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Unidade curricular 
Direito Internacional e Europeu do Ambiente e da Energia – 2º ciclo 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Carla Maria Fermento Amado Gomes – 100 min 
 
 
Outros docentes na unidade curricular 
 
Não se aplica 
 
 
Conteúdos programáticos 
 

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

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, princiṕios 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  

5. O especial Direito da União Europeia do Ambiente: mais do que um Direito, um ordenamento jurid́ico 
internacional com legislador, polićia e juiz  

6. A União Europeia e a politica de energia: em especial, as alterações climáticas e a reconversão energética 
 
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 
 
As aulas decorrem no dia e hora calendarizado, presencialmente ou via ZOOM, em função da evolução da situação de 
emergência sanitária (COVID-19). 
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Elementos de avaliação e respetiva ponderação 
A avaliação é feita através da participação em aula e de um trabalho, a expor em aula e a entregar por escrito na data 
da realização do exame escrito – o qual consiste num resumo do trabalho realizado. 
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
 


