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MENSAGEM AAFDL

Caros Colegas, 

Venho, em nome da Associação Académica da Faculdade de Direito 
de Lisboa, apresentar-vos o Guia dos Mestrados e Doutoramentos, 
destinado a esclarecer as dúvidas mais comuns entre alunos que 
pretendem ingressar no mestrado na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa.

Reforçando que o Departamento dos Mestrados e Saídas 
Profissionais da AAFDL está sempre ao dispor de todos os alunos 
para quaisquer dúvidas aquando da inscrição, e sobre o próprio 
curso do mestrado e doutoramento na FDL. 

Eduardo Nazari, Vogal do Departamento dos Mestrados e Saídas 
Profissionais da AAFDL
Eduardo.nazari@aafdl.pt
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1 - OS MESTRADOS E DOUTORAMENTOS

1.1. O Mestrado em Direito e Ciência Jurídica e o Doutoramento: 
são a escolha ideal para aqueles que têm um gosto especial pela 
investigação. Estes ciclos de estudos permitem o aprofundamento 
dos conhecimentos científicos numa área de eleição. A parte es-
colar, com a duração de um ano letivo, integra a frequência de três 
unidades curriculares anuais em regime de seminário, no qual os 
estudantes podem apresentar e debater temas da atualidade. Se-
gue-se a elaboração de um relatório para cada uma das unidades 
curriculares. Encontra-se também prevista uma unidade curri-
cular semestral de metodologia de investigação científica, com o 
objetivo de preparar e auxiliar os estudantes para a elaboração 
dos relatórios e da dissertação de mestrado ou da tese de douto-
ramento. O Mestrado em Direito e Ciência Jurídica e o Doutora-
mento em Direito na FDUL são uma aposta no desenvolvimento 
das capacidades de investigação, com garantias de qualidade e de 
uma sólida formação científica.

1.2. O Mestrado em Direito e Prática Jurídica complementa a 
licenciatura e confere a preparação adequada para o exercício da 
atividade profissional. Com a duração de dois anos, inclui a fre-
quência de 10 unidades curriculares (cinco em cada semestre), 
sobre temas da especialidade escolhida pelo estudante e duas 
disciplinas de metodologia de investigação científica. Possuindo 
ainda no seu bojo 15 especialidades disponíveis. O segundo ano é 
dedicado à dissertação de mestrado, ou, em alternativa, à elabo-
ração de um relatório de estágio. Na FDUL, a maioria das espe-
cialidades funciona em turno pós-laboral, havendo algumas que 
também são oferecidas em turno diurno. O Mestrado em Direito e 
Prática Jurídica na FDUL é uma aposta de qualidade e rigor!
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2 - REQUISITOS PARA CANDIDATURA

3 - DATAS PARA INSCRIÇÃO, COMO FAZER

• Para candidatar-se aos mestrados é necessário que o aluno seja:

• Titular de grau de licenciado em Direito;

• Podem concorrer também os titulares de grau académico supe-
rior estrangeiro em Direito que seja reconhecido como satisfazen-
do os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;

• Titular de outras licenciaturas, para além da licenciatura em 
Direito, a título excepcional e em casos devidamente justificados, 
desde que demonstrem uma adequada preparação científica e a 
área de mestrado em que se inscrevam seja conexa com a forma-
ção de base – Vem ocorrendo com certa frequência a admissão de 
candidatos principalmente no Mestrado em Direito e Prática Jurí-
dica de alunos que são das áreas de comércio internacional, como 
formados em relações internacionais.

•Aos alunos que à época da candidatura não tenham ainda con-
cluído  o curso de direito, é possível realizar uma candidatura con-
dicional, as quais são admitidas para os alunos que podem con-
cluir o curso até a data estipulada na abertura das inscrições, que 
costumeiramente tem sido definida como o dia 15 de outubro do 
ano em causa.

