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Mestrado em Direito e Ciências Jurid́icas 

 Ciências Jurid́ico-Ambientais 

2020/2021 

 
Unidade curricular 

Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente – 2º ciclo  

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

Carla Maria Fermento Amado Gomes  

 
 
Outros docentes na unidade curricular 
Não se aplica 
 
 
Conteúdos programáticos 
 

Tema do seminário  

Os instrumentos do Direito do Ambiente 

I. Introdução:  objecto do Direito do Ambiente 
II. Os instrumentos preventivos  
III. Os instrumentos repressivos  
IV. Os instrumentos reparatórios  
V. Os instrumentos de incentivo 

 
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 
 
As apresentações podem acontecer presencialmente ou via ZOOM. 
 
 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 

O mestrado cientif́ico 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.  
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Após a escolha dos temas por cada aluno, procede-se à calendarização das exposições individuais, de 50 
minutos, seguidas de debate crítico.  
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 Actas do Colóquio "Responsabilidade civil por dano ambiental", coord. de Carla Amado Gomes e Tiago 
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site http://www.icjp.pt/publicacoes  

AMADO GOMES, Carla 

 Introdução ao Direito do Ambiente, 4ª ed., Lisboa, 2018 
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
 


