
2017201720172017

DireitoDireitoDireitoDireito
Licenciatura



01

| MENSAGEM DO DIRETOR

ÍNDICE
01 | Mensagem do Diretor

02 | Porquê a FDUL?

03 | Eu na Clássica

04 | Candidaturas

05 | Plano Curricular

06 | Métodos de Avaliação

07 | Erasmus & Internacionalização

08 | Saídas Profissionais

09 | Moot Courts

10 | Biblioteca & Sala de Estudo

11 | Associação Académica

12 | Contactos 

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), fundada em junho de 1913, 

encontra-se instalada desde 1958 no campus da Cidade Universitária. A FDUL é, pois, 

uma instituição centenária, sendo, indiscutivelmente, quase desde a sua fundação, a 

maior faculdade de direito do país, atualmente com mais de 4000 alunos.

A Faculdade de Direito tem como missão criar, transmitir e difundir conhecimento e 

cultura no domínio das ciências 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 

intelectual e científica, da valorização pessoal, da garantia de qualidade assim como da 

boa governação.

Na FDUL formaram-se juristas relevantes, de entre os quais se contam três Presi-

dentes da República (Mário Soares, Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa) e 

nove chefes do Governo (Afonso Costa, Marcello Caetano, Adelino da Palma Carlos, 

Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, José Manuel 

Durão Barroso, Pedro Santana Lopes e António Costa), a que acrescem insignes 

magistrados, advogados e outros juristas, sem descurar os que optaram por profis-

sões não jurídicas, em que se pode indicar o atual Cardeal Patriarca de Lisboa. 

Neste registo é relevante mencionar que a Faculdade de Direito é a escola de direito 

portuguesa, entre públicas e privadas, com menor taxa de diplomados desempre-

gados.

Sendo a maior Faculdade de direito do país, é também a faculdade onde há tradicio-

nalmente uma maior participação dos alunos na vida académica, com uma associa-

ção de alunos centenária e especialmente ativa (a AAFDL).

A terminar cabe fazer menção à internacionalização da Faculdade de Direito. Os 

alunos da FDUL, ao abrigo do programa Erasmus, têm acesso à maior rede de 

faculdades de direito, com destaque para faculdades de direito da União Europeia, 

mas igualmente em outros continentes, como América do Sul e Ásia. Por outro lado, 

o número de estudantes estrangeiros na Faculdade ultrapassa as cinco centenas. É 

ainda de referir a cooperação jurídica, com destaque para o Brasil, Moçambique, 

Angola, Guiné-Bissau, Goa, Macau e Timor.

Cursar Direito na FDUL – em qualquer dos três ciclos de estudo ou nas pós-gradua-

ções – é uma aposta no futuro!
Pedro Romano Martinez
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PORQUÊ A FDUL? |

É uma Faculdade de Direito prestigiada e reconhecida a nível  nacional e 
internacional. Posicionamento da Universidade de Lisboa - FDUL:

Shangai Ranking | 1.ª em Portugal e na Península Ibérica

U-Multirank | “Ensino e Investigação Excelente”

U.S. Best Global Universities Ranking | 1.ª em Portugal

CWTS Leiden Ranking | 1.ª em Portugal e 33.ª na Europa

University Rankin by Academic Performance | 1.ª em Portugal

Apresenta um corpo docente jovem e com elevadas qualificações.

Garante aos alunos dois regimes de avaliação: (i) contínua; e (ii) final.

É um curso uma elevada taxa de empregabilidade.

É uma escola com um ambiente multicultural e internacional muito             
diversificado.

15% Estudantes Estrangeiros | 12% Docentes Estrangeiros



muito             

03

| EU NA CLÁSSICA

A minha experiência na Faculdade de Direito 

de Lisboa pode resumir-se numa palavra, 

futuro, aqui aprendemos e tentamos desco-

brir o que é que é mesmo a Justiça, se é um 

-

mos construir pontes, mesmo sem sermos 

Bernardo Alvim | Aluno do 2.º Ano

Sempre me ensinaram que quem corre por 

aprendi, cresci, mudei, lutei, encontrei uma 

valeu a pena pelo que me transmitiu. Hoje 

olho para trás e dou por mim a refletir sobre 

mudava uma única coisa.

