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Tema e conteúdos programáticos 
 

Direito da Alimentação e da Saúde: desafios jurídico-administrativos 
 
Na sociedade de risco em que vivemos, particularmente em contexto de crise(s), agravam-se 
exponencialmente os problemas relacionados com a garantia dos direitos à alimentação e à saúde. 
Neste seminário, os Doutorandos são convidados a refletir sobre os impactos da pandemia e da guerra 
na Europa, em matéria de Direito da Saúde e de Direito da Alimentação. 
 
Será seguida uma linha de investigação sobre instrumentos jurídico-administrativos (regulamentos 
administrativos, atos administrativos, contratos públicos, parcerias público-privadas) que promovam 
políticas públicas sustentáveis e inovadoras na área da saúde e da alimentação. Particular atenção será 
dada aos desafios jurídico-organizativos e funcionais que enfrentam os sistemas públicos de saúde (ex. 
SNS). 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
 

A unidade curricular desenvolve-se em regime de seminário, seguindo um modelo interativo assente 
numa lógica de investigação autónoma (aprofundada e acompanhada) e de aprendizagem colaborativa, 
baseando-se na interação quer entre estudante-professor quer entre estudante-estudante quer ainda 
entre o estudante e os recursos de aprendizagem. 
 
Nas primeiras aulas, a Professora fará uma introdução problematizadora às temáticas em causa, após o 
que, seguindo o método das flipped classes, os doutorandos irão sendo convidados a participar em 
debates de temas, comentários de jurisprudência e recensão crítica de textos doutrinais relevantes nas 
temáticas em causa.  Espera-se que os doutorandos desenvolvam/aprofundem competências relativas 
à pesquisa de fontes de informação jurídica, métodos de investigação, reflexão crítica e busca de 
soluções jurídicas. 
 
No segundo semestre, os doutorandos farão uma apresentação (30-40 min) do seu tema de 
investigação, a qual servirá de base à elaboração do relatório final. 
 
A avaliação toma em consideração a assiduidade, a participação ativa nas aulas e o trabalho final (oral e 
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escrito).  
 
 
 
 
Bibliografia principal 
 

Como ponto de partida, serão utilizadas as seguintes obras: 
 
Maria João Estorninho, Direito da Alimentação, AAFDL, 2013. 
Maria João Estorninho/Tiago Macieirinha, Direito da Saúde, UCP, 2014. 
 
N.B. Indicações bibliográficas para cada tema serão dadas nas aulas e através da página moodle da 
disciplina 
 
 
 


