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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Mestrado em Ciências Jurídico Ambientais 

 

Unidade curricular 

Direito Internacional e Europeu do Ambiente – 2º ciclo 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 Carla Maria Fermento Amado Gomes 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Não se aplica 

 

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

Proporcionar abordagens aprofundadas e monográficas aos temas da vanguarda científica, 

fomentando aptidões de investigação, de análise, de crítica e de debate desses temas, de forma a 

habilitar os participantes a tornarem-se protagonistas do progresso teórico nas suas áreas de 

especialização. 

 

 

Conteúdos programáticos 

TEMA DO SEMINÁRIO:  

O ACORDO DE PARIS E AS SOLUÇÕES DE EVOLUÇÃO PARA UMA SOCIEDADE HIPOCARBÓNICA 

 

Parte geral: 

 

0. Breve histórico do DIA: de um Direito ‘utilitarista’ a um Direito ‘ecologista’... ma non troppo 

§. Em especial, DIA e Direito dos Direitos Humanos  

 

1. Das Conferências ‘gerais’ (de 10/10 anos) às COPs do clima (anuais) 

§. Em especial, a COP21 e o Acordo de Paris 

2. Fontes do DIA: da hard law aos soft principles 

§. Em especial, princípios da responsabilidade por dano transfronteiriço e da cooperação 

preventiva 

3.  Sujeitos do DIA 

§. Em especial, a ‘comunidade epistemológica’ 

 

4. Implementação e controlo 

§. Em especial, a jurisprudência ‘ambiental’ do Tribunal Internacional de Justiça 
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5. O especial Direito da União Europeia do Ambiente: mais do que um Direito, um 

ordenamento jurídico internacional com legislador, polícia e juiz 

 

 

 

Parte especial: 

 

1. O Acordo de Paris: too soft for hard law? 

2. O objectivo “tão ambicioso quanto possivel” de redução de emissões e a lógica da 

descarbonização 

3. Vias para a descarbonização: um mundo de transformações 

§. Em especial, no plano da produção de energia, da agricultura, do consumo 

 

 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

 

O conteúdo programático traduz uma abordagem dos problemas transversais da teoria geral do 

Direito Internacional do Ambiente, cujo conhecimento permitirá ao aluno adquirir competências de 

investigação dentro de um quadro normativo geral para depois o aplicar no estudo do tema do 

seminário 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O mestrado científico caracteriza-se pela vertente de investigação, entregue ao aluno e monitorizada 

pelo docente. Os alunos são despertados para temas de investigação a partir dos tópicos expostos e 

sumariamente desenvolvidos nas primeiras aulas. 

São fornecidas linhas de pesquisa, indicações metodológicas, parâmetros de exposição e redacção, 

sugestões práticas quanto à elaboração dos relatórios escritos. 

Após a escolha dos temas por cada aluno, procede-se à calendarização das exposições individuais, 

de 50 minutos, seguidas de debate crítico em sala de aula. 

 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular 

A metodologia de ensino praticada na FDUL permite aos estudantes: 

- Desenvolver e aprofundar conhecimentos em matérias leccionadas na licenciatura; 

- Abertura a novos ramos do conhecimento jurídico; 

- Aprofundar a capacidade autónoma de investigação. 
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Bibliografia principal 

BIBLIOGRAFIA ESTRANGEIRA: 

 

 Philippe SANDS e Jacqueline PEEL (com a colaboração de Adriana Fabra e Ruth MacKenzie, 

Principles of International Environmental Law, 3ª ed., Cambridge, 2012 

 Timo KOIVUROVA, Introduction to international environmental Law, London, 2014 

 Pierre-Marie DUPUY e Jorge VIÑUALES, International Environmental Law, Cambridge, 2015 

 

 Elisa CALLIARI et alli., Unpacking the Paris Agreement, disponível aqui 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2740429 

 

 Daniel BODANSKY, The legal character of the Paris Agreement, disponível aqui 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2735252 

 

 Jorge VIÑUALES, The Paris Climate Agreement: an initial examination, disponível aqui: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2704670 

 

 Christina VOIGT, e Felipe FERREIRA, Differentiation in the Paris Agreement, disponível aqui: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2827633 

 

 

BIBLIOGRAFIA NACIONAL: 

 

AMADO GOMES, Carla, 

 Os bens ambientais como bens de interesse comum da Humanidade: entre o universalismo e a 

razão de Estado, in O Direito, 2009/V, pp. 1051 segs  

 A gestão do risco de catástrofe natural - Uma introdução na perspectiva do Direito Internacional, 

Capítulo I da obra colectiva Direito(s) das catástrofes naturais, coord. de Carla Amado Gomes, 

Coimbra, 2012 — disponível aqui: http://icjp.pt/sites/default/files/papers/catastrofes_naturais.pdf 

 Migrantes climáticos : para além da terra prometida, in Direitos Humanos : histórico e 

contemporaneidade, II, Ana Paula Holanda, Bleine Queiroz, Frederico Lima Oliveira, Jeferson Bacelar 

e Valter Moura do Carmo (org.), Rio de Janeiro, 2015, pp. 1 segs  

 Responsabilidade intergeracional e direito ao (ou dever de?) não uso dos recursos naturais, in RMP, 

nº 145, 2016, pp. 75 segs  

 A responsabilidade internacional do Estado por dano ecológico: uma miragem?, in Questões de 

responsabilidade internacional, Atas da Conferência realizada na Escola de Direito da Universidade 
do Minho no dia 4 de dezembro de 2015, Braga, 2016, pp. 11 segs ( livro digital  disponível 

aqui https://issuu.com/comunicadireito/docs/questoes_de_responsabilidade_intern) 
 A insustentável leveza do “princípio do desenvolvimento sustentável”, in RMP, nº 147, 2016, pp. 137 

segs  

 Ambiente e crimes contra  a paz e segurança da Humanidade, in RMP, nº 149, 2017, pp. 53 segs 

