




BEM-VINDO
À FACULDADE
DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Preparas-te para iniciar uma nova etapa da tua vida 
curricular e cá estamos para te ajudar. A tua Faculdade 
é uma instituição centenária que alia a longa tradição à 
vanguarda, graças à abertura ao estudo dos fenómenos 
transnacionais e à intensa renovação dos seus métodos de 
ensino. Acompanhando de perto as mais reputadas escolas 
de Direito europeias e internacionais, a FDUL distingue-se 
pela qualidade e reconhecido mérito dos seus docentes, 
pelo rigor e inovação dos seus planos curriculares, pela 
insistência numa abordagem prática da aprendizagem e pela 
capacidade de influência social, económica e política dos 
profissionais aqui formados. O seu espírito cosmopolita e 
cada vez mais internacional faz desta Escola uma Faculdade 
de todos para todos.

Desejamos-te todo o sucesso no teu percurso académico!



A FDUL foi fundada em junho de 1913 por iniciativa de 
Afonso Costa, Presidente do Ministério do V Governo da 
República. A então denominada “Faculdade de Direito 
de Lisboa” abriu as suas portas em dezembro do mesmo 
ano com um corpo diminuto de professores – sete 
doutores e bacharéis – e com uma frequência escolar de 
algumas dezenas de alunos. 

Em 1958 transferiu a sua sede para o campus da Cidade 
Universitária, onde permanece até hoje, no edifício 
desenhado pelo Arq. Pardal Monteiro e cuja decoração 
reuniu grandes artistas plásticos da época, a exemplo de 
Almada Negreiros, Lino António, Barata Feyo e António 
Duarte.

Nas últimas décadas o edifício da FDUL foi alvo de 
diversas alterações que tiveram como propósito 
modernizar a escola, dotando-a de uma biblioteca 
presencial, de um auditório informatizado, de uma sala 
de audiências para simulação de julgamento, de um 
centro de arbitragem, mediação e consultoria. 

A Faculdade de Direito de Lisboa é, fundamentalmente, 
um espaço de liberdade: liberdade de ensino, de 
investigação, de transmissão e difusão da cultura jurídica. 
Pelos seus bancos passaram figuras de relevo da 
vida nacional. De entre outras, cumpre assinalar três 
presidentes da República (António Ramalho Eanes, 
Mário Soares e Jorge Sampaio), oito chefes do Governo 
(Afonso Costa, Marcello Caetano, Adelino da Palma 
Carlos, Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, 
Mário Soares, José Manuel Durão Barroso e Pedro 
Santana Lopes) e um Presidente da Comissão Europeia 
(José Manuel Durão Barroso).

A Faculdade de Direito é uma das 18 Escolas da 
Universidade de Lisboa, a maior Universidade do país 
e uma das mais antigas; sucessora das anteriores 
Universidade Técnica de Lisboa e Universidade de 
Lisboa, resultando do processo de fusão entre as duas 
instituições.

UMA ESCOLA 
COM HISTÓRIA



www.fd.ulisboa.pt/alunos/apoio-ao-aluno
cae@fd.ulisboa.pt

2.ª a 6.ª feira das 10h às 12h e das 14h às 16h

APOIO AO ESTUDO

Tens ao teu dispor um serviço de tutoria que te pode proporcionar um apoio complementar 
e personalizado ao longo da Licenciatura. A Rede de Tutores da FDUL é composta por 
alunos de Licenciatura ou recém-licenciados, que são, no exercício destas funções, 
acompanhados por membros das equipas docentes das respetivas unidades curriculares.

Vê todas as informações sobre a Tutoria no nosso site: www.fd.ulisboa.pt
> Alunos > Apoio ao Aluno > Tutoria

?

BOLSAS E APOIOS

O Gabinete de Responsabilidade Social atua em articulação com os SASUL (Serviços de 
Ação Social da Universidade de Lisboa) e com uma rede de parceiros. Identificamos e 
mobilizamos apoios que permitam dar resposta às tuas necessidades – como alimentação, 
transporte, alojamento, propinas e apoio psicológico –, acompanhamos estudantes com 
carências económicas, divulgamos e apoiamos candidaturas aos apoios sociais de que 
podes usufruir, dentro e fora da Faculdade.

