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exigência, rigor 
e diálogo científico

faculdade de direito

a faculdade de direito da universidade de lisboa 

é uma instituição centenária, que promove a 

permanente renovação dos saberes científicos, 

hoje tão indispensáveis num mundo profundamente 

globalizado. a abertura ao estudo dos fenómenos 

transnacionais e a intensa renovação tecnológica 

dos seus métodos de ensino colocam-na na 

vanguarda das escolas de direito europeias e 

internacionais. distingue-se pela qualidade e 

reconhecido mérito do corpo docente, pelo rigor 

e inovação dos seus planos curriculares, pela 

insistência numa abordagem prática da aprendizagem, 

pela capacidade de influência social, económica e 

política dos profissionais por si formados e pela 

abertura cosmopolita, com particular incidência no 

mundo lusófono.
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objetivos

O Doutoramento em Direito corresponde ao 
mais elevado grau académico, concedido 
por uma das mais prestigiadas instituições 
universitárias, a nível nacional e internacional. 
A investigação tendente ao Doutoramento 
pressupõe, designadamente, a demonstração 
de capacidades de: i) compreensão 
sistemática de uma área do saber jurídico; ii) 
investigação reflexiva, crítica e respeitadora 
dos mais elevados padrões de ética e 
integridade científica; iii) originalidade e 
criatividade, com vista ao alargamento das 
fronteiras do conhecimento; iv) comunicação 
com outros investigadores e de transmissão 
do pensamento à própria comunidade. 
A construção de um trabalho escrito de 
investigação visa igualmente contribuir 
para o progresso da vida em sociedade, 
num contexto académico e profissional, 
construindo novos instrumentos de análise 
e de regulação da comunidade jurídica 
(nacional e internacional) em que se insere.

métodos de ensino

Os trabalhos com vista à obtenção do grau 
de Doutor pressupõem a frequência e a 
obtenção de aproveitamento num curso 
de formação avançada, com a duração 
de dois semestres, distribuído por quatro 
unidades curriculares por semestre. Em caso 
de obtenção de uma classificação mínima 
de 14 valores, o candidato fica autorizado 
a progredir para a fase de elaboração de 
tese de Doutoramento, que deverá ser 
apresentada no prazo máximo de 6 semestres 
e será orientada por um professor doutorado 

da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa ou por um professor doutorado de 
outra instituição universitária, nacional ou 
estrangeira, que seja aceite pelo Conselho 
Científico. O trabalho de investigação 
tendente à elaboração da tese pressupõe uma 
orientação efetiva e ativa, com respeito pela 
integral liberdade académica do doutorando e 
do seu direito à defesa de opiniões científicas 
autónomas. Com vista à apresentação anual 
de um relatório do orientador ao Conselho 
Científico, o doutorando deve mantê-lo 
regularmente ao corrente da evolução dos 
seus trabalhos. A mera frequência e obtenção 
de aproveitamento no referido curso de 
formação avançada confere ao aluno um 
diploma de “Perito”.

pós-doutoramentos

Os detentores do grau de Doutor, 
portugueses e estrangeiros, podem 
candidatar-se a inúmeros cursos de Pós-
Doutoramento, em todas as áreas de 
especialização jurídica, que são realizados 
sob a supervisão de um Professor Catedrático 
da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa. Os programas de Pós-Doutoramento 
assentam numa proposta apresentada por 
cada candidato ao Conselho Científico – a 
quem compete aprová-la –, tendo uma 
duração mínima de 6 meses e exigindo a 
entrega de um trabalho científico escrito. A 
metodologia dos cursos inclui a participação 
e a organização de palestras e colóquios, de 
apresentações públicas e de atividades de 
investigação científica avançada, bem como 
a intervenção em aulas dos vários ciclos de 
estudos ministrados.
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plano de estudos
especialidades

faculdade de direito

ciências histórico jurídicas

ciências jurídico económicas

ciências jurídico políticas

ciências jurídico civis

ciências jurídico internacionais e europeias

ciências jurídico empresariais

ciências jurídico criminais
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especialidade / unidade curricular

