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Cursos de Formação Pós-Graduada do Centro de Estudos de Direito 
do Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente 

Oferta formativa para 2015/2016 

Coordenador: Prof. Doutor Fernando Alves Correia 
 
A presente oferta formativa inclui a análise das recentes alterações legislativas, 
designadamente, a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 
Território e de Urbanismo e os novos Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT) e Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), entre outros. 
 
OFERTA FORMATIVA 
 

1. Curso de Especialização em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do 

Ambiente (estrutura base + uma parte especial à escolha = 72 horas) 

2. Curso de Formação em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente 
(apenas a estrutura base = 48 horas) 

3. Curso de Formação em Direito do Ordenamento e do Urbanismo (apenas a parte 
especial - opção I: Direito do ordenamento e do urbanismo = 24 horas) 

4. Curso de Formação em Direito do Ambiente (apenas a parte especial - opção II: 
direito do ambiente = 24 horas) 

 

COMPOSIÇÃO / ESTRUTURA DOS CURSOS 

1. Curso de Especialização em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente  
Carga horária: 72 horas, com avaliação obrigatória. Confere o direito a um diploma da 
Universidade de Coimbra com 9 ECTS. 

É constituído por uma estrutura base obrigatória com a duração de 48 horas, comum 
às duas grandes áreas (Direito do Ordenamento e do Urbanismo; e Direito do 
Ambiente) e por uma parte especial, também obrigatória, com a duração de 24 horas, 
podendo o aluno escolher entre a opção I: Direito do Ordenamento e do Urbanismo e 
a opção II: Direito do Ambiente.  

Método de avaliação:  
A estrutura base implica a realização de duas provas escritas, com a duração de 3 horas 
cada uma.  
A parte especial inclui a realização de um trabalho escrito sobre uma das temáticas 
abordadas nas aulas e deverá ter entre 10 e 15 páginas. A presença nas aulas é 
obrigatória. 

 

2. Curso de Formação em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente 

É composto apenas pela estrutura base, de 48 horas. O aluno será avaliado por meio 
da realização de um trabalho escrito sobre uma das temáticas abordadas nas aulas, 
que deverá ter entre 10 e 15 páginas, e deverá comprovar a sua frequência das aulas. 
Confere o direito a um diploma emitido pela Universidade de Coimbra com 4 ECTS. 
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3. Curso de Formação em Direito do Ordenamento e do Urbanismo  

É composto pela parte especial - opção I: Direito do Ordenamento e do Urbanismo, de 
24 horas. O aluno será avaliado por meio da realização de um trabalho escrito sobre 
uma das temáticas abordadas nas aulas, que deverá ter entre 10 e 15 páginas, e deverá 
comprovar a sua frequência das aulas. Confere o direito a um certificado de frequência 
com menção da nota do trabalho. O aluno pode optar por não realizar o trabalho 
escrito, tendo, neste caso, apenas o direito a um certificado de presença, desde que 
comprove a frequência das aulas. Estes certificados são emitidos pelo CEDOUA e não 
conferem o direito a ECTS. 

 

4. Curso de Formação ou em Direito do Ambiente 

É composto pela parte especial - opção II, de Direito do Ambiente, de 24 horas. O aluno 
será avaliado por meio da realização de um trabalho escrito, que deverá ter entre 10 e 
15 páginas, e deverá comprovar a sua frequência das aulas. Confere o direito a um 
certificado de frequência com menção da nota do trabalho. O aluno pode optar por 
não realizar o trabalho escrito, tendo, neste caso, apenas o direito a um certificado de 
presença, desde que comprove a frequência das aulas. Estes certificados são emitidos 
pelo CEDOUA e não conferem o direito a ECTS. 

 
PLANO DE ESTUDOS  
Estrutura Base: Direito do Ordenamento e do Urbanismo e do Direito do Ambiente (48 horas 
letivas) 
Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente  
Direito Internacional e Europeu do Ambiente 
Economia do Ordenamento  
Expropriações Urbanísticas  
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação  
Regime Jurídico dos Planos  
 
Parte Especial - Opção I: Direito do Ordenamento e do Urbanismo (24 horas letivas) 
Contratação Urbanística  
Direito do Património Cultural  
Execução dos Planos, Perequação e Indemnização  
Reabilitação Urbana  
 
Parte Especial - Opção II: Direito do Ambiente (24 horas letivas) 
Direito das Águas  
Direito dos Resíduos  
Direito Sancionatório do Ambiente (Crimes e Contraordenações Ambientais / Fiscalização e 
Sanções Ambientais)  
 
CORPO DOCENTE 
Alexandra Aragão  
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Ana Paula Malo  
Armando Silva Afonso  
Bernardo Azevedo  
Dulce Lopes  
Fernanda Paula Oliveira  
Fernando Alves Correia  
Jorge André Alves Correia  
José Eduardo Figueiredo Dias  
Licínio Lopes Martins  
Manuel Lopes Porto  
Nuno Brandão  
Paula Veiga 

 
CALENDARIZAÇÃO 
Estrutura Base: de 3 de outubro a 21 de novembro de 2015 
Parte Especial - Direito do Direito do Ordenamento e do Urbanismo: de 16 de janeiro a 6 de 
fevereiro de 2016  
Parte Especial - Direito do Ambiente: de 13 de fevereiro a 6 de março de 2016 
Avaliação: entre 28 de novembro de 2015 e 9 de janeiro de 2016 
Horário das Aulas: aos sábados, entre as 9h e as 17h30. 
 
PREÇOS 
Curso de Especialização em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente: 750€ 

Curso de Formação em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente: 650€ 

Curso de Formação em Direito do Ordenamento e do Urbanismo: 375€ 

Curso de Formação ou em Direito do Ambiente: 375€ 
 

Candidaturas: de 1 de julho a 20 de setembro 
Início das aulas: 3 de outubro de 2015 
 
Todas as informações sobre preços, inscrições e horários em: www.cedoua.fd.uc.pt 
Ou através do e-mail: cedoua@fd.uc.pt 
https://www.facebook.com/cedoua 
 
CEDOUA — Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente. 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 3004-545 Coimbra 
Telef. 239 83 34 51|239 83 45 72 
 
 
 
 


