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Ficha	de	unidade	curricular		

	
Curso	de	Mestrado	em	Direito	e	Prática	Jurídica	

	
	

Especialidades:		
	

Direito	Financeiro	e	Fiscal	/	Direito	da	Concorrência	e	da	Regulação	/	Economia	e	Políticas	Públicas	
	
	

Unidade	curricular	
	

Finanças	Europeias	
	

	
Docente	responsável	
	

José	Renato	Gonçalves	
	

	
Outros	docentes		
-	
	
Objetivos	de	aprendizagem	(conhecimentos,	aptidões	e	competências	a	desenvolver	pelos	estudantes)	
	
Objetivos	de	aprendizagem:	
	

(i) Aquisição	dos	conceitos	essenciais	sobre	as	Finanças	Públicas	da	União	Europeia;	
(ii) Caracterização	das	Finanças	Públicas	europeias,	em	contraposição	com	as	Finanças	

Públicas	nacionais	(de	Portugal):	instrumentos	e	sua	evolução,	fundamentos	e	natureza;	
(iii) Compreensão	das	implicações	do	próximo	Quadro	Financeiro	Plurianual	(2021-

2027)	da	União	Europeia,	em	contraposição	com	o	que	o	antecedeu,	e	do	recém-proposto	
Programa	de	Recuperação	Next	Generation	EU;	

(iv) Reflexão	sobre	os	grandes	desafios	e	perspetivas	das	Finanças	Públicas	europeias	e	
das	finanças	e	da	economia	dos	Estados	membros	(em	especial	de	Portugal)	no	contexto	
das	crescentes	tensões	entre	globalização	e	desglobalização.	

	
	
Conteúdos	programáticos	
	
Tema:	Introdução	às	Finanças	Públicas	da	União	Europeia	e	suas	implicações	nos	Estados	
membros	
	

I	–	Finanças	Públicas	e	Direito	Financeiro	da	União	Europeia	(UE):	âmbito.	
II	–	Políticas	económica,	financeira,	monetária	e	fiscal	dos	Estados	membros	e	da	União	Europeia	
e	sua	evolução.	
III	–	O	Quadro	Financeiro	Plurianual	e	o	Orçamento	anual	da	UE.	O	QFP	para	2021-2027	e	o	novo	
Plano	de	Recuperação	Next	Generation	EU.	
IV	–	Princípios	e	regras	orçamentais	da	União	Europeia.	Procedimento	e	poder	de	decisão	
financeira	na	UE.	
V	–	Conteúdo	orçamental.	Despesas	e	receitas	da	UE:	evolução,	desafios	e	perspetivas.		
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VI	–	Execução	das	despesas	e	das	receitas	da	UE	e	seu	controlo.	Responsabilização	financeira.	
VII	–	Os	fundos	estruturais,	de	investimento	e	de	recuperação	da	União	Europeia.	Evolução,	
relevância	e	perspetivas.		
VIII	–	Finanças	Públicas	da	UE,	Finanças	Públicas	dos	Estados	membros	e	recuperação	e	
crescimento	económico	equilibrado	e	sustentável.	

	
	
Conteúdos	programáticos	e	objetivos	da	unidade	curricular	
	
O	 estudo	 dos	 conteúdos	 programáticos	 da	 unidade	 curricular	—	 uma	 introdução	 às	 Finanças	
Públicas	 da	 União	 Europeia	 e	 suas	 implicações	 nos	 Estados	 membros	 no	 contexto	 dos	 novos	
desafios,	 perante	 tensões	 crescentes	 entre	 a	 globalização	 e	 a	 desglobalização	 —	 permitirá	 a	
aquisição	dos	conhecimentos	fundamentais	sobre	a	matéria	e	a	compreensão	e	análise	crítica	do	
modo	 de	 funcionamento,	 dos	 fundamentos,	 da	 natureza	 e	 das	 implicações	 do	 processo	 de	
integração	gradual	de	um	país	(como	Portugal)	na	União	Europeia,	em	especial	no	domínio	das	
finanças	públicas,	bem	como	da	economia	em	geral.	
	
	
Metodologias	de	ensino	(incluindo	avaliação)	
	
As	 aulas	 compreendem	uma	 introdução	 aos	 conteúdos	programáticas	da	disciplina	 e	 respetiva	
discussão	teórica	e	prática,	tendo	por	referência	as	normas	europeias	em	vigor	e	sua	interpretação	
e	aplicação.	
Os	 alunos	 serão	 incentivados	 a	 participar	 ativamente	 na	 discussão	 sobre	 os	 conteúdos	 do	
Programa,	incluindo	através	da	preparação	e	apresentação	de	temas	distribuídos	de	acordo	com	
um	calendário	a	elaborar	nas	primeiras	semanas	de	aulas.	
	
	
Metodologias	de	ensino	e	os	objetivos	de	aprendizagem	
	
A	introdução	dos	conteúdos	programáticos,	a	colocação	de	questões	e	a	subsequente	discussão	
teórica	e	prática	dos	conteúdos	do	Programa,	com	a	participação	dos	alunos,	têm	por	objetivo	a	
aquisição	 dos	 conceitos	 fundamentais	 sobre	 as	 Finanças	 Públicas	 da	 União	 Europeia	 e	 suas	
relações	 com	 as	 Finanças	 Públicas	 e	 economias	 dos	 Estados	 membros,	 designadamente	 de	
Portugal,	no	contexto	atual	do	processo	de	integração	europeia	perante	crescentes	tensões	entre	
globalização	e	desglobalização.	
	
	
Bibliografia	principal	
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Serão	sugeridos	diversos	elementos	de	estudo	sobre	os	vários	pontos	do	Programa,	incluindo	links	
e	sítios	Internet	em	que	estejam	disponíveis;	alguns	poderão	ser	consultados	ou	descarregados	a	
partir	 da	 página	 da	 unidade	 curricular	 na	 plataforma	 de	 eLearning	 [Moodle]	 da	 Faculdade	 /	
Universidade	de	Lisboa.	

	


