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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado 2022/2023 

 
Unidade curricular 
Direito do Contencioso da União Europeia 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Prof. Doutora Maria Luísa Duarte – 2 horas/semana 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Não aplicável 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
A disciplina Direito do Contencioso da União Europeia visa transmitir aos Alunos o conhecimento e as condições para 
uma reflexão autónoma e crítica sobre o funcionamento do sistema jurisdicional da União Europeia 
 
Conteúdos programáticos 
Tema : O Tribunal de Justiça da União Europeia e as garantias do Estado de direito 
 

1. União Europeia e crise do Estado de direito 
2. TJUE – âmbito e modalidades de jurisdição 
3. Estado de direito – noção, pressupostos e corolários no quadro da ordem jurídico eurocomunitária 
4. O processo de questões prejudiciais e a garantia do Estado de direito – em especial, o diálogo “ juiz a juiz” 
5. A acção por incumprimento na defesa do Estado de direito 
6. Artigo 7º. TUE – sanções políticas e controlo jurisdicional 
7. Evolução da jurisprudências mais recente e reforço dos aspectos sancionatórios das violações do Estado de 

direito pelos Estados-membros e pelo decisor da União Europeia 
8. TJUE e tutela dos Direitos Fundamentais em tempos de crise 
9. TJUE e tribunais nacionais, em especial os Tribunais Constitucionais 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Preparar os alunos para o trabalho exigente e específico de investigação e construção dogmática em torno da natureza 
e alcance do sistema jurisdicional da UE  
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas em regime de seminário seguem um modelo repartido em três fases: 

1. Exposição pela regente dos aspetos introdutórios do programa 
2. Elaboração pelos alunos de pequenos textos sobre temas ou acórdãos 
3. Exposição oral pelos alunos sobre tema previamente escolhido, seguida de debate e apreciação crítica, que 

servirá de base ao relatório escrito 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A metodologia de ensino praticada na FDUL, concretizada nesta unidade curricular pelo regime de seminário, com a 
participação activa dos alunos, visa promover o desenvolvimento e consolidação de conhecimentos para a elaboração 
do relatório de mestrado e depois a dissertação de mestrado 
 
Bibliografia principal 
Maria Luísa Duarte – Direito do Contencioso da União Europeia, Lisboa, AAFDL, 2017 
                                      - Direito da União Europeia. Lições desenvolvidas, Lisboa, AAFDL, 2021 
K. Lenaerts/ I. Maselis/K. Gutman- EU Procedural Law, OUP, 2015 
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course ___________________ 

 
Curricular unit 
(maximun 1000 characters)  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
(maximun 100 characters)  
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
(maximun 1000 characters)  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
(maximun 1000 characters)  
 
Syllabus 
(maximun 1000 characters) Insolvency Law 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
(maximun 1000 characters)  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
(maximun 1000 characters) 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
(maximun 3000 characters)  
 
Main Bibliography 
(maximun 1000 characters)  
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