• As candidaturas abrem duas vezes por ano, sendo que a primeira 
fase ocorre, previsivelmente, entre os meses de março e maio e a 
segunda fase normalmente nos meses de junho e julho.
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4 - PROCESSO DE SELEÇÃO

• A seleção tem por base dois critérios de avaliação, o primeiro, 
considera a classificação do grau académico de que são titulares, 
nos termos da escala europeia de comparabilidade, sendo que a 
média mínima para os alunos se inscreverem  no mestrado em 

• Os alunos deverão submeter a sua candidatura online, pelo portal 
Fenix, cujo acesso é disponibilizado através do site da Faculdade 
de Direito de Lisboa.
 
• Os alunos que não possuam nacionalidade portuguesa deverão 
fazer upload do visto de residente ou de estudante.

• É imperativo a entrega dos seguintes documentos: a) Certidão 
de licenciatura; b) Currículo escolar, científico ou profissional, 
com cópia dos documentos a que façam referência; c) Carta de 
candidatura à frequência do ciclo de estudos, se aplicável; d) 
Todos os demais documentos que forem exigidos pelos serviços 
competentes. 

• Os documentos, nacionais ou estrangeiros, devem ser originais e 
obedecer às formalidades legalmente exigidas. Contudo, aquando 
da candidatura, é admitida, a título provisório, a entrega de 
documentos digitalizados, sendo que a entrega dos documentos 
físicos deverá ser realizada dentro do prazo regulamentar, o que 
normalmente é até o mês de dezembro do ano da sua candidatura.

• É imprescindível  verificar as taxas de candidaturas para os 
Mestrados e Doutoramentos que normalmente se situam nos 100 
euros para a primeira fase e 150 para a segunda.



GUIA MESTRADOS  2019/2020 | 8

Direito e Ciência Jurídica e em Doutoramento é de 14 valores .

• O segundo, a apreciação do currículo académico, científico ou 
profissional, tendo em especial atenção às áreas científicas dire-
tas ou conexas com as matérias do ciclo de estudos a que se can-
didata e a instituição de base.

• A Faculdade de Direito de Lisboa, vê com bons olhos, aqueles 
que possuem artigos científicos publicados em revistas interna-
cionais de grande renome, principalmente se tiverem relação com 
o objeto de estudo escolhido pelo aluno, bem como laborar na 
área de atuação.

• Para o curso de Doutoramento, poderão candidatar-se:

• Os titulares do grau de Mestre em Direito com, pelo menos, 14 
valores de classificação final; 

• Os titulares de grau de Licenciado em Direito com, pelo menos, 
17 valores de classificação final, quando detentores de um currí-
culo escolar ou científico especialmente relevante;

• Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional 
que seja reconhecido como atestando capacidade para a realiza-
ção deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico.

• Condicionalmente, podem ser admitidas as matrículas ao curso 
de Doutoramento no caso de conclusão do mestrado até 31 de de-
zembro do ano letivo em causa, se o estudante tiver obtido classi-
ficação média não inferior a 14 valores no curso de especialização.

• Demais informações e detalhes são possíveis de encontrar no 
site da FDL - http://www.fd.ulisboa.pt/cursos/mestrados-em-di-
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reito-e-ciencia-juridica/acesso-ciencia-juridica/.

5 - PROPINAS

6 - BOLSAS

• A propina do Mestrado em Direito e Ciência Jurídica: €1.600 no 
ano curricular e no ano da dissertação €1.250.

• A propina do Mestrado em Direito e Prática Jurídica: € 1.063,47 
por ano.

• A propina do Doutoramento:  € 3.200,00 no ano curricular, e na 
fase da tese o valor é de  € 2,300,00, pagos em oito mensalidades 
de € 256,00 e uma mensalidade de € 252,00, por ano letivo, a par-
tir do momento de inscrição.

• Os alunos colocados  no Mestrado, podem concorrer a bolsas 
de estudos que são disponibilizados pelos institutos da faculdade, 
sendo que cada instituto tem seu método de concessão de bolsas 
e editais disponibilizados.

• Instituto Europeu, sendo o meio de acesso o site: https://institu-
toeuropeu.eu/.

• Instituto de Ciências jurídico-políticas, sendo o meio de acesso o 
site: http://www.icjp.pt/.

• Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal – FDL – sendo 
o meio de acesso o site: https://www.ideff.pt/.

• Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais, sendo o meio de 
acesso o site: http://www.idpcc.pt/.
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• O Centro de Investigação de Direito Privado, sendo o meio de 
acesso o site: https://www.cidp.pt/.

• O Centro de Investigação de Direito Público, sendo o meio de 
acesso o site: http://www.icjp.pt/cidp/.

• Os alunos podem ainda concorrer às bolsas de mérito social 
disponibilizadas em diversas áreas pela FDUL, sendo o meio de 
acesso o site: http://www.fd.ulisboa.pt/alunos/apoio-ao-aluno/
responsabilidade-social/bolsas-de-merito-social/

7 - AVALIAÇÕES

• Mestrado em Prática Jurídica: no curso do mestrado, no ano 
curricular, podem ser elaboradas provas e trabalhos académicos 
que serão utilizados como métodos avaliativos no primeiro ano 
curricular, existindo, a cada disciplina, um exame obrigatório e 
tendo como  nota mínima de passagem à fase de dissertação/re-
latório de estágio 12 valores.

• A avaliação em cada unidade curricular compreende os seguin-
tes elementos de aferição de conhecimentos: a) Uma prova escrita 
de avaliação final obrigatória; b) Outros elementos de avaliação, 
escrita e/ou oral, a determinar pelo docente responsável pela uni-
dade curricular. 2 — Para efeitos da determinação da classificação 
final, é atribuído o valor de 50 % da ponderação à prova escrita re-
ferida na alínea a) do número anterior; os restantes 50 % da pon-
deração são preenchidos pelos elementos de avaliação referidos 
na alínea b) do número anterior, incluindo a assiduidade às aulas.

• No terceiro semestre, o aluno poderá optar entre elaborar uma 
dissertação ou realizar um estágio profissional e elaborar um re-
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latório de trabalho sobre os mesmo, ambos os métodos são váli-
dos para obter a aprovação.

• No mestrado em Ciência jurídica: no ano curricular, serão elabo-
rados relatórios, que tendem a ter entre 30 páginas a 120 páginas, 
a depender do critério do professor, que será elaborado no curso 
do ano letivo, com a entrega dele, a 30 de setembro.

• É vedado no Mestrado em Direito e Ciência Jurídica a aplicação 
de provas, pese embora os professores terem a possibilidade de 
elaborar outros critérios avaliativos, como conferências a serem 
realizadas pelos alunos, trabalhos e considerar com peso avalia-
tivo a participação em aula e a apresentação oral do relatório. -No 
entanto depende do Professor Regente, tendo em conta qye, vigo-
ra na FDUL o princípio da liberdade de cátedra.

• Para a aprovação no ano curricular e acesso à dissertação, é 
necessário que o aluno do Mestrado em Direito e Ciência Jurídica 
obtenha a média de 14 valores.

• No Doutoramento, o método avaliativo é semelhante ao do Mes-
trado em Direito e Ciência Jurídica, no entanto, os critérios ava-
liativos são adaptados aos ciclo de estudos em causa, sendo que 
a nota mínima de cada matéria no ano curricular é de 14 valores.

• No caso da metodologia a ser adotada no desenvolvimento dos 
relatórios e trabalhos, é recomendado ao aluno que consulte o 
Professor Regente de modo a saber o seu critério de avaliação, 
sendo que inexiste um padrão único de formatação dos trabalhos 
a serem realizados.

• Entretanto, a maioria dos professores aceitam nas mais variadas 
formatações, tanto internacionais, como nacionais, desde que se-
jam uniformes nos trabalhos desenvolvidos.
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8 - ERASMUS

• A FDUL é uma das pioneiras na aplicação do programa Erasmus 
em Portugal. Possuindo parceria com diversas instituições inter-
nacionais, tendo mais de 17 países parceiros, como Alemanha, Ar-
gentina, Brasil, Itália, Espanha, França, Estados Unidos Áustria, 
China, Croácia, dentre outros.

• As mobilidades para estudo devem ter uma duração mínima de 
3 meses (90 dias) e máxima de 12 meses.

• As mobilidades para estágio devem ter uma duração mínima de 
2 meses (60 dias), podendo durar até um máximo de 12 meses.

