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MESTRADO EM DIREITO E SEGURANÇA
MASTER’S IN LAW AND SECURITY

O sucesso do Mestrado em Direito e
Segurança deve-se à combinação de três
características que o tornam único no
panorama nacional do ensino universitário:
interdisciplinaridade dos saberes, qualidade
dos docentes e diversidade das saídas
profissionais que proporciona. O êxito deste
curso também se evidencia no facto de
ser neste momento ministrado noutras
instituições universitárias lusófonas, no
Brasil, Angola e Moçambique, nas quais
providenciamos apoio científico-pedagógico
na sua consecução.
Este ciclo tem a duração de quatro
semestres e tem por finalidade ministrar
uma formação especializada em
matérias de Direito e Segurança, numa
óptica multidisciplinar, conferindo um
Diploma de Pós-Graduação (1ª fase)
e, simultaneamente, proporcionar as
condições de aproveitamento escolar como
requisito para a continuação dos estudos
com vista à obtenção do grau de “Mestre
em Direito e Segurança” (2ª fase). O 1º
e o 2º semestres (180 horas letivas) são
constituídos por 12 unidades curriculares
obrigatórias ( Segurança e Globalização;
Direito Internacional da Segurança; Direito
Europeu da Segurança; Segurança, Estado
e Constituição; Defesa Nacional e Direito
Militar; Segurança Interna e Direito Policial;
Produção de Informações; Investigação
Criminal; Segurança Comunitária e Proteção
Civil; Cibersegurança; Segurança Privada;
Metodologia da Investigação Científica),
incluindo seminários e conferências. Os 3º e
4º semestres são destinados à elaboração
da dissertação de mestrado, período em que
se privilegia uma forte ligação com o trabalho
desenvolvido pelo aluno no âmbito do centro
de investigação da Nova Direito, o CEDIS.
Dissertação de Mestrado em Direito e Segurança de Rodrigues Lapucheque. julho 2014
Master’s Dissertation in Law and Security. July 2014

The success enjoyed by the Master’s in
Law and Security is due to a combination
of three features that make it unique in the
national panorama of university education:
the interdisciplinary nature of knowledge,
the quality of the lecturers, and the diverse
career opportunities it provides. The success
of this course is also reflected in fact that it
is currently being taught in other Portuguese
speaking universities in Brazil, Angola and
Mozambique, where we provide scientific and
pedagogical support to make this possible.
This cycle lasts for four semesters and
aims to deliver specialised training in
matters related to law and security from
a multidisciplinary perspective, conferring
a Postgraduate Diploma (1st phase) and,
simultaneously, providing the conditions for
academic achievement as a requirement for
further studies, with a view to obtaining the
“Master’s in Law and Security” (2nd phase).
The 1st and 2nd semesters (180 teaching
hours) are made up of 12 compulsory
courses (Security and Globalization;
International Security Law; European Security
Law; Security, State and Constitution;
National Defence and Military Law; Home
Security and Police Law; Intelligence; Criminal
Investigation; Safety and Civil Defence;
Cybersecurity; Private Security; Methodology
of Scientific Research), including seminars
and conferences. The 3rd and 4th semesters
are focussed on the Master’s dissertation,
and this period boasts a strong link to the
work carried out by the student at CEDIS, the
research centre of Nova Law School.

3º CICLO DOUTORAMENTOS
3rd CYCLE DOCTOR
DOUTORAMENTO EM DIREITO
PhD IN LAW
O 3.º Ciclo em Direito da Nova Direito foi
distinguido com o estatuto de Programa de
Doutoramento da Fundação para a Ciência
e Tecnologia. Temos oito bolsas de iniciação
à investigação para atribuir aos melhores
candidatos, e bolsas de doutoramento para
os cinco candidatos que posteriormente
completem com melhores classificações
a primeira fase do doutoramento. Este
financiamento aplica-se aos próximos quatro
cursos de 3.º Ciclo (doutorandos que iniciarem
os seus estudos na nossa Faculdade entre
2014 e 2017).
O concurso para a atribuição de bolsas
realizar-se-á imediatamente a seguir ao
apuramento dos candidatos para cada Curso.

O Programa consiste num ciclo de estudos
conducente ao grau de doutor/a em Direito.
Corresponde à obtenção de 240 ECTS
distribuídos pelas disciplinas, ou unidades
curriculares, que integram o curso de
doutoramento (98 ECTS) e pela dissertação
(tese) de doutoramento (142 ECTS).
O Programa tem duas fases: - A 1.ª Fase, com
a duração de três semestres, destina-se à
formação avançada em Ciências Jurídicas,
Metodologia da Investigação Jurídica e
Ciências Contextuais do Direito. Nos dois

18 | NOVADIREITO
18 | NOVADIREITO

The 3rd cycle in Law at Nova Law School
is distinguished with the PhD Programme
status obtained from Fundação para
a Ciência e Tecnologia – FCT (national
funding agency). We have eight introductory
research grants for the best candidates,
and PhD grants for the five candidates that
achieve the best results in the first phase of
the PhD. This funding applies to the next four
3rd cycle courses (PhD students who started
their studies at our Faculty between 2014
and 2017).
The process for the attribution of grants
will begin immediately after the selection of
candidates for each course.

