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A maior Faculdade 
de Direito do país

lugar cimeiro. De entre os seus anti-
gos alunos, além de lugares de desta-
que na política – como presidentes 
da República (entre os quais o atual) 
e primeiros-ministros (entre os quais 
o atual) – há a realçar insignes ma-
gistrados, advogados e outros juris-
tas, sem descurar os que optaram 
por profissões não jurídicas, em que 
se pode indicar o atual Cardeal Pa-
triarca de Lisboa. Neste registo é re-
levante mencionar que nas estatísti-
cas divulgadas pela Direção-Geral de 
Estatísticas da Educação e Ciência 
(caracterização dos desempregados 
registados com habilitação superior, 
www.dgeec.mec.pt), a Faculdade de 
Direito ocupa o 1.º lugar, sendo a 
escola de direito portuguesa, entre 
públicas e privadas, com menor taxa 
de diplomados desempregados. A 
taxa de desemprego de diplomados 
pela Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa (2,07%) é especial-
mente relevante na comparação 
com taxas de desemprego substan-
cialmente superiores de faculdades 
de direito, públicas e privadas, que 
formam em cada ano menos de me-
tade dos nossos licenciados.

A Faculdade de Direito tem como 
missão criar, transmitir e difundir conhe-
cimento e cultura no domínio das ciên-
cias jurídicas e das demais disciplinas 
com elas conexas. No cumprimento da 
sua missão, a FDUL orienta-se pelos 
princípios da excelência do ensino, do 
aprofundamento do conhecimento e da 
inovação, do respeito pela liberdade in-
telectual e científica, da valorização pes-
soal, da garantia de qualidade assim co-
mo da boa governação.

A FDUL caracteriza-se por ser 
uma escola tradicionalmente direcio-
nada para a licenciatura. Assim, nas 
últimas décadas, o primeiro ciclo de 
estudos tem sido a principal preocu-
pação. Mas nos últimos anos foi pos-
sível enveredar pelo caminho da in-
vestigação e pelo investimento nos 
segundo e terceiro ciclo. A aposta 
em novos mestrados e doutoramen-
tos com conteúdos inovadores e úni-
cos no panorama académico nacio-
nal é revelada, desde logo, no novo 
quadro regulamentar, aprovado em 
abril de 2016 e que entrou em vigor 
no ano letivo 2016/2017. Todas as 
aulas de mestrado e de doutoramen-
to são lecionadas por Doutores em 

Reconhecida pela qualidade de ensino e prestígio, a Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa assume a sua história sem 
esquecer os desafios que o mundo global expõe. Nesta edição do 
Perspetivas, apresentamos a faculdade que formou o atual 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa (FDUL) é uma insti-
tuição centenária que tem ministra-
do o ensino do Direito desde 1913, 
sendo, indiscutivelmente, quase des-
de a sua fundação, a maior faculda-

de de direito do país, atualmente 
com mais de 4000 alunos, distribuí-
dos pelos três ciclos de estudos. No 
que respeita à qualidade do ensino e 
ao prestígio, a Faculdade de Direito 
tem ao longo dos anos ocupado um 