• O mesmo estudante pode participar em mais do que um período 
de mobilidade, até um limite de 12 meses por cada ciclo de estudo 
(licenciatura, mestrado, doutoramento), independentemente do 
número e do tipo de atividades de mobilidade.

• O aluno pode intercalar períodos de mobilidade de estudo, com 
períodos de mobilidade de estágio, desde que obedeça ao limite 
máximo de 12 meses por cada ciclo de estudos.

• As candidaturas abrem uma vez por ano, para mobilidades de 
estudo e de estágio a realizar no ano letivo seguinte.

• Os alunos deverão submeter a sua candidatura online. Os alunos 
que não possuam nacionalidade portuguesa deverão fazer upload 
do visto de residente ou de estudante.

• Na mobilidade de estágio, é da inteira responsabilidade do aluno 
entrar em contacto com uma instituição que o acolha. Para tal, 
deverá enviar à organização da sua preferência o seu curriculum 
vitae, solicitando o acolhimento para um estágio.
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9 - PRINCIPAIS BIBLIOTECAS EM LISBOA

• Biblioteca da FDUL - http://biblioteca.fd.ulisboa.pt/.

• Biblioteca da Procuradoria-Geral da República – a principal de 
Lisboa - http://www.ministeriopublico.pt/iframe/pesquisa-biblio-
teca-da-pgr

• Biblioteca da Ordem dos Advogados - http://boa.oa.pt/

• Biblioteca do Tribunal Constitucional - http://www.tribunalcons-
titucional.pt/tc/biblioteca02.html.

• Biblioteca Nacional - http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/
ipac.jsp?profile=.

• Além destas bibliotecas, recomendamos a base de dados dispo-
nibilizada pela FDUL que propicia acesso a diversas plataformas 
online de pesquisa, como a De Jure, Hein Online, vLex, Max Plan-
ck, acesso através do link http://biblioteca.fd.ulisboa.pt/pesqui-

• Caso a instituição esteja disponível para realizar o estágio, o alu-
no deverá solicitar a emissão de uma carta de aceitação com a 
referência do período temporal do estágio.

• Durante a mobilidade, os alunos deverão ter um orientador de 
estágio na instituição onde se encontram a realizar o intercâmbio. 
Este orientador será responsável pela supervisão, apoio pedagó-
gico e científico.

• Maiores informações é possível obter junto ao gabinete de Eras-
mus.
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sar/bases-de-dados/.

• E ainda é possível aceder a outras bibliotecas internacionais e 
solicitar através da Biblioteca da FDUL o empréstimo destes li-
vros, sendo que demora um prazo de 5 a 15 dias para o livro soli-
citado estar disponível.

10 - A VIDA EM LISBOA

11 - RESIDÊNCIA

• Lisboa é uma cidade cheia de sol, com uma gastronomia riquís-
sima e um ambiente dinâmico.

• Além disso, é uma cidade onde o custo de vida é relativamente 
acessível, comporado com as suas congeneres europeias. É por 
isso que tantos estudantes estrangeiros a escolhem para realiza-
rem os seus estudos. Apresentamos-lhe algumas referências de 
custos com os quais poderá contar.

• Alojamentos - custos entre 250 a 500 €/mês.

• Alimentação – custos entre 150 a 300 €/mês.

• Telemóvel – custos entre 10 a 20 €/mês.

• Na ULisboa encontram-se em funcionamento 24 Residências 
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Universitárias, 19 para estudantes e 5 para professores e investi-
gadores, com cerca de 1407 camas.

• Estas unidades de alojamento localizam-se em várias zonas de 
Lisboa, algumas das quais junto às Escolas, estando equipadas 
com biblioteca, sala de estudo, acesso à rede wireless, sala de 
convívio entre outras características que visam favorecer a estada 
dos utilizadores.

• Sendo disponibilizado através do site: https://www.ulisboa.pt/
info/alojamento.

• Os arrendamentos estudantis estão a ter um aumento conside-
rável através dos anos, atualmente, um arrendamento de quarto, 
que é o mais comum, girará em torno de 250 (sendo este um valor 
barato e com menos opções) até 450 euros. O mais comum é de 
300-350 euros.

