




Caros colegas,

O Departamento de Erasmus e Relações Internacionais da AAFDL lança uma segunda edição 

atualizada do Guia Almeida Garrett, através da qual os alunos poderão ter acesso a todas as respostas 

para as suas dúvidas, nomeadamente quais são os requisitos de candidatura, quais são os prazos da 

mesma, os diferentes destinos aos quais se poderão candidatar e respetivas equivalências a obter.

O Programa Almeida Garrett pode ser uma excelente oportunidade para quem quer alargar os seus 

horizontes numa faculdade que se diz “Clássica”, através da frequência de outra instituição de ensino 

portuguesa durante um semestre.

Em complemento ao presente Guia, recomendo que os alunos interessados consultem também o 

“ERICast”, o Podcast do Departamento de Erasmus e Relações Internacionais que se destina a 

testemunhos de alunos que tenham efetuado programas de mobilidade, nomeadamente Erasmus+ e 

Almeida Garrett, disponível no Spotify da Rádio AAFDL.

Deixo um especial agradecimento à Bruna Cunha, Inês Magalhães, Íris Silva, João Gabriel Prado, 
Maria Louro, Maria Norton, Marta Guerra, Rita Tavares e Sara Sousa, a equipa do Departamento 

sem a qual não seria possível a concretização deste Guia.

E por fim um agradecimento ao Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais - GERI - pela enorme 

disponibilidade e prontidão em responder às necessidades dos alunos e em colaborar com a AAFDL para

que os programas de mobilidade oferecidos pela Universidade sejam cada vez mais publicitados junto da 

Comunidade Académica.

Na esperança de que o Guia possa simplificar a experiência aos alunos, despeço-me com os melhores 

cumprimentos,

Bruna Ferreira Duarte
Vogal do Departamento de Erasmus e Relações Internacionais
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O Programa Almeida Garrett, criado por iniciativa do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas - 

CRUP - tem como objetivo promover a qualidade e reforçar a dimensão nacional do Ensino Superior.

No quadro da mobilidade de estudantes, o Programa Almeida Garrett oferece a possibilidade de efetuar um 

período de estudos, com pleno reconhecimento académico, numa universidade pública portuguesa.

O Programa não tem financiamento de suporte para os estudantes interessados em efetuar um período

de mobilidade nas instituições nacionais de ensino superior. No entanto, o aluno também não paga qualquer 

tipo de propina adicional, mesmo que escolha a Universidade Católica Portuguesa enquanto instituição de 

destino.

*os prazos são meramente indicativos, sendo que o aluno deverá contactar o GERI a fim de saber se em determinadas instituições de ensino foram fixados diferentes prazos

Quem pode candidatar-se?

Os estudantes de 1.o ciclo só poderão efetuar a sua mobilidade a partir do 2.o ano e desde que disponham 

de, no mínimo, aprovação em 60 créditos ECTS; o período de estudos numa instituição parceira será apenas 

de 1 semestre.

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

de um semestre.

É ainda necessário que o aluno esteja matriculado na FDUL e tenha as taxas e propinas em dia (alunos em 

situação irregular não poderão participar em programas de mobilidade).

Quais são os prazos?*
- 1.o Semestre: 01 de abril a 25 de maio;
- 2.o Semestre: 01 de setembro a 25 de outubro.

ENQUADRAMENTO

CANDIDATURA
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Os estudantes interessados em participar no Programa Almeida Garrett devem reunir os seguintes 

documentos e remetê-los ao GERI:

1. Formulário de Candidatura;

2. Fotografia (tipo passe);

3. Plano de Estudos;

4. Certificado de registo académico;

5. Fotocópia do Bilhete de identidade e do Cartão de Contribuinte ou do Cartão de Cidadão;

6. Curriculum Vitae (Europass) /Portfolio;

7. Comprovativo de matrícula.

REQUISITOS DE CANDIDATURA

Princípios Orientadores:
https://www.ulisboa.pt/sites/ulisboa.pt/files/basicpage/docs/almeida_garrett _principios_

orientadores-14_15_.pdf

Regulamento:
https://www.ulisboa.pt/sites/ulisboa.pt/files/basicpage/docs/almeida_garrett _regulamento_14_15.pdf

