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Pretende-se introduzir os alunos na cristalização jurídica do que se tornam nas políticas públicas 
do mar, apresentar uma introdução aos instrumentos de análise das políticas, focadas no papel da 
economia na elaboração das politicas marítimas, às políticas de proteção do ambiente marinho e 
da biodiversidade, ao transporte marítimo e segurança, às abordagens integradas na gestão dos 
oceanos, planeamento espacial marítimo e apresentação das estratégias nacionais para o mar. A 
finalidade é a de levar a cabo um escrutínio da articulação entre a análise económica e a 
normatividade jurídica que é gerada como uma série de mecanismos de apoio a preferências 
político-económicas.  

São os seguintes os objetivos da unidade curricular e as competências a adquirir: 
Enquadrar e contextualizar a investigação nas políticas do mar; Desenvolver as bases de um 
projeto de investigação aplicada às políticas do mar; Diferenciar diversos projetos para diferentes 
abordagens de investigação sobre o mar. Pretende-se que os conteúdos programáticos incluam 
uma introdução aos processos económicos aplicados ao sector marítimo e da sua tradução em 
quadros jurídicos. Tal é levado a cabo, num primeiro passo com uma apresentação da estrutura e 
do funcionamento da exploração dos oceanos, apresentação dos principais instrumentos das 
políticas do mar, fornecendo uma introdução à ‘genealogia’ da análise política marítima, as 
modalidades de proteção do ambiente no mar, sustentabilidade dos recursos, abordagens 
integradas na gestão dos oceanos, contextualização da investigação nas políticas do mar, 
paradigmas epistemológicos e estratégias de investigação. O programa vira-se depois para 
análises pormenorizadas de casos empíricos de tradução jurídico-legal das escolhas políticas 
feitas. 

Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam numa primeira abordagem os 
conceitos designados pelo desenvolvimento e investigação das atividades económicas e políticas 
do mar. Isto olhar-se-á como estando articulado com formas de atuar em termos de gestão mais 
simultaneamente mais rentável e sustentável dos oceanos e com a produção de conhecimentos 
científicos virados para uma melhor intervenção organizada e planeada na realidade da gestão 
integrada dos oceanos que nos permita atingir tais objetivos. Os conteúdos são abordados numa 
dinâmica baseada em consultas, interpretações e análises de projetos que abordem as mais 
diversas temáticas metodologias na área das políticas do mar e gestão integrada dos oceanos. O 
que, esperamos, trará à superfície o modo como quadros legais são esquissados e desenhados de 
forma a melhor lograr atingir esses objectivos. 

As metodologias de ensino propostas baseiam-se em aulas teóricas e teórico-práticas, na 
análise crítica e no debate de artigos científicos e de alguns casos de estudo, elaboração de um 
trabalho sob a forma de artigo e na elaboração do desenho de um futuro projeto de investigação. 
A avaliação inclui a participação e intervenção nas diversas sessões (30%) e apresentação e 
discussão de um trabalho individual (70%). 

São de privilegiar as metodologias interativas, envolvendo os mestrandos no processo de 
ensino aprendizagem, centrado na procura, na análise qualitativa e quantitativa de artigos 
científicos, em conformidade com os objetivos da unidade curricular. Pretende-se fomentar o 
envolvimento dos mestrandos em projetos baseados em empresas dos diversos sectores ligados à 
economia marítima e coordenados por docentes, permitindo a ponte entre os aspetos teóricos e a 
prática da investigação em políticas do mar. 



 
 
 
The module aims to introduce students to the juridical crystallization of what become public policies of 
the sea; presenting an introduction to the instruments of policy analysis; the role of science in marine 
policies; protection of the marine environment and biodiversity; shipping and security;approaching 
integrated ocean management; marine spatial planning and present in national strategies for the sea. The 
aim is that of carrying out a scrutiny of the articulation between the economic analysis and the legal 
normativity that is generated as mechanisms designed to support politico-economic preferences. 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed: To contextualize research on marine 
policy; To conceptualize a research project; To distinguish different projects for different investigations 
on the sea. 

The syllabus includes an introduction to the economic processes applied to the marine sector and 
its translation into legal frameworks. This is done by, first, presenting the structure and functioning of the 
exploitation of oceans, presenting the main policy instruments of the sea, an introduction to sea policy 
analysis, by furnishing a an introduction to the ‘genealogy’ of marine policy analyses, the modes of 
environmental protection at sea, resource sustainability, integrated management of oceans, 
contextualization of research on the political sea, epistemological paradigms and research strategies. 
This is followed by detailed analyses of empirical cases of a jural translation of the underlying political 
choices. 

The contents of this course emphasize a first approach to the concepts designated by development 
and research on economic activities and policies of the sea. This will be envisaged as articulated with 
ways to act in terms of a simultaneously more profitable and sustainable management of the oceans and 
the production of scientific knowledge and a better organized and planned in the reality of integrated 
ocean management intervention that will allow us to attain those goals. The contents are discussed based 
on consultations, dynamic interpretations and analyses of projects that address the diverse thematic 
methodologies in the area of political sea and integrated ocean management. This will, hopefully, bring 
out how legal frameworks are drafted and designed so as to better fulfil those aims. 

The proposed teaching methodologies are based on theoretical and practical lessons in critical 
analysis and discussion of scientific articles and some case studies, writing of an article and designing a 
future research project. The evaluation includes participation and intervention in the various sessions 
(30%) and presentation and discussion of an individual work (70%). 

We focus on interactive methodologies, involving the students in the teaching-learning process, 
demand-driven, qualitative and quantitative analysis of scientific articles, in accordance with the 
objectives of the course. We intend to foster the involvement of the students in projects based on 
companies from various maritime sectors and coordinated by teachers, allowing bridging the gap 
between the theory and practice of scientific research on marine policy. 
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