




Caros colegas,

Em representação da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, apresento-vos a primeira 

edição do Guia Almeida Garrett. Este programa de mobilidade vem trazer uma oportunidade única dos 

estudantes tirarem o melhor proveito do ensino superior português, abrindo assim portas a uma diferente 

realidade da nossa instituição de ensino.

Este trabalho ainda que com algumas lacunas a preencher, consiste num primeiro documento informativo 

sobre o programa, em especial para os alunos de direito, sendo que especto que de futuro seja continuado 

e melhorado pelas futuras direções da AAFDL.

Deixo um especial agradecimento à Beatriz Sebastião, Joana Costa e Tatiana Oliveira, pois elas tiveram 

um papel fundamental para a concretização deste guia.

E por fim um agradecimento ao Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais (GERI), por ter sempre 

uma tamanha disponibilidade e rapidez nas questões frequentes dos alunos, mas também nossas 

enquanto Departamento de Erasmus e Relações Internacionais, sobre os programas de mobilidade que a 

nossa Faculdade tem para nos oferecer.

Assim me despeço, com a expectativa que este primeiro trabalho facilite os alunos e promova uma maior 

adesão a esta programa fantástico.

Cumprimentos,

Filipa Martins Costa

MENSAGEM AAFDL
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O programa Almeida Garrett, é o programa de mobilidade no âmbito nacional de estudantes do Ensino Superior, 

que visa promover a qualidade e reforçar a dimensão nacional do Ensino Superior. O AG permite efetuar um 

período de estudos numa universidade nacional de acolhimento com pleno reconhecimento académico.

Tendo como objetivo incentivar a cooperação nacional entre instituições de Ensino Superior, reforçar 

a também a realização pessoal, coesão social e espírito de cidadania, promovendo a criatividade, 

competitividade e consequentemente a empregabilidade.

Este programa de mobilidade proporciona diversas oportunidades de valorização pessoal e profissional, 

estimula as instituições a alargarem os horizontes, promovendo igualmente um intercâmbio de 

conhecimentos, experiências e saberes.

- Os estudantes que efetuem um período de estudos ao abrigo do Programa AG, pagam as propinas na 

instituição de origem, estando isentos do pagamento das mesmas na instituiçã de acolhimento;

- Não existem quaisquer bolsas (de mobilidade ou de estudos) associadas ao Programa AG e como tal os 

custos inerentes ao alojamento e alimentação são suportados pelo estudante.

1 Os alunos que não possuam o número mínimo de créditos na altura da candidatura serão aceites condicionalmente.

A candidatura ao Programa AG inicia-se com o processo de candidatura do estudante, através do 

preenchimento do formulário de candidatura disponibilizado pela IES de origem do estudante;

- Na data de início do intercâmbio devem ter completado 60 ECTS1;

- Estar matriculado na FDUL e ter as taxas e propinas em dia (alunos em situação irregular não poderão 

participar em programas de mobilidade).

ENQUADRAMENTO

CUSTOS DA MOBILIDADE

CANDIDATURA

REQUISITOS DE CANDIDATURA
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Após o seu preenchimento, a IES de origem deverá enviar o documento à IES de acolhimento para ser 

analisada a eventual aceitação do estudante.

O período ou períodos de candidatura dos estudantes decorrem em datas a definir por cada instituição.

- Formulário de candidatura;

- Cópia do Bilhete de Identidade e do Número de Identificação Fiscal ou, em alternativa, do Cartão de Cidadão;

- CV Europass;

- Uma fotografia tipo passe;

- Certificado das unidades curriculares concluídas;

- Contrato de estudos;

- Comprovativo de matrícula e/ou inscrição;

- Outros que a IES de origem considere necessários.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO
DE CANDIDATURA:

- O estudante deverá preencher o contrato de estudos tendo em consideração a oferta formativa da instituição 

de acolhimento e o valor de ECTS adequado ao tempo de permanência na instituição de acolhimento.

- O contrato de estudos deverá ser assinado pelo beneficiário, pela instituição de origem e pela instituição de 

acolhimento. O mesmo se aplicará no caso de necessidade de alterações.

- Este documento deverá ser elaborado antes do início da mobilidade, comprovando que o período de estudos 

é válido e aprovado por todos os intervenientes.

• Universidade dos Açores (UAC)

• Universidade do Algarve (UAlg)

CONTRATO DE ESTUDOS

UNIVERSIDADES
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- Acede ao website da Universidade de Lisboa

(https://www.ulisboa.pt/info/programa-almeidagarrett);

- Junta-te ao nosso grupo de facebook do programa Almeida Garrett

(https://www.facebook.com/groups/2344073319026825/).