Mafalda Fernandes | Aluna Finalista

-

dade de Lisboa é estar no topo. Aqui encontrei

pessoas como eu, que partilham os meus 

professores fantásticos e ao mesmo tempo 

de vontade.

Isabel Chowdhury| aluna do 2.º ano

apenas aprender Direito. É também adquirir 

um conjunto de outras competências que 

acesso a um sem número de atividades e 

-

festas académicas do país. Porque nem tudo 

se aprende nos livros! 

Tiago Guerreiro | advogado Estagiário
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CANDIDATURAS |
PROVAS DE INGRESSO

Para o ano letivo 2017/2018, um dos seguintes pares:

(18) Português e (11) História  ou  (18) Português e (06) Filosofia

Classificações mínimas

Nota de candidatura: 120 pontos

Provas de ingresso: 100 pontos

Número de vagas: 460 (Diurno 9078) e 100 (Pós-Laboral 8358)*

Números 2016/2017

1.º a 12.º colocados: média de 19,0 valores

100.º colocado: 16,3 valores

155.º colocado: 15,5 valores

CONCURSOS ESPECIAIS

+ 23

Mudança de curso

Transferências nacionais

DURAÇÃO

4 anos curriculares (8 semestres) ou 240 ECTS

    
*Números referentes ao ano letivo de 2016/2017

Estudar na FDUL representa uma aquisição 

de uma matriz de valores que se consolida 

neste percurso, sendo para o futuro o pano de 

fundo da ética e moral subjacente à profissão 

que se pretende abraçar. A par das compe-

tências técnicas que se adquirem, conquis-

tam-se amizades, o que torna este percurso 

um caminho ímpar e de grande riqueza.

Paulino Morais | Aluno + 23 e Pós Laboral
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| PLANO CURRICULAR

Doutoramento 06

Mestrados05

4.º ano licenciatura 04

3.º ano licenciatura03

2.º ano licenciatura 02

1.º ano licenciatura01

1.º Semestre

Direito do Trabalho I
Direito Internacional Privado
Direito Fiscal
Contencioso Administrativo Tributário
Optativa(4)

2.º Semestre

Direito do Trabalho II
Direito Processual Penal
Direito Processual Civil III
Direitos Fundamentais
Optativa(4)

1.º Semestre

Direito Comercial I
Direito Penal I
Direito Processual Civil I
Direito dos Contratos
Optativa(3)

2.º Semestre

Direito Comercial II (Sociedades)
Direito Penal II
Direito Processual Civil II
Direitos Reais
Optativa(3)

1.º Semestre

Direito das Obrigações I
Direito da Família
Direito Administrativo I
Direito Internacional Público
Optativa(2)

2.º Semestre

Direito das Obrigações II
Direito das Sucessões
Direito Administrativo II
Direito da União Europeia
Finanças Públicas

1.º Semestre

Introdução ao Estudo do Direito I
Teoria Geral do Direito Civil I
Direito Constitucional I
Direito Romano
Economia I

2.º Semestre

Introdução ao Estudo do Direito II
Teoria Geral do Direito Civil II
Direito Constitucional II
História do Direito Português
Optativa(1)

Direito e Prática Jurídica
Direito e Ciência Jurídica

Ciências Jurídicas
Ciências Jurídico-Políticas
Ciências Jurídico-Económicas
Ciências Histórico-Jurídicas

(1) Economia II; Filosofia do Direito; História das Ideias Políticas; Sociologia do Direito
(2) História do Pensamento Jurídico; História das Relações Internacionais; Ciência Política; 
Direito Comparado
(3) Direito da Economia; Economia Internacional; Direito Administrativo III; Direito Marítimo; 
Direito Internacional Económico; Direito dos Mercados Financeiros; Direito do Urbanismo; 
Direito dos Contratos II
(4) União Económica e Monetária; Direito do Contencioso da União Europeia; Direito Interna-
cional Público II; Direito Comercial III; Direito Fiscal Internacional; Direito do Ambiente; 
Justiça Constitucional; Direito Internacional Privado II; Direito Penal III; Proteção Interna-
cional da Pessoa Humana
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO |

Ser tutor é extremamente compensador. O 

tutor tem uma visão que não pode ser iguala-

da pelo assistente visto não estar a avaliar os 

tutorandos, vendo-se numa posição privile-

giada por compreender os problemas que os 

tutorandos enfrentam, já os ter superado e 

saber a maneira mais proveitosa de os resol-

ver, contribuindo para o respetivo sucesso 

escolar.

