mestrados
(2º ciclo)

guia

2015

www.fd.ulisboa.pt

faculdade de direito

qualidade,
investigação e
vocação prática
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. dispõe de duas vias de cursos de
mestrado, adaptadas às necessidades específicas dos
seus frequentadores: uma especialmente vocacionada
para a prática jurídica e outro mais dirigido à
investigação jurídico-científica.
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mestrado
vertente de
prática jurídica

objetivos
métodos de ensino

guia dos mestrados
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objetivos

métodos de ensino

Esta tipologia de cursos de Mestrado
encontra-se especificamente vocacionada
para dotar os seus alunos das ferramentas
técnicas indispensáveis à vida profissional
ativa, não só na área específica das
profissões jurídicas, mas igualmente em
quaisquer outras áreas que exijam ou
beneficiem de conhecimentos técnicojurídicos, tais como a gestão de empresas,
a gestão financeira, recursos humanos e
as carreiras de dirigentes e de técnicos
superiores da administração pública. A
sua estrutura curricular e os métodos
inovadores de ensino visam aprofundar os
conhecimentos adquiridos no 1º ciclo de
estudos em Direito (licenciatura) ou reforçar o
domínio em matérias jurídicas indispensáveis
a outras áreas do saber.

As aulas destes cursos de Mestrado estão
alicerçadas num regime pedagógico de
proximidade entre o aluno e o docente e são
asseguradas por professores doutorados de
destacado prestígio académico e profissional.
Funcionam em regime de aulas plenárias,
articulam os conhecimentos técnicocientíficos próprios do ensino universitário
com a sua vertente prática. Através delas,
visa-se uma permanente interligação
entre a academia e o mundo empresarial,
como instrumento de criação de valor
acrescentado.
Por sua vez, a avaliação da prestação dos
alunos na fase escolar assenta na realização
de exames escritos semestrais e, consoante
a especificidade das disciplinas, na avaliação
de relatórios escritos sobre os temas ali
abordados.
Após aproveitamento na fase escolar, a
preparação da tese escrita será sempre
acompanhada por um orientador, escolhido
pelo aluno entre os professores doutorados
da Faculdade de Direito da Universidade de
Direito.
A tese deve ser entregue no prazo de dois
semestres (podendo ser, excecionalmente,
prorrogado por mais dois semestres), que
será avaliada por um júri de três professores
doutorados.

fdul
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faculdade de direito

plano de estudos
especialidades

ciências jurídico-forenses
direito administrativo
ciências jurídico-financeiras
direito internacional e relações internacionais
direito e economia
ciências jurídico-empresariais
segurança de informação e direito do ciberespaço

guia dos mestrados

06

plano de estudos
especialidade / unidade curricular

Pretende-se abordar questões que
se prendem com a prática forense,
designadamente com as que se
suscitam em processos que correm
termos em tribunais, no âmbito
dos registos e do notariado, etc.,
formando os alunos nestas áreas.
Em simultâneo, visa-se desenvolver
as capacidades de investigação e de
elaboração científica dos alunos.

ciências jurídico-forenses
1º semestre
Direito Processual Civil IV
Direito Processual Penal II
Registos e Notariado
1 opcional
Direito Probatório ou Contratos Públicos
ou Direito da Insolvência
2º semestre
Justiça Constitucional
Contencioso Administrativo e Tributário
Direito Penal IV
1 opcional
Contencioso da União Europeia ou Direito dos
Menores ou Direito das Contraordenações

Pretende-se abordar questões que
se prendem com a organização
e a atividade administrativa,
designadamente com as que
se suscitam em procedimentos
destinados à elaboração de
regulamentos e atos administrativos
ou à celebração de contratos
administrativos, formando os alunos
nestas áreas. Em simultâneo, visase desenvolver as capacidades de
investigação e de elaboração científica
dos alunos.

direito administrativo
1º semestre
Ordenamento Administrativo
Contencioso Administrativo
Direito Privado da Administração Pública
Direito da Contratação Pública
2º semestre
Direito do Procedimento Administrativo
Direito Administrativo Europeu
2 opcionais
Direito das Autarquias Locais ou
Contencioso Comunitário ou Direito
de Polícia

fdul
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ciências jurídico-financeiras
1º semestre
Mercados Financeiros
Concorrência
2 opcionais
Direito Fiscal Europeu ou
Contratação Pública

Pretende-se abordar questões que se
prendem com a prática e actividades
financeiras, designadamente com
as finanças públicas, fiscalidade e
regulação dos mercados financeiros,
formando os alunos nestas áreas.
Em simultâneo, visa-se desenvolver
as capacidades de investigação e de
elaboração científica dos alunos.