The programme is a study cycle that leads
to the Doctor of Law degree. It corresponds
to a total of 240 ECTS divided between the
subjects or taught units that are part of the
PhD (98 ECTS) and the PhD dissertation/
thesis (142 ECTS).
The programme involves two phases: The
first phase, which is three months long,
focusses on advanced training in legal
sciences, legal research methodology and
contextual sciences of law. During the first
two taught semesters, the PhD student must
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semestres curriculares, o/a doutorando/a
deve completar um conjunto de disciplinas,
obtendo a aprovação em todas as disciplinas
com uma classificação média mínima de 16
valores (mínimo de 68 ECTS). No terceiro e
último semestre da 1.ª Fase, deve requerer a
designação de orientador/a e a aprovação
da especialidade do doutoramento e da
programação individual da investigação,
efetuar uma comunicação no SPEED (10 ECTS)
e apresentar e discutir publicamente o projeto
da sua dissertação (20 ECTS).
A 2.ª Fase, com a duração de cinco semestres,
destina-se à investigação e elaboração da
dissertação (142 ECTS).

complete a set of subjects, passing them
with an average of 16 (minimum of 68 ECTS).
In the third and final semester of the first
phase, students should find a supervisor;
gain approval for their PhD specialisation and
individual research programme; give a talk at
a SPEED (permanent seminar on the state
and study of law) (10 ECTS) and present and
publicly discuss their dissertation project (20
ECTS).
The second phase, which lasts for five
semesters, focusses on research and writing
a dissertation (142 ECTS).

OBJETIVOS
EDUCATIVOS

EDUCATION
OBJECTIVES

O objetivo geral do curso de doutoramento
da Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa é o de formar investigadores,
professores e profissionais nas várias áreas
do Direito. Para isso serão prosseguidos os
seguintes objetivos específicos:

The main goal of the Doctorate Programme
is to train researchers, lecturers and
professionals in all legal fields. Its specific
aims are:

a) Compreender de uma forma integrada e o
ordenamento jurídico nas suas diversas áreas;

b) To encourage a multidisciplinary approach
to legal science;

b) Incentivar a reflexão sobre o Direito, também
orientada pelos métodos, conceitos e teorias
de outros saberes, nomeadamente as ciências
económicas, político-sociais e histórico-culturais;
c) Fomentar a discussão interdisciplinar e os
estudos em áreas de fronteira entre o Direito e
os restantes saberes;
d) Incentivar a integração e interação na
comunidade académica nacional e internacional;
e) Familiarizar os estudantes com as novas
tecnologias da comunicação na recolha,
heurística, tratamento e apresentação
dos dados;
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a) To allow an understanding of the law in all
its branches;

c) To develop interdisciplinary theory and
practice;
d) To promote a fruitful dialogue with the
legal community, as well as an interaction
with academic institutions from other
countries;
e) To familiarise students with new
technologies and research techniques;

Dia da Nova: Imposição das Insígnias ao Doutor Gildo Espada, 1º Doutoramento em Direito em Moçambique
Nova’s Day: The Conferring of Insignia on Dr. Gildo Espada

f) Desenvolver competências como a
comunicação científica (nomeadamente,
através da apresentação e redação de projetos
e artigos científicos), a capacidade de construir
e executar, de forma metódica e orientada, um
projeto pessoal de investigação suscetível de
conduzir a resultados originais, a capacidade
de delinear e gerir projetos de investigação que
envolvam o trabalho em equipa;
g) Incentivar atitudes de cooperação que
favoreçam a investigação científica em equipa
e, sempre que possível, em ligação com
outras instituições, nacionais e internacionais,
quebrando uma certa tradição de excessivo
isolamento da investigação jurídica.

f) To develop scientific interchange with
view to the presentation of original research
projects to be completed individually or as
part of a team;
g) To encourage participation in collective
research projects and favour connections
with national and international academic
institutions as a way to end the isolation
of which legal research has
traditionally suffered.

REQUISITOS

REQUIREMENTS

a) Titulares do grau de mestre
ou equivalente legal;

a) Holders of a master’s degree
or legal equivalent;

b) Detentores de um currículo escolar, científico
ou profissional especialmente relevante que
seja reconhecido pelo Conselho Científico como
atestando capacidade equivalente à dos
titulares do grau de mestre.

b) Holders of a specially relevant academic,
scientific or professional curriculum
recognized by the Scientific Board as
denoting equivalent capabilities to those
holding a master’s degree.
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