David Palma | Tutor

Pretende apurar os conhecimentos do aluno em cada unidade curricular, atendendo ao trabalho realizado 

no período letivo da mesma.  A avaliação contínua pressupõe a assiduidade e pode incluir uma prova 

escrita e outros elementos, designadamente, relatórios escritos de pesquisa e investigação, recen-

sões e comentários de jurisprudência, apresentação de resolução de hipóteses práticas, preparação 

e realização de simulações de julgamento, preparação e realização de debates, apresentação de 

exposições orais sobre temas constantes do programa e respostas a perguntas pontuais.

Visa apurar os conhecimentos do aluno na unidade curricular atendendo aos resultados obtidos na época 

de exames, a realizar no final do semestre. O aluno inscrito em Método B realiza um exame escrito, 

podendo ainda ser realizado um exame oral, em função da classificação obtida no primeiro.

TUTORIAS

O serviço de tutoria da FDUL é um projeto que visa proporcionar um 

apoio complementar e personalizado aos estudantes do 1.º ciclo. A Rede 

de Tutores é composta por alunos de Licenciatura e Recém-Licenciados, 

que são, no exercício destas funções, acompanhados por membros das 

equipas docentes das respetivas unidades curriculares.

O objetivo é permitir aos alunos esclarecer as dúvidas relativas às maté-

rias lecionadas, mediante contacto direto com os Tutores e um membro 

da equipa docente da disciplina.Em cada semestre há, em média, 160 

alunos inscritos nas tutorias, na sua maioria alunos do 1.º ano.

MÉTODO a

MÉTODO b

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

AVALIAÇÃO FINAL
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GOING OUT | NÚMEROS DE 2016/2017

119 ESTUDANTES OUTGOING
PRINCIPAIS PAÍSES:

COMING IN | NÚMEROS DE 2016/2017

279 ESTUDANTES INCOMING
PRINCIPAIS PAÍSES:

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa  é uma das pioneiras na aplicação do progra-
ma Erasmus em Portugal, tendo ainda outras bandeiras no âmbito da internacionalização.

REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE MESTRADO CONJUNTOS (“JOINT MASTER DEGREES”)

A Faculdade é Coordenadora do Programa de Mestrado Conjunto (ELPIS "Joint Master 
Degree"), enquadrado no Programa Erasmus+. É um programa de 2 anos, em que os estudan-
tes devem frequentar pelo menos 2 Universidades de 2 países europeus. Deste mestrado 
fazem parte a “Leibniz Universität Hannover” (Alemanha), a “Université de Rouen” (França) e 
a Mykolas Romeris University in Vilnius (Lituânia).

CURSOS INTENSIVOS

No âmbito do Programa Erasmus, são oferecidos cursos intensivos sobre várias matérias jurí-
dicas por professores de Universidades internacionais. Estes cursos poderão conferir equiva-
lência a cadeiras optativas da Licenciatura e do Mestrado em Direito e Prática Jurídica.

Cursos Mais Procurados: Direito Constitucional Europeu: Crise Económica e Globalização | Direitos Humanos | 
Introdução ao Direito Norte-Americano | Direito Internacional de Aviação | Arbitragem no Direito Económico 
Internacional | Direito Administrativo Europeu: Fundações e Questões Atuais | Direitos da Personalidade |  
Bioética | Introdução à Constituição Norte-Americana

| ERASMUS & INTERNACIONALIZAÇÃO
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SAÍDAS PROFISSIONAIS |
PROTOCOLOS

Os Estudantes e Licenciados pela Faculdade beneficiam de variadíssimos protocolos com diversas 

entidades, públicas e privadas, p.e., Ministérios, Sociedades de Advogados de referência, Embaixadas 

Direções-Gerais, Juntas de Freguesia, Entidades Reguladoras, Instituições Financeiras e outras Em-

presas. Estes protocolos estabelecem estágios e outras formações, contribuindo assim para a aquisi-

ção de experiência em contexto de trabalho e para o enriquecimento profissional e curricular.