2º semestre
Project Finance e Parcerias Público Privadas
Regulação
2 Opcionais
Finanças Regionais e Locais ou
Tributação das Empresas

direito internacional e
relações internacionais
1º semestre
História das Relações Internacionais
Relações Internacionais
2 Opcionais
Direito Diplomático e Consular ou
Organizações Internacionais ou Direito
da Responsabilidade Internacional

Pretende-se abordar questões
que se prendem com a prática
das organizações e relações
internacionais, designadamente nos
domínios dos Direitos do Homem,
do Direito do Mar e do Direito do
Ambiente, formando os alunos
nestas áreas. Em simultâneo, visase desenvolver as capacidades de
investigação e de elaboração científica
dos alunos.

2º semestre
Direito das Nações Unidas
Direito Internacional da Pessoa Humana
2 Opcionais
Direito Internacional do Mar ou Justiça
Internacional ou Direito Internacional do
Ambiente

guia dos mestrados
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plano de estudos
especialidade / unidade curricular

direito e economia
1º semestre
Direito Fiscal
Contratação Pública
2 Opcionais
Concorrência ou Economia e Fiscalidade
do Ambiente
2º semestre
Análise Económica do Direito
Finanças Regionais e Locais
2 Opcionais
Project Finance e Parcerias Público-Privadas
ou Regulação

ciências jurídico-empresariais
1º semestre
Direito das Sociedades Comerciais I
Direito Comercial IV
2 Opcionais
Direito dos Valores Mobiliários ou Registos
e Notariado ou Direito da Insolvência ou
Direito dos Transportes ou Direito Europeu
das Sociedades I
2º semestre
Direito do Trabalho III
Direito das Sociedades Comerciais II
2 Opcionais
Tributação das Empresas ou Contratos
Internacionais ou Direito da Arbitragem ou
Novos tipos contratuais ou Direito Europeu
das Sociedades II

fdul

Pretende-se abordar questões que se
prendem com a relação íntima entre o
Direito e a Economia, designadamente
em matéria de concorrência,
regulação e fiscalidade, formando os
alunos nestas áreas. Em simultâneo,
visa-se desenvolver as capacidades
de investigação e de elaboração
científica dos alunos e a aplicação
de metodologias e instrumentos
de análise económica ao estudo do
Direito.

Pretende-se abordar questões que
se prendem com a vida jurídica
empresarial, quer de uma perspetiva
orgânica, quer contratual, quer das
relações laborais, etc., formando os
alunos nestas áreas. Em simultâneo,
visa-se desenvolver as capacidades
de investigação e de elaboração
científica dos alunos.
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segurança de informação
e direito do ciberespaço*
1º semestre
Introdução à Computabilidade, Complexidade
e Criptografia (IST)
Direito da Cibersegurança (FD)
Segurança de Informação nas Organizações (EN)
2 Opcionais
Computabilidade e Complexidade (IST) ou
Segurança Informática de Sistemas e Redes (IST)
ou Direito Constitucional e Informática (FD) ou
Data Mining para Auditoria de Segurança (EN)

Pretende-se abordar as novas
problemáticas associadas ao
tratamento e utilização da informação,
informática e segurança, cruzando
as dimensões informáticas com
as problemáticas jurídicas e de
segurança.

2º semestre
Cibersegurança Forense (IST)
Cibercrime (FD)
Procedimentos de Segurança e Manuseamento
de Informação Classificada (EN)
2 Opcionais
Criptografia e Protocolos de Segurança (IST) ou
Aplicações e Implementação de Sistemas de
Segurança (IST) ou Responsabilidade Civil e
Criminal (FD) ou Cibersegurança e Conhecimento
Situacional Marítimo (EN)
*Disponível in https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/
cursos/cesidb/plano-curricular.

guia dos mestrados
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faculdade de direito

mestrados
admissão

requisitos
candidatos pré-bolonha
horário
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requisitos

candidatos pré-bolonha

- Licenciatura em Direito (ou equivalente
legal)
- Grau académico superior estrangeiro do 1.º
ciclo de estudos (Bolonha)
- Grau académico superior estrangeiro
reconhecido pelo Conselho Científico
- Detentores de um currículo escolar,
científico ou profissional demonstrativo de
adequada preparação científica de base,
reconhecido pelo Conselho Científico