Podes ver toda a informação sobre bolsas no nosso site: www.fd.ulisboa.pt
> Alunos > Apoio ao Aluno > Responsabilidade Social > Bolsas de Mérito Social

Sabias que além das tradicionais advocacia e magistratura, também tens outras opções 
de carreira, como consultoria jurídica, consultoria fiscal e financeira, mediação jurídica e 
arbitragem, docência, carreira diplomática, acesso a cargos públicos em organizações 
internacionais, registos e notariado, solicitadoria, oficiais de justiça, agentes de execução, 
inspetores e coordenadores da polícia judiciária, cargos de direção e de gestão empresarial, 
investigação jurídica e histórica, dirigentes e quadros superiores da administração pública, 
jornalismo especializado?

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Podes contar com o Gabinete de Saídas Profissionais ao longo de todo o curso e, em 
especial, quando transitares para o mercado de trabalho.

A inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho é uma prioridade.
Vê no nosso site informação variada sobre este assunto: www.fd.ulisboa.pt
> Alunos > Apoio ao Aluno > Saídas Profissionais



ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Prestamos apoio específico aos alunos com necessidades educativas especiais, como:

Atendimento pessoalizado e prioritário
nos vários serviços da FDULA

Acessos de elevador e rampas para 
estudantes com dificuldades de
locomoção

B

Disponibilização de recursos informáticos, 
(computador portátil, computador com teclado 
braile, entre outros), mediante solicitação

C

Digitalização de manuais essenciais e 
empréstimo de livros da Biblioteca da FDULD

Flexibilização dos métodos de avaliação em 
função das características e necessidades 
especiais do estudante

E

Trabalhamos para garantir o teu futuro.
Se tiveres dúvidas, não hesites em contactar-nos! 

PODEMOS AJUDAR-TE NOS SEGUINTES PASSOS

Elaboração de CVs e cartas de motivação, 
desenvolvimento de soft-skills1

Procura de oportunidades de trabalho e estágios, através do Portal 
de Emprego, de acesso exclusivo aos nossos alunos e ex-alunos

O Portal de Emprego da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa criou uma 
plataforma de contacto directo entre os nossos alunos e os empregadores na área das 
profissões jurídicas. É de acesso exclusivo aos nossos alunos e aqui podes ver ofertas de 
trabalho, informação sobre empregadores e ferramentas úteis, como documentos sobre 
como fazer o teu currículo.

Sabe tudo em: emprego.fd.ulisboa.pt

2

Contacto directo com entidades empregadoras

Como? Através das Jornadas da Empregabilidade que te permitem uma aproximação 
e o contacto direto com as entidades empregadoras, através da dinamização de uma 
Feira de Emprego (ambientada na acolhedora e luminosa Sala de Estudo), e por outro, 
esclarecer as principais dúvidas e oferecer testemunhos quanto às diversas trajetórias 
profissionais na área do Direito. Tens também o “LOG OUT” – Find Your Way – o evento de 
empregabilidade em contexto de fim de ano lectivo. Não deixes de participar!

3

Consulta o nosso site e descobre os apoios 
que oferecemos: www.fd.ulisboa.pt
> Alunos > Apoio ao Aluno > Alunos com 
Necessidades Especiais



A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL) é a estrutura 
representativa dos estudantes da Faculdade.

Com mais de 100 anos de existência, a AAFDL é um símbolo vivo do associativismo 
universitário em Portugal, tendo estado presente nos diversos marcos da contestação 
estudantil, desde a crise académica da década de 60 à contestação ao novo Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior em 2007, passando pela luta contra as 
propinas e ao financiamento do Ensino Superior nos anos 90.

Sabias que muitos foram os Presidentes da República, governantes, empresários de 
sucesso, entre outros, que pisaram o chão da AAFDL, tornando-a numa das associações 
de estudantes mais respeitadas e bem-sucedidas do país?

?

Podes contar com AAFDL para defender os teus direitos 
e interesses quer na Faculdade, quer fora dela.

