Pós-Graduação em Ciências, Gestão e Administração do
Mar/Sea Science and Business Administration
NOVA EDIÇÃO
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e
Universidade Católica
Numa abordagem interdisciplinar inédita, vocacionada para o empreendedorismo e inovação
na área do mar, e na sequência da iniciativa MARE STARTUP, a Universidade Católica
Portuguesa (UCP) e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), decidiram juntar
competências criando a pós-graduação Pós-Graduação em Ciências, Gestão e Administração do
Mar/Sea Science and Business Administration, que conhece agora uma nova 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.
Este programa está assim adaptado a responder aos desafios e oportunidades que a nova
economia azul e o crescimento azul criam para o desenvolvimento económico e de emprego.
Estes desafios são mais relevantes nos domínios das políticas públicas, e nomeadamente da
política de ordenamento e gestão do espaço marítimo, mas também da economia e gestão
empresarial e do direito da economia azul, a par das áreas científicas das biotecnologias,
aquacultura, exploração energética e mineral, bem como da gestão ambiental em meio marinho,
entre outras.

Temática:
•

Direito da Economia Azul;

•

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:
•

Empreendedores na área da economia do mar que procuram adquirir conhecimentos
nas áreas do programa.

•

Licenciados que buscam especialização nas temáticas do programa, e eventualmente
iniciar uma experiência de empreendedorismo.

•

Dirigentes, Responsáveis e Técnicos de Empresas, de Autarquias e de outros
Organismos Públicos que desejam aprofundar conhecimentos nas áreas temáticas do
programa.

Modalidades:
Este curso existe nos seguintes formatos:
•

Pós-graduação;

•

Curso de Especialização;

•

Cursos livres (participação em unidades curriculares).

Propinas:
•

Curso completo: 2 950 €

•

Módulos avulsos:
o

Direito e Políticas Públicas do Mar - 1250 €

o

Economia e Gestão para projetos ligados ao mar - 1250 €

o

Ciências do Mar - 2500 €

Aos valores da propina em cada modalidade específica somam-se sempre os seguintes valores:
•

Inscrição – 50 €

•

Matrícula – 100 €

Programa:
Módulo 1. Direito e Políticas públicas do Mar (28 horas)
•

Direito da Economia Azul

•

Política e Estratégia na Economia do Mar

Módulo 2. Ciências do Mar (60 horas)
•

Ordenamento do espaço marítimo

•

Avaliação ambiental em meio marinho

•

Biotecnologia marinha

•

Recursos minerais e energéticos em meio marinho

Módulo 3. Economia e Gestão para projetos ligados ao Mar (30 horas)
•

Inovação e empreendedorismo

•

Gestão e internacionalização

Módulo 4. Projeto de empreendedorismo (12 horas)
A pós-graduação terá a duração de 130h e decorrerá em regime pós-laboral com o seguinte
horário: sexta-feira das 17h00 às 21h00 e sábado das 09h00 às 13h00.
O local será nas instalações da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Módulo 2) e da
Universidade Católica Portuguesa (Módulo 1 e 3).
Com o preço total de 2950€, será também possível a frequência de cursos de especialização
(correspondentes a cada um dos módulos) e a frequência de cursos livres (correspondentes a
cada uma das unidades curriculares).
Docentes e conteúdos em:
http://www.mare-startup.pt/pt/areas-de-atuacao/formacao/pos-graduacao/unidades-curriculares

Início do curso: fevereiro de 2019
Fim do curso: junho de 2019
Duração total de 130 horas
Regime: Pós-laboral
Horário: sexta-feira das 17h00 às 21h00 e sábado das 09h00 às 13h00.
Local: Lisboa, nas instalações da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Módulo 2) e
da Universidade Católica Portuguesa (Módulo 1 e 3).

Informações e Inscrições
Prazo limite de inscrições: 25 de janeiro 2019
http://www.mare-startup.pt/pt/areas-de-atuacao/formacao/pos-graduacao

Contato do secretariado do Programa:
IEP | Universidade Católica Portuguesa - Rafael Vieira Dias
Tel.|Phone: + 351 217214129

E-mail: rafael.dias@ucp.pt

Documentos para Candidatura:
•

Ficha de candidatura (descarregar PDF)

•

Curriculum Vitae

•

Foto

•

Cópia de comprovativo de habilitações (para curso completo)