1.º Semestre: 01 de abril a 25 de maio;

2.º Semestre: 01 de setembro a 25 de outubro.

Atenção: A candidatura deve ser entregue presencialmente no Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais, 

de modo a que o processo arranque, e seja entregue à entidade competente para a seleção. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES

PRAZOS DE CANDIDATURA

• Universidade de Aveiro (UA)

• Universidade da Beira Interior (UBI)

• Universidade de Coimbra (UC)

• Universidade de Évora (UEvora)

• ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

• Universidade de Lisboa (ULisboa)

• Universidade da Madeira (UMa)

• Universidade do Minho (UMinho)

• Universidade Nova de Lisboa (UNL)

• Universidade do Porto (UP)

• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

• Universidade Católica Portuguesa (UCP)

• Universidade Aberta (UAB)
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A Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (FDUNL) é uma instituição de ensino público e 

oferece licenciaturas em Direito, tal como doutoramentos e pós-graduações. Esta faculdade foi com a 

ajuda do Professor Diogo Freitas do Amaral fundada como tal em Agosto de 1999. A FDUNL, para além da 

atenção dispensada às disciplinas jurídicas básicas e às disciplinas não jurídicas, essenciais à formação 

integral do jurista, considera como seus objetivos específicos a investigação e o ensino dos “direitos 

emergentes” nas áreas seguintes: área forense; área da administração pública; área internacional; área 

empresarial; área social.

LOCALIZAÇÃO: Campus de Campolide, Lisboa SITE OFICIAL: https://www.fd.unl.pt/ SITE DA ASSOCIAÇÃO: http://ae.fd.unl.pt/

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL)
FACULDADE DE DIREITO
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A Universidade Católica Portuguesa de Lisboa é uma instituição de ensino superior privado que pertence 

à Conferência Episcopal Portuguesa, reconhecida pelo Estado Português. Foi fundada em 1967 e criou a 

licenciatura em Direito em 1976, em Lisboa. O seu atual diretor é o Prof. Doutor Jorge Pereira da Silva.

LOCALIZAÇÃO: Palma de Cima, 1649-023 Lisboa , Portugal SITE OFICIAL: https://fd.lisboa.ucp.pt/pt-pt

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
DE LISBOA (UCP LISBOA)

FACULDADE DE DIREITO
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A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é umas das faculdades que constituem a Universidade 

de Coimbra e também a faculdade mais antiga de Portugal. Os estudos jurídicos remontam, em Portugal, à 

fundação da Universidade, durante o reinado de D. Dinis. A data exata da sua criação situa-se, com certeza, 

entre 1288 e 1290. Declarada em 22 de junho de 2013 a Património Mundial pela UNESCO.

O seu atual diretor é o Professor Doutor Rui Manuel de Figueiredo Marcos.

LOCALIZAÇÃO: Pátio da Universidade, 3004-528 Coimbra, Portugal SITE OFICIAL: https://www.uc.pt/fduc

UNIVERSIDADE DE COIMBRA (UC)
FACULDADE DE DIREITO
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A Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP) é um estabelecimento de Ensino Superior da 

Universidade do Porto. Foi criada a 8 de Julho de 1994. A Faculdade de Direito do Porto destaca-se das 

restantes, principalmente pela sua índole de investigação (a Escola de Criminologia a funcionar nas novas 

instalações é pioneiro no país).

LOCALIZAÇÃO: Rua dos Bragas, 223, 4050-123 Porto, Portugal SITE OFICIAL: https://sigarra.up.pt/fdup/pt/web_page.inicial

UNIVERSIDADE DE PORTO (UP)
FACULDADE DE DIREITO
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Em 1978 A Universidade Católica Portuguesa (UCP) inicia as suas atividades no Porto. Criação do Ano 

Propedêutico do Curso de Direito. Surge o primeiro Curso de Direito na cidade do Porto - Faculdade de Direito 

- Porto [Campus Foz].

LOCALIZAÇÃO: R. de Diogo Botelho 1327, 4169-005 Porto SITE OFICIAL: http://www.direito.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-

formativa/licenciatura-em-direito

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
DO PORTO (UCP PORTO)

FACULDADE DE DIREITO
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A escola de Direito da Universidade do Minho foi criada em 1993 e desde 2009 a Escola de Direito está situada 

no Campus de Gualtar.

LOCALIZAÇÃO: R. da Universidade, 4710-057 Braga SITE OFICIAL: https://www.direito.uminho.pt/pt

UNIVERSIDADE DO MINHO (UMINHO)
ESCOLA DE DIREITO
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MARGARIDA BRANCO:

«Quanto à minha experiência na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra:

Realizei o programa Almeida Garrett no 2 semestre do 2 ano mas, na verdade, fiz cadeiras de vários anos, uma vez 

que preferi adiantar algumas que sei que na fduc são mais acessíveis (tal como trabalho II, que na fdul é de 4 ano e 

na fduc é optativa de 2 ano).

