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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:  

DIREITO INTERNACIONAL DO AMBIENTE E DIREITO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

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 (remissão) 

 

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. Protecção do ambiente e tutela dos direitos humanos: o ‘direito ao ambiente’ nas 

Cartas de Direitos 

2. O ‘direito ao ambiente’ como direito dos Povos 

3. O ‘direito ao ambiente’ como feixe de direitos procedimentais: em especial, a 

Convenção de Aarhus 

4. Tutela dos direitos humanos e protecção ambiental ‘por ricochete’ 

5. Justiça ambiental e compensação socio-ambiental: a busca da equidade 

intrageracional 

 

 

 

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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