Formulário de Candidatura:
https://www.ulisboa.pt/sites/ulisboa.pt/files/basicpage/docs/formulario_can didatura_almeida_

garret_14_15_a.pdf

Formulários de Contrato de Estudos e Alteração do Contrato de Estudos: 
https://www.ulisboa.pt/sites/ulisboa.pt/files/basicpage/docs/plano_de_estud os_e_alteracao14_15.pdf

DOCUMENTOS IMPORTANTES
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Serão fornecidos pelo GERI os códigos curriculares das cadeiras às quais o aluno pretenda inscrever-

se na instituição de acolhimento, bem como os códigos curriculares da instituição de origem.

A fim de perceber a que cadeiras poderá o aluno ter equivalência, é necessário consultar o conteúdo 
programático de cada unidade curricular. Por vezes, mesmo que a cadeira tenha o mesmo nome, se 

o conteúdo não corresponder ao da instituição de origem, não é possível pedir equivalência à unidade 

curricular.

A equivalência apenas é concedida quando o aluno estiver inscrito à unidade curricular

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.

EQUIVALÊNCIAS

CONTRATO DE ESTUDOS

Por exemplo: na eventualidade de um aluno de 3o ano pretender adiantar uma cadeira de 4o ano, essa equivalência só será processada no 4o ano, aquando da inscrição na cadeira de 4o ano da instituição de origem.
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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://novalaw.unl.pt/ SITE DA ASSOCIAÇÃO: http://ae.fd.unl.pt/

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL)
FACULDADE DE DIREITO

1º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Constitucional
- Introdução ao Direito e Pensamento jurídico
- Microeconomia
Optativas:
- História do Estado
- História das Ideias Políticas
- International Relations (inglês)
- Political science (inglês)

Obrigatórias:
- História do Direito
- Direito Constitucional Português
- Teoria da Norma Jurídica
- Informação e Documentação jurídica
Optativas:
- Macroeconomics (inglês)
- Public Economics (inglês)
- Sociology of Law (inglês)
- Criminology (inglês)

2º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Administrativo
- Teoria Geral do Direito Privado
- European Union Law
Optativas:
- Critical Legal Thinking
- Análise do Discurso Jurídico
- Sistemas Jurídicos Comparados

Obrigatórias:
- Direito das Obrigações
- Direito das Pessoas e da Família
- Public International Law (inglês)
- Fundamental Rights (inglês)
Optativas:
- Direito Administrativo Especial
- Family Law
- Ciência da Legislação
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3º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direitos Reais
- Teoria da Lei Penal
- Direito das Finanças Públicas
- Direito dos Contratos
- Direito e Tecnologia
Optativas:
- Programação para Juristas
- Civil and Commercial Contracts
- Direito da Economia
- GO Global
- Trabalho Extracurricular

Obrigatórias:
- Teoria do Crime
- Responsabilidade Civil
- Teoria do Processo
- Direito das Sucessões
Optativas:
- Direito do Consumo
- Direito Processual Administrativo
- Freedom, Justice and Security (Special UE Law)
- Crimes em especial
- Law & Economics
- Direito e Sustentabilidade
- GO Global
- Trabalho Extracurricular

4º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Processual Penal
- Direito do Trabalho
- Direito Processual Civil Declarativo
Optativas:
- Programação para Juristas
- Direito Internacional Privado
- Civil and Commercial Contracts
- Direito da Igualdade Social
- Direito da Economia

Obrigatórias:
- Direito das Sociedades
- Direito Fiscal
- Direito Processual Civil Executivo
- Prática Jurídica Interdisciplinar
Optativas:
- Direito do Consumo
- Direito Processual Administrativo
- Freedom, Justice and Security (Special UE Law)
- Crimes em especial
- Law & Economics
- Direito e Sustentabilidade
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A Universidade Católica Portuguesa (UCP), fundada em 1967, é uma instituição de ensino superior 

privado com sede em Lisboa, tendo unidades de ensino de Direito em Lisboa e no Porto.