As aulas são 3h teóricas e 2 “práticas” por semana, todas facultativas, e a nota é 100% exame! Eu gostei imenso e 

recomendo a todos os colegas! Para além da metodologia das aulas ser diferente, podemos ter uma percepção do 

ensino da melhor faculdade de direito do país (a seguir a nossa). Outro fator relevante foi o espírito académico que 

vivi, que não se compara a mais nenhum!!!!!»

BEATRIZ SEBASTIÃO:

«Estou no terceiro ano e optei por escolher cadeiras do meu ano e de outros anos que sei serem mais complicadas 

e exigentes do que na FDUL. Na Nova faz-se tudo por exame, exames de 3 horas e bastante acessíveis com regentes 

igualmente acessíveis. Os colegas e o GERI da Nova são bastante prestáveis e as respostas às minhas dúvidas e o 

respetivo apoio eram sempre prestados com a maior brevidade.

Na Nova não há aulas práticas, temos 3 horas seguidas de teórica e por vezes a resolução de alguns casos, mas as 

aulas são sempre facultativas. Os Professores dão imensos materiais de apoio através do moodle, o que para quem 

não frequenta todas as aulas é uma grande ajuda. Geralmente as aulas acabam 1 mês antes de se iniciar os exames 

e temos aulas de dúvidas durante esse período.

Tenham apenas em atenção de que geralmente a época de recursos apenas acontece no semestre a seguir ao 

semestre que frequentaram a faculdade que vos acolheu. A minha experiência só teve aspetos positivos, pelo que 

vos recomendo a todos participarem neste programa, porque só nos enriquece e crescemos enquanto pessoas ao 

vermos a realidade de outras faculdades, mesmo que dentro do nosso país ou até mesmo da mesma cidade (como 

foi o meu caso).»

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
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https://www.ulisboa.pt/sites/ulisboa.pt/files/basicpage/docs/formulario_candidatura_almeida_garret_14_15_a.pdf

Programa Almeida Garrett CONTRATO DE ESTUDOS

NOTA: Existe ainda uma segunda folha referente ao plano de estudos «alteração do contrato de estudos», 

que apenas será útil no caso de pretenderem alterar o mesmo.

1º (ÂMBITO)
1. O programa Almeida Garrett é um programa de mobilidade interna de estudantes do ensino superior 

público universitário.

2. No quadro da mobilidade de estudantes, o Programa Almeida Garrett, oferece a possibilidade de efectuar 

numa universidade nacional de acolhimento, um período de estudos, com pleno reconhecimento académico.

3. O intercâmbio de estudantes ao abrigo do programa poderá fazerse com todas as Instituições de Ensino 

Superior Portuguesas com assento no Conselho de Reitores da Universidades Portuguesas (CRUP).

4. A mobilidade de estudantes abrange também os estágios, trabalhos de fim de curso ou projectos finais 

desde que as referidas actividades integrem o plano curricular do curso na universidade de origem. 

2º (OBJECTIVOS)
1. O Programa Almeida Garrett visa promover a qualidade e reforçar a dimensão nacional no ensino superior:

 a) Incentivando a cooperação nacional entre instituições de ensino superior;

 b) Fomentando a mobilidade nacional no ensino superior;

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

PLANO DE ESTUDOS

REGULAMENTO DO PROGRAMA
ALMEIDA GARRETT
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3º (RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM)
A instituição de origem obriga-se a:

1. Considerar o aproveitamento obtido na instituição de acolhimento, ao qual será dado o reconhecimento 

académico através da creditação dos ECTS realizados, de acordo com as normas vigentes na instituição e 

com o contrato de estudos previamente estabelecido entre as partes (instituição de origem, instituição de 

acolhimento e estudante).

2. Se for o caso, assegurar a manutenção do direito ao alojamento atribuído ao estudante nas suas 

residências, uma vez terminado o período de intercâmbio.

3. Manter os eventuais benefícios atribuídos ao estudante pelos seus Serviços de Acção Social. 

4º (RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO)
A instituição de acolhimento obriga-se a:

1. Assegurar as condições para o cumprimento do contrato de estudos estabelecido por acordo com a 

instituição de origem.

 c) Melhorando a transparência e o reconhecimento académico de estudos e habilitações em Portugal.

2. São objectivos do programa Almeida Garrett:

 a) Contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao longo da vida e das   

possibilidades por ela conferidas;

 b) Reforçar a realização pessoal, a coesão social, a cidadania activa e a cidadania nacional;

 c) Promover a criatividade, a competitividade e a empregabilidade;

 d) Aumentar a participação na aprendizagem ao longo da vida;

 e) Promover a aprendizagem e a cultura portuguesa;

 f) Explorar os resultados, os produtos e os processos inovadores. 