AAFDL www.aafdl.pt

VIDA
ACADÉMICA

A vida académica é muito mais do que aprender Direito. Além do Estádio Universitário, 
o Departamento do Desporto da AAFDL dá-te a oportunidade de participares numa das 
suas diversas equipas e competir no Campeonato Universitário de Lisboa. Podes escolher 
entre Futsal e Voleibol feminino, bem como Andebol, Futebol, Futsal e Rugby masculinos.

DESPORTO
NA TUA FACULDADE www.aafdl.pt/index.php/departamentos/desporto

Além da importância para a tua saúde e bem-estar, praticar desporto na FDUL fomenta o 
convívio com os teus colegas, o espírito de equipa e o companheirismo. Vais poder viver 
momentos únicos nos jantares, festas e deslocações no âmbito das várias competições!

No Estádio Universitário da ULisboa tens as mais variadas práticas desportivas:
atividades aquáticas, fitness, desportos colectivos, desportos de combate,
ténis e até golfe!

CONTACTOS:
Email: geral@estadio.ulisboa.pt
Website: www.estadio.ulisboa.pt

!



A AAFDL inclui ainda vários núcleos e outros 
sem ligação à Associação Académica que aqui 
desenvolvem a sua a actividade. Se gostas de 
música, não deixes de participar na Barítuna ou na 
Venusmonti, mas se a tua praia é o teatro podes 
integrar o Cénico. Tens também outras estruturas 
de estudantes que procuram reunir aqueles 
alunos que têm interesses em comum: seja a sua 
proveniência geográfica, a religião, a política ou a 
própria ciência.

A escolha é tua!

OUTRAS ACTIVIDADES www.fd.ulisboa.pt/alunos/nucleos-de-alunos

VIDA
ACADÉMICA

A Vida Académica continua depois da licenciatura! Existe também uma Associação de Antigos Alunos da Faculdade 
de Direito de Lisboa (AAAFDL) desde 2010.

A sua missão é a de manter e estreitar as relações de amizade e solidariedade entre os antigos alunos da Faculdade, 
nomeadamente, através da organização e participação em eventos de natureza científica e sócio-cultural.

ALUMNI FDL www.alumnifdl.pt



Na vida universitária vais poder participar nos mais variados 
eventos, científicos e culturais. Fica especialmente atento ao 
Experience e ao Open Day!

EVENTOS

Com o Gabinete de Responsabilidade Social, podes colaborar em projetos de voluntariado social e ambiental e 
também em programas de clínicas legais de forma a promover uma educação legal para todos.

VOLUNTARIADO

O projeto PRO BONO, visa promover, através de 
voluntariado jurídico, ligações entre instituições 
de solidariedade social, Faculdades, advogados e 
sociedades de advogados, de forma a proporcionar 
apoio jurídico aos mais carenciados.

A Fundação D. Pedro IV atua sobretudo em 3 
grandes áreas operacionais: Infância, Habitação 
Social e Lares.

Acompanha todos os eventos da Faculdade,
na página inicial do site. www.fd.ulisboa.pt!



VIDA
ACADÉMICA

COMO CHEGAR

Metro
Estação Cidade Universitária

Comboio Fertagus e CP
Estação Entrecampos

Autocarros Carris
31, 35, 732, 768

Transportes Sul do Tejo
Almada > Cidade Universitária
Costa da Caparica > Cidade Universitária
Setúbal > Cidade Universitária



A Faculdade incentiva-te a participar em projetos 
de investigação da Faculdade e dos seus centros de 
investigação. Os projetos de investigação e outras 
iniciativas científicas, abertos a investigadores juniores, 
abrangem ramos do Direito muito diversificados 
e trazem-te a possibilidade de trabalhar de perto 
com investigadores seniores e mais experientes. 
Investigar na FDUL é, sem dúvida, uma excelente 
oportunidade de aprendizagem.

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO www.fd.ulisboa.pt/investigacao/centros-de-investigacao

Podes aceder às seguintes bases de dados: Beck online, Dre, HeinOnline Law Journal Library, HeinOnline 
English Reports, full HeinOnline reprint (1220-1867), HeinOnline Foreign & International Law Resources 
Database, HeinOnline Kluwer Law International Journal Library, HeinOnline Legal Classics, HeinOnline 
World Constitutions Ilustrated , Legispalop, KluwerArbitration, vLex , Westlaw BDJUR, DatajurisJusnet 
Legix, B-On, Isi Web of Knowledge e a Jstor.

