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1. Caracterização da Unidade Curricular 

1.1. Designação da Unidade Curricular 

1.1.1. Designação

Direito Europeu e da Concorrência

Curso(s):

Gestão (P.L.)

Gestão

1.1.2. Designation

European and Competition Law

Course(s):

Degree in Management

1.2. Sigla da área científica em que se insere 

1.2.1. Sigla da área científica

-

1.2.2. Scientific area's acronym

-

1.3. Duração da Unidade Curricular 

1.3.1. Duração

Semestral

1.3.2. Duration

Semestral

1.4. Total de horas de trabalho 

1.4.1. Horas de trabalho

Horas de Trabalho: 0108:00

1.4.2. Working hours

Working hours: 0108:00
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1.5. Total de horas de contacto 

1.5.1. Horas de contacto

(T) Teóricas: 0000:00 (TC) Trabalho de Campo: 0000:00

(TP) Teórico-Práticas: 0045:00 (OT) Orientação Tutorial: 0000:00

(P) Práticas: 0000:00 (E) Estágio: 0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais: 0000:00 (O) Outras: 0000:00

(S) Seminário: 0000:00

Horas Contacto: 0045:00

1.5.2. Contact hours

(T) Theoretical: 0000:00 (TC) Field Work: 0000:00

(TP) Theoretical-practical: 0045:00 (OT) Tutorial Guidance: 0000:00

(P) Practical: 0000:00 (E) Internship: 0000:00

(PL) Laboratory practices: 0000:00 (O) Other: 0000:00

(S) Seminar: 0000:00

Contact Hours: 0045:00

1.6. ECTS

4

1.7. Observações 

1.7.1. Observações

Unidade Curricular optativa

1.7.2. Comments

Optional curricular unit

2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular 

2.1. Docente responsável e carga letiva (preencher o nome completo)

CARLOS MANUEL DA SILVA NUNES
Sem carga letiva

2.2. Responsible academic staff member and lecturing load (fill in the full name)

CARLOS MANUEL DA SILVA NUNES
No lecturing load
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3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na Unidade Curricular 

3.1. Outros docentes e respetivas carga letivas

3.2. Other academic staff and lecturing load

4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

4.1. Objetivos de aprendizagem

A unidade curricular de Direito Europeu da Concorrência visa habilitar o aluno com sólidos conhecimentos quanto à
política da União Europeia em matéria de concorrência, bem como quanto à sua articulação com a política nacional,
consubstanciada nas normas de cariz material e processual de ambos os ordenamentos jurídicos. 
O licenciado em Gestão deve encontrar-se apto a analisar as consequências da sua atuação enqua nto quadro superior
de empresas ou enquanto agente do Estado, à luz das regras da concorrência, quando tal se revele pertinente. 
Do ponto de vista da análise especializada e participação efetiva em grupos de trabalho com vista à instrução de
processos administrativos e/ou judiciais nesta matéria, o resultado da aprendizagem efetuada nesta unidade curricular,
deve constituir uma base incontornável para futuros desenvolvimentos

4.2. Learning outcomes of the curricular unit

The curricular unit European Competition Law aims to provide the student with solid knowledge as to European Union
policy around competition, as well as to how it interacts with national policy, underpinned in the regulations of a legal and
material nature for both legal systems. 
The Management degree should be fit to analyze the consequences of their effects on company senior management or as
an agent of the State, in the light of competition rules, when pertinent. 
From the point of view of specialized analysis and the effective participation in group project work with a view to teaching
the administrative and/or judicial processes in this matter, the result of the learning undertaken in this curricular unit should
build a solid base for future developments.

5.Conteúdos programáticos 

5.1. Conteúdos

I- Aspetos Gerais do Direito da União Europeia: noções básicas de direito institucional e contencioso da União 
Europeia; aspetos fundamentais da integração económica; 
II - Caracterização geral do direito da concorrência; Direito Europeu da Concorrência e Direito nacional da 
concorrência; análise comparativa e delimitação do âmbito de aplicação; 
III - As regras aplicáveis às empresas. 
- Proibição das coligações restritivas e dos abusos de posição dominante 
¿ Fusão e Cisão de sociedades: o controlo das concentrações; 
IV - Regras aplicáveis aos Estados; 
V - A aplicação do direito da concorrência: pelas autoridades nacionais, pela Comissão Europeia, pelos tribunais da 
UE e pelos tribunais nacionais
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5.2. Syllabus

I- General Aspects of European Union Law: basic ideas on European Union institutional and litigation law; key aspects 
of economic integration; 
II - General characterization of competition law; European Competition Law and national Competition law; comparative 
analysis and delimitation in their application; 
III - The rules as they apply to companies. 
- Prohibition of restrictive coalitions and abuses of dominant position 
¿ Merger and Division of companies: the control of cartels;

IV - Applicable rules to States; 
V - The application of competition law: by national authorities, by the European Commission, by EU courts and by 
national courts

