MESTRADO
DIREITO E SEGURANÇA

O Mestrado em Direito e Segurança visa proporcionar um conhecimento aprofundado das questões atinentes
à Segurança em diferentes domínios: político, geoestratégico, militar, económico e jurídico. Trata-se de uma
abordagem interdisciplinar pela necessidade de encarar a Segurança como exigindo uma resposta global. A
importância deste mestrado reside na verificação de que as ameaças crescentes no domínio da segurança
dos Estados e dos cidadãos – o seu aumento sem precedentes sobretudo decorrente do terrorismo, da
criminalidade organizada, dos conflitos violentos, de entre muitas outras – colocam uma série de desafios à
legalidade e à legitimidade da ação dos poderes públicos, concluindo-se que hoje, mais do que nunca, a
segurança está intrinsecamente ligada à democracia, à cidadania, ao desenvolvimento, por isso sendo uma
tema crucial da Comunidade Internacional, dos Estados e dos Cidadãos.

OBJETIVOS
O objetivo geral é o de se ministrar uma formação
especializada sobre matérias de Direito e
Segurança, numa ótica multidisciplinar, mas
integrada. Mas há também objetivos específicos:
compreender, sob um prisma geoestratégico, os
desafios que a nova configuração internacional traz
para a segurança individual e coletiva dos Estados;
analisar a conceção de uma ordem jurídica
internacional e regional destinada a fazer face aos
novos desafios impostos pela criminalidade
organizada e pelo uso da força; promover
discussões aprofundadas sobre a segurança como
direito fundamental e como limite de outros direitos
fundamentais à luz da Constituição portuguesa;
conhecer aprofundadamente o exercício do ius
puniendi nos crimes contra a segurança e
preservação do Estado de Direito Democrático;
analisar a ordem jurídica interna e as respostas
institucionais delineadas para o domínio específico
da segurança nacional no âmbito das forças
armadas, das forças policiais e dos serviços de
informações; perceber o funcionamento do
processo criminal enquanto instrumento essencial à
aplicação da justiça penal; avaliar a importância de
outros sistemas de segurança comunitária, como a
proteção civil, a cibersegurança ou a segurança
privada, na difusão dos sentimentos de segurança.

COORDENAÇÃO

Jorge Bacelar Gouveia
Armando Marques Guedes
Sofia Santos
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, 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.

DESTINATÁRIOS
Todos os licenciados que queiram aprofundar os
seus conhecimentos nesta área, sendo certo que a
segurança se apresente como um domínio
interdisciplinar que interessa a múltiplas formações
científicas do ensino superior. Possibilidade de
tempo integral ou parcial.

PROGRAMA
1º SEMESTRE
UNIDADES CURRICULARES

ECTS

OBSERVAÇÕES

Direito Europeu da Segurança

5

Obrigatória

Direito Internacional da Segurança

5

Obrigatória

Metodologia da Investigação Científica

5

Obrigatória

Segurança Comunitária e Proteção Civil

5

Obrigatória

Segurança Interna e Direito Policial

5

Obrigatória

Segurança, Estado e Constituição

5

Obrigatória

ECTS

OBSERVAÇÕES

Cibersegurança

5

Obrigatória

Defesa Nacional e Direito Militar

5

Obrigatória

Investigação Criminal

5

Obrigatória

Produção de Informações

5

Obrigatória

Segurança e Globalização

5

Obrigatória

Segurança Privada

5

Obrigatória

2º SEMESTRE
UNIDADES CURRICULARES

ECTS
120

VAGAS
30 vagas

HORÁRIO
Pós-Laboral

PROPINAS
Total: 4000€
2800€ Propina anual da parte escolar
1.200€ Parte não escolar (dissertação), um ano
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