MASTER IN
INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW
MESTRADO
DIREITO INTERNACIONAL
E EUROPEU

Especialização no domínio do Direito de um mundo transnacional e globalizado em múltiplas esferas e de
múltiplas formas e, por isso, menos centrado nas clássicas questões de direito internacional público do que
nas questões ligadas à internacionalização dos negócios e das relações jurídicas do trato privado/público
transnacional, por um lado; e por outro, nas questões relativas ao (des)respeito dos direitos humanos.
A integração europeia faz parte desta nova geopolítica e por isso aqui se analisam vários domínios do Direito
da União Europeia como a liberdade de circulação de pessoas ou o sistema jurisdicional europeu.
Operating within an increasingly transnational and globalized world requires legal knowledge that today is less
focused on classical issues of public international law, and more on areas that focus on issues related to the
internationalization of businesses and private/public transnational legal relationships, as well as human rights,
humanitarian law and new developments in international criminal law. European integration is part of the new
geopolitical environment. This explain the focus of the master’s on several areas of European Union law such
as the freedom of movement of people and the European jurisdictional system.

OBJECTIVOS | GOALS
Desenvolvimento dos conhecimentos adquiridos na
licenciatura em estudos jurídicos nas áreas do
direito internacional e do direito da União Europeia,
com aprofundamento de diversos aspetos
especiais de ambos, incluindo a sua interação
multinível, designadamente no domínio da tutela dos
direitos humanos. Desenvolvimento da capacidade
de investigação científica. Preparação para a vida
profissional.
Building on the knowledge acquired in the bachelor
degree in the fields of international law, this master
in Law develops topics of both areas of law, including
their multi-layered interaction, namely in the area of
the protection of human rights. Development of skills
in scientific research. Preparation of students for
their professional life.

DESTINATÁRIOS | WHO IS IT FOR
Licenciados em Direito ou noutras ciências sociais
que desejem aprofundar os seus conhecimentos em
Direito Internacional e em Direito da União Europeia.
Graduates in Law or in other social sciences who
wish to deepen their knowledge in International Law
and in European Union Law.

COORDENAÇÃO | COORDINATION

Francisco Pereira Coutinho
O Mestrado em Direito - Internacional e Europeu oferece uma oportunidade de aprofundar os
estudos jurídicos numa área que se torna cada vez
mais indispensável considerando o Mundo que se
globalizou, em que as barreiras nacionais vão
perdendo importância. Só um jurista familiarizado
com os diversos domínios, progressivamente mais
vastos, do Direito Internacional e do Direito da União
Europeia é capaz de enfrentar com êxito os
desafios teóricos e práticos que se lhe colocam.
The Master’s in International and European Law
offers students the opportunity to expand on their
legal knowledge in an area that is becoming
increasingly essential considering the world’s
globalization, in which national boundaries are losing
importance. It is crucial for a lawyer to be familiar
with the diverse and increasingly vast areas of
International Law and European Union Law, in order
to successfully address the theoretical and practical
challenges they face.

PROGRAM | PROGRAM
1º SEMESTRE | 1st SEMESTER
UNIDADES CURRICULARES
COURSES

ECTS

OBSERVAÇÕES
OBSERVATIONS

Metodologia da Investigação Jurídica | Legal Methodology

8

Diplomatic and Consular Law

6

Elective

International Economic Law

4

Elective

Legal English

4

Elective

Direito Europeu do Asilo e da Imigração

6

Opção

Direito Internacional Privado

6

Opção

Law and Technology

6

Elective

Industrial Property Law

6

Elective

Direito Europeu do Mar

4

Opção

Os Tribunais Internacionais e o Mar

4

Opção

Direito Internacional do Mar e Direito Marítimo

4

Opção

Direito Europeu da Segurança

5

Opção

Direito Internacional da Segurança

5

Opção

Obrigatória | Mandatory

2º SEMESTRE | 2nd SEMESTER
UNIDADES CURRICULARES
COURSES

ECTS

OBSERVAÇÕES
OBSERVATIONS

Data Protection and Management Law

6

Elective

International Tax Law

6

Elective

Moot Courts

4

Elective

Direito da Concorrência

6

Opção

Direito do Comércio Internacional

6

Opção

Investment Arbitration

4

Elective

International Commercial Arbitration

6

Elective

Processo Civil Europeu

4

Opção

Direito Internacional Humanitário

4

Opção

As disciplinas opcionais são meramente indicativas.
Elective courses are mere suggestions.

ECTS

120

DESCONTO
DISCOUNT

*25%

VAGAS | ENTRIES

100 Mestrado em Direito
100 Master in Law

HORÁRIO | TIMETABLE
Diurno | Daytime

PROPINAS* | FEES*

Total: 6.200€
4.200€ Propina anual da parte escolar | Annual fee of the taught part
2.000€ Parte não escolar (dissertação), um ano| Non-taught part (dissertation), one year

*Desconto 25% aos primeiros 20 inscritos (total 4.650€) *25% Discount for the first 20 enrolments (total 4.650€)

Divisão Académica +351 213 847 447/57 direito.internacional@fd.unl.pt