A Faculdade de Direito – Escola de Lisboa fundou o seu primeiro curso de licenciatura em Direito em 

1976, integrado na Faculdade de Ciências Humanas.

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

A partir do site da AADUCP - Associação Académica de Direito da Universidade Católica Portuguesa 

- qualquer estudante encontrará toda a informação de que precisar, desde um banco de sebentas, a um 

dicionário jurídico, a testes e exames de anos anteriores, e documentos essenciais, de modo que cada aluno 

disponha do melhor conhecimento sobre o funcionamento do curso e estabelecimento de ensino, como 

também de ferramentas para obter a melhor preparação possível.

EQUIVALÊNCIAS

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
DE LISBOA (UCP LISBOA)

FACULDADE DE DIREITO

1º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Introdução ao Estudo do Direito
- Fundamentos de Direito Público
- Introdução ao Direito segundo o Método de Caso
- Cristianismo e Cultura

Obrigatórias:
- Fundamentos de Direito Civil e Direito das Pessoas
- Direito Constitucional
- Introdução à Economia
- História do Direito

2º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Teoria Geral do Negócio Jurídico
- Organização e Procedimento Administrativo
- Direito Internacional Público
- Finanças Públicas

Obrigatórias:
- Direito das Obrigações
- Direito da Atividade Administrativa
- Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional
- Direito da União Europeia
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3º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Cumprimento e Não Cumprimento das Obrigações
- Direitos Reais
- Direito Penal
- Direito Fiscal

Obrigatórias:
- Teoria Geral do Crime e da Pena
- Direito do Trabalho
- Direito da Família
- Direito das Sucessões

4º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Processo Civil: Parte Geral
- Direito Comercial
- Filosofia do Direito
- Contencioso Administrativo

Obrigatórias:
- Processo Penal
- Sociedades Comerciais
- Direito Internacional Privado
- Processo Civil: Marcha do Processo

CADEIRAS OPTATIVAS
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

- Contratos Bancários
- Contratos Civis
- Direito do Desporto
- Direito dos Menores
- Curso Breve de Arbitragem
- Direito de Liberdade Religiosa
- Bioética
- Direito das Pessoas com Deficiência
- Contencioso Tributário
- Direito Romano
- Direito da Região Administrativa Especial de Macau
- Direito Canónico
- Inglês Jurídico
- Direito da Inteligência Artificial

- Direito da Saúde
- Inglês Jurídico
- Processo de Inventário
- Direito e Voluntariado
- Processo Executivo
- Proteção de Dados Pessoais
- Direito do Jogo
- Direito de Autor
- Direito Europeu dos Direitos Humanos
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A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é uma das faculdades que constituem a Universidade de 

Coimbra. É também a faculdade mais antiga de Portugal, sendo até declarada como património mundial em 

22 de junho de 2013 pela UNESCO.

É possível aos alunos construírem o seu horário prático, porém o horário teórico está pré-definido. Os alunos 

têm acesso a todas as cantinas da UC, de qualquer faculdade, que praticam preços acessíveis.

A FDUC tem uma sala de estudo com dois andares, abriga muitos alunos e é de livre acesso, bem como a 

Biblioteca, onde também se podem requisitar livros.

LOCALIZAÇÃO: Rua do Norte n.o 37, 3000-295 Coimbra, Portugal SITE OFICIAL: https://www.uc.pt/fduc 
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA: @AACOFICIAL no instagram 
NÚCLEO DE ESTUDANTES DE DIREITO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA: @NED.AAC NO INSTAGRAM

UNIVERSIDADE DE COIMBRA (UC)
FACULDADE DE DIREITO

1º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Constitucional I
- Direito Internacional Público I
- Direito Romano
- Economia Política I
- Introdução ao Estudo do Direito I

Obrigatórias:
- Direito Constitucional II
- Economia Política II
- História do Direito Português
- Introdução ao Estudo do Direito II
Optativas:
- Direito Internacional Público II
- História do Direito Luso-Brasileiro
- Inglês Jurídico I
- Introdução ao Pensamento Jurídico Contemporâneo

