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GESTÃO  E  ADMINISTRAÇÃO DO MAR 

SEA SCIENCE AND BUSINESS ADMINISTRATION 
 
A nova economia azul e o designado crescimento azul, no 

contexto da União Europeia e da respetiva Estratégia Marítima, 

criam uma oportunidade de desenvolvimento económico e 

emprego, que obrigam a novos desafios, em particular no 

domínio da política de ordenamento e gestão do espaço 

marítimo, da economia e gestão empresarial, do direito do mar, a 

par das áreas científicas das biotecnologias, aquacultura, 

exploração energética e mineral, bem como da gestão ambiental 

em meio marinho, entre outras. Portugal, de alguma forma 

precursor na UE neste domínio, há muito definiu uma Estratégia 

Nacional para o Mar.  

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) e a Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), conscientes dos 

novos desafios que a economia azul coloca, ao exigir não só 

uma compreensão das novas oportunidades nos diferentes 

domínios científicos, como na economia, gestão, quadro legal e 

político, decidiram juntar competências numa abordagem 

interdisciplinar inédita, vocacionada para o empreendedorismo e 

inovação na área do mar, na sequência da iniciativa Mare 

StartUp, criando a Pós-Graduação em Ciências, Gestão e 

Administração do Mar/Sea Science and Business 

Administration, que conhece agora a 2ª Edição. Cruzam-se 

assim várias áreas do saber e centros de conhecimento: a UCP- 

através da Católica Lisbon School of Business & Economics; 

Faculdade de Direito — Escola de Lisboa e Instituto de Estudos 

Políticos - e a FCUL, nos domínios que abrangem desde o 

ordenamento do espaço marítimo às biotecnologias, avaliação 

ambiental e recursos minerais, articulados com o seu atual 

enquadramento legal, político, dos mecanismos de 

licenciamento de atividades e modelos de gestão, projetados 

para iniciativas empresariais em espaço marítimo. 



Temática: 
• Direito da Economia do Mar  (incluindo regime de 

licenciamento);  

• Política e Governança do meio marinho;   

• Economia do Mar;  

• Empreendedorismo e gestão de projetos  em meio marinho;  

• Avaliação ambiental;  

• Gestão ambiental  em meio marinho 

• Tecnologias de exploração de recursos  naturais. 
 

Destinatários: 
Dirigentes, Responsáveis e Técnicos de Empresas, de Autarquias  

e de outros Organismos Públicos. 
 

Modalidades: 
Este curso existe nos seguintes formatos: 

• Pós-graduação;  

• Curso de Especialização;  

• Cursos livres  (participação em unidades curriculares). 

 

Preços: 

• Curso completo: 2 950.00€, a que se adicionam 50€ 

de inscrição e 100 € de matrícula 

• Módulos avulsos: 

» Direito e  Políticas Públicas do Mar -  

1250€ + 100€ (matrícula) 

» Economia e Gestão para projetos  

ligados ao mar – 1250€ + 100€ (matrícula) 

» Ciências do Mar - 2500€ + 100€ (matrícula) 

• Disciplina optativa de Ecologia e Controle da 

Qualidade do Meio Marinho (disciplina extracurricular, 

opcional, aconselhada a alunos sem background em 

ciências do mar) – 150.00€ 



Programa: 

Módulo 1 - Direito e Politicas públicas do Mar (42  horas) 

• Direito da Economia do Mar 

• Política e estratégia na economia do Mar 
 

Módulo II - Ciências do Mar (84 horas) 

• Ecologia e controle da qualidade do meio marinho*   

• Ordenamento do espaço marítimo 

• Avaliação ambiental em meio marinho 

• Biotecnologia marinha 

• Recursos minerais e energéticos em meio marinho 

*disciplina extracurricular, opcional, aconselhada a alunos sem 

background em ciências do mar. 
 

Módulo III - Economia e Gestão para projectos ligados ao Mar (42 

horas) 

• Inovação e empreendedorismo  

• Gestão e internacionalização 

• Projeto de empreendedorismo 
 

Funcionamento: 
• Início do curso: 9 de outubro de 2017 

• Fim do curso: 12 de março de 2018 

 

• Duração total de 168 horas 

• Regime: pós-laboral 

• Horário: 2ª a 5ª feira – das 17:30h às 20:30h 

• Local: Lisboa, nas instalações da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa. 

 

Informações e inscrições: 
Inscrições até 14 de setembro de 2017 
 

Mais informações: 

www.mare-startup.pt 

 

Contato do secretariado do Programa: 

IEP | Universidade Católica Portuguesa - Miguel Paím 

Tel.| Phone: + 351 217 214 129 

E-mail: posgrad@mare-startup.pt 
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