• As zonas próximas da FDUL são: Entrecampos, Campo Grande, 
Campo Pequeno, Saldanha, Arroios, Alameda e Alvalade. Assim, 
caso consiga uma casa perto da linha do metro o acesso será fá-
cil. Vale lembrar que a estação “Cidade Universitária”, onde fica a 
FDUL, está localizada na linha amarela do metro, estando a uma 
estação de “Campo Grande” que pertence à linha verde. Caso con-
siga uma casa próxima dessa linha, será o ideal. Se não,  terá de 
fazer uma ou mais conexões.

• Dado ao acréscimo dos valores de arrendamentos, é possível 
buscar residências em locais mais afastados de Lisboa, mas que 
possuem conexão por meio de comboios ou autocarros, como na 
região da costa da Caparica, que fica na margem sul, sendo que o 
tempo de deslocamento até a universidade de Lisboa é de aproxi-
madamente 45 minutos, a depender do trânsito.

• Outras localidades são utilizar as linhas do comboio de Sintra 
e de Cascais, na linha de Sintra o acesso é possível a partir da 
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estação de entrecampos e na linha de Cascais, a partir do Cais do 
Sodré, o tempo de deslocamento até a universidade varia muito, 
mas não costumam exceder os 50 minutos, sendo que pelo valor 
dos arrendamentos atuais pode compensar, tendo em vista que 
nestes locais o valor do arrendamento é exponencialmente menor.

12 - TRANSPORTES 

13 - O QUE FAZER EM LISBOA

• A partir de abril de 2019, começou a entrar em vigor um cartão 
de transporte municipal, que possui o valor de 40 euros mensais, 
sendo que em caso de menores de 23 anos ou bolseiros possuem 
desconto e dá acesso a linhas de comboio, autocarros e metros, 
por toda a Área Metropolitana de Lisboa.

• Com mais de 20 séculos de história, a capital portuguesa está 
situada junto ao Rio Tejo. Com o sol quase sempre presente, a sua 
beleza única e singularidade arquitectónica são aclamadas além 
fronteiras.

• Rica em monumentos e bairros típicos (Baixa Pombalina, Be-
lém, Bairro Alto, Chiado, Bica, Alfama, Mouraria e Madragoa)pode 
desfrutar de zona ribeirinha, casas de Fado, parques, jardins e 
miradouros, Lisboa oferece várias possibilidades para descobrir, 
visitar e desfrutar do vasto património natural, histórico e cultural 
da cidade.
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• Monumentos como o Castelo Medieval de São Jorge,  Sé, Basí-
lica da Estrela, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Panteão 
Nacional, Praça Terreiro do Paço e a Baixa são algumas das atra-
ções turísticas de Lisboa que fascinam milhares de visitantes de 
todo o mundo.

• A gastronomia de Lisboa é muito influenciada pela sua proximi-
dade do mar. Assim as especialidades tipicamente lisboetas são as 
pataniscas de bacalhau, peixinhos da horta, a sardinha assada no 
pão (principalmente na festa dos Santos Populares que ocorre du-
rante o mês de junho). O famoso Bife à Café também é considerado 
um “ex-líbris” alimentar da capital. O doce mais famoso de Lisboa 
é o tradicional Pastel de Nata, confeccionado numa antiga fábrica 
na Freguesia de Belém, mais conhecido como Pastel de Belém.

• Lisboa é um destino inesquecível para todos os estudantes que 
querem ter uma experiência única de vivência universitária, hos-
pitalidade, gastronomia, tradição, história, modernidade, cultura 
e lazer.

• Alfama/Castelo: Alfama é dos bairros mais antigos de Lisboa e 
é onde se encontra o mítico Castelo de São Jorge. Passear pelas 
suas ruelas e becos, explorando os restaurantes e as casas de 
fado, é uma experiência única.

• Belém: É em Belém que irá encontrar o verdadeiro pastel de 
nata, feito a partir da receita original, enquanto contempla a im-
pressionante arquitetura do Mosteiro dos Jerónimos. Aproveite 
e faça também uma visita ao Centro Cultural de Belém (CCB), o 
maior centro cultural em Portugal.

