MESTRADO EM DIREITO

VI. PROGRAMA
1º SEMESTRE: 30 ECTS
UNIDADES CURRICULARES
Direito Internacional do Mar e Direito Marítimo
Direito Europeu do Mar
Segurança Marítima
Gestão Marítimo-Portuária e Direito Portuário
Os Recursos Naturais Marinhos e a Economia do Mar
Direito dos Seguros
Direito Marítimo da Responsabilidade Civil

DURAÇÃO
2h semanais
2h semanais
2h semanais
2h semanais
3h semanais
3h semanais
2h semanais

ECTS
4
4
6
4

DURAÇÃO
2h semanais
2h semanais
4h30 semanais
2h semanais

4

2h semanais

Nos termos da Lei, podem candidatar-se os:

4

2h semanais

a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente
legal;

VAGAS

4

2h semanais

b) Titulares de um grau académico superior
estrangeiro conferido na sequência de um
1.º ciclo de estudos organizado de acordo
com os princípios do Processo de Bolonha
por um Estado aderente a este Processo;

Número de vagas: 30

c) Titulares de um grau académico superior
estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho
Científico como satisfazendo os objetivos
do grau de licenciado;

FACULDADE DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Campus de Campolide, 1099-032 Lisboa
Telefone: (+351) 213 847 400

d) Detentores de um currículo escolar, científico
ou profissional, que seja reconhecido como
atestando capacidade para realização deste
ciclo de estudos pelo Conselho Científico
da FDUNL.

DIVISÃO ACADÉMICA
Telefone: (+351) 213 847 447/57
Email: mdam@fd.unl.pt

2º SEMESTRE: 30 ECTS
UNIDADES CURRICULARES
Política do Mar
O Mar e a Identidade Marítima
International Commercial Maritime Law*
Direito do Petróleo e Gás
Os Modelos Económicos de Desenvolvimento do Mar:
da Economia ao Direito
Meios de Financiamento Nacionais e Europeus
e Integração das Políticas de Desenvolvimento
Os Tribunais Internacionais e o Mar

3º E 4º SEMESTRES: 60 ECTS
UNIDADES CURRICULARES
Dissertação, Trabalho de Projeto ou Relatório de Estágio
Todas as disciplinas são de caráter obrigatório.
*Esta disciplina é lecionada em Inglês. This course is taught in English.

E ECONOMIA DO MAR:
A GOVERNAÇÃO
DO MAR

ECTS
4
4
4
4
6
4
4

ECTS
60

VII. INFORMAÇÕES
CONDIÇÕES
DE INGRESSO

HORÁRIO
Pós-Laboral

CONTACTOS

www.fd.unl.pt
novadireito@fd.unl.pt

PROPINAS

faculdadededireitodauniversidadenovadelisboa
@nova_direito

TOTAL: 3.500€
1.250€ por semestre letivo (2 semestres)
500€ por semestre não letivo (2 semestres)

faculdadededireito.unl

Valor sujeito a aprovação anual pelo Conselho Geral da UNL

ORGANIZAÇÃO:

PARCEIROS:

INSTITUTO DE
DIREITO PÚBLICO

APOIO OFICIAL:

MESTRADO EM DIREITO

E ECONOMIA DO MAR:
A GOVERNAÇÃO
DO MAR

II. DIREÇÃO

IV. CORPO DOCENTE*

PROF. DOUTORA
TERESA PIZARRO BELEZA

DIRETORA

“A Nova Direito tem feito questão de preparar os seus juristas para as exigências técnicas da
profissão, mas também do debate e da participação na vida pública, obedecendo à sua matriz
fundadora. Todos os dados de que dispomos indicam que esse objectivo tem sido em larga medida
alcançado. Continuaremos a prossegui-lo, na convicção de que a Faculdade tem uma missão a
cumprir face aos jovens que nos procuram, à sociedade que nos enquadra, ao Estado e às famílias ou
aos profissionais que contribuem para a nossa sustentabilidade.”

Ana Prata

Lúcio Tomé Feteira

Armando Marques Guedes

Margarida Lima Rego

Duarte Lynce de Faria

Pedro Velez

Fernando Horta Tavares

Sofia Santos

Jorge Bacelar Gouveia

Vasco Becker-Weinberg

Jorge Oliveira e Carmo
*Sujeito a alterações.

