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Ficha	de	unidade	curricular		

	
Curso	de	/	Licenciatura	em	Direito	

	
Unidade	curricular	
Direito	Internacional	Económico	–	3.º	ano,	2.º	semestre,	turma	A	-	Dia		
	
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) Compreensão	do	sistema	e	da	ordem	internacional	económica	e	da	respetiva	evolução	recente;	
(ii) Identificação	das	principais	organizações	internacionais	de	âmbito	económico	e	monetário	(Organização	

Mundial	do	Comércio,	Fundo	Monetário	Internacional)	e	das	respetivas	competências	e	funções;	
(iii) Aquisição	dos	conceitos	jurídicos	e	económicos	fundamentais	respeitantes	às	relações	económicas	e	

monetárias	internacionais.	
	

	
Conteúdos	programáticos:	
I	-	Economia	internacional	e	Direito	Internacional	Económico.		
II	-	Conteúdo,	fundamentos	e	autonomia	do	Direito	Internacional	Económico	(DIE).	Princípios	essenciais.	Fontes.	
Sujeitos.	
III	-	Quadro	institucional	comum	do	comércio	internacional:	a	Organização	Mundial	do	Comércio	(OMC).	
IV	–	Princípios	gerais	do	ordenamento	do	comércio	internacional.	
V	–	Mobilidade	e	localização	internacional	dos	factores	de	produção.	O	estatuto	económico	dos	estrangeiros.		
VI	–	Quadro	institucional	do	financiamento	e	do	investimento	internacional.	O	Fundo	Monetário	Internacional	(FMI).	
VII	–	Princípios	gerais	da	ordenação	do	financiamento	e	do	investimento	internacional.	

	
	
Demonstração	da	coerência	dos	conteúdos	programáticos	com	os	objetivos	da	unidade	curricular	
O	programa	da	unidade	curricular	corresponde	a	uma	introdução	ao	ordenamento	jurídico	das	relações	económicas	e	
monetárias	 internacionais,	 cujo	 estudo	 permitirá	 compreender	 a	 evolução	 e	 o	modo	 de	 funcionamento	 do	 sistema	
económico	 internacional,	 bem	 como	 identificar	 as	 principais	 organizações	 internacionais	 de	 âmbito	 económico	 e	
monetário	e	respetivas	competências.	
	
	
Metodologias	de	ensino	(incluindo	avaliação)	
As	 aulas	 incluem	 uma	 introdução	 teórica	 aos	 conteúdos	 do	 programa	 e	 a	 discussão	 teórico-prática	 das	 questões	
colocadas	sobre	os	mesmos;	 incentivar-se-á	a	participação	dos	alunos	e	o	confronto	de	posições	sobre	os	 temas	de	
estudo,	tendo	por	referência	as	normas	vigentes	e	a	sua	interpretação	e	aplicação.		
No	método	de	 avaliação	contínua	 (Método	A),	 para	além	da	 presença	e	 da	 participação	nas	aulas,	 haverá	 um	teste	
escrito	(em	data	a	combinar).	A	classificação	atribuída	à	participação	nas	aulas	será	ponderada	em	60%	da	nota	final	
de	 avaliação	 contínua	 e	 a	 classificação	 do	 teste	 escrito	 valerá	 40%.	 Os	 alunos	 dispensarão	 do	 exame	 escrito	 final	
sempre	 que	 a	 nota	 de	 avaliação	 contínua	 seja	 positiva	 (igual	 ou	 superior	 a	 10	 valores),	 sem	 prejuízo	 de	 poderem	
requerer	melhoria	de	classificação,	nos	termos	do	Regulamento	aplicável.	
Os	 alunos	 que	 optem	 pelo	 Método	 B	 (de	 avaliação	 final)	 terão	 de	 realizar	 o	 exame	 final,	 conforme	 previsto	 no	
Regulamento.	
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Demonstração	da	coerência	das	metodologias	de	ensino	com	os	objetivos	de	aprendizagem	da	unidade	curricular	
A	exposição	teórica	dos	conteúdos	programáticos	e	a	subsequente	análise	teórico-prática,	com	participação	ativa	dos	
alunos,	 tal	 como	 nas	 respostas	 às	 questões	 colocadas,	 têm	 em	 vista	 a	 compreensão	 do	 sistema	 e	 da	 ordem	
internacional	 económica	 da	 atualidade	—	 sua	 evolução,	 seus	 fundamentos	 e	 suas	 perspetivas	 —,	 bem	 assim	 das	
principais	 organizações	 internacionais	 de	 âmbito	 económico	 e	 monetário	 e	 dos	 conceitos	 jurídicos	 e	 económicos	
essenciais	sobre	as	relações	económicas	e	monetárias	internacionais.	
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Será	facultada	uma	lista	com	outros	elementos	de	estudo,	 incluindo	sítios	internet	para	consulta	de	conteúdos	mais	
relevantes.	Vários	elementos	de	estudo	ficarão	acessíveis	na	página	da	unidade	curricular	na	plataforma	de	eLearning	
da	Faculdade	/	Universidade	de	Lisboa.	
	
	