!

A oferta de serviços da Biblioteca contempla, entre outros:

Apoio ao utilizador na pesquisa e recuperação de informação, na definição de estratégias de pesquisa e sobre os 
serviços e condições de utilização da Biblioteca.
Empréstimo de computadores portáteis de utilização exclusiva no espaço da Biblioteca. 
Reprodução e impressão de documentos, sendo permitida a reprodução parcial das obras em regime de self-
service e de acordo a legislação de Direito de Autor vigente. 
Aquisição do cartão de cópias na Biblioteca (sala de reprografia, Piso 1) ou na Tesouraria da Faculdade. 
Formação de utilizadores sobre recursos de informação disponíveis, pesquisa, recuperação e tratamento da informação.

INVESTIGAÇÃO,
BIBLIOTECA E SALA DE ESTUDO

Sabias que a tua Faculdade tem a maior Biblioteca jurídica e uma das mais completas e diversificadas 
bibliotecas jurídicas em Portugal, oferecendo cerca de 85 000 entradas bibliográficas em vários exemplares 
e acesso a mais de 250 periódicos de referência?

BIBLIOTECA

•

•
•

•
•

?



INVESTIGAÇÃO,
BIBLIOTECA E SALA DE ESTUDO

Temos uma ampla Sala de Estudo na Faculdade, aberta 
24 horas durantes os períodos de avaliação, que inclui 
uma área de computadores com acesso a todos os 
recursos digitais da Biblioteca dos quais podes usufruir.

SALA DE ESTUDO



A Faculdade oferece aos seus alunos um ensino teórico e prático. As aulas teóricas 
focam-se na exposição da matéria por parte dos Regentes. Já as aulas práticas apostam 
em turmas com uma dimensão reduzida, para que possa existir uma maior proximidade 
com os professores, através da resolução de casos, realização de debates, simulação de 
julgamentos, apresentação de trabalhos e análise de jurisprudência.

AULAS E AVALIAÇÃO

Avaliação A, caracterizado pelo acompanhamento dos alunos através de trabalhos escritos, 
participação e resolução de hipóteses práticas nas aulas, avaliação oral, comentários de 
jurisprudências, entre outros.

Também tens a possibilidade de escolher o teu método de avaliação:

A licenciatura em Direito visa dotar os alunos dos instrumentos necessários à abordagem, compreensão e tratamento 
dos fenómenos jurídicos, em especial, mediante a aplicação de soluções normativas a casos concretos da vida 
quotidiana. 

As unidades curriculares obrigatórias do curso garantem uma base comum sólida e completa, permitindo-te obter 
um conhecimento geral do sistema jurídico, capacidade crítica para analisar as soluções jurídicas e rigor concetual 
na exposição dos teus raciocínios argumentativos. As unidades curriculares optativas complementam esse corpus 
de conhecimentos estruturantes, através do estudo de matérias auxiliares à formação básica ou que correspondam 
a novidades didáticas estruturantes na atualização e adequação do saber jurídico.

SOBRE O
TEU CURSO

A

Aprovado se a nota de 
Avaliação Contínua for 

> a 12 valores.

Admitido a exame 
escrito se a nota de 

Avaliação Contínua for 
compreendida entre 8 

e 11 valores.

Excluído se a nota de 
Avaliação Contínua for 

< a 7 valores.

Aprovado se a nota de 
Avaliação Contínua e 
nota de exame escrito 
forem classificações 

positivas.

Aprovado se a média 
da nota de Avaliação 
Contínua e do exame 

escrito for > a 12 valores.

Excluído se a 
classificação no exame 

for < a 7 valores.

Restantes casos admitos 
a exame oral

Aprovado se a nota de 
exame oral e a nota com 

que se apresenta ao 
mesmo seja positivo.

Aprovado se a nota do 
exame oral seja positivo 
e superior à nota com 
que se apresenta ao 

mesmo.