Os licenciados em Direito em instituição de
ensino superior portuguesa, que tenham
concluído o 1.º ciclo de estudos em Direito
em curso com plano curricular de duração
igual ou superior a dez semestres, no
ano letivo 2008-2009 ou anterior, podem
candidatar-se ao curso de mestrado
profissionalizante com parte escolar com
duração de apenas um semestre, onde estão
incluídas duas disciplinas semestrais.

horário
Pós-laboral, a definir, em concreto, para cada
curso e disciplina.

guia dos mestrados
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mestrado
vertente de
ciência jurídica

objetivos
métodos de ensino
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«Ciente de que a diferenciação e a especialização são factores determinantes para
vingar na área do Direito, como em tantas outras, voltei à FDL para aprofundar
a minha formação jurídica. Os cursos que frequentei, em particular o Mestrado
Científico, foram tão exigentes quanto profícuos para a minha vida profissional.»
pedro melo, advogado
sócio da plmj – sociedade de advogados
coordenador do departamento de direito público

objetivos

métodos de ensino

Estes cursos de Mestrado dirigem-se,
primordialmente, aos interessados em
prosseguir carreiras de investigação e
de docência, na área do Direito. Visam
consolidar conhecimentos já adquiridos
e promover estratégias tendentes a uma
investigação séria, exaustiva e crítica,
dotando os alunos de instrumentos e
metodologias indispensáveis ao tratamento
juscientífico dos temas abordados por cada
uma das áreas do saber jurídico. Através
da fase escolar do Mestrado Científico,
pretende-se estimular a criação de hábitos
de pesquisa e de análise crítica da legislação,
da doutrina e da jurisprudência, de modo
a potenciar nos alunos uma crescente
autonomia de investigação e criação jurídica.

Estas aulas são exclusivamente asseguradas
por professores doutorados de destacado
prestígio académico e profissional, nas áreas
de especialidade das disciplinas lecionadas. A
parte escolar funciona em regime de aulas de
seminário, constituídas por turmas de número
reduzido de alunos, em que a proximidade
entre o docente e o aluno contribuem para
um debate contínuo e aprofundado acerca
dos temas lecionados. Finda a parte escolar,
o aluno deve apresentar relatórios escritos a
cada uma das disciplinas do plano do curso
que lhe permitirão uma avaliação intercalar
dos conhecimentos entretanto adquiridos.
Após aproveitamento na fase escolar, a
preparação da tese escrita será sempre
acompanhada por um orientador, escolhido
pelo aluno entre os professores doutorados
da Faculdade de Direito da Universidade
de Direito. A tese deve ser entregue no
prazo de dois semestres (podendo ser,
excecionalmente, prorrogado por mais dois
semestres), que será avaliada por um júri de
três professores doutorados.

guia dos mestrados
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faculdade de direito

plano de estudos
especialidades
história do direito

ciências jurídico internacionais

teoria do direito

ciências jurídico-ambientais

finanças públicas e privadas

ciência política

economia e análise económica

direito da integração

do direito

direito da união europeia

concorrência e regulação

ciências jurídicas

direito fiscal

ciências jurídico criminais

direito internacional económico

ciências jurídico laborais

e integração europeia

direito comercial

políticas públicas e federalismo

direito bancário e dos seguros

financeiro

direito intelectual

filosofia e teoria do estado

direito constitucional

direitos fundamentais

direito administrativo

fdul
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plano de estudos
especialidade / unidade curricular

Visa-se analisar e aprofundar a
evolução histórica das fontes jurídicas
portuguesas, de modo a compreender
o quadro jurídico moderno e a relação
com a cultura jurídica actual
Simultaneamente pretende-se
habilitar os alunos a investigar e a
elaborar em áreas científicas conexas.

história do direito
Direito Romano I/II
História do Direito Português I/II
Opcional bissemestral

Visa-se abordar e discutir os
principais problemas que se colocam
à metodologia jurídica, quer na
perspectiva da teoria geral do Direito
quer das metodologias práticas,
nomeadamente da legística, do
discurso jurídico e, em especial, do
direito judiciário. Para este efeito
são ainda estudadas as concepções
filosóficas jurídicas.

