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Objetivos de aprendizagem 

Supondo-se que o aluno tem conhecimentos consolidados de Microeconomia, visa-se, nesta UC, o desenvolvimento de 

aptidões de estudo e de investigação em «Direito e Economia» (Law & Economics). 
 

 

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 regulação  

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) 

Ensino teórico-prático. Para além da prova escrita de avaliação final obrigatória, a avaliação nesta UC será realizada 

com recurso a: a) apresentações orais individuais; b) trabalho escrito individual obrigatório. 
 

 

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. 

 

Bibliografia principal (sem prejuízo de outros elementos bibliográficos a indicar em aula) 

Mackaay, Ejan & Stéphane Rousseau, Análise Economica do Direito; Araújo, Fernando, Análise Económica do Direito. 

Programa e Guia de Estudo; Cooter, Robert & Thomas Ulen, Law and Economics; Miceli, Thomas J., The Economic 

Approach to Law; Spurr, Stephen J., Economic Foundations of Law; Posner, Richard A., Economic Analysis of Law; Weigel, 

Wolfgang, Economics of the Law; Shavell, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law; Veljanovski, Cento, 

Economic Principles of Law. 

 


