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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de MESTRADO EM DIREITO E PRÁTICA JURÍDICA 
 

Unidade curricular 
Direito e Economia  

 

 
Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular 
Miguel Carlos Teixeira Patrício – 2h/sem. 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Supondo-se que o aluno tem conhecimentos consolidados de «Introdução à Economia», mormente uma percepção 
dos temas e métodos da Microeconomia, trata-se nesta UC de desenvolver aptidões de estudo e investigação em 
«Direito e Economia», percorrendo alguns dos seus tópicos básicos. No final pretende-se que o aluno tenha 
adquirido: 1) uma percepção panorâmica da área; 2) capacidade de síntese das teorias fundamentais; 3) 
familiaridade com a literatura de Law & Economics; 4) capacidade de crítica e problematização, incluindo a crítica 
global à disciplina; 5) capacidade de diálogo com áreas afins; 6) aptidão para a aplicação prática das teorias e 
métodos; 7) aptidão para a comunicação escrita e verbal dos conceitos nucleares. 

 

 
Conteúdos programáticos 
PARTE I – Introdução  
1. Origens, método(s) e objectivos  
2. Recapitulação de noções básicas de Microeconomia  
3. Direito, Economia Comportamental e Neuroeconomia  
PARTE II – Aplicações  
4. Teoria económica da propriedade  
5. Teoria económica do contrato  
6. Teoria económica da responsabilidade civil  
7. Teoria económica do processo  
8. Teoria económica do crime  
9. Teoria económica da tributação  
10. Teoria económica da política e da Constituição  

 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular 
Adopta-se o núcleo temático mínimo compatível com uma UC semestral. Privilegia-se a visão panorâmica, de modo a 
que o aluno domine com segurança o método e os conceitos essenciais sem se embrenhar em detalhes e análises 
monográficas que pudessem interferir com a formação de uma visão de conjunto e com a incidência em princípios e 
pressupostos claros susceptíveis de tradução prática com eficiência e segurança. 

 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
O ensino ministrado nesta unidade curricular tem uma índole teórica e prática. No início do ano letivo, o regente 
estabelecerá, para além da prova escrita de avaliação final obrigatória, uma ou mais das seguintes modalidades de 
avaliação de conhecimentos: a) apresentações orais; b) trabalho final escrito; c) outros elementos de avaliação, 
escrita ou oral, a determinar. Se outro regime não for definido e comunicado aos alunos e ao Núcleo de Formação 
Pós-Graduada antes do início das aulas do semestre, a avaliação será realizada através das apresentações orais e da 
referida prova escrita de avaliação final. 

 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular 
O «Direito e Economia» (Law & Economics) nasceu com uma vocação pragmática e antidogmática que se tem mantido 
ao longo da sua curta história. Essa vocação confere virtualidades ao contacto com a disciplina que vão além dos seus 
próprios conteúdos programáticos, e perduram independentemente dos interesses substantivos e monográficos que o 
aluno desenvolva, ou não, quando frequenta esta UC. Dotado da visão panorâmica e simplificada desta área e 
familiarizado com a metodologia e com o “estilo” desta nova literatura jurídico-económica, o aluno sairá mais apto a 
desenvolver um pensamento crítico, independente, inovador, sobre todo o universo jurídico. 
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