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Ficha	de	unidade	curricular		

	
Curso	de	Licenciatura	em	Direito	

	
	

Unidade	curricular	
	

União	Económica	e	Monetária	–	4.º	ano,	turma	A	/	Dia,	1.º	semestre	
	

	
Docente	responsável	e	respetiva	carga	letiva	na	unidade	curricular	
	

José	Renato	Gonçalves	(2	horas)	
	

	
Outros	docentes	e	respetivas	cargas	letivas	na	unidade	curricular	
	

Paulo	Marques	(6	horas)	
Daniel	Bobos-Radu	(2	horas)	
	

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

Objetivos	de	aprendizagem:	
	

(i) Aquisição	dos	conceitos	fundamentais	sobre	a	moeda	e	as	uniões	monetárias;	
(ii) Compreensão	da	natureza,	dos	fundamentos,	do	modo	de	funcionamento	e	das	principais	

implicações	da	participação	de	um	país	(Portugal)	numa	união	monetária	(Zona	Euro);	
(iii) Análise	dos	custos	e	dos	benefícios	da	participação	de	um	país	(Portugal)	numa	

união	monetária,	tendo	por	referência	as	regras	da	União	Económica	e	Monetária	
europeia,	em	face	dos	desafios	que	têm	surgido,	em	especial	a	crise	do	Euro	e	das	dívidas	
soberanas,	e	perspetivas	sobre	o	futuro	no	novo	contexto	da	União	Europeia	e	da	
(des)globalização	em	tempos	de	pandemia.	
	

	
Conteúdos	programáticos	
	

I	–	Introdução:	Cooperação	e	integração	económica	internacional	em	geral;	cooperação	e	
integração	económica	e	monetária	no	continente	europeu	em	especial.	
II	-	Conceitos	fundamentais	relativos	à	moeda	e	às	uniões	monetárias.	Custos	e	benefícios	das	
uniões	monetárias.	
III	–	Antecedentes	e	estabelecimento	da	União	Económica	e	Monetária	(UEM)	europeia.		
IV	–	Caracterização	do	modelo	e	modo	de	funcionamento	do	Euro	e	da	Área	do	Euro.	Principais	
problemas	e	desafios	e	medidas	encontradas	para	os	enfrentar	e	tentar	resolver.	
V	–	A	participação	de	Portugal	na	União	Europeia	e	na	União	Económica	e	Monetária.	
VI	–	Perspetivas	sobre	o	Euro,	a	Área	do	Euro	e	a	União	Europeia	no	novo	contexto	de	
globalização	e	(des)globalização.	

	
	
Conteúdos	programáticos	e	objetivos	da	unidade	curricular	
	

O	estudo	dos	conteúdos	programáticos	da	unidade	curricular	—	uma	introdução	geral	às	uniões	
monetárias	 e,	 em	 especial,	 à	 União	 Económica	 e	 Monetária	 (UEM)	 europeia,	 desde	 as	 noções	
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essenciais	sobre	moeda	e	relações	monetárias	internacionais	e	antecedentes	do	projeto	de	união	
monetária	europeia	até	à	sua	concretização	e	entrada	em	funcionamento,	com	especificidades	e	
insuficiências,	até	aos	desafios	mais	recentes	e	propostas	de	reforma	tendo	em	vista	o	reforço	da	
sua	sustentabilidade	—	permitirá	a	aquisição	dos	fundamentais	sobre	o	tema	e	a	compreensão	e	
análise	crítica	da	natureza,	dos	fundamentos,	do	funcionamento	e	das	implicações	da	participação	
de	um	país	como	Portugal	na	União	Económica	e	Monetária	e,	em	termos	mais	amplos,	na	União	
Europeia.	
	
	
Metodologias	de	ensino	(incluindo	avaliação)	
	
As	aulas	compreendem	uma	introdução	aos	conteúdos	e	respetiva	discussão	teórica	e	prática,	com	
a	participação	dos	alunos	e	com	base	nas	normas	em	vigor	e	respetiva	interpretação	e	aplicação.	
No	método	de	avaliação	contínua	(Método	A),	além	da	presença	e	participação	nas	aulas,	os	alunos	
poderão	ser	convidados	a	elaborar	uma	ou	mais	respostas	através	da	plataforma	de	eLearning	da	
Faculdade	 /	 Universidade,	 cuja	 ponderação	 não	 ultrapassará	 20%	 da	 classificação	 final.	 A	
ponderação	da	participação	oral	valerá	até	50%	da	nota	final	(consoante	sejam	abrangidos	outros	
elementos	 específicos	de	 avaliação).	Os	 restantes	50%	da	 avaliação	 contínua	 resultarão	de	um	
teste	 escrito.	 Os	 alunos	 dispensarão	 se	 obtiverem	 uma	 classificação	 global	 positiva	 (igual	 ou	
superior	 a	 10	 valores),	 podendo	 nesse	 caso	 requerer	 exame	 oral	 de	melhoria,	 nos	 termos	 do	
Regulamento	da	Avaliação.	
No	método	de	avaliação	final	(Método	B),	aplicam-se	as	regras	gerais	previstas	no	Regulamento	de	
Avaliação.	
	
	
Metodologias	de	ensino	e	objetivos	de	aprendizagem	
	
A	introdução	dos	conteúdos	programáticos,	a	colocação	de	questões	e	a	subsequente	discussão	
teórica	 e	 prática	 dos	 temas	 com	 a	 participação	 dos	 alunos	 têm	 por	 objetivo	 a	 aquisição	 dos	
conceitos	 fundamentais	 sobre	 as	 uniões	 monetárias	 em	 geral	 e	 sobre	 a	 União	 Económica	 e	
Monetária	(UEM)	europeia	em	especial,	bem	como	o	aprofundamento	da	capacidade	de	análise	
crítica	dos	temas,	atendendo	às	características,	ao	modo	de	funcionamento	e	à	evolução	da	UEM,	
com	as	suas	especificidades	e	insuficiências,	para	as	quais	têm	sido	propostas	reformas,	com	vista	
à	respetiva	resolução,	no	contexto	atual	da	União	Europeia	ante	as	tensões	entre	globalização	e	
(des)globalização.	
	
	
Bibliografia	principal	
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Será	facultada	uma	lista	mais	pormenorizada	de	elementos	de	estudo	sugeridos,	incluindo	links	e	
sítidos	 Internet	onde	se	encontrem	acessíveis;	alguns	 ficarão	disponíveis	na	página	da	unidade	
curricular	na	plataforma	de	eLearning	[Moodle]	da	Faculdade	/	Universidade	de	Lisboa.	
	
	


