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Num país tradicionalmente agrícola que redescobre 
a mais-valia do sector agrário para o crescimento 
sustentável da economia, a Formação Avançada em 
Direito Agrário e Sustentabilidade tem por objetivo 
principal colmatar a lacuna observada de ausência, 
no plano nacional, de uma formação especializada na 
matéria, dirigindo-se tanto a juristas como a todos os 
profissionais que trabalhem ou se interessem pela 
área, tais como engenheiros agrónomos, 
funcionários da Administração Pública, consultores 
agrícolas e de ambiente, membros de associações 
agrícolas e empreendedores ou empresários da 
indústria agroalimentar. 

 

A lecionação deste curso contará com um conjunto 
transversal de peritos que, em parceria com 
docentes da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, ajudarão a uma melhor e mais 
aprofundada compreensão multidisciplinar dos 
problemas e desafios jurídicos, económicos, 
ambientais e agroindustriais que o desenvolvimento 
da atividade agrícola acarreta. Organizado nestas 
quatro vertentes, o diálogo entre as ciências 
jurídico-sociais e as ciências naturais são 
necessariamente fomentados ao longo das várias 
sessões de formação. 

 
 

LOCAL 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Alameda da Universidade . Cidade Universitária, 1649-019 Lisboa 
 

 

PROGRAMA (poderá ocorrer permuta de datas ou docentes por motivos imprevistos) 
 

 

1.º MÓDULO: PERSPETIVA JURÍDICA 
 

Sessão 1 
22 março 

(noite) 

História do Direito e política agrária em Portugal – Margarida Seixas (FD) 
Direito institucional agrário – Ana Neves (FD) 

Sessão 2 
23 março 
(manhã) 

Direito internacional agrário – Fernando Loureiro Bastos (FD) 
Jurisprudência do comércio internacional agrário – Pedro Infante (FD) 

Sessão 3 
23 março 

(tarde) 

Direito europeu agrário – Alexandre Mestre (Abreu Adv) 
Jurisprudência europeia agrária – Alexandre Mestre (Abreu Adv) 
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Sessão 4 
29 março 

(noite) 

Orçamento e agricultura - Nazaré Costa Cabral (FD) 
Sistema de Segurança Social e pensões dos trabalhadores agrários – Nazaré Costa Cabral (FD) 

Sessão 5 
30 março 
(manhã) 

Direito laboral agrário – Luís Gonçalves da Silva (FD) 
Direito empresarial agrário – Diogo Pereira Duarte (FD) 

Sessão 6 
30 março 

(tarde) 

Direitos reais agrários – Manuel David Masseno (IPBeja) 
Contratos agrários – Manuel David Masseno (IPBeja) 

Sessão 7 
5 abril 
(noite) 

Direito penal agrário – António Brito Neves (FD) 
Direito contraordenacional agrário – António Brito Neves (FD) 

 

2.º MÓDULO: PERSPETIVA ECONÓMICA 
 

Sessão 8 
6 abril 

(manhã) 

Programas e fundos agrários e desenvolvimento económico – Pedro Santos (Consulai) 
Financiamento e crédito agrícolas – Pedro Santos (Consulai) 

Sessão 9 
6 abril 
(tarde) 

Pagamentos de Serviços de Ecossistemas – José Duarte Coimbra (FD) e Cristina Branquinho (FC-
UL) 

Sessão 10 
12 abril 
(noite) 

Mercados financeiros e agricultura – Paulo Pardal (FD) 
Contratação pública no sector agroalimentar – Nuno Cunha Rodrigues (FD) 

Sessão 11 
13 abril 
(manhã) 

Direito cooperativo agrário – Deolinda Meira (ISCAP) 
Direito fiscal agrário – Clotilde Palma (FD) 

Sessão 12 
13 abril 
(tarde) 

Direito da concorrência e agricultura – Miguel Moura e Silva (FD) 
Direito dos biocombustíveis – Carla Amado Gomes (FD) 

Sessão 13 
26 abril 
(noite) 

