na	unidade	curricular	(preencher	o	nome	completo)	
	José	Renato	Gonçalves	(4	horas)	
	
Outros	docentes	e	respetivas	cargas	letivas	na	unidade	curricular	
-	
	
Objetivos	de	aprendizagem	(conhecimentos,	aptidões	e	competências	a	desenvolver	pelos	estudantes)	
Objetivos	de	aprendizagem:	

(i) Aquisição	dos	conceitos	jurídico-económicos	fundamentais	respeitantes	às	relações	monetárias	internacionais	
e,	em	especial,	às	uniões	monetárias,	como	a	prevista	pelo	Tratado	da	União	Europeia,	criada	em	1999;	

(ii) Compreensão	da	natureza,	dos	fundamentos,	do	modo	de	funcionamento	e	das	principais	implicações	da	
participação	de	um	Estado	numa	união	monetária	com	as	características	da	União	Económica	e	Monetária	
(UEM)	da	União	Europeia;	

(iii) Análise	crítica	das	vantagens	e	dos	custos	da	participação	ou	não	e	da	permanência	ou	não	(e	subsequente	
saída)	de	um	Estado	numa	união	monetária	como	a	Zona	Euro,	tendo	por	referência	a	evolução	da	UEM	desde	
a	sua	criação	e	os	subsequentes	desafios	colocados	a	cada	Estado	membro,	à	Zona	Euro	e	à	União	Europeia.		
	

	
Conteúdos	programáticos	
I	–	Introdução:	Cooperação	e	integração	económica	internacional	em	geral;	cooperação	e	integração	económica	no	
continente	europeu	em	especial.	
II	-		Cooperação	e	integração	económica	e	monetária	internacional	em	geral;	cooperação	e	integração	monetária	no	
continente	europeu	em	especial.	As	uniões	monetárias	em	geral	(custos	e	benefícios);	a	União	Económica	e	Monetária	
europeia	em	especial.		
III	–	A	União	Económica	e	Monetária	europeia:	fundamentos	jurídico-económicos	e	funcionamento	da	Zona	Euro	desde	
a	sua	criação	até	à	atualidade.	Problemas	e	desafios	da	União	Económica	e	Monetária	europeia.	Propostas	de	reforma	e	
perspetivas	sobre	o	Euro	e	a	Zona	Euro	(e	a	União	Europeia).	
IV	–	Portugal,	a	União	Económica	e	Monetária	(UEM)	e	a	União	Europeia.	

	
	
Demonstração	da	coerência	dos	conteúdos	programáticos	com	os	objetivos	da	unidade	curricular	
Os	 conteúdos	 programáticos	 da	 unidade	 curricular	 consistem	 numa	 introdução	 às	 uniões	monetárias	 em	 geral	 e	 à	
União	 Económica	 e	Monetária	 (UEM)	 da	 União	 Europeia	 em	 especial	—	 desde	 as	 noções	 essenciais	 sobre	 relações	
monetárias	 internacionais	 e	 sobre	 os	 antecedentes	 do	 projeto	 de	 união	 monetária	 europeia	 até	 à	 respetiva	
concretização	e	entrada	em	funcionamento,	com	as	suas	especificidades	e	insuficiências,	bem	assim	aos	novos	desafios,	
propostas	de	alteração	e	perspetivas	 sobre	a	 respetiva	 sustentabilidade	—,	pelo	que	a	 sua	 lecionação	permitirá	aos	
alunos	a	aquisição	dos	conceitos	jurídico-económicos	fundamentais	sobre	o	tema	e	a	compreensão	e	análise	crítica	da	
natureza,	dos	fundamentos,	do	modo	de	funcionamento	e	das	diversas	implicações	da	participação	de	um	país	numa	
união	monetária	(a	UEM)	e	num	projeto	de	integração	política	e	económica	internacional	(a	União	Europeia).	
	
	
Metodologias	de	ensino	(avaliação	incluída)	
As	aulas	compreendem	a	introdução	teórica	dos	conteúdos	programáticos	e	a	discussão	teórico-prática	das	questões	
colocadas	com	a	participação	dos	alunos,	designadamente	através	do	confronto	fundamentado	de	posições,	tendo	por	
referência	as	disposições	em	vigor	e	as	decisões	adotadas	em	sua	aplicação,	entre	outros	aspectos,	designadamente	
estudos	e	relatórios	sugeridos	com	base	na	sua	relevância.		
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No	método	 de	 avaliação	 contínua	 (Método	 A),	 para	 além	 da	 presença	 e	 participação	 nas	 aulas,	 os	 alunos	 deverão	
responder	a	uma	ou	duas	questões	colocadas	através	da	página	da	unidade	curricular	na	plataforma	de	eLearning	da	
Universidade,	cuja	ponderação	corresponderá	a	20%	da	classificação	final.	A	classificação	atribuída	à	participação	oral	
será	ponderada	em	30%	da	nota	final.	Os	restantes	50%	da	avaliação	contínua	resultarão	da	classificação	atribuído	a	
um	teste	escrito.	
Nas	 demais	 situações,	 incluindo	 o	método	 de	 avaliação	 final	 (Método	 B),	 aplicam-se	 as	 regras	 do	 Regulamento	 de	
Avaliação.		
	
Demonstração	da	coerência	das	metodologias	de	ensino	com	os	objetivos	de	aprendizagem	da	unidade	curricular	
A	 introdução	 teórica	 dos	 conteúdos	 programáticos,	 a	 colocação	 das	 questões	 consideradas	 fundamentais	 e	 a	
subsequente	 discussão	 teórica	 e	 prática	 dos	 temas	 com	 a	 participação	 dos	 alunos	 têm	 em	 vista	 a	 aquisição	 dos	
principais	conceitos	jurídico-económicos	sobre	as	uniões	monetárias	em	geral	e	sobre	a	União	Económica	e	Monetária	
europeia	em	especial,	bem	como	o	aprofundamento	da	capacidade	de	análise	crítica	dos	temas	estudados	atendendo	à	
natureza,	aos	fundamentos,	ao	modo	de	funcionamento	e	à	evolução	da	União	Económica	e	Monetária	europeia,	com	as	
suas	especificidades	e	problemas,	para	os	quais	 têm	sido	propostas	alterações,	de	cujos	 termos	de	concretização	ou	
não	 dependerá	 a	 consolidação,	 reconfiguração	 ou,	 eventualmente,	 desagregação,	 da	 UEM	 e,	 porventura,	 da	 própria	
União	Europeia,	no	atual	contexto	europeu	e	mundial.	
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Será	facultada	uma	lista	mais	pormenorizada	com	os	elementos	de	estudo	sugeridos,	 ,	 incluindo	o	endereço	de	sítios	
internet	 com	 conteúdos	 essenciais	 sobre	 o	 tema.	 Alguns	 dos	 elementos	 de	 estudo	 ficarão	 disponíveis	 na	 página	 da	
unidade	curricular	na	plataforma	de	eLearning	da	Universidade	de	Lisboa.		
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