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

A presente unidade curricular pretende orientar os estudantes na investigação jurídica-
internacional da exploração de recursos naturais marinhos.    
 
Após a conclusão com sucesso desta unidade curricular os estudantes que a frequentaram 
devem estar em condições de: 

 
i) dominar os conceitos básicos de cada um dos temas que constituem o seu objeto; 

 
ii) fazer um enquadramento jurídico-internacional das questões fundamentais que 

constituem o seu objeto, com particular destaque para a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar e outras fontes convencionais relevantes;  
 

iii) poder prosseguir uma pesquisa mais aprofundada dos temas que constituem o seu 
objeto, sabendo selecionar a bibliografia, a documentação e a jurisprudência mais 
relevantes para o efeito. 

 
Tendo em consideração os objetivos de aprofundamento de uma determinada área do Direito 
Internacional do Mar, será dada uma particular atenção aos critérios que devem ser utilizados 
para levar a cabo uma pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial atualizada e 
profícua. 
 
Conteúdos programáticos 

TEMA: O Direito Internacional do Mar e a exploração de recursos naturais marinhos 

1. Introdução. Noção de recursos naturais marinhos. As atividades desenvolvidas nos 

espaços marítimos (navegação; exploração de recursos marinhos vivos; exploração de 

recursos marinhos não vivos; recursos genéticos). A proteção ambiental dos mares e 

oceanos.    

2. Os espaços marítimos. Águas interiores. Mar territorial e zona contígua. Zona 

económica exclusiva. Plataforma continental. Águas arquipelágicas. Alto mar. A Área.  
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3. A exploração de recursos naturais marinhos na zona económica exclusiva. 

4. A exploração de recursos naturais marinhos na plataforma continental. Plataforma 

continental até às 200 milhas marítimas e plataforma continental estendida além das 

200 milhas marítimas.  

5. A exploração de recursos naturais marinhos no alto mar.  

6. A exploração de recursos naturais marinhos na Área. 

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

Os conteúdos programáticos da unidade curricular foram selecionados em função da sua 
operacionalidade para introduzir os estudantes às matérias que são atualmente estudadas, 
investigadas e discutidas no âmbito da problemática da exploração dos recursos naturais 
marinhos, com destaque para a exploração de petróleo e de gás natural, da pesca e do 
aproveitamento de recursos genéticos.  
 
Tratando de matérias em permanente evolução é muito importante que os estudantes 
adquiram as competências necessárias a um enquadramento geral das matérias e 
posteriormente à conclusão da unidade curricular estejam em condições de prosseguir as 
pesquisas bibliográficas, documentais e jurisprudenciais necessárias à atualização dos 
conhecimentos adquiridos. Com esse objetivo serão dados alguns exemplos da evolução de 
alguns dos temas, tendo em consideração os diversos enfoques que podem ser encontrados 
nas fontes de direito vinculativas e não vinculativas, na jurisprudência e na doutrina. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O tempo disponível nesta unidade curricular será distribuído entre:  
 

i) a exposição sumariada pelo docente das matérias que constituem o seu objeto;  
 

ii) a participação dos estudantes na apreciação do conteúdo de algumas das fontes de 
direito existentes no âmbito do Direito Internacional do Mar, com destaque para a 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar;  
 

iii) a apresentação pelos estudantes de exposições orais, com suporte escrito, sobre um 
tema integrado no programa da unidade curricular.      

 
Com o objetivo de permitir uma preparação atempada por parte dos estudantes, será 
divulgada no início das aulas uma lista das fontes de direito que serão objeto de apreciação e 
dos temas que poderão ser objeto de exposições orais por parte dos estudantes.  
 
A avaliação terá em consideração os seguintes elementos de aferição de conhecimentos:   

 
i) participação oral na apreciação do conteúdo das fontes de direito existentes no âmbito 

do Direito Internacional do Mar (10%); 
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ii) exposição oral, com suporte escrito de 8 a 10 páginas, de um tema que integra o 
programa da unidade curricular (40%); 
 

iii) relatório escrito final do tema que tenha sido apresentado, com uma dimensão de entre 
20 a 30 páginas (50%).   

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

A presente unidade curricular pretende orientar os estudantes na investigação jurídica-
internacional sobre a exploração de recursos naturais marinhos. 
 
Nestes termos:  

 
i) a apresentação das matérias pelo docente visa fornecer aos estudantes uma visão 

panorâmica dos temas que constituem o objeto da unidade curricular; 
 

ii) a apreciação do conteúdo de algumas fontes de direito visa familiarizar os estudantes 
com as especificidades das normas existentes, e com a importância da 
jurisprudência internacional para a compreensão do conteúdo do direito aplicável; 
 

iii) a apresentação de uma exposição oral permite aos estudantes elaborar uma síntese 
sobre o tema escolhido, com recurso à bibliografia mais relevante sobre a matéria;       
 

iv) a elaboração de um suporte escrito para a exposição oral permite aos estudantes 
redigirem um texto de acordo com as regras do trabalho científico; 
 

v) e a elaboração de um relatório escrito final do tema que tenha sido apresentado 
oralmente, com uma dimensão entre 20 e 30 páginas, permite aos estudantes 
redigirem um texto de acordo com as regras do trabalho científico, capaz de os 
confrontar com as exigências específicas da investigação e da redação de uma 
dissertação de mestrado no âmbito de um mestrado em Direito e Ciência Jurídica.  
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