
 

 

MESTRADOS NA NOVA SCHOOL 

OF LAW 



  

 

Candidaturas 

1.ª Fase:  
- Apresentação das candidaturas: 1 a 26 de fevereiro 
- Afixação do edital de colocação: 30 de março 
- Reclamação sobre colocações: 30 de março a 05 abril 
- Matrículas: 06 a 12 de abril 
Aceitam-se candidaturas condicionadas de estudantes que demonstrem poder 
concluir a licenciatura até setembro. 

Bolsas e descontos 

BOLSAS DE MÉRITO:  

- O/as aluno/as cuja média final de ingresso a este Mestrado seja igual ou superior 
a 17 valores (escala 0/20) beneficiam de um desconto de 50% sobre o valor total 
da propina não acumulável com outros descontos; 

- O/as aluno/as cuja média final de ingresso a este Mestrado seja igual ou superior 
a 16 valores (escala 0/20) beneficiam de um desconto de 30% sobre o valor total 
da propina não acumulável com outros descontos; 

- Na fase não letiva são atribuídas três bolsas de mérito (por mestrado ou área de 
especialização): uma que corresponde a uma isenção total do pagamento da 
propina, que será atribuída à melhor classificação da fase curricular, e outras 
duas às segunda e terceira melhores classificações, que serão contempladas 
com uma redução de metade da propina. Para aferir as melhores classificações 
na fase escolar só serão tidas em conta as classificações obtidas na NOVA School 
of Law. Esta bolsa pressupõe a conclusão da fase curricular no tempo devido. 
 

DESCONTO ALUMNI: O/as aluno/as ou ex-aluno/as (de licenciatura, pós-graduação, 
mestrado e doutoramento) com um grau já concluído na NOVA School of Law 
beneficiam de um desconto de 10% sobre o valor da propina, acumulável com o 
desconto financeiro. 
DESCONTO FINANCEIRO: O/as aluno/as que optem por pagar as propinas num 
pagamento inicial único têm um desconto de 5% sobre o valor a pagar. 

 

 

 

 

  



 

MESTRADO EM DIREITO E SEGURANÇA 

 

APRESENTAÇÃO:  

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 o problema da 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 – com 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, à globalização e ao desenvolvimento, sendo, por isso, 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 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 
atentatórios à 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 domínio 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. 



  

HORÁRIO:  

Este curso é lecionado em horário pós-laboral, integralmente em inglês. 

 
COORDENADORES:  
Armando Marques Guedes, Professor Catedrático e Diretor do CEDIS; 
Filipe Pathé Duarte, Investigador Auxiliar. 

 

PLANO CURRICULAR: 

1º ANO (PARTE LETIVA) 

1º SEMESTRE 

- Cybersecurity 
- European Security Law  
- Security, State and Constitution  
- International Security Law  
- Civil Protection, Safety and Community Security  
- Research Methodologies 

 

2º SEMESTRE 

- Security and Globalization (Segurança e Globalização) 
- Research and Crime  
- Intelligence and Strategic Analysis (Produção de Informações)  
- National Defense and Military Law (Defesa Nacional e Direito Militar)  
- Internal Security, Cooperation and Police Law  
- Private Security (Segurança Privada)  

 
2º ANO (PARTE NÃO LETIVA) 

Tese, estágio em instituição nacional ou internacional ou trabalho de projeto – 60 
ETCS (OB) 

 

DURAÇÃO:  

4 Semestres- 120 ECTS 

 

VAGAS:  

30 vagas 

 



 

PROPINAS:  

Propina anual da parte escolar: 3900,00€ 

Parte não escolar (dissertação), um ano: 1000,00€ 

 

TESTEMUNHO: 

Inês Barbosa Caseiro 

“Escolher o Mestrado em Direito e Segurança é olhar para as dinâmicas 
complexas que a Segurança engloba de uma forma multidisciplinar não reservada 
ao Direito, tal como demonstra o plano de estudos, permitindo assim um 
aprofundamento completo de todos estes assuntos. Para além de usufruir de um 
corpo docente excelente, reflete a qualidade da Nova School of Law e do seu 
ensino. Sendo as minhas áreas de interesse a Segurança e Defesa Internacional, não 
poderia ter escolhido melhor seguimento para dar aos meus estudos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MESTRADO EM DIREITO E GESTÃO 

 

APRESENTAÇÃO:  

A visão integrada do Direito e da Gestão é algo crescentemente necessário para 
quem almeja decidir ou apoiar a decisão financeiro-económica. Compreender o 
universo económico em que se situa a advocacia e a consultoria implica a capacidade 
de fornecer informação construída com base em conhecimento especializado 
rigoroso, completo e cada vez mais interdisciplinar. 

O Mestrado em Direito e Gestão da NOVA cria as competências para desenvolver o 
diálogo integrado do universo jurídico com o contexto empresarial. Garante a 
apropriação dos conceitos e das metodologias essenciais da gestão e integra-os no 
saber-pensar, no saber-fazer e no discurso jurídico-empresarial. 

