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Decisão de apresentação de
pronúncia - Novo ciclo de estudos
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao novo ciclo de estudos Direito e Economia do Mar. A Governação do

Mar.

2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Direito (UNL)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
1. Cumprimento dos requisitos percentuais relativamente ao corpo docente.
O Mestrado em Direito e Economia do Mar. A Governação do Mar (MDEM) cumpre o requisito de
75% do corpo docente próprio, pela contratação de 2 professores em tempo integral, em momento
posterior à submissão do pedido de acreditação. Conforme instruções da Agência, o que releva é a
proporção de docentes ETI em relação ao total de docentes ETI e ETP, sendo o tempo destes últimos
também ponderado na equação. No formulário da acreditação (ponto 4.2.1.) é referido que o corpo
docente próprio é de 70% - o que não cumpria o requisito. O MDEM reformulado, com a adição de
docentes ETI já contratados, F. Coutinho e T. Feiteira (cuja ficha curricular pode ser disponibilizada
caso a CAE entenda consultá-la), e a saída de quatro ETP, cumpre agora o requisito. As proporções
ETI são neste momento outras. A percentagem, segundo o algoritmo da A3ES, é agora de 75,27%
(ver pdf anexo).
2. Títulos atribuídos aos não-doutorados, reduplicações e sobreposições no plano estudos,
apresentação de algumas UCs.
Os títulos atribuídos aos não doutorados (ponto 4.4 do Relatório Preliminar) correspondem, agora, a
graus académicos que têm. As sobreposições e reduplicações apontadas (ponto 3.3.3 do Relatório
Preliminar) estavam em disciplinas antes em opção restrita . Também está resolvido: as passíveis
reduplicações e sobreposições foram fundidas em pares ordenados, e tornadas obrigatórias, tendo
agora todas elas bibliografias e apresentações precisas (se necessário, os planos curriculares e as
bibliografias das UCs serão disponibilizadas). As referências desnecessárias foram eliminadas e
outras, específicas, acrescentadas: todas as UCs em causa têm agora as suas apresentações
emendadas, tal como requerido nos números 3.3.5 e 12.4 do Relatório Preliminar do CAE (ver pdf
anexo). O par Gestão Marítimo-Portuária e Direito Marítimo foi fundido numa só disciplina,
intitulada Gestão Marítimo-Portuária e Direito Portuário , o Meios de Financiamento Nacionais e
Europeus e Integração das Políticas e Desenvolvimento , é agora uma só disciplina, apelidada
Meios de Financiamento Nacionais e Europeus e Integração das Políticas e Desenvolvimento ; e
Os Recursos Marinhos e A Economia do Mar tornou-se numa disciplina apelidada Os Recursos
Naturais Marinhos e A Economia do Mar .
3. Exiguidade do espaço disponível.
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O espaço disponível na FDUNL é suficiente para o novo ciclo, assim como para todos os cursos
(atuais e em acreditação) da FDUNL.
É a seguinte as taxas de ocupação das salas: Anfiteatro A, capacidade 124, taxa de ocupação 62%;
Anfiteatro B, 124, 53%; Sala 003, 72, 78%; S. 005, 72, 67%; S. 007, 50, 33%; S. 10, 50, 27%; S. 11,
50, 21%; S. 123, 40, reservada ao 3º ciclo; e S. 129, 15, Idem. A Faculdade poderá juntar simulação
de horários e ocupações de salas para todos os cursos em funcionamento. Em especial, no que diz
respeito ao MDEM, estão reservadas duas salas, a 3 (à tarde) e a 5.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

A Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (FDUNL), em parceria com outras unidades
orgânicas da UNL, e designadamente com a colaboração da Secretaria de Estado dos Assuntos 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 Objectivos 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 colocada 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 atuações políticas e das suas
implementações.
Disciplinas, docentes, e semestres propostos
1º Semestre da parte escolar do 2º ciclo (30 ECTS)
Disciplinas:
Direito Internacional do Mar e Direito Marítimo (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por
semana): Prof. Doutor João Caupers
Direito Europeu do Mar (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por semana): Prof. Doutor
Lúcio Tomé Feiteira
Segurança Marítima (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por semana): Prof. Doutor
Armando Marques Guedes
Política do Mar (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por semana): Prof. Doutor Vasco
Becker-Weinberg
Gestão Marítimo-Portuária e Direito Portuário (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por
semana): Mestre Duarte Lynce de Faria
Os Recursos Naturais Marinhos e A Economia do Mar (6 ECTS; 3 horas lectivas
presenciais por semana, 13 semanas): Prof. Doutor Vasco Becker-Weinberg e Prof. Doutor
Lúcio Tomé Feiteira
Direito dos Seguros (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por semana): Prof.ª Doutora
Margarida Lima Rego
2º Semestre da parte escolar do 2º ciclo (30 ECTS)
Disciplinas:
O Mar e a Identidade Marítima (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por semana): Prof.
Doutor Armando Marques Guedes
Direito Comercial Marítimo Internacional (6 ECTS; 3 horas lectivas presenciais por
semana): Prof. Doutor William Sheehy
O Direito do Petróleo e Gás (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por semana): Prof. Doutor
Lúcio Tomé Feiteira
O Modelos Económicos de Desenvolvimento do Mar: da Economia ao Direito (4 ECTS; 2
horas lectivas presenciais por semana): Prof. Doutor Jorge Braga de Macedo, Prof. Doutor
Armando Marques Guedes

Meios de Financiamento Nacionais e Europeus Integração das Políticas e
Desenvolvimento (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por semana): Prof. Doutor Jorge
Oliveira e Carmo
Direito Marítimo da Responsabilidade Civil (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por
semana): Prof.ª Doutora Ana Prata
Os Tribunais Internacionais e o Mar (4 ECTS; 2 horas lectivas presenciais por semana):
Prof. Doutor Jorge Bacelar Gouveia e Prof. Doutor Francisco Pereira Coutinho
Nota: Caso a CAE considere necessário, poderá ser disponibilizada a versão completa do plano de estudos
e estrutura curricular.
Docentes
A. M. Guedes
V. B.-Weinberg
F. Coutinho
J. Caupers
J. B. Gouveia
F. B. Gala
J. d’A.
M. L. Rego
P. Velez
W. Sheehy
J. B. Macedo
F. L. Bastos
J. O. Carmo
L. B. Pereira
A. Prata
M. Sequeira
D. L. Faria
L. T. Feteira
Total
N.º docentes ETI
% ETI

Pedido
submetido
100
40
100*
100
100
100
50
100
100
100**
50
50
50
50
100
50
50
1290

Final
100
40
100
100
100
100
40
50
50
100
50
100
930

9

7

70%

75,27%

* No momento da submissão do pedido de acreditação, este docente encontrava-se a meio de um
procedimento concursal que veio a terminar apenas em fevereiro de 2015 mas entendeu-se considera-lo já
como estando a tempo integral.
** Por lapso foi indicado a 100%.

The Nova School of Law, of the New University of Lisbon (UNL), in partnership with other UNL organic
units, and the collaboration of the secretary of State for maritime Affairs and of IDIP – the Portuguese
Institute for Public Law, is promoting a second cycle Masters on Law and Economy of the Sea. Maritime
Governance. The course will focus on providing an in depth knowledge of issues pertaining to the Sea in
different domains: legal, economic, political, geostrategic, and technological.
This Nova School of Law masters program has as its objective the preparation of students and the
production of dissertations, internship reports, and/or research projects, on themes related to the creation
and development of capacities for a better maritime governance. Another objective pertains to the training of
highly specialized advanced experts (coming from Portugal and abroad) on the different dimensions on
which the program is predicated. It’s hard core is placed on the many normative dimensions, mostly the
legal ones, of these efforts, but it goes beyond that. The themes touched upon in the course lean on the
behaviours rinked to maritime affairs at the national, regional, and global levels, and do so in terms of
integrated and holistic frameworks – i.e., in terms of the principles established by the UN Convention on the

