DOUTORAMENTO EM DIREITO
E SEGURANÇA
PhD IN LAW AND SECURITY

O Direito e a Segurança representam um
domínio científico emergente em Portugal,
nele se proporcionando um cruzamento de
diversos saberes da máxima importância
no contexto atual — nacional e internacional
— em que uma Cultura de Segurança se
afigura essencial à afirmação do Estado
de Direito Democrático. O presente 3.º
Ciclo de Estudos em Direito corresponde
à consolidação de uma experiência já
apreciável de ensino e investigação
não apenas no Mestrado em Direito e
Segurança, como também nos trabalhos
desenvolvidos no âmbito do CEDIS — Centro
de Investigação & Desenvolvimento em
Direito e Sociedade da Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa.
O Doutoramento em Direito e Segurança
integra duas fases: a realização de um
curso de doutoramento ( 90 ECTS) e a
elaboração de uma tese original ( 150 ECTS)
e especialmente produzida para a obtenção
do grau de Doutor em Direito e Segurança .

OBJETIVOS
EDUCATIVOS
Os primeiros dois semestres deste ciclo
organizam-se em torno da aquisição de
competências e saberes nesta área do
conhecimento, de forma a possibilitar

Law and security represent an emerging
scientific field in Portugal, providing an
intersection of different knowledge strands
that are particularly important in the current
climate (national and international), where
a culture of security is vital to the assertion
of the democratic rule of law. This 3rd
cycle of law studies consolidates already
considerable experience of learning and
research, not only in the Master’s in Law and
Security, but also in the work carried out at
the CEDIS — the Centre for Research and
Development in Law and Society of Nova
Law School.
The PhD in Law and Security includes two
phases: completing a PhD course (90 ECTS)
and writing an original thesis (150 ECTS),
produced for the purpose of obtaining the
PhD in Law and Security.

EDUCATIONAL
OBJECTIVES
The first two semesters of this cycle are
focussed on the acquisition of skills and
knowledge in this area of study, so as to
allow for solid research work within the

um trabalho de investigação sólido e
enquadrado nas problemáticas teóricas
das disciplinas estruturantes do curso.
As unidades curriculares que se propõe são
compostas por seminários centrados em
temas que se consideram relevantes para
a formação dos alunos, salvaguardando-se
a flexibilidade dos temas específicos
a abordar. Durante este 1º ano, as unidades
curriculares concentram-se no que
poderíamos designar por núcleo teórico duro
do curso. Os restantes 6 semestres serão
integralmente dedicados ao trabalho de
investigação conducente à tese
de doutoramento. Estes 6 semestres
parecem ser o tempo adequado a um
trabalho de investigação, que se distribui
pela frequência de centros de investigação
e pela consulta de materiais obtidos. Os 8
semestres que compõem este ciclo estão
pensados para estudantes a tempo integral
e regime presencial.

framework of the theoretical issues of the
course structure credits. The proposed
courses consist of seminars concentrating on
issues considered relevant to the student’s
education, while safeguarding the flexibility
of the specific topics to be addressed.
During this first year, the courses focus on
what might be called the theoretical core
of the course. The remaining six semesters
will be entirely dedicated to research work
leading to a PhD thesis. These 6 semesters
seem to be the appropriate amount of time
for research work, which is spent between
research centres and consulting the material
obtained. The 8 semesters that make up this
cycle are designed for full-time students
on a residency basis.

REQUISITOS

REQUIREMENTS

a)Titulares do grau de mestre ou equivalente
legal;

a) A Master’s degree or legal equivalent;

b) Detentores de um currículo escolar,
científico ou profissional especialmente
relevante que seja reconhecido pelo
Conselho Científico da Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa como
atestando capacidade equivalente
à dos titulares do grau de mestre.
c) Detentores de um currículo científico,
académico e profissional que ateste
capacidade para a preparação para
o doutoramento, precedendo apreciação
curricular.
d) Titulares de uma licenciatura obtida
no quadro anterior ao Processo de Bolonha,
que seja considerada como atestando
capacidade para a admissão à preparação
de doutoramento.
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b) Students with a notable academic,
scientific or professional curriculum
recognised by the Scientific Board of
the Law Faculty of Nova Law School as
demonstrating capacity equivalent to those
students with Master’s degrees.
c) Candidates whose academic, scientific
or professional record shows the ability
to pursue doctoral research.
d) Candidates who have completed
a Bachelor’s degree before the signing
of the Bologna Declaration (1999),
and provided evidence of the ability
to pursue doctoral research.
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