Mestrado acreditado pela A3ES em julho de 2015

III. COORDENAÇÃO

I. APRESENTAÇÃO
A Faculdade de Direito da Universidade Nova
de Lisboa, em parceria com outras unidades
orgânicas da Universidade Nova de Lisboa,
e designadamente com a colaboração
do Ministério do Mar e do IDiP – Instituto de
Direito Público, promove o 2º ciclo de Mestrado
em Direito e Economia do Mar: A Governação do
Mar, o qual visa proporcionar um conhecimento
aprofundado das questões atinentes ao Mar
em diferentes domínios: jurídico, económico,
político, geoestratégico, e tecnológico.
O programa deste mestrado da Nova Direito
tem como finalidade a preparação de discentes
e a produção de dissertações para temas
relacionados com formação e criação
de capacidades para uma melhor governance
dos oceanos. Outro objetivo do mestrado
é a formação de quadros técnicos superiores
altamente especializados (de Portugal e do
estrangeiro) nas diferentes vertentes previstas
no programa. O seu núcleo duro está colocado
nas várias dimensões normativas, mormente
nas jurídicas, desse esforço. Mas não só.
Os temas abordados no curso versam as
condutas relativas a questões marítimas ao
nível nacional, regional, e global, e fazem-no em
termos de abordagens holísticas e integradas –
de acordo com os princípios estabelecidos pela
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar (UNCLOS), tendo como alvo os Objetivos

de Desenvolvimento do Milénio, e no seguimento
do Rio+20. A atenção centra-se nas
articulações entre o Direito, as Ciências Políticas,
Económicas, Sociais, Militares, e Naturais, bem
como nos domínios multidisciplinares existentes
na interface da investigação e da gestão,
e no suporte da tecnologia que viabiliza
a prossecução de uma gestão eficaz
e sustentável dos Mares e Oceanos.
O currículo do mestrado toma em linha de conta
as implicações, designadamente para o caso
português, de políticas marítimas regionais,
designadamente as da União Europeia e da
Estratégia Integrada da Política Marítima da UE
no que diz respeito aos espaços marítimos
adjacentes ao continente europeu e da sua
bacia oceânica de implantação – do Oceano
Atlântico aos Mares Mediterrâneo, Negro,
Báltico, de Barents, Cáspio, das Caraíbas, Ártico,
e Antártico. Em todos estes casos, são
colocadas em primeira linha as diferentes
exigências e questões que suscita uma
governação integrada deste conjunto díspar,
no quadro de uma abordagem holística
e coerente de actuações políticas e das suas
implementações.

PROF. DOUTOR
JORGE BACELAR GOUVEIA
COORDENADOR

“A relação de Portugal com o mar transformou-se
profundamente nos últimos anos. Pela primeira
vez, há uma percepção generalizada de que
o mar não se limita apenas a uma importante
fonte de proteína ou de energia, ou a um elemento
indispensável para o comércio internacional. O
espaço marítimo nacional, pela sua dimensão e
diversidade biológica, oferece vastíssimas
oportunidades de crescimento e de
desenvolvimento económico, social e científico.
No âmbito de um largo consenso nacional
e político, o ordenamento e gestão de todo
o espaço marítimo nacional tem sido objeto
de profundas alterações legislativas. Importa, por
isso, conhecer e explorar o quadro legal aplicável
no espaço marítimo nacional aos sectores
tradicionais e às novas utilizações. Nesta medida,
pelo momento em que surge, assim como pelo seu
programa pluridisciplinar, o Mestrado em Direito e
Economia do Mar é inovador em Portugal e
consubstancia uma fantástica oportunidade
de especialização num setor vital para o futuro
do país.”

PROF. DOUTOR
ARMANDO MARQUES GUEDES
VICE-COORDENADOR

“O novo Mestrado da Nova Direito constitui um
passo importante no sentido de começarmos
a preparar especialistas prontos a fazer frente
aos múltiplos desafios que os temas relativos
ao Mar, uma nova frente de descobertas e
exploração com que felizmente teremos de lidar e na qual fazemos questão de assumir uma
posição clara de liderança. A tónica deste
Mestrado é pluridisciplinar. Evitam-se, assim,
muitos dos reducionismos que lesam a formação
sectorial oferecida noutras instituições,
aproximando-nos de um padrão internacional que
a todos convém. As questões são muitas e são
sempre abordadas de múltiplos ângulos: as
imagens analíticas que em resultado emergem
tornam-se muitíssimo mais ricas - e mais
próximas dos problemas reais de uma
governação complexa para a qual iremos
preparar especialistas à altura dos novos desafios
que se nos colocam.”

V. INFORMAÇÕES GERAIS
OBJETIVOS
DO CURSO

ORGANIZAÇÃO

Proporcionar um conhecimento aprofundado
das questões atinentes ao Mar em diferentes
domínios: jurídico, político, geoestratégico,
económico e tecnológico.

O curso tem a duração de 4 semestres
e o aluno deverá completar 120 ECTS para
a obtenção do grau de mestre. Nos dois
primeiros semestres, o aluno deverá completar
a parte letiva destinando-se os dois últimos
semestres à elaboração da Dissertação,
Trabalho de Projeto ou Relatório de Estágio.
Possibilidade de tempo integral ou parcial.

PROF. DOUTOR
VASCO BECKER-WEINBERG
VICE-COORDENADOR

4 SEMESTRES
120 ECTS

1º E 2º SEMESTRES

3º E 4º SEMESTRES

Realização da parte letiva.

Elaboração da dissertação,
trabalho de projeto
ou relatório de estágio.