Direito dos seguros agrícolas e seu contencioso – a confirmar 
Apoios em cenário de catástrofe – a confirmar 

Sessão 14 
27 abril 
(manhã) 

Economia dos Recursos Naturais – Rute Saraiva (FD) e Manuel Coelho (ISEG-UL) 

 

3.º MÓDULO: PERSPETIVA AMBIENTAL 
 

Sessão 15 
27 abril 
(tarde) 

Direito das alterações climáticas e agricultura – Rute Saraiva (FD) 
Direito da agricultura biológica – Luís Batista (FD) 

Sessão 16 
3 maio 
(noite) 

Cadeias curtas de abastecimento e a “rururbanidade” – Luís Moreno (IGOT-UL) e Jorge Cancela (FA-
UL) 

Sessão 17 
4 de maio 
(manhã) 

Fiscalização agroalimentar – Domingos Antunes (ex-diretor UNI-ASAE) 
Regimes de qualidade e sistemas de certificação – Margarida Moldão-Martins (ISA-UL) 

Sessão 18 
4 de maio 

(tarde) 
Agricultura e água – André Folque (PGR) e António Guerreiro de Brito (ISA-UL) 

  



3 
 

Sessão 19 
10 maio 
(noite) 

Ordenamento do território: RAN, agricultura urbana e periurbana – Ana Cláudia Guedes (FD-UC) 
Política dos solos e instrumentos de distribuição de terras – Dulce Lopes (FD-UC) 

Sessão 20 
11 maio 
(manhã) 

Agricultura e resíduos – Alexandra Aragão (FD-UC) e Maria Henriques (FF-UL) 

Sessão 21 
11 maio 
(tarde) 

Turismo rural – Carla Amado Gomes (FD)  
Avaliação ambiental e projetos agrários – Rui Lanceiro (FD) 

 

4.º MÓDULO: PERSPETIVA AGROINDUSTRIAL 
 

Sessão 22 
17 maio 
(noite) 

Direito da agricultura e alimentação – Maria João Estorninho (FD) 
Inovação agroalimentar e Propriedade Industrial – Anabela Raymundo (ISA-UL) 

Sessão 23 
18 maio 
(manhã) 

Licenciamento industrial e ambiental – Lúcia Correia (Consulai) e Jorge Silva Sampaio (FD) 

Sessão 24 
18 maio 
(tarde) 

Novas tecnologias e proteção de dados no agroalimentar – a confirmar 

Sessão 25 
24 maio 
(noite) 

Denominações de origem e indicações geográficas de produtos agrícolas – Dário Moura Vicente (FD)  
 (Direito da) alimentação animal – Luís Ferreira (FMV-UL) 

Sessão 26 
25 maio 
(manhã) 

Direito dos fitofármacos - Pedro Caridade de Freitas (FD) e Paula Marreilha Santos (FF-UL) 

Sessão 27 
25 maio 
(tarde) 

Direito dos consumidores e mercado agroalimentar – Elsa Oliveira (FD) 
Rotulagem alimentar – Filipa Pias (CIAUD/FA-UL) 

Sessão 28 
31 maio 
(noite) 

Direito do ambiente e agricultura: os transgénicos e as hormonas em especial – Rute Saraiva (FD) 
Bem-estar animal – Rute Saraiva (FD) 

 
 
 
 
 

Horário: 
Aulas às Sextas-feiras pós-laboral (19.00 – 21.40) e Sábados de manhã (10.00 – 12.40) e tarde (14.00 – 16.40) 

 
Cada sessão, por tema/docente: 1h15 (com 10 min de intervalo) 

Cada sessão com 2 docentes em simultâneo: 2h30 
 
Regime: 

Presencial (assiduidade em pelo menos 70% do total das sessões para certificado de frequência) 

 
 

Contacto para informações e/ou inscrições: 
Gabinete de Consultoria Jurídica, FDUL 

gcj@fd.ulisboa.pt  
21 798 4600 

 
 
 

Coordenação Científica: Rute Saraiva e Luís Goulão 