Visa-se uma investigação e estudo 
aprofundados da evolução histórica 
das fontes jurídicas portuguesas, 
de modo a compreender o quadro 
jurídico moderno e a relação com 
a cultura jurídica actual. A final é 
exigida uma dissertação que conjugue 
a originalidade com uma cuidada e 
profunda elaboração científica.

ciências histórico jurídicas

Direito Romano I/II
História do Direito Português I/II
Opcional bissemestral da especialidade
Opcional bissemestral comum

Visa-se uma investigação e estudo 
profundos da dogmática da Ciência 
Económica, do Direito Financeiro e 
Fiscal ou de qualquer das Ciências 
Jurídico-Económicas na atualidade, 
com simultânea e indispensável 
consideração das matrizes históricas 
e das evoluções ocorridas, bem como 
das suas expressões transdisciplinares 
e noutras ordens jurídicas, sendo, 
a final, exigida uma dissertação 
que conjugue a originalidade com 
uma cuidada e profunda elaboração 
científica.

ciências jurídico económicas

Direito da Economia I/II
Direito Financeiro I/II
Opcional bissemestral da especialidade
Opcional bissemestral comum

Visa-se no primeiro ano curricular a 
frequência obrigatória das disciplinas 
de Direito Constitucional I e de Direito 
Administrativo I no primeiro semestre e 
de Direito Constitucional II e de Direito 
administrativo II no segundo semestre. 
Facultativas, e com frequência no 
primeiro ou no segundo semestre, são 
as disciplinas de Direitos Fundamentais 
I e II, Direito da União Europeia I e II, 
Metodologia Jurídica I e II, Filosofia 
do Direito I e II, Introdução ao Direito 
Público I e II e Introdução ao Direito 
Privado I e II. No ano subsequente o 
período curricular será ocupado com a 
dissertação.

ciências jurídico políticas

Direito Constitucional I/II
Direito Administrativo I/II
Opcional bissemestral da especialidade
Opcional bissemestral comum
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Visa-se uma investigação e estudo 
profundos da dogmática do Direito 
Civil na atualidade, com simultânea 
e indispensável consideração da sua 
matriz histórica e da sua evolução, 
bem como das suas expressões 
noutras ordens jurídicas, sendo, a 
final, exigida uma dissertação que 
conjugue a originalidade com uma 
cuidada e profunda elaboração 
científica.

ciências jurídico civis

Direito Civil A-I/II
Direito Processual Civil I/II
Opcional bissemestral da especialidade
Opcional bissemestral comum

Visa-se uma investigação e estudo 
profundos da dogmática do Direito 
Internacional e Europeu na atualidade, 
com simultânea e indispensável 
consideração da sua matriz histórica e 
da sua evolução, bem como das suas 
expressões tanto no plano político 
e institucional como económico e 
financeiro, sendo, a final, exigida 
uma dissertação que conjugue a 
originalidade com uma cuidada e 
profunda elaboração científica.

ciências jurídico 
internacionais e europeias

Direito da União Europeia I/II
Direito Internacional Económico I/II
Opcional bissemestral da especialidade
Opcional bissemestral comum

Visa-se uma investigação e estudo 
profundos da dogmática do Direito 
Comercial, do Direito Laboral e, em 
geral das Empresas na atualidade, 
em qualquer das suas áreas, 
com simultânea e indispensável 
consideração das matrizes históricas 
e das evoluções ocorridas, bem como 
das suas expressões noutras ordens 
jurídicas, sendo, a final, exigida 
uma dissertação que conjugue a 
originalidade com uma cuidada e 
profunda elaboração científica.

ciências jurídico empresariais

Direito Comercial A - I/II
Direito do Trabalho I/II
Opcional bissemestral da especialidade
Opcional bissemestral comum



unidades curriculares opcionais bissemestrais da especialidade

Ciências Histórico Jurídicas
História das ideias Políticas I/II 
História das Relações Internacionais I/II 
Ciências Jurídico Económicas
Direito Fiscal I/II 
Economia I/II 
Ciências Jurídico Políticas
Direitos Fundamentais I/II 
Direito da União Europeia I/II
Ciências Jurídico-Civis
Direito Civil B - I/II 

