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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica 

 
Unidade curricular 
Direito Institucional da União Europeia: os atuais desafios da União Europeia e do Direito da União Europeia 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Professor Doutor Fausto de Quadros e Professora Doutora Ana Soares Pinto 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
- 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Esta unidade curricular tem como objetivo proporcionar aos estudantes o aprofundamento de conhecimentos sobre o 
direito da União Europeia e fomentar o debate e a análise crítica dos atuais desafios da União Europeia e do Direito da 
União Europeia.  
Pretende-se que, no final da presente unidade curricular, o estudante adquira as seguintes competências: 

a) Capacidade de pensamento crítico sobre o Direito Institucional da União Europeia; 
b) Capacidade de investigar; 
c) Capacidade de identificar, compreender e analisar criticamente os atuais desafios da União Europeia e do 

Direito da União Europeia. 
Constitui pré-requisito da frequência da unidade curricular o conhecimento das matérias gerais básicas de direito da 
União Europeia.   
Os trabalhos desta unidade curricular decorrem em colaboração com a Cátedra Jean Monnet ad personam em Direito 
Constitucional Europeu – União Política na titularidade do Professor Fausto de Quadros. 
 
Conteúdos programáticos 
 
Os atuais desafios da União Europeia e do Direito da União Europeia: 

1. Caraterização da União Europeia: entre o supranacional e o federal 
2. “União de valores”, “União de Direito”, “União de direitos”  
3. Os traços característicos do moderno Direito da União Europeia 
4. A repartição de atribuições entre a União e os Estados membros. A relação entre a subsidiariedade nas 

relações União-Estados membros e a descentralização dos Estados nas coletividades internas infra-estaduais  
5. Os direitos fundamentais na União Europeia. As relações recíprocas entre a União Europeia, o Conselho da 

Europa, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A questão da adesão da União à CEDH 

6. As relações entre o Direito da União e os Direitos estaduais  
7. A interpretação e a aplicação do Direito da União pelos Estados membros 
8. A aplicação do Direito da União Europeia em Portugal pelo Legislador, pela Administração Pública e pelos 

Tribunais 
9. A União Económica e Monetária 
10. O Direito da Concorrência da União, as quatro liberdades e as suas implicações para o Direito dos Estados 

membros 
11. A guerra na Ucrânia, as suas consequências e as suas lições para a União 
12. Os desafios atuais da União: o aprofundamento da política de defesa e de segurança, a energia e a transição 

energética, os refugiados, a emigração, a reforma da Zona Euro e a globalização. O impacto desses desafios nas 
Políticas, na Economia e no Direito da União e nos sistemas jurídicos dos Estados membros 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos traduzem questões centrais da União Europeia, permitindo aos estudantes contribuírem 
para a investigação e o desenvolvimento da ciência jurídica. Pretende-se constituir um espaço de debate crítico que 
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fomente a reflexão e a análise crítica dos atuais desafios da União Europeia e do Direito da União Europeia.  
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Nos primeiros meses de aulas, visa-se debater com os estudantes os conhecimentos que lhes permitirão, a partir de 
janeiro, proceder à apresentação oral de temas e à sua discussão em regime de seminário, como forma de preparação 
do relatório final de investigação a apresentar no final da unidade curricular. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
O método expositivo é utilizado como ponto de partida,, seguido de debate e de discussão em regime de seminário, 
metodologias que permitem assegurar o cumprimento dos objetivos de aprendizagem. 
 
Bibliografia principal 
– Fausto de Quadros, Direito da União Europeia, 3.ª ed., Coimbra,  Almedina, 2013, reimpressão: 2021, e outras obras aí 
citadas. 
 
– Fausto de Quadros, Direito das Comunidades e Direito Internacional Público – Contributo para o estudo da natureza 
jurídica do Direito Comunitário Europeu, Coimbra, dissertação de doutoramento, Almedina, 1984, reimpressão: 2021. 
 
– Fausto de Quadros e Dusan Sidjanski (coordenadores). The Future of Europe, Lisboa, Associação Académica da 
Faculdade de Direito de Lisboa, AAFDL, 2017. 
 
Bibliografia complementar: 
Em língua portuguesa: 
– Ana Maria Guerra Martins. Manual de Direito da União Europeia, 2.ª ed., Almedina,  reimpressão 2019. 
– Ana Soares Pinto. “A obrigação de interpretação conforme no direito da União Europeia”,  in Liber Amicorum Fausto 
de Quadros, vol. I, Almedina, 2016, pp. 147-170. 
– Fausto de Quadros e Ana Maria Guerra Martins. Contencioso da União Europeia, 2.ª ed., Almedina, 2007. 
– Maria José Rangel de Mesquita. Introdução ao Contencioso da União Europeia. Lições, 4.ª ed., Almedina, 2022. 
– Maria José Rangel de Mesquita. Justiça Internacional – Lições Parte II Justiça internacional regional, Justiça regional 
especializada em matéria de Direitos Humanos, Introdução – Europa, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, AAFDL, 2020. 
– Maria Luísa Duarte. Direito da União Europeia – Lições desenvolvidas, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa AAFDL, 2021. 
 