6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da Unidade Curricular 

6.1. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos

A matéria estudada em Direito Europeu da Concorrência exige conhecimentos aprofundados da parte institucional,
incluindo o contencioso, do direito da União Europeia. Por essa razão, o ponto 1 do programa relembra e consolida as
noções avançadas em Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica Comunitária.De seguida são apresentadas as diferentes
teorias de abordagem da problemática da concorrência de forma a ser percecionada a política seguida pela União
Europeia que, por sua vez, foi acompanhada pelos Estados membros. 
Posteriormente são estudadas em detalhe as regras aplicáveis às empresas e aos Estados membros. 
Este estudo é completado com a análise do processo de aplicação daquelas regras pelos diversos int ervenientes, para
que os alunos saibam não só analisar uma situação concreta do ponto de vista das regras materiais, mas também que
fiquem igualmente habilitados a desencadear e acompanhar os processos junto de entidades administrativas, tribunais, ou
mesmo como agentes do Estado.

6.2. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

The material studied in European Competition Law demands deep knowledge of the institutional part, including litigation, of
European Union law. For this reason, point 1 of the program goes over and consolidates the ideas put forward in the
Introduction to Law and the Community Judicial Order. 
There follows a presentation of the different theories of approaching the problem of competition so as to understand the
policy pursued by the European Union which, in turn, has been followed by member States. 
Later on, the applicable rules for companies and member States are studied in detail. 
This study is contemplated with the analysis of the application process of those rules by the diverse entities involved so that
the students know how to not just analyze a specific situation from the point of view of material views, but also are equally
qualified to unravel and follow the processes with administrative entities, courts, or even with State agents.
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7. Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

7.1. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

O método de ensino é teórico-prático. Aos alunos são apresentados de forma expositiva os pontos fundamentais do
programa. Dentro desta fase de exposição teórica o aluno é solicitado para fazer, por si próprio, algum trabalho de
investigação em obras de referência quanto ao Direito da Concorrência e pedido que identifique, na comunicação social,
notícias quanto a este tema. 
Posteriormente, é distribuído pelos alunos um conjunto de temas que devem desenvolver, apresentar e discutir em aula, o
que é valorado em 30% da nota final.Ainda lhes é pedida a análise de acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia,
sendo que devem elaborar um pequeno comentário escrito, valorizado em 20% da nota final. 
Os alunos serão, ainda, submetidos a um teste escrito que vale 40% da nota final no regime de avaliação contínua. Nos
termos das normas de avaliação em vigor, os alunos podem optar por serem avaliados segundo o regime de avaliação
final, situação em serão submetidos a um exame final escrito.

7.2. Teaching methodologies (including evaluation)

The teaching method is theoretical-practical. 
The key points of the syllabus are presented to the students in an expository form. Within this phase of theoretical
exposure, the student is requested to do, by themselves, some research work on reference works as to Competition Law
and requested to identify, in the press, news about this topic. 
Later on, a number of topics that should be developed, presented, and discussed in class are handed out, which will
represent 30% of the final mark. 
They will also be asked to analyze agreements from the European Union Court of Justice, and produce a small written
commentary piece, worth 20% of the final mark 
 A written test is submitted worth 40% of the final mark as part of the continuous assessment regime. 
Under the terms of the assessment rules in force, students may opt to be assessed according to a final assessment
regime, whereby they will have to sit a final written exam.

8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da Unidade
Curricular 

8.1. Demonstração da coerência das metodologias

Uma ve z que se pretende transmitir aos alunos um conjunto de conhecimentos que sirva como base à compreensão do
funcionamento atual do direito europeu da concorrência e aplicação efetiva das regras e princípios, torna-se essencial que
estes participem ativamente na dinâmica das aulas e que desenvolvam ao longo de todo o semestre um trabalho de
investigação permanente, quer no que concerne à investigação como estudo e aprofundamento de conhecimentos, quer
no que respeita ao ato de relacionar as matérias apreendidas com os acontecimentos 
quotidianos que envolvam a União Europeia. 
Assim sendo e sem prejuízo da necessária ex posição teórica da matéria, a apreciação crítica dos acórdãos dos Tribunal
de Justiça da União Europeia e a preparação dos temas a apresentar e discutir em aula, permitem ao aluno uma utilização
prática e imediata dos conhecimentos adquiridos em situações que se assemelham àquelas com as quais se verão
confrontados enquanto cidadãos, agentes do Estado ou representantes de operadores económicos
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8.2. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Since it is intended to provide the students with a number of knowledge skills that serve as a basis for understanding the
current workings of European competition law and the effective application of regulations and principles, it is essential that
they take an active role in the class dynamics and that they carry out ongoing research over the course of the entire
semester, whether this research is based on what is being studied or on extending their knowledge in general, whether in
respect of the act of relating the materials learned with day-to-day events involving the European Union. 
This be ing so and without prejudice of the necessary theoretical exposure of the material, the critical appreciation of the
European Court of Justice accords and the preparation of the topics to present and discuss in class permits the student to
immediately use in a practical way the acquired knowledge in situations which resemble those with which they will be
confronted with as citizens, agents of the State or representatives of economic operators.

9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória
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