Formação Avançada em Direito Agrário e Sustentabilidade
Coordenação:
Prof. Doutora Rute Saraiva e Prof. Doutor Nuno Cunha Rodrigues
Gabinete de Consultoria Jurídica
Com apoio do Colégio F3 – Food, Farming and Forestry
Apresentação do Curso:
Num país tradicionalmente agrícola que redescobre, neste momento, a
mais-valia do sector agrário para o crescimento sustentável da economia, a
Formação Avançada em Direito Agrário e Sustentabilidade tem por objetivo
principal colmatar a lacuna observada de ausência, no plano nacional, de uma
formação especializada na matéria, dirigindo-se tanto a juristas como a outros
profissionais que trabalhem ou se interessem pela área, tais como engenheiros
agrónomos, funcionários da Administração Pública, membros de associações
agrícolas e empresários da indústria agroalimentar.
A sua lecionação contará assim com docentes da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa e de outros membros do Colégio Food, Farming and
Forestry (F3), num conjunto transversal de peritos que ajudarão a uma melhor e
mais aprofundada compreensão multidisciplinar dos problemas e desafios
jurídicos, económicos, ambientais e industriais que o desenvolvimento da
atividade agrícola acarreta, desde o arrendamento, ao Direito fiscal, passando pela
agricultura biológica ou o licenciamento industrial e ambiental. Os diálogos entre
as ciências jurídico-sociais e naturais são, portanto, fomentados ao longo das
várias sessões de formação.
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1.º Módulo: Enquadramento jurídico
Sessão 1 – 3 de março – noite
História do Direito e política agrária em Portugal – Prof.ª Doutora Margarida Seixas
(FDULisboa)
Evolução histórica da questão agrária na Constituição de 76 – Prof.ª Doutora
Margarida Seixas (FDULisboa)
Sessão 2 – 4 de março – manhã
Direito institucional agrário – Prof.ª Doutora Ana Neves (FDULisboa)
Direito europeu agrário – Dr. Alexandre Mestre (Abreu Adv)
Sessão 3 – 4 de março – tarde
Direito internacional agrário – Prof. Doutor Fernando Loureiro Bastos (FDULisboa)
Direito do Ordenamento do Território e agricultura – Dr.ª Ana Cláudia Guedes
(FDUC)
Sessão 4 – 10 de março – noite
Direitos reais agrários – Prof. Manuel David Masseno (IPB)
Contratos agrários – Prof. Manuel David Masseno (IPB)
Sessão 5 – 11 de março – manhã
Orçamento e agricultura – Prof.ª Doutora Nazaré Costa Cabral (FDULisboa)
Sistema de Segurança Social e pensões dos trabalhadores agrários – Prof.ª Doutora
Nazaré Costa Cabral (FDULisboa)
Sessão 6 – 11 de março – tarde
Direito laboral agrário – Prof. Doutor Luís Gonçalves da Silva (FDULisboa)
Direito empresarial agrário – Prof. Doutor Diogo Pereira Duarte (FDULisboa)
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2.º Módulo: Perspetiva económica
Sessão 7 – 17 de março – noite
Programas e fundos agrários e desenvolvimento económico – Eng.º Pedro Santos
(CONSULAI)**
Financiamento e crédito agrícolas – Eng.º Pedro Santos (CONSULAI)**
Sessão 8 – 18 de março – manhã
Direito dos fitofármacos – Prof. Doutor Pedro Caridade de Freitas (FDULisboa) e
Prof.ª Doutora Ana Paula Marreilha dos Santos (FFULisboa)
Sessão 9 – 18 de março – tarde
Mercados financeiros e agricultura – Prof. Doutor A. Barreto Menezes Cordeiro
(FDULisboa)
Mercados regulados e agricultura – Prof. Doutor A. Barreto Menezes Cordeiro
(FDULisboa)
Sessão 10 – 25 de março – manhã
O novo código cooperativo – Prof.ª Doutora Deolinda Meira (ISCAP)
Direito fiscal agrário – Prof.ª Doutora Clotilde Palma (FDULisboa)
Sessão 11 – 25 de março – tarde
Direito da concorrência e agricultura – Prof. Doutor Miguel Moura e Silva
(FDULisboa)
Direito dos biocombustíveis – Prof.ª Doutora Carla Amado Gomes (FDULisboa)
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3.º Módulo: Perspetiva Ambiental
Sessão 12 – 31 de março – noite
Modos de produção e a “moda verde” – Prof.ª Doutora Isabel Rodrigo (ISA) e Prof.
Doutor Jorge Cancela (FA)
Sessão 13 – 1 de abril – manhã
Direito do ambiente e agricultura: os transgénicos e as hormonas em especial –
Prof.ª Doutora Helena Pereira Melo (FDUNL)
Bem-estar animal – Prof. Doutor Fernando Araújo (FDULisboa)
Sessão 14 – 1 de abril – tarde
Agricultura e água – Mestre André Folque (PGR) e Prof. Doutor António Guerreiro
de Brito (ISA)
Sessão 15 – 7 de abril – noite
Agricultura e resíduos – Prof.ª Doutora. Alexandra Aragão (FDUC) e Prof.ª Doutora
Maria Henriques Ribeiro (FFULisboa)
Sessão 16 – 8 de abril – manhã
Política dos solos e instrumentos de distribuição de terras – Mestre Dulce Lopes
(FDUC)
Florestas e celuloses no ordenamento do território – Mestre Dulce Lopes (FDUC)
Sessão 17 – 8 de abril – tarde
Turismo rural – Dr.ª Ana Cláudia Guedes (FDUC)
Direito das alterações climáticas, agricultura e florestas – Prof.ª Doutora Rute
Saraiva (FDULisboa)
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4.º Módulo: Perspetiva agroindustrial
Sessão 18 – 5 de maio – noite
Licenciamento industrial e ambiental – Prof. Doutor Domingos Almeida (ISA) e
Mestre Jorge Silva Sampaio (FDULisboa)
Sessão 19 – 6 de maio – manhã
Direito da agricultura e alimentação – Prof.ª Doutora Maria João Estorninho
(FDULisboa)
(Direito da) alimentação animal – Prof. Doutor Luís Ferreira (FMV)
Sessão 20 – 6 de maio – tarde
Certificação e denominação de origem – Prof.ª Doutora Cristina Máguas
(FCULisboa)
Rotulagem alimentar – Prof. Doutor José Veríssimo (ISEG)
Sessão 21 – 12 de maio – noite
Direito dos consumidores e mercado agroalimentar – Prof.ª Doutora Elsa Oliveira
(FDULisboa)
Sistemas de qualidade – Prof.ª Doutora Margarida Moldão-Martins (ISA)
Sessão 22 – 13 de maio – manhã
Direito dos seguros agrícolas e seu contencioso – Prof.ª Doutora Margarida Lima
Rego (FDUNL)
Jurisprudência do comércio internacional agrário – Prof. Doutor Pedro Infante
(FDULisboa)
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Sessão 23 – 13 de maio – tarde
Empresa e gestão agrárias e organização de produtores – Prof. Doutor Francisco
Gomes da Silva (ISA) e Mestre Nuno Aleixo (Portugalberries)
Sessão 24 – 19 de maio – manhã
Direito contraordenacional e penal agrário – Dr. António Brito Neves (FDULisboa)
Contratação pública no sector agroalimentar – Prof. Doutor Nuno Cunha Rodrigues
(FDULisboa)