FEIRA DA EMPREGABILIDADE

Todos os anos, no mês de outubro, têm lugar as Jornadas da Empregabilidade. Com a 

duraçao de três dias, são realizados Workshops sobre a elaboração de Curriculum Vitae, 

simulações de entrevista profissional de seleção e conferências sobre as diversas saídas 

profissionais da Licenciatura em Direito. O último dia é dedidado à Feira de Emprego, onde 

as entidades empregadoras, e em especial as Sociedades de Advogados, marcam presen-

ça para esclarecimento de dúvidas sobre o seu funcionamento e processo de recrutamento 

para estágio profissional.

 

  OUTROS EVENTOS

  Business Breakfast

  Workshops de CV

  Workshops de Soft-Skills

  Feira de Estágios de Verão

Advocacia

Solicitadoria

Magistratura

Polícia Judiciária

Oficiais de Justiça

Consultoria jurídica

Gestão empresarial 

Registos e notariado

Carreira diplomática

Agentes de execução

Administração pública

Docência e Investigação

Organizações internacionais

Consultoria fiscal e financeira

Mediação jurídica e arbitragem
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| MOOT COURTS

Phillip C. Jessup
 Internacional Law Moot Court

melhor de

Para quem está a estudar Direito, a experiên-
cia de moot courts (simulação de litígio) traz
inúmeras vantagens. Independentemente de 
se querer ser advogado ou de se querer exer-
cer a advocacia numa área de contencioso, a 
participação em moot courts dá-nos uma 
melhor e mais realista ideia do que é discutir 
Direito no mundo profissional.

Salvador luz | participante moot court
A Faculdade promove a realização de diferentes moot 
courts, em especial na área do direito internacional e do 
direito comercial. Promove igualmente a participação de 
equipas de alunos nos melhores moot courts internacio-
nais. Entre estes, destacam-se, pelo seu reconhecimento 
e projeção, o Philip C. Jessup International Law Moot 
Court Competition e o Willen C. Vis International Com-
mercial Arbitration Moot.



BIBLIOTECA & SALA DE ESTUDO|
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SALA DE ESTUDO

A Faculdade oferece a todos os estudantes, gratuita-
mente, acesso à Sala de Estudo, localizada no piso 1 
do Edifício I. Um espaço amplo com cerca de 250 
postos de estudo, climatizado, com luz natural, vista 
para a Alameda da Universidade e acesso Wi-Fi, 
também gratuito. 

Nos períodos de avaliação, a Sala de Estudo funciona 24 

horas por dia e 7 dias por semana.

BIBLIOTECA

A Faculdade tem uma biblioteca especializada em Direito, 

que existe desde o primeiro ano letivo (1913-1914).         

Trata-se de um dos maiores acervos jurídicos universitá-

rios do país.

Considerada hoje como uma das mais importantes 
bibliotecas jurídicas nacionais, devido às suas valiosas 
coleções, em formato papel e digital, a Biblioteca da 
FDUL assume-se como um centro ativo de recursos de 
informação jurídica que procura apoiar a qualidade do 
modelo de ensino praticado na escola em que está 
inserida.
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| ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA
A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL) representa todos os estudantes 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e conta já com mais de 100 anos de existência.

A sua atividade centra-se em várias áreas de atuação, de entre as quais se destaca a participação 
nos órgãos de decisão da Faculdade, com a presença dos seus representantes nestes órgãos, e a 
organização dos mais diversos eventos recreativos e académicos.

Para além disso, a AAFDL tem também preocupações sociais, auxiliando os alunos através de 
apoios indiretos e bolsas, e tem cerca de seis equipas que, nas diversas modalidades, participam 
nas competições universitárias.

Por fim, a AAFDL é a única associação de estudantes do país com uma Editora jurídica própria que 
se destaca no panorama nacional e com a qual cooperam as grandes referências do mundo do 
direito em Portugal.



CONTACTOS |
LOCALIZAÇÃO
Alameda da Universidade

Cidade Universitária

1649-014 Lisboa

CONTACTOS
    www.fd.ulisboa.pt

    +351 217 984 600

    licenciatura@fd.ulisboa.pt | posgraduados@fd.ulisboa.pt

COMO CHEGAR
    Cidade Universitária (Linha Amarela)

     731, 735, 738 e 755
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