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Responsabilidade Social) 
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Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 1º Horas de trabalho globais 

Professores Mestre Maria do Rosário Dias Camelo Total 84 Contacto 45 

Coordenador da área 

científica 
Professora doutora Maria Manuela Natário 

 

 
1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante obterá conhecimentos e competências na área do Direito Internacional, 
Comunitário e Nacional do Ambiente. No âmbito do Direito Nacional o estudante deverá 
dominar os aspetos relacionados com a lei de bases do ambiente e a legislação sectorial mais 
relevante, bem como os princípios do Direito Ambiental, tais como: do poluidor-pagador, 
desenvolvimento sustentável e da solidariedade geracional. É também um objetivo da unidade 
curricular a consciencialização para o regime sancionatório no âmbito da temática ambiental. 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Noções básicas de Direito do Ambiente 
2. Fontes do Direito do Ambiente 
2.1. O Direito Internacional do Ambiente; 
2.2. O Direito Comunitário do Ambiente; 
2.3. O Direito Nacional do Ambiente (Constituição, Lei de Bases do Ambiente, Legislação 
Sectorial). 
3. Princípios do Direito Ambiental 
3.1. Prevenção; 
3.2. Correção na fonte; 
3.3. Desenvolvimento sustentável; 
3.4. Solidariedade inter-geracional; 
3.5. Poluidor-pagador; 
3.6. Participação; 
3.7. Cooperação; 
3.8. Responsabilização por danos ecológicos; 
3.9. Aproveitamento racional dos recursos naturais; 
3.10. Integração. 
4. Principais instrumentos júridicos de proteção do Ambiente 
5. Direiro sancionatório  
5.1 Fiscalização 
5.2. Crimes e contraordenações ambientais 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 
OBJETIVOS DA UC 

1. Noções básicas de Direito do Ambiente 
2. Fontes do Direito do Ambiente 
3. Princípios do Direito Ambiental 
(que será concretizado no objetivo o estudante obterá conhecimentos e competências na 
área do Direito Internacional, Comunitário e Nacional do Ambiente) 
 
4. Principais instrumentos júridicos de proteção do Ambiente 
(que será concretizado no objetivo o estudante obterá conhecimentos e competências na 
área do Direito Nacional e o estudante deverá dominar os aspetos relacionados com a lei 
de bases do ambiente e a legislação sectorial mais relevante, bem como os princípios do 
Direito Ambiental, tais como: do poluidor-pagador, desenvolvimento sustentável e da 
solidariedade geracional.) 
 
5. Direiro sancionatório  
(que será concretizado no objetivo o estudante obterá conhecimentos e competências na 
consciencialização para o regime sancionatório no âmbito da temática ambiental.) 

 
4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

-GOMES, Carla Amado, Introdução ao Direito do Ambiente, AAFDL, 2014 
-ARCHER, António Barreto, Direito do Ambiente e responsabilidade Civil, Almedina, 2009 
-DIAS, José Eduardo Figueiredo, A Reinvenção da Autorização Administrativa no Direito do 
Ambiente, Coimbra Editora, 2014 
-ANTUNES, Tiago, Pelos Caminhos Jurídicos do Ambiente, AAFDL, 2014 
-DIAS, José Eduardo Figueiredo, Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente, 
Cadernos do CEDOUA, 2007 
 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; Debate; 
Realização de trabalho de campo; Trabalho individual e de grupo, Seminário; Disponibilização de 
conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões de colaboração periódica, 
utilização de tecnologias de informação para aprendizagem. E algumas sessões foram realizadas com 
acesso na plataforma ZOOM e recorrendo à plataforma Moodle, se for online 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde de COVID-19 e cfr. Despachos do Presidente 
do IPG e, ainda, Despachos resultantes dos Estados de Emergência do Governo de Portugal as 
sessões podem decorrerem regime misto, bem como o sistema de avaliação.  
 
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação continua: o estudante deve realizar um trabalho pratico (1000%), aprova quando a 
classificação tenha sido igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, na 
plataforma Moodle e com acesso na plataforma ZOOM, se for online 
 
Avaliação na época do exame normal: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua, ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame seja 
igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, na plataforma Moodle e com 
acesso na plataforma ZOOM, se for online 
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Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou na época de Exame normal, ou não os tenha realizado, obtém aprovação quando 
a classificação do exame seja igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, 
na plataforma Moodle e com acesso na plataforma ZOOM, se for online 
 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

 Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - o estudante ganha 
conhecimentos na área do Direito Ambiental através da dinâmica do processo de aprendizagem 
que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais; 

 Estudo de casos – o estudante ganha competências na área do Direito Ambiental, bem como na 
análise da sustentabilidade corporativa, implicando uma abordagem prática através de estudo de 
casos; 

 Seminário - o estudante ganha conhecimentos na área do Direito Ambiental em contexto real 
através das experiências de personalidades de reconhecido mérito; 

 Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – o estudante acede aos conteúdos 
da UC através de novos métodos, atividades e ferramentas de comunicação, através das quais o 
estudante domina as ferramentas de comunicação, conceitos, metodologias e técnicas que 
reforçam a sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar 
a aplicação das boas práticas; 

 Ferramentas de trabalho colaborativo - o estudante participa de forma interventiva e pró-activa 
na elaboração e discussão de novas estratégias e práticas nas empresas interagindo num sistema 
de trabalho construtivo e dinâmico; 

 Sessões de colaboração periódicas - o estudante reforça a sua capacidade de atuação crítica 
e consolida conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam uma visão global para 
otimizar as boas práticas. 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 
 
 
ESTG, 30 de junho de 2021 

 
Professora                   Coordenador da Área Científica: 

 
 

___________________________________________  _________________________ 

 (Mestre Rosário Dolgner)        (Prof. Dr. Manuela Natário) 

 