2º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Administrativo I
- Direito da União Europeia I
- Direito do Trabalho I
- Finanças Públicas
- Teoria Geral do Direito Civil I

Obrigatórias:
- Direito Administrativo II
- Direito Fiscal I
- Direito da União Europeia II
- Teoria Geral do Direito Civil II
Optativas:
- Alemão Jurídico
- Direito do Trabalho II
- Finanças Públicas ll
- Inglês Jurídico ll
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3º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Administrativo III
- Direito Penal I
- Direito Processual Civil I
- Direito da Família e dos Menores
- Direito das Obrigações I

Obrigatórias:
- Direito Penal II
- Direito Processual Civil II
- Direito das Coisas
- Direito das Obrigações II
Optativas:
- Direito Fiscal II

4º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Comercial I
- Direito Internacional Privado
- Direito Penal III
- Medicina Legal
- Metodologia do Direito
- Organização Judiciária

Obrigatórias:
- Direito Comercial II
- Direito Patrimonial da Família e Sucessões
- Direito Processual Civil III (Processo Executivo)
- Direito Processual Penal
Optativas:
- Direito Internacional Privado II
- Direito das Coisas II
- Direito dos Registos e do Notariado
- Contratos Civis
- Contratos Públicos
- Direito Luso-Chinês
- Direito Privado Luso-Brasileiro
- Direito Público Luso-Brasileiro
- Direito da Informática
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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 pioneira no país).

LOCALIZAÇÃO: Rua dos Bragas, 223, 4050-123 Porto, Portugal SITE OFICIAL: https://sigarra.up.pt/fdup/pt/web_page.inicial
SITE DA ASSOCIAÇÃO: https://www.aefdup.com/ e @AADDUP no instagram

A partir do site da AEFDUP, qualquer estudante terá a melhor base de informação possível de forma a ter 

o melhor conhecimento sobre o funcionamento do curso e não só.

A AEFDUP oferece ainda ajuda aos estudantes que procuram habitação, seja numa casa particular, seja 

numa residência partilhada com outros estudantes, e que procuram informação sobre as instalações da 
faculdade, nomeadamente sobre a cantina e a reprografia.

Ainda no presente site podemos encontrar aquilo que é a loja da AEFDUP, onde existem diversos códigos 

necessários para o bom desempenho nas cadeiras a realizar, e a Tribuna que é um jornal criado pelos 

estudantes da FDUP com artigos sobre diversos assuntos políticos, jurídicos, etc.

1º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Introdução ao Direito I
- História do Direito I
- Direito Constitucional I
- Economia Política I
- Ciência Política I

Obrigatórias:
- Introdução ao Direito II
- História do Direito II
- Direito Constitucional II
- Economia Política II
- Direito Internacional Público

UNIVERSIDADE DE PORTO (UP)
FACULDADE DE DIREITO
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2º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Teoria Geral do Direito Civil I
- Direito Administrativo I
- Direito Penal I
- Finanças Públicas
- Direito da União Europeia

Obrigatórias:
- Teoria Geral do Direito Civil II
- Direito Administrativo II
- Direito Penal II
- Direito Fiscal
- Direitos Fundamentais

3º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito das Obrigações I
- Direito Processual Civil I
- Direito Processual Penal I
- Direito do Trabalho
- Direito Económico

Obrigatórias:
- Direito das Obrigações II
- Direito Processual Civil II
- Direito Penal III
- Direito do Urbanismo e do Ambiente
- Direitos Reais

4º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito da Família e das Sucessões I
- Direito Comercial I
- Filosofia do Direito e Metodologia Jurídica I
- Direito Processual Civil III
- Direito Internacional Privado I

Obrigatórias:
- Direito da Família e das Sucessões II
- Direito Comercial II
Optativas: *
- Contencioso Administrativo e Tributário
- Contratos Privados
- Contratos Públicos
- Direito da União Europeia II
- Direito Policial
- Direito Processual Penal II
- Justiça Constitucional

*entre as quais se escolhe obrigatoriamente 3
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As Atividades da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa do Porto tiveram início em 1978, 

sendo esta a primeira Universidade do Porto com o Curso de Direito. A mesma pauta-se por formar alunos 

com um grande grau de excelência e pelo acompanhamento regular que é dado aos mesmos.