Em língua inglesa: 
– Hartley. The foundations of European Union Law, 8th ed.,Oxford University Press, 2014. 
– Lenaerts / Maselis / Gutman. EU procedural law, Oxford University Press, 2014. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Master in Law and Legal Science 

 
Curricular unit 
Institutional Law of European Union: the current challenges of the European Union and European Union Law  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Professor Fausto de Quadros / Professor Ana Soares Pinto 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
- 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
This curricular unit aims to provide students with a deeper understanding of EU law and to foster debate and critical 
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analysis of the current challenges of the European Union and EU law. 
It is intended that, at the end of this curricular unit, the student acquires the following competences: 

a) Critical thinking on the Institutional Law of the European Union; 
b) Ability to investigate; 
c) Identify, understand and critically analyse the current challenges of the European Union and EU law. 

Prerequisite curricular unit requirements: basic general knowledge of European Union Law. 
This Master program is linked to the Jean Monnet Chair ad personam in European Constitutional Law – Political Union 
from Professor Fausto de Quadros. 
 
Syllabus 
 
The current challenges of the European Union and European Union Law: 

1. Characterizing the European Union: between supranational and federalism 
2. “Union of values”, “Union law”, “Union of rights”  
3. The characteristic features of modern European Union law 
4. The allocation of competences between the European Union and Member States. The relationship between 

subsidiarity in Member Sates relations and the decentralization of States in infrastate collectivities 
5. European Union fundamental rights. Reciprocal relations between the European Union, the Council of Europe, 

the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental rights of the European Union. The 
question of the European Union’s accession to the European Convention of Human Rights 

6. Relations between European Union law and Member States national law   
7. Interpreting and applying European Union law by Member States.  
8. The implementation of European Union law in Portugal by the legislator, public authorities and courts 
9. Economic and Monetary Union 
10. European Union competition rules, internal market and their implications for Members States’ law 
11. The war in Ukraine, its consequences and its lessons to the European Union.  
12. The current challenges of the Union: deepening defence and security policies, energy and transitional energy, 

refugeees, migration, Eurozone reform and globalization. The impact of these challenges on Policies, Economy 

and Union Law and on Member States legal systems. 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The syllabus covers European Union key issues, enabling students to contribute to the research and development of 
legal science. It is intended to be a space for critical debate that stimulates reflection and critical analysis on the 
current challenges of the European Union and EU law. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
In the first lectures, the aim is to debate with students themes,  that will provide them the necessary knowledge to give 
oral presentations and to discuss each theme on a seminar, as a  way of preparing the final research report that has to 
be presented at the end of the curricular unit  
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
Theoretical introduction to each subject through the expositive method is used as a starting point, followed by a 
debate and critical discussion seminars are methodologies that ensure the achievement of the learning outcomes. 
 
Main Bibliography 
– Fausto de Quadros. Direito da União Europeia, 3rd ed., Coimbra,  Almedina, 2013, reprinting 2021, and other 
references quoted therein. 
 
– Fausto de Quadros. Direito das Comunidades e Direito Internacional Público – Contributo para o estudo da natureza 
jurídica do Direito Comunitário Europeu, Coimbra, dissertação de doutoramento, Almedina, 1984, reprinting: 2021. 
 
– Fausto de Quadros e Dusan Sidjanski (coordination). The Future of Europe, Lisboa, Associação Académica da 
Faculdade de Direito de Lisboa, AAFDL, 2017. 
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Optional Bibliography: 
Portuguese: 
– Ana Maria Guerra Martins. Manual de Direito da União Europeia, 2nd ed., Almedina,  reprinting 2019. 
– Ana Soares Pinto. “A obrigação de interpretação conforme no direito da União Europeia”,  in Liber Amicorum Fausto 
de Quadros, vol. I, Almedina, 2016, pp. 147-170. 
– Fausto de Quadros e Ana Maria Guerra Martins. Contencioso da União Europeia, 2.ª ed., Almedina, 2007. 
– Maria José Rangel de Mesquita. Introdução ao Contencioso da União Europeia. Lições, 4th ed., Almedina, 2022. 
– Maria José Rangel de Mesquita. Justiça Internacional – Lições Parte II Justiça internacional regional, Justiça regional 
especializada em matéria de Direitos Humanos, Introdução – Europa, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, AAFDL, 2020. 
– Maria Luísa Duarte. Direito da União Europeia – Lições desenvolvidas, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa AAFDL, 2021. 
 
English: 
– Hartley. The foundations of European Union Law, 8th ed.,Oxford University Press, 2014. 
– Lenaerts / Maselis / Gutman. EU procedural law, Oxford University Press, 2014. 
 

 


