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A integração económica, financeira e monetária europeia no novo contexto de (des)globalização
Conteúdos programáticos (sumário)

1. Cooperação e integração económica, financeira e monetária internacional, em especial no
continente europeu, no atual contexto de (des)globalização.
2. O estabelecimento do Mercado Comum / Mercado Interno europeu:
(I)
As «quatro liberdades» económicas.
(II)
A política de concorrência.
3. O estabelecimento da União Económica e Monetária (UEM) europeia:
(I)
A vertente económica e a vertente monetária da UEM — fundamentos e
implicações.
(II)
Insuficiências do modelo, desafios e reformas da UEM.
(III) Aprofundamentos da UEM, incluindo a União Bancária e a União de Mercados de
Capitais.
4. A dimensão social da UEM:
(I) A política de «coesão económica, social e territorial» da União Europeia.
(II) Os direitos económicos e sociais na União Europeia.
5. Perspetivas sobre a integração económica, financeira e monetária europeia no atual
contexto de (des)globalização:
(I)
A nova governação económica, financeira e monetária da União, após as crises das
dívidas soberanas e do Euro
(II)
Os novos desafios emergentes, incluindo ainda os resultantes da saída do Reino
Unido da União (“Brexit”) e, em especial, os emergentes da crise pandémica de 2020.
(III) A aplicação extraterritorial do Direito da União Europeia;
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(IV)

Os desafios da economia digital e o Direito da União Europeia

Metodologias de ensino e objetivos de aprendizagem

A introdução dos conteúdos programáticos, a colocação de questões e a subsequente discussão teórica e
também prática dos temas com a participação dos alunos têm por objetivo a consolidação dos conceitos
fundamentais relativos à cooperação e integração económica, financeira e monetária internacional, em
especial no continente europeu, incluindo a União Económica e Monetária (UEM) europeia, bem como o
aprofundamento da capacidade de análise crítica dos temas selecionados, atendendo às preferências
expressas pelos alunos, partindo dos problemas e desafios presentes e tendo por referência o direito
vigente, mas perspetivando as reformas que se possam justificar, com vista a prosseguir os objetivos fixados
e resolver os problemas identificados, no contexto atual de crescentes tensões entre globalização e
(des)globalização.
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