LOCALIZAÇÃO: Rua de Diogo Botelho 1327, 4169-005 SITE OFICIAL: https://fd.porto.ucp.pt/pt-pt/licenciatura-em-direito 

CONTACTOS DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES: E-mail: fducp.ae@gmail.com | Facebook: https://pt-pt.facebook.com/fducp.ae/

Reflexo do empenho que coloca na qualidade do ensino, a Escola do Porto da Faculdade de Direito obteve 

a melhor classificação a nível nacional no parâmetro da empregabilidade dos seus licenciados, na última 

avaliação das universidades portuguesas, e continua a honrar essa distinção, todos os anos, com taxas 

de empregabilidade da ordem dos 95%.

Equivalências

1º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Introdução ao Estudo do Direito
- Introdução ao Direito Público
- Introdução ao Direito Privado
- Mundividência Cristã
- Opcional Não Jurídica

Obrigatórias:
- Direito Constitucional
- Teoria Geral da Relação Jurídica
- Direito da União Europeia
- Técnicas de Estudo, Investigação e Expressão Jurídica
- Opcional Não Jurídica

2º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Administrativo
- Direito Internacional Público
- Direito Penal
- Direitos Fundamentais
- Opcional Jurídica ou Não Jurídica

Obrigatórias:
- Direito das Obrigações
- Direito da Família
- Formas Especiais do Crime
- Direitos Reais
- Opcional Jurídica ou Não Jurídica

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
DO PORTO (UCP PORTO)

FACULDADE DE DIREITO

AAFDL | GUIA ALMEIDA GARRET 2022

22



3º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Comercial
- Direito Fiscal
- Direito Processual Civil
- Cumprimento e Não Cumprimento das Obrigações

Obrigatórias:
- Direito Processual Administrativo
- Direito das Sociedades Comerciais
- Direito do Trabalho - Relações Individuais
- Direito das Sucessões
- Direito Processual Penal

4º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Practicum de Processo Civil
- Practicum de Processo Penal
- Processo Executivo e dos Recursos
- Practicum Interdisciplinar
- Relações Privadas Internacionais
- Direito do Trabalho - Relações Coletivas; ou B) Contratos 
Públicos; ou C) Consequências Jurídicas do Crime*

Obrigatórias:
- Regimes Jurídicos Internacionais
- Opcionais Jurídicas/ Seminários

*A escolha entre cada uma das unidades curriculares indicadas nas alíneas A), B), C), é da preferência do aluno, sendo obrigatório escolher 
uma destas unidades curriculares e figurando implicitamente as demais na oferta das opcionais jurídicas.
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A Universidade do Minho, fundada no ano de 1973, está localizada no Norte de Portugal, com campus na 
cidade de Braga e de Guimarães.

A Escola de Direito encontra-se no campus de Braga, a terceira maior cidade portuguesa, e embora a 
licenciatura em Direito da Universidade do Minho tenha sido criada em 1993, a partir de 2009 a Escola de 
Direito passou a ocupar um edifício novo, no Campus de Gualtar. Esta foi a terceira licenciatura em Direito 
pública criada em Portugal.

Esta escola inclui: uma sala de atos, dois auditórios, quatro salas de aulas de seminário, uma sala de 
simulação de audiências, a biblioteca de Direito, a biblioteca Salgado Zenha, o centro de documentação do 
CeJur, sala de investigadores, as instalações dos órgãos de gestão e serviços administrativos, os gabinetes 
dos docentes, as associações estudantis – Elsa Uminho e AEDUM - e o CEJUR.

O CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho - é uma associação privada sem fins lucrativos, que tem 
como associados, entre outros, a Universidade do Minho, a Associação Industrial do Minho e o Município de 
Braga. Foi criado em 1993 e tem por objetivo desenvolver os estudos jurídicos promovendo as iniciativas 
que entender mais convenientes, entre elas: grupos de estudo, trabalhos de investigação e realização de 
conferências e seminários.