• Santini: Há mais de 60 anos que aqui são servidos os melhores 
gelados da cidade (e talvez do mundo). A primeira gelataria situa-
-se em Cascais e é quase obrigatório fazer uma visita se estiver a 
passear pela zona.
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• Marina de Cascais: Um excelente local para passear, e até beber 
um copo, enquanto presencia o pôr do sol sobre o mar.

• Sintra: Conhecer o Palácio da Pena, a Quinta da Regaleira e pro-
var os deliciosos travesseiros de Sintra é um must. Sintra, com 
toda a sua paisagem envolvente, é quase um mundo à parte, cheio 
de misticismo.

• Vida Noturna em Lisboa: Desde a sua inauguração, em 1998, que 
a discoteca Lux mudou a vida noturna em Lisboa e se tornou uma 
referência não só em Portugal, mas também na Europa. Ganhou 
fama pela sua decoração glamorosa, pela variedade de DJ convi-
dados e, claro, pelo seu amplo terraço de frente para o rio.

• As zonas do Bairro Alto e do Cais do Sodré também oferecem vá-
rias formas de entretenimento: de dia, com as suas lojas alterna-
tivas, e de noite com a enorme variedade de bares e restaurantes.

• Ao longo da costa, podem encontrar-se muitos locais para sair à 
noite. São exemplos o Tamariz e o famoso Casino Estoril, do Stai-
rway Club ou da Bauhaus, em Cascais. No centro de Cascais exis-
tem também muitos restaurantes, bares e discotecas. A cidade 
recebe anualmente o festival de verão EDP Cool Jazz, sendo esta 
uma oportunidade imperdível de ver ao vivo grandes nomes do 
Jazz internacional.

• Por falar em festivais de verão: todos os anos, em Julho, Algés 
recebe o festival NOS Alive. Neste tocam as melhores bandas do 
momento e é por este motivo que os bilhetes esgotam rapidamente.
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14 - PARA ALUNOS ESTRANGEIROS 

• Chegados a Lisboa é necessário realizar alguns procedimentos:

• Deve-se entregar a documentação original que foi enviada por 
digitalização a época da candidatura na secretaria académica, 
para deixar quitada a questão documental.

• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) – é necessário ligar e 
agendar um horário no SEF. Deverá se apresentar e pedir renova-
ção (para quem tem visto) ou pedido de residência para quem não 
tem. Deve-se levar todos documentos pessoais e da faculdade, 
para esclarecer as suas atividades aqui.

• Número de Contribuinte (NIF):  Deverá ir às Finanças para cui-
dar disso. Deve levar passaporte, comprovante de residência e 
algum cidadão português para ser seu responsável fiscal. Esse 
documento é necessário para uma série de futuras ações.

• Saúde: como já explicado no tópico anterior deverá ir ao Centro 
de Saúde de sua Freguesia para conseguir o seu número de uten-
te. Para pessoas vindas do Brasil é possível fazer o Registro do 
PB4.

• Cartão estudante/conta bancária. Na Universidade de Lisboa os 
cartões de estudante são feitos pelo banco Caixa Geral de Depó-
sitos (CGD). Você pode optar por atrelar ou não seu cartão de es-
tudante a uma conta bancária portuguesa. Sendo que é possível 
ainda ter contas em outras instituições bancárias na cidade, que 
podem possuir tarifas mais atraentes que as disponibilizadas na 
Caixa Geral de Depósitos.
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Nelb____Núcleo de Estudos Luso-Brasileiros - https://nucleode-
estudolusobrasileiro.wordpress.com/

NEA____Núcleo dos Estudantes Africanos da FDL - http://neafdl.
blogspot.com/
https://www.visitlisboa.com/?lang=pt-PT

FDL____Faculdade de Direito de Lisboa - http://www.fd.ulisboa.
pt/

Regulamento dos Mestrados e Doutoramentos da FDL____http://
www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2018/05/44.2018-regula-
mento-Mestrado-e-Doutoramento.pdf

Embaixada Brasileira em Lisboa____http://lisboa.itamaraty.gov.
br/pt-br/

SEF____https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.aspx?reques-
tUrl=https://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx - Telefone 
para agendamento: +351 965 903 700.