Direito Civil C - I/II 
Ciências Jurídico Internacionais e Europeias
Direito Económico e Financeiro da União 
Europeia I/II
Direito Internacional Público I/II
Ciências Jurídico Empresariais
Direito Comercial B - I/II
Direito Fiscal I/II
Ciências Jurídico Criminais
Direito Penal B - I/II
Direitos Fundamentais I/II

unidades curriculares opcionais bissemestrais comuns

Filosofia do Direito I/II 
Introdução ao Direito Privado I/II 

Introdução ao Direito Público I/II 
Metodologia Jurídica I/II 
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especialidade / unidade curricular

Visa-se uma investigação e estudo 
profundos da dogmática do Direito 
Penal, do Direito Processual Penal 
ou de qualquer das Ciências 
Jurídico-Criminais na atualidade, 
com simultânea e indispensável 
consideração das matrizes históricas 
e das evoluções ocorridas, bem como 
das suas expressões noutras ordens 
jurídicas, sendo, a final, exigida 
uma dissertação que conjugue a 
originalidade com uma cuidada e 
profunda elaboração científica.

ciências jurídico criminais

Direito Penal A - I/II
Direito Processual Penal I/II
Opcional bissemestral da especialidade
Opcional bissemestral comum
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requisitos

- Mestrado em Direito (ou equivalente legal)
- Licenciatura em Direito (ou equivalente 
legal), mediante decisão favorável do 
Conselho Científico, em caso de detenção de 
um currículo escolar, científico ou profissional 
demonstrativo de adequada preparação 
científica para a realização deste ciclo de 
estudos
- Detentores de um currículo escolar, 
científico ou profissional demonstrativo 
de adequada preparação científica para a 
realização deste ciclo de estudos, quando 
reconhecido pelo Conselho Científico

inscrições

(Prazos e datas sujeitos a confirmação)

candidatura: 
18 de maio a 27 de julho de 2015 

publicação de colocações:
2 de setembro de 2015 

matrículas:
7 a 11 de setembro de 2015

período letivo:
15 de setembro de 2015 a 31 de julho de 2016

horários

Diurno e pós-laboral, a definir, em concreto, 
para cada curso ou disciplina.

propinas e taxas 

(Dados de referência do ano letivo 2014-2015)

Taxa de candidatura (em prazo): 100€ 
Taxa de candidatura (fora do prazo): 150€
Taxa de matrícula: 203€
Seguro escolar: 3€  

propinas (doutoramentos):

a) fase curricular: 
2.750 € pagos em 9 mensalidades de 306 
€ por ano letivo, de setembro a maio. Os 
alunos que optarem pelo pagamento integral 
da propina, da taxa de matrícula e do seguro 
escolar, no ato de matrícula, pagarão apenas 
o valor de 2.612,50 € por conta da propina, o 
que corresponde a um desconto de 5% sobre 
o valor base da propina.

b) fase da dissertação: 
1.850 € pagos em 9 mensalidades de 206 
€ por ano letivo, de setembro a maio. Os 
alunos que optarem pelo pagamento integral 
da propina, da taxa de matrícula e do seguro 
escolar, no ato de matrícula, pagarão apenas 
o valor de 1.757,50 € por conta da propina, o 
que corresponde a um desconto de 5% sobre 
o valor base da propina.

propinas (pós-doutoramentos):

2.950 €, pagos em 2 prestações de 1.475 €, 
nos meses de setembro e janeiro, por cada 
programa de pós-doutoramento, com a 
duração de um ano letivo.
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localização
como chegar

faculdade de direito

alameda da universidade, 

cidade universitária, 

alameda da universidade, 

c. p. 1649-014 lisboa – portugal 

t. +(351) 217 984 600

divisaoacademica@fd.ulisboa.pt

www.fd.ulisboa.pt 

autocarros carris: 31, 35, 732, 768

transportes sul do tejo: 

almada / cidade universitária 

costa da caparica / cidade universitária 

setúbal / cidade universitária

metro: estação cidade universitária

comboio fertagus e cp: 

estação entrecampos