Law of the Sea (UNCLOS), having as their aim the Millennium Development Objectives, following up on
Rio+20. Attention is centered on the articulation between Law, Political Sciences, Economics, Social,
Military, and Natural Sciences., as well as in the extant multidisciplinary domains standing on the interface
between research and management, and on the technological backdrop which makes the search for an
efficacious and sustainable Sea and Ocean management a viable endeavour.
The master’s curriculum takes into account the implications, namely those for the Portuguese case, of
regional maritime policies, namely those of the European Union and of its Integrated Maritime Policy as
concerns the Atlantic Ocean, its privileged terrain, and the Mediterranean, Black, Baltic, Caspian, and
Barents Seas, form the Caribbean to the arctic and the Antarctic. In all these cases, the demands and
issues risting from an integrated governance of this disparate set are brought into line, within the framework
of a holistic and coherent approach to political endeavours and their implementations.
Disciplines, teaching staff, and teaching semesters proposed
1st semester of the teaching part of the second cycle (30 ECTS)
Disciplines:

International Law of the Sea and Maritime Law (4 ECTS, 2 lective hours per week): Prof.
Doutor João Caupers
European Law of the Sea 4 ECTS 2 lective hours per week): Prof. Doutor Lúcio Tomé
Feiteira
Maritime Security (4 ECTS, 2 lective hours per week): Prof. Doutor Armando Marques
Guedes
Maritime Policies (4 ECTS, 2 lective hours per week): Prof. Doutor Vasco Becker-Weinberg
Maritime-Portuary Management and Portuary Law 4 ECTS, 2 lective hours per week):
Mestre Duarte Lynce de Faria
Natural Marine Resources and The Economy of the Sea (6 ECTS, 3 lective hours per
week): Prof. Doutor Vasco Becker-Weinberg and Prof. Doutor Lúcio Tomé Feiteira
Insurance Law (4 ECTS, 2 lective hours per week): Prof.ª Doutora Margarida Lima Rego

2nd semester of the teaching part of the second cycle (30 ECTS)
Disciplines:
The Sea and Maritime Identity (4 ECTS, 2 lective hours per week): Prof. Doutor Armando
Marques Guedes
International Commercial Maritime Law (6 ECTS; 3 lective hours per week): Prof. Doutor
William Sheehy
Oil and Gas Law (4 ECTS, 2 lective hours per week): Prof. Doutor Lúcio Tomé Feiteira
Economic Models for Maritime Development: from Economics to Law (4 ECTS, 2 lective
hours per week): Prof. Doutor Jorge Braga de Macedo, Prof. Doutor Armando Marques
Guedes
National and European Financing and Integration of Policies and Development (4 ECTS,
2 lective hours per week): Prof. Doutor Jorge Oliveira e Carmo
Maritime Law and Civil Responsibility (4 ECTS, 2 lective hours per week): Prof.ª Doutora
Ana Prata
International Tribunals and the Sea (4 ECTS, 2 lective hours per week): Prof. Doutor Jorge
Bacelar Gouveia e Prof. Doutor Francisco Pereira Coutinho
Note: Should CAE deem it necessary, we may make the complete study plan and curricular structure
available.

Teaching staff
A. M. Guedes
V. B.-Weinberg
F. Coutinho
J. Caupers

Request
submitted
100
40
100*
100

Final
100
40
100
100

J. B. Gouveia
F. B. Gala
J. d’A.
M. L. Rego
P. Velez
W. Sheehy
J. B. Macedo
F. L. Bastos
J. O. Carmo
L. B. Pereira
A. Prata
M. Sequeira
D. L. Faria
L. T. Feteira
Total
Total number of
teaching staff
ETI
% ETI

100
100
50
100
100
100**
50
50
50
50
100
50
50
1290

100
100
40
50
50
100
50
100
930

9

7

70%

75,27%

* At the time of submission of the accreditation request, this professor was in the course of a concours
process for admission that only ended in February 2015 but it was understood he was already under a fulltime contract.
** By mistake indicated as at 100%.