31



2. Garantir o acesso aos serviços prestados pelos Serviços de Acção Social (com excepção das bolsas de 

estudo), à biblioteca, laboratórios e outros serviços, nas mesmas condições que aos seus próprios estudantes.

3. Assegurar, sempre que possível, alojamento na residência de estudantes e quando tal não seja possível 

auxiliar no alojamento externo.

4. Emitir a transcrição de registos para o caso de estudos ou documento certificador de estágio do estudante, 

no final do período de mobilidade, sem encargos para este.

5. Identificar um professor-tutor responsável pelo estudante durante o período em que este se encontra em 

mobilidade, desempenhando simultaneamente o papel de Conselheiro e Orientador Científico/Pedagógico.

6. Elaboração de um relatório respeitante ao desenvolvimento da actividade de mobilidade, onde fiquem 

registadas quaisquer situações anómalas. 

5º (ESTUDANTES ELEGÍVEIS)
São elegíveis ao Programa Almeida Garrett, todos os alunos que se encontrem regularmente matriculados e 

inscritos numa instituição de ensino superior com assento no CRUP.

6º (DURAÇÃO)
1. O período de estudos em instituição diferente poderá ser de 1 semestre, a decorrer obrigatoriamente a 

partir do 2º ano nos cursos do 1º. Ciclo e desde que o estudante já disponha de pelo menos 60 ECTS. Na 

eventualidade do estudante pretender prolongar o seu período de mobilidade por mais um semestre, o caso 

será analisado casuisticamente e terá que obter 32 obrigatoriamente autorização das instituições envolvidas. 

No 2º ciclo, a mobilidade só poderá ocorrer a partir do 2º semestre do 1º ano, e com a duração exclusiva de 

um semestre.

2. Os estudantes apenas poderão efectuar um único período de mobilidade, em universidades

nacionais, no âmbito do mesmo curso. 
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7º (OBRIGAÇÕES DOS ESTUDANTES)
1. Os estudantes comprometem-se a cumprir com assiduidade e de acordo com os regulamentos da 

instituição de acolhimento, o plano de estudos que tiver sido aprovado.

2. Recomenda-se a inscrição num mínimo de 30 ECTS (1 semestre).

3. No final do período de intercâmbio o estudante responderá ao questionário de satisfação apresentado 

pelo programa.  

8º (TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS/PRAZOS)
1. Da candidatura deverão constar:

 a) Nome, ano e curso do candidato;

 b) Curso e instituição que pretende frequentar;

 c) Período desejado;

 d) Certificado das unidades curriculares realizadas;

 e) Unidades curriculares que pretende realizar;

 f) Outros elementos considerados necessários pela instituição de origem.

2. Terminado o período de candidaturas, o responsável pelo intercâmbio em cada instituição, no caso de 

aceitação do candidato para mobilidade, estabelecerá os contactos necessários com as instituições de 

acolhimento de modo a:

 a) Enviar os processos para proposta do plano de estudos a realizar. O envio dos processos 

deverá decorrer nos 15 dias subsequentes ao término da candidatura.

 b) Ser elaborado o plano de estudos.

3. O responsável pelo intercâmbio na instituição de origem informará o candidato da decisão e do plano 

de estudos e, aceite estes pelo estudante, comunicará tal aceitação à instituição de acolhimento. A 

aceitação do plano de estudos pelo estudante dará origem à celebração de um contrato entre a instituição 

de origem e o estudante;

4. De acordo com o contrato de estudos estabelecido, o reconhecimento de unidades curriculares 

frequentadas numa instituição de acolhimento não deve envolver a obtenção de mais do que 30 ECTS.
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9º (PROPINAS)
As propinas referentes ao período de mobilidade são devidas na instituição de origem.

10º (COORDENAÇÃO)
1. Cada instituição deverá designar um coordenador local responsável pelo programa, devendo comunicar 

por escrito ao Coordenador Geral do Programa o nome e respectivos contactos.

2. O CRUP designará, de entre os seus membros, um Coordenador Geral do Programa;

3. Ao Coordenador Geral do Programa competirá:

 a) Promover o programa, em articulação com os coordenadores locais;

 b) Manter actualizada a informação sobre os intercâmbios realizados nas diferentes instituições;

 c) Propor ao CRUP alterações ao programa que o seu funcionamento aconselhe;

 d) Propor acções de melhoria e instrumentos de avaliação do programa.

4. Tudo o que não esteja previsto no presente regulamento deverá ser reportado à Coordenação Geral do programa. 
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