Ficha de unidade curricular
Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica
Unidade curricular
Contencioso da União Europeia – 1.º CICLO – Mestrado em Direito e Ciência Jurídica
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo)
Lourenço VILHENA de FREITAS -24 TP
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Não aplicável
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
O objectivo da disciplina consiste na análise do conceito, institutos, princípios e regras fundamentais e
formalidades do Contencioso da União Europeia, competência e estrutura judiciária, meios processuais e
tramitação dos mesmos
Conteúdos programáticos
1.A competência do Tribunal de Justiça, do Tribunal Geral e do Tribunal da Função Pública
2. O reenvio prejudicial
3. O recurso de anulação
4. O recurso por omissão
5. A excepção de ilegalidade
6. A acção por incumprimento
7. Contencioso da responsabilidade
8. Tutela provisória
9. Tramitação processual e recursos
10. Competência arbitral

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
As aulas combinarão a exposição das matérias com um elevado grau de participação dos alunos. Decorrerá em
regime de seminário com base em debates de temas, estudo de acórdãos e doutrina e apresentação e posterior
redação de um relatório.
Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Os conteúdos programáticos visam precisamente potenciar o domínio do conceito e regimes objecto de estudo
nesta disciplina
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
Os principais objetivos do curso são conduzir ao domínio dos conceitos jurídicos subjacentes à aplicação do
Direito do Contencioso da União Europeia e, em segundo lugar, desenvolver a capacidade de subsunção
de práticas concretas às regras pertinentes. Essas capacidades serão desenvolvidas através da participação
ativa dos alunos nas aulas, na discussão de decisões judiciais essenciais para a construção de um conhecimento
especializado do direiro em causa.
Ao longo das aulas serão indicados os pontos dos livros de especialidade aplicáveis que devem ser preparados
para discussão em aula, aplicando o método do casebook das faculdades norte-americanas.
Bibliografia principal
 Maria Luisa Duarte, Direito do Contencioso da União Europeia, Lisboa, 2017
 Koen Lenaerts, Ignace Maselis, Kathleen Gutman, EU Procedural Law, 2014





Maria José Rangel de Mesquita, Introdução ao Contencioso da União Europeia, Coimbra, 2017
João Mota Campos, Direito Processual da União Europeia – Contencioso Comunitário, Coimbra, 2014
Fausto de Quadros, Ana Maria Martins, Contencioso da União Europeia, Coimbra, 2009

NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades
curriculares.

Curricular unit sheet
Course ___________________
Curricular unit
(1000 characters)
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name)
(100 characters)
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit
(1000 characters)
Learning outcomes of the curricular unit
(1000 characters)
Syllabus
(1000 characters) Insolvency Law
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
(1000 characters)
Teaching methodologies (including evaluation)

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
(3000 characters)
Main Bibliography
(1000 characters)
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units.