LOCALIZAÇÃO: Campus de Gualtar, 4710-057 Braga EMAIL: sec@direito.uminho.pt SITE OFICIAL: www.direito.uminho.pt
SITE DA ASSOCIAÇÃO: http://aedum.com/

EQUIVALÊNCIAS

1º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Introdução ao Estudo do Direito
- História do Direito
- Direito Constitucional
- Economia Política
- Filosofia Política

Obrigatórias:
- Introdução ao Estudo do Direito
- História do Direito
- Direito Constitucional
- Finanças Públicas
- Opção I:

- Direito Comparado
- Direito das Pessoas
- Direito da Organização Administrativa
- Alemão Jurídico
- Inglês Jurídico

UNIVERSIDADE DO MINHO (UMINHO)
ESCOLA DE DIREITO
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2º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Teoria Geral do Direito Civil
- Direito Administrativo
- Direito Internacional Público
- Opção II:

- Direito do Ambiente
- Direito da Responsabilidade Civil
- Direito Económico
- Criminologia
- Teoria Geral do Processo
- Alemão Jurídico
- Inglês Jurídico

Obrigatórias:
- Teoria Geral do Direito Civil
- Direito Administrativo
- Direitos Fundamentais
- Direito da União Europeia
- Direito Fiscal I

3º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito das Obrigações
- Direito Penal I
- Direito Processual Civil - Declaratório
- Direitos Reais
- Direito Fiscal II

Obrigatórias:
- Direito das Obrigações
- Direito Penal I
- Direito Processual Civil - Declaratório
- Direito Processual Administrativo

4º ANO
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Obrigatórias:
- Direito Comercial
- Direito da Família e Sucessões
- Direito do Trabalho
Optativas:
- Direito Penal II
- Direito Processual Civil - Executivo

Obrigatórias:
- Direito Comercial
- Direito da Família e Sucessões
Optativas:
- Metodologia do Direito
- Direito Internacional Privado
- Direito Processual Penal
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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 à 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 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

NOVA SCHOOL OF LAW
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JOÃO FALCÃO:

«Frequentei o programa Almeida Garrett durante o 1o semestre do 3o ano, na Universidade Católica Portuguesa, em 

Lisboa. 

De toda a experiência apenas tenho coisas positivas a dizer. Existe uma relação próxima com os professores, 

o ambiente nas aulas é extremamente calmo e há realmente uma preocupação em que os alunos aprendam e 

obtenham bons resultados.

Não senti que o ensino fosse mais acessível, a exigência é igualmente elevada, mas consegui sair da UCP com boas 

classificações, o que me deu um sentimento de recompensa por todo o esforço.

Consegui obter equivalência a todas as cadeiras, à parte de Contratos II que acabei por fazer na turma da noite no 

2o semestre.

Sendo os exames obrigatórios a quase todas as cadeiras, não se verifica um ambiente de aulas práticas tão 

competitivo como na Clássica. Há espaço e tempo para participar, colocar dúvidas e levantar as mais variadas 

questões.

Recomendo a experiência de Almeida Garrett a todos os colegas pela possibilidade de diversificação da licenciatura, 

principalmente na Universidade Católica Portuguesa, onde me senti acolhido, tanto pela equipa docente e pelo 

gabinete de erasmus e relações internacionais da faculdade, como pelos colegas e até amigos que acabei por fazer 

durante o período de mobilidade.»

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA - LISBOA





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 fazer- se 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) Fomentandoamobilidadenacionalnoensinosuperior;

 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) Reforçararealizaçãopessoal,acoesãosocial,acidadaniaactiva e a cidadania nacional;

 c) Promover A Criatividade,a competitividade empregabilidade;

 d) Aumentaraparticipaçãonaaprendizagemaolongodavida;

 e) Promover a aprendizagem e a cultura portuguesa;

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

REGULAMENTO DO PROGRAMA ALMEIDA 
GARRETT 2014/2015
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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.

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.

AAFDL | GUIA ALMEIDA GARRET 2022
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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 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.

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.
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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. 

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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CONTACTOS
GERI: erasmus@fd.ulisboa.pt

VOGAL DE ERASMUS: erasmus@aafdl.pt
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