teoria do direito
Filosofia do Direito I/II
Teoria do Direito I/II
Opcional bissemestral

finanças públicas e privadas
Finanças Públicas I/II
Mercados Financeiros I/II
Opcional bissemestral

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito Institucional dos
Mercados Financeiros e das Finanças
Públicas, formando os alunos nesta
área, e, simultaneamente, desenvolver
as suas capacidades críticas de
investigação e de elaboração
científica.

guia dos mestrados
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plano de estudos
especialidade / unidade curricular

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com
a aplicação das metodologias e
instrumentos económicos ao estudo
do Direito, formando os alunos nesta
área, e, simultaneamente, desenvolver
as suas capacidades críticas de
investigação e de elaboração
científica.

economia e análise
económica do direito
Economia Política I/II
Análise Económica do Direito I/II
Opcional bissemestral

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito da Regulação e
da Concorrência, formando os alunos
nesta área, e, simultaneamente,
desenvolver as suas capacidades
críticas de investigação e de
elaboração científica.

concorrência e regulação
Direito Privado da Concorrência I/II
Regulação Económica I/II
Opcional bissemestral

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com
a dogmática do Direito Fiscal
nacional, europeu e internacional,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades críticas de investigação e
de elaboração científica.

direito fiscal
Direito Fiscal I/II
Direito Fiscal Europeu I/II
Opcional bissemestral

fdul
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direito internacional
económico e integração
europeia
Direito Internacional Económico I/II
União Económica e Monetária
e Mercado Interno I/II
Opcional bissemestral

políticas públicas e
federalismo financeiro
Federalismo Financeiro I/II
Políticas Públicas I/II
Opcional bissemestral

filosofia e teoria do estado
Filosofia do Estado I/II
Teoria do Direito I/II
Opcional bissemestral

Visa-se analisar e aprofundar
as questões que se prendem
com a dogmática do Direito
Internacional Económico e com o
fenómeno da Integração Europeia,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades críticas de investigação e
de elaboração científica.

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com
o desenho e concretização das
Políticas Públicas e a importância
do Federalismo Financeiro,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades críticas de investigação e
de elaboração científica.

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a dogmática da Filosofia Política e da Teoria
do Estado, formando os alunos nesta
área, e, simultaneamente, desenvolver
as suas capacidades de investigação e
de elaboração científica.

guia dos mestrados
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plano de estudos
especialidade / unidade curricular

Visa-se analisar e aprofundar
as questões que se prendem
com a dogmática do Direito
Constitucional no domínio dos Direitos
Fundamentais, formando os alunos
nesta área, e, simultaneamente,
desenvolver as suas capacidades
de investigação e de elaboração
científica.

direitos fundamentais
Direitos Fundamentais I/II
Direito Constitucional I/II
Opcional bissemestral

ciências jurídico internacionais
Direito Internacional da Pessoa Humana I/II
Direito Internacional Público I/II
Opcional bissemestral

ciências jurídico-ambientais
Direito Constitucional e Administrativo
do Ambiente I/II
Direito Internacional e Europeu do Ambiente I/II
Opcional bissemestral

fdul

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito Internacional
Público, formando os alunos nesta
área, e, simultaneamente, desenvolver
as suas capacidades de investigação e
de elaboração científica.

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito do Ambiente,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.
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Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com
a dogmática da Ciência Política,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

ciência política
Ciência Política I/II
Direito Constitucional I/II
Opcional bissemestral

direito da integração
Direito Institucional da União Europeia I/II
Sistemas Comparados de Integração I/II
Opcional bissemestral

direito da união europeia
Direito Institucional da União Europeia I/II
Contencioso da União Europeia I/II
Opcional bissemestral

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com
a dogmática do Direito Civil,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito Internacional
Económico e Integração Europeia,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

guia dos mestrados
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plano de estudos
especialidade / unidade curricular

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com
a dogmática do Direito Civil,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

ciências jurídicas
Direito Civil I/II
Direito Civil III/IV
Opcional bissemestral

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com
a dogmática do Direito Penal
e do Direito Processual Penal,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

ciências jurídico criminais
Direito Penal I/II
Direito Processual Penal I/II
Opcional bissemestral

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito do Trabalho,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver suas
as capacidades de investigação e
elaboração científica.