Pelo restrito numerus clausus, a aprendizagem é personalizada, assente nas 
matérias mais relevantes e nas melhores práticas internacionais, não abdicando de 
uma sólida formação conceptual e metodológica, nem do estímulo à autonomia e à 
capacitação do futuro profissional. 

Totalmente ensinado em inglês, combina a excelência, a inovação e a criatividade 
das duas escolas que o oferecem e coordenam, a NOVA School of Law e a Nova SBE. 

A formação oferecida estimula a capacidade de liderança e de apoio às grandes 
operações económicas, permitindo, pela proximidade à prática e às necessidades dos 
empregadores, elevada empregabilidade. 

 

STUDENT PATH:  

O percurso cobre quatro das cinco grandes áreas da Gestão, nomeadamente, 
Finanças, «Marketing», Estratégia e Gestão de Recursos Humanos. A sequência 
Contabilidade — Finanças — Reestruturação Empresarial — Alianças: Integração 
Organizacional, forma a espinha dorsal da componente de Gestão. «Marketing», 
Microeconomia, Concorrência e Regulação, e Negociação cobrem outras áreas que o 
jurista tem de dominar se quiser interagir com sucesso com gestores e restantes 
decisores de grandes empresas. Assim, as disciplinas na área da Gestão são: Business 
Management, Accounting and Corporate Finance, Business Economics e Negotiation 
(Strategy). Todas são lecionadas ao nível de um Mestrado em Gestão Internacional 
cotado no «ranking» do Financial Times, dando particular atenção às necessidades e 
ao «background» de um jovem jurista. 

No domínio jurídico, o núcleo essencial da formação encontra-se em Mergers & 
Acquisitions e Corporate Governance, a que acrescem três caminhos complementares, 
que permitem micro especializações e reforçam a capacidade de compreensão global 
das empresas e dos negócios: (i) Tax; (ii) Financial; e (iii) Contemporary Business. 



 

É ainda oferecida, de forma instrumental, a possibilidade de frequentar a formação 
especializada em Legal English (1º semestre). 

A finalização do processo de aprendizagem promove, num 3º semestre, a crescente 
autonomização do aluno, através da investigação e da análise crítica do sistema 
jurídico-empresarial. É possível a opção quer por uma dissertação, quer por um 
trabalho de projeto, quer por um relatório de estágio. Por forma a garantir 
acompanhamento personalizado e especializado, inicia-se este ano lectivo a 
disponibilização do Law & Management Wheel of Ideas. Partilhado entre a NOVA 
School of Law e a Nova SBE, permite ao aluno escolher o tópico da sua investigação de 
uma prévia lista de temas e de orientadores, permitindo a integração entre o ensino, a 
investigação e a prática, enquanto se acompanha o aluno a gerar investigação com 
autêntico impacto académico e profissional. 

 

COORDENADORES: 
Pedro Caetano Nunes, Professor Associado 

Rita Calçada Pires, Professora Associada 

Vasco Santos, Professor Associado na Nova SBE 

 

PLANO CURRICULAR:  

A componente curricular consiste em 60 ECT, dos quais 24 ECTS de disciplinas 
obrigatórias em Gestão e 12 ECTS em Direito. Os estudantes devem ainda completar 12 
ECTS em disciplinas de opção restrita, completando o percurso com 12 ECTS em 
disciplinas a escolher livremente de entre a oferta nos Mestrados da NOVA School of 
Law (sujeito a disponibilidade).  

 

1º e 2º SEMESTRES (PARTE LETIVA) 

Disciplinas Obrigatórias  

Gestão: 

- Accounting and Corporate 

Finance  

- Business Economics  

- Business Management  

- Negotiation (Strategy) 

Direito: 

- Corporate Governance 

- Mergers & Acquisitions 

 

 
 



  

Disciplinas de Opção Restrita 

Tax: 

- Corporate Tax Law 

- International Tax Law  

- Tax Practice 

Finanças: 

- Financial Instrument Law  

- Risk Management in Financial 

Contracts 

- Fintech 

Contemporary Business: 

- Negotiation (Terms and conditions) 

- Emerging technologies: governance and regulation 

- Business, Human Rights and Sustainability  

- Data Protection and Management Law 

   

  3º SEMESTRE (PARTE DE PESQUISA) 

Tese, estágio em instituição nacional ou internacional ou trabalho de projeto – 

40 ETCS 

DURAÇÃO:  

3 Semestres - 100 ECTS 

 

VAGAS:  

40 vagas. 

 

PROPINAS:  

Propina anual da parte escolar: 4600,00€ 

Parte não escolar (dissertação), um semestre: 1600,00€ 

 

SAÍDAS PROFISSIONAIS:  

Advocacia transacional, Consultadoria, In House-Lawyers e Reguladores. 