 Precaução e protecção do ambiente: da incerteza à condicionalidade, em curso de publicação 

em livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre Justiça intergeracional 

 Textos dispersos de Direito do Ambiente, vol. III (2005) e IV (2014)(edições AAFDL) 

 

 

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

unidades 

curriculares. 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2740429
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2735252
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2704670
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2827633
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Curricular unit sheet  

 

Course:  Master in Environmental Law 

 

Curricular unit 

International Environmental Law & European Union Environmental Law – 2nd cycle  

 

Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

Carla Maria Fermento Amado Gomes  

 

 

Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

Does not apply  

 

Learning outcomes of the curricular unit  

To convey a deep and monographical approach to new study fields, promoting research skills, and 

competences of critical analysis, in order to provide the students the possibility to engage themselves in 

the theoretical progress within their fields of specialisation 

 

 

Syllabus 

GENERAL THEME:  

THE PARIS AGREEMENT AND THE SOLUTIONS FOR CHANGE TO A HIPOCARBONIC SOCIETY 

 

General part: 

 

0. Brief historic of International Environmental Law (IEL): from a utilitarist Law to an Ecologist 

Law’... ma non troppo 

§. Specially: IEL and the Law of Human Rights  

 

1. From the general conferences to the climate COPs  

§. Specially:  COP21 and the Paris Agreement (remission) 
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2. Sources of IEL: from hard law to soft principles 

§. Specially: the principles of responsibility for transboundary damage and of preventive 

cooperation 

3. Subjects of IEL 

§. Specially: the epistemic community 

 

4. Implementation and control 

§. Specially: the environmental jurisprudence of the ICJ 

 

5. The special European Union Environmental Law: more than just Law, an international 

framework with a legislator, a policeman and a judge 

 

 

 

 

Special part: 

 

1. The Paris Agreement: too soft for hard law? 

 

2. The “as ambitious as possible” target of emissions’ reduction and the aim of decarbonising 

 

3. Ways to decarbonising: a world of change 

§. Specially: in the fields of energy production, agriculture and consommation 

 

 

 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

The teaching methodology of the FDUL allows the Students: 

To develop and obtain more knowledge in subjects learned in the Law degree course; to open to new 

areas of legal Knowledge and to gain ability for independent research. 

 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

- The student will present an oral argument on a chosen subject and will elaborate a written work 

with the results of his research on the matter. 

- The final classification of each student will weigh both the oral presentation and the written work. 

 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

The teaching methodology of the FDUL allows the Students: 

To develop and obtain more knowledge in subjects learned in the Law degree course; to open to new 
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areas of legal knowledge and to gain ability for independent research. 

  

 

Main Bibliography 

FOREIGN BIBLIOGRAPHY: 

 

 Philippe SANDS e Jacqueline PEEL (com a colaboração de Adriana Fabra e Ruth MacKenzie, 

Principles of International Environmental Law, 3ª ed., Cambridge, 2012 

 Timo KOIVUROVA, Introduction to international environmental Law, London, 2014 

 Pierre-Marie DUPUY e Jorge VIÑUALES, International Environmental Law, Cambridge, 2015 

 

 Elisa CALLIARI et alli., Unpacking the Paris Agreement, : 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2740429 

 

 Daniel BODANSKY, The legal character of the Paris Agreement, : 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2735252 

 

 Jorge VIÑUALES, The Paris Climate Agreement: an initial examination : 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2704670 

 

 Christina VOIGT, e Felipe FERREIRA, Differentiation in the Paris Agreement : 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2827633 

 

 

PORTUGUESE BIBLIOGRAPHY: 

 

AMADO GOMES, Carla, 

 Os bens ambientais como bens de interesse comum da Humanidade: entre o universalismo e a 

razão de Estado, in O Direito, 2009/V, pp. 1051 segs  

 A gestão do risco de catástrofe natural - Uma introdução na perspectiva do Direito Internacional, 

Capítulo I da obra colectiva Direito(s) das catástrofes naturais, coord. de Carla Amado Gomes, 

Coimbra, 2012 — disponível aqui: http://icjp.pt/sites/default/files/papers/catastrofes_naturais.pdf 

 Migrantes climáticos : para além da terra prometida, in Direitos Humanos : histórico e 

contemporaneidade, II, Ana Paula Holanda, Bleine Queiroz, Frederico Lima Oliveira, Jeferson Bacelar 

e Valter Moura do Carmo (org.), Rio de Janeiro, 2015, pp. 1 segs  

 Responsabilidade intergeracional e direito ao (ou dever de?) não uso dos recursos naturais, in RMP, 

nº 145, 2016, pp. 75 segs  

 A responsabilidade internacional do Estado por dano ecológico: uma miragem?, in Questões de 

responsabilidade internacional, Atas da Conferência realizada na Escola de Direito da Universidade 
do Minho no dia 4 de dezembro de 2015, Braga, 2016, pp. 11 segs ( livro digital  disponível 

aqui https://issuu.com/comunicadireito/docs/questoes_de_responsabilidade_intern) 
 A insustentável leveza do “princípio do desenvolvimento sustentável”, in RMP, nº 147, 2016, pp. 137 

segs  

 Ambiente e crimes contra  a paz e segurança da Humanidade, in RMP, nº 149, 2017, pp. 53 segs 

 Precaução e protecção do ambiente: da incerteza à condicionalidade, em curso de publicação 

em livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre Justiça intergeracional 

Textos dispersos de Direito do Ambiente, vol. III (2005) e IV (2014)(edições AAFDL) 

  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2740429
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2735252
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2704670
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2827633
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NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 

 