Restantes casos ficam 
excluídos.

PROVA DE 
AVALIAÇÃO 
CONTÍNUA



SOBRE O
TEU CURSO

Avaliação B, focado numa avaliação final onde a avaliação se concentra na época de 
exames do final do semestre.B

Aprovado se a nota de 
Exame Escrito for > a 

12 valores.

Admitido a exame 
oral se a nota de 
Exame Escrito for 

compreendida entre 8 
e 11 valores.

Excluído se a nota de 
Exame Escrito for < a 7 

valores.

Exame
Escrito

Aprovado se a média 
entre a nota de exame 
oral e a nota com que 

se apresenta ao mesmo 
seja positiva.

Aprovado se a nota do 
exame oral seja positiva 
e superior à nota com 
que se apresenta ao 

mesmo.

Restantes casos ficam 
excluídos.

O website da Faculdade apresenta-se como um grande recurso de apoio para os alunos! 
Lá podes encontrar o mais variado tipo de informação, nomeadamente informações 
sobre acesso, planos de estudo, programas das disciplinas, propinas, calendário escolar, 
horários, avaliações e muito mais. Existe ainda uma página de FAQs que é atualizada 
frequentemente onde podes ver esclarecidas muitas das tuas dúvidas.

RECURSOS

A partir de agora, é na Secretaria Virtual que vais poder inscrever-te nos exames, consulta 
de notas, pedidos de revisão, requerimentos de justificação de faltas. Quase todos os 
serviços académicos são prestados online, não sendo necessária deslocação presencial aos 
Serviços. Na página das FAQs tens manuais de utilização desta ferramenta indispensável.

Atenção ao email que tens registado na tua conta campus! É por aqui que vais receber 
comunicações da Faculdade, como resposta a requerimentos e informações sobre 
inscrições e prazos.

A página de FAQs está organizada por matérias, de modo a conseguires encontrar a 
resposta que procuras. 

É ainda de realçar a plataforma E-Learning onde podes encontrar materiais de apoio ao 
estudo disponibilizados pelos docentes e ainda as grelhas de correção dos exames dos 
últimos anos. 

!



CONTACTOS 
E HORÁRIOS

Tel.: (+351) 217 984 600
2.ª a 6.ª feira das 08H às 22H30

CONTACTO GERAL FDUL

Setembro a Julho
2.ª , 4.ª e 6.ª feira das 11H às 16H
3.ª e 5.ª feira das 13H às 18H30

Agosto
2.ª a 6.ª feira das 13H às 16H

ATENDIMENTO TELEFÓNICO:

Dias úteis das 10H às 12H
licenciatura@fd.ulisboa.pt
posgraduados@fd.ulisboa.pt

ATENDIMENTO PRESENCIAL:

DIVISÃO ACADÉMICA

informatica@fd.ulisboa.pt

INFORMÁTICA

2.ª a 6.ª feira das 10H às 12H e das 14H às 16H
cae@fd.ulisboa.pt

CENTRO DE APOIO AO ESTUDANTE

TESOURARIA

Setembro a Julho
2.ª , 4.ª e 6.ª feira das 11H às 16H
3.ª e 5.ª feira das 13H às 18H30

Agosto
2.ª a 6.ª feira das 13H às 16H
tesouraria@fd.ulisboa.pt

2.ª a 6.ª feira das 09H às 20H30
biblioteca@fd.ulisboa.pt

BIBLIOTECA

2.ª a 6.ª feira das 11H às 12H e das 14H30 às 16H30
erasmus@fd.ulisboa.pt

GABINETE DE ERASMUS
E DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

2.ª a 6.ª feira das 10H às 12H30 e das 14H às 17H
responsabilidadesocial@fd.ulisboa.pt

GABINETE DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

2.ª a 6.ª feira das 10H às 12H30 e das 14H às 16H30
saidasprofissionais@fd.ulisboa.pt

GABINETE DE SAÍDAS
PROFISSIONAIS

2.ª a 6.ª feira das 10H às 12H e das 14H às 16H
secretariadodir@fd.ulisboa.pt

ÓRGÃOS DA FACULDADE




