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Unidade curricular 

Direito Administrativo do Ambiente – 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 
 

 
PROGRAMA DO SEMINÁRIO 
 
1. Direito do ambiente e emergência climática 
 
2. O objecto do Direito do Ambiente : um bem público, metaestatal e intertemporal  
 
3. A cidadania ambiental: direitos de acesso à informação, participação na tomada de decisão e acesso à justiça 
 
4. Fontes do Direito (Administrativo) do Ambiente: o Direito da União Europeia, o Direito Internacional, a 
Constituição, a Lei de Bases do Ambiente e (alguma) legislação sectorial 
 
5. Princípios fundamentais do Direito do Ambiente: prevenção/precaução; participação; usuário-pagador; 
responsabilização/recuperação 
 
6. Instrumentos de Direito do Ambiente: uma visão panorâmica 
 
7. Instrumentos preventivos: a avaliação de impacto ambiental e os seus múltiplos 
 
8. Instrumentos sancionatórios: em especial, as contraordenações ambientais 
 
9. Instrumentos reparatórios: o regime de reparação do dano ecológico 
 
10. Instrumentos de desempenho 
 
11. A tutela jurisdicional do ambiente 
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Metodologias de ensino  

As aulas são expositivas mas dialogadas, convidando-se os alunos a comentar textos e a resolver casos práticos. 

 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 

A avaliação é feita através da participação em aula e de um exame escrito final, obrigatório.  

Os alunos poderão apresentar também um trabalho, a expor em aula e a entregar por escrito na data da 
realização do exame. 
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• A responsabilidade civil por dano ambiental, livro digital do ICJP, Lisboa, 2010 - disponível em 

http://icjp.pt/publicacoes/pub/1/737/view 

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