 

 

 



 

TESTEMUNHO: 

Ana Carina Duarte 

“O Mestrado em Direito e Gestão está desenhado de forma a dar aos seus alunos 
uma visão dinâmica do Direito, através de conhecimentos de Gestão. A 
complementaridade das duas áreas possibilita que os alunos adquiram 
conhecimentos jurídico-empresariais rigorosos e de excelência. A sua 
multidisciplinariedade e versatilidade permite reunir, num só Mestrado, cadeiras 
orientadas para as áreas de Direito Fiscal, Direito Financeiro e Negócios 
Contemporâneos. Neste sentido, os alunos têm a oportunidade de delinearem o 
seu percurso académico, de acordo com as suas preferências. Este é o Mestrado 
para os que queiram novos desafios e interdisciplinaridade, mas é também para os 
que pretendam estimular as suas capacidades de liderança e de pensamento 
crítico.” 

 

  



  

MESTRADO EM DIREITO  

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO INTERNACIONAL E EUROPEU 
 
 

APRESENTAÇÃO: 

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. 

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. 

 

OBJETIVOS: 

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. 

 

HORÁRIO: 

Este curso é lecionado em horário diurno. 

 

COORDENADOR: 

Francisco Pereira Coutinho, Professor Associado e Subdiretor 

 

 



 

PLANO CURRICULAR:  

Para além da disciplina obrigatória, os estudantes devem completar 32 ECTS em 
disciplinas de opção restrita das aqui elencadas e 20 ECTS em disciplinas de opção 
livre que podem escolher livremente de qualquer disciplina lecionada na NOVA School 
of Law ou de entre as aqui apresentadas. 

 

1º ANO (PARTE LETIVA)  

- Methodology of Legal Research – 8 ETCS (OB) 

- Diplomatic and Consular Law* – 6 ETCS (OP) 

- Legal English* – 4 ETCS (OP) 

- International Economic Law * – 4 ETCS (OP) 

- Data Protection and Management Law* – 6 ETCS (OP) 

- Competition Law* – 6 ETCS (OP) 

- International Commercial Law* – 6 ETCS (OP) 

- International Tax Law* – 6 ETCS (OP) 

- International Humanitarian Law* – 6 ETCS (OP) 

- Moot Courts* – 4 ETCS (OP) 

- Transitional Justice* – 4 ETCS (OP) 

- Direito Europeu do Asilo e da Imigração – 6 ETCS (OP) 

- Estudos Interdisciplinares (Cinema e Direito) – 4 ETCS (OP) 

- Direito Administrativo Europeu – 4 ETCS (OP) 

*Lecionadas em inglês. 

**A mesma disciplina será lecionada em Português e Inglês. Os alunos optam pela versão que 
pretendem frequentar. 

 

2º ANO (PARTE NÃO LETIVA) 

Tese, estágio em instituição nacional ou internacional ou trabalho de projeto – 60 
ETCS (OB) 

 

DURAÇÃO: 

4 Semestres - 120 ECTS 

 



  

VAGAS: 

100 vagas. Os candidatos serão distribuídos pelas várias áreas de especialização 
(Direito Internacional e Europeu, Direito e Tecnologia, Direito Social e da Inovação). 
Aceitam-se candidaturas condicionadas de estudantes que demonstrem poder 
concluir a licenciatura até setembro. 

 

PROPINAS: 

Propina anual da parte escolar: 4200,00€ 

Parte não escolar (dissertação), um ano: 2000,00€ 

 

EMPREGABILIDADE: 

Os alunos do Mestrado em Direito Internacional e Europeu podem seguir a sua 
carreira profissional em escritórios de advogados, instituições europeias, empresas 
transnacionais, organizações internacionais, organizações não governamentais e 
serviço diplomático e consular. 

  

TESTEMUNHO: 

Afonso Carvalho  

"O Mestrado em Direito Internacional e Europeu é construído a partir de um 
plano curricular focalizado nas questões do presente e do futuro. Conta com um 
leque variado de cadeiras tanto de Direito Internacional e de Direito Europeu - bem 
como relativas à Economia, Segurança ou Diplomacia -, sendo muitas delas de cariz 
optativo, permitindo a cada mestrando de seguir e aprofundar um percurso 
académico mais direcionado aos seus interesses e ambições. Da mesma forma, 
dispõe de um método de avaliação dinâmico e abre a possibilidade a cada aluno de 
realizar a dimensão não-letiva de forma flexível: tese, estágio ou projeto." 

 

  



 

MESTRADO EM DIREITO E MERCADOS FINANCEIROS 

 

APRESENTAÇÃO: 

O Mestrado em Direito e Mercados Financeiros é o produto de uma parceria 
inovadora que une a NOVA Information Management School (NOVA IMS) e a NOVA 
School of Law. 

Consistentemente classificado pela Eduniversal entre os melhores mestrados da 
Europa Ocidental, o Mestrado em Direito e Mercados Financeiros oferece aos 
estudantes o desafio de um conjunto inovador de disciplinas de direito e finanças, 
oportunidades de conhecer e interagir com as principais instituições financeiras 
portuguesas e europeias, nos setores público ou privado, de ganhar experiência prática 
por via de um estágio numa instituição financeira, e de beneficiar de uma experiência 
internacional numa universidade de topo na Europa e não só, através da associação da 
NOVA School of Law