ciências jurídico laborais
Direito das Sociedades Comerciais I/II
Direito do Trabalho I/II
Opcional bissemestral
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direito comercial
Direito Comercial I/II
Direito das Sociedades Comerciais I/II
Opcional bissemestral

direito bancário e dos seguros
Direito Bancário I/II
Direito dos Seguros I/II
Opcional bissemestral

direito intelectual
Direito da Propriedade Industrial I/II
Direito de Autor I/II
Opcional bissemestral

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito Comercial e do
Direito das Sociedades Comerciais,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

Visa-se analisar e aprofundar
as questões que se prendem
com a dogmática do Direito
Bancário e do Direito dos Seguros,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito de Autor e do
Direito da Propriedade Industrial,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

guia dos mestrados
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plano de estudos
especialidade / unidade curricular

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito Constitucional,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

direito constitucional
Direito Constitucional I/II
Justiça Constitucional I/II
Opcional bissemestral

Visa-se analisar e aprofundar as
questões que se prendem com a
dogmática do Direito Administrativo,
formando os alunos nesta área, e,
simultaneamente, desenvolver as suas
capacidades de investigação e de
elaboração científica.

direito administrativo
Direito Administrativo I/II
Direito do Contencioso Administrativo I/II
Opcional bissemestral

opcionais bissemestrais
Direito da Insolvência I/II
Direito Privado do Ambiente I/II
Direito Penal e Contraordenacional
do Ambiente I/II
Direito Civil V/VI
Criminologia I/II

Direito Comercial Internacional I/II
História das Ideias Políticas I/II
História das Relações Internacionais I/II
Direito dos Valores Mobiliários I/II
Todas as disciplinas obrigatórias
dos demais perfis
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faculdade de direito

mestrados
admissão

requisitos
inscrições
horários
propinas e taxas
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requisitos

inscrições

- Licenciatura em Direito (ou equivalente
legal) com classificação final mínima de 14
valores
- Licenciatura em Direito (ou equivalente
legal) com classificação final inferior a 14
valores (mediante decisão favorável do
Conselho Científico, em caso de detenção de
um currículo escolar, científico ou profissional
demonstrativo de adequada preparação
científica de base)
- Outras licenciaturas (desde que haja
proximidade mínima de conteúdos e
mediante decisão favorável do Conselho
Científico, em caso de detenção de um
currículo escolar, científico ou profissional
demonstrativo de adequada preparação
científica de base)
- Grau académico superior estrangeiro do
1.º ciclo de estudos (Bolonha)
- Grau académico superior estrangeiro
reconhecido pelo Conselho Científico
- Detentores de um currículo escolar,
científico ou profissional demonstrativo de
adequada preparação científica de base,
reconhecido pelo Conselho Científico

(Prazos e datas sujeitos a confirmação)

fdul

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.
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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 (prática jurídica):

propinas (ciência jurídica):

a) fase curricular:

a) fase curricular:

1.200 € *, pagos em 9 mensalidades de 134
€ 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 1.140 € por conta da propina, o que
corresponde a um desconto de 5% sobre o
valor base da propina.

b) fase da dissertação:

1.500 € * pagos em 9 mensalidades de 167 €
por ano letivo, de setembro a maio. Os alunos
que optarem pelo pagamento integral da
propina no ato de matrícula pagarão apenas o
valor de 1.425 € por conta da propina, o que
corresponde a um desconto de 5% sobre o
valor base da propina.

b) fase da dissertação:

1.100 € *, pagos em 9 mensalidades de 123
€ 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 1.045 € por conta da propina, o que
corresponde a um desconto de 5% sobre o
valor base da propina.

1.200 € *, pagos em 9 mensalidades de 134
€ 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 1.140 € por conta da propina, o que
corresponde a um desconto de 5% sobre o
valor base da propina.

* Valores pré-propostos para o ano letivo
2015-2016

guia dos mestrados
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faculdade de direito

localização
como chegar

alameda da universidade,

autocarros carris: 31, 35, 732, 768

cidade universitária,

transportes sul do tejo:

alameda da universidade,

almada / cidade universitária;

c. p. 1649-014 lisboa – portugal

costa da caparica / cidade universitária;

t. +(351) 217 984 600

setúbal / cidade universitária

divisaoacademica@fd.ulisboa.pt

metro: estação cidade universitária
comboio fertagus e cp:

www.fd.ulisboa.pt

estação entrecampos

fdul
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guia dos mestrados