Workshop de encerramento (26 de maio) – tarde

“O futuro da agricultura nacional: um reencontro com o passado?
A política agrícola portuguesa no quadro das políticas públicas”
Moderadores: Prof.ª Doutora Wanda Viegas e Prof. Doutor Domingos Almeida
Discussão sobre os desafios da agricultura portuguesa num contexto globalizado e
de inovação, com pressões dos mercados, do clima e políticas nacionais e
internacionais.
(participantes institucionais a confirmar, da Administração, Academia, de
Produtores e de Consumidores)
Nota: o programa pode ser objeto de alterações pontuais
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Informações gerais:
Local: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1469-019 Lisboa – Portugal
(Sala a indicar)
Horário: Sessões às sextas-feiras pós-laboral (19.00 – 21.40) e sábados de manhã
(10.00 – 12.40) e tarde (14.00 – 16.40)
Cada sessão, por tema/docente: 1h15m (com 10 min de intervalo)
Cada sessão com 2 docentes em simultâneo: 2h30m
Regime: presencial (assiduidade em pelo menos 70% do total das sessões para
certificado de frequência)
- Preço geral: €950 (€350 na data de inscrição + €300 até 20 de março de 2017 + €300
até 20 de abril de 2017);
- Preço geral em caso de pronto de pagamento: €855 (10% de desconto);
- Preço para atuais docentes, investigadores ou estudantes (licenciatura, mestrado e
doutoramento), funcionários da ULisboa, em caso de pronto pagamento: €475 (50%
de desconto);
- Preço para atuais docentes, investigadores ou estudantes (licenciatura, mestrado e
doutoramento), funcionários do Ensino Superior, fora da ULisboa, em caso de
pronto pagamento: €665 (30% de desconto);
- Preço para trabalhadores do Ministério da Agricultura e do Mar ou dos Institutos e
Serviços tutelados por este Ministério, em caso de pronto pagamento: €760(20% de
desconto);
- Preço para advogados-estagiários inscritos na Ordem dos Advogados, em caso de
pronto pagamento: €665 (30% de desconto);
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- Preço para advogados inscritos na Ordem dos Advogados, em caso de pronto
pagamento: €760 (20% de desconto);
- Preço para inscrições em sessões avulsas: €50/sessão no ato de inscrição, até à
antevéspera da sessão pretendida, sem qualquer desconto aplicável.

Contacto para informações e/ou inscrições:
Dr. Miguel Martins – Gabinete de Consultoria Jurídica, FDUL
E. gcj@fd.ulisboa.pt
T. + (351) 217 984 600 – M. + (351) 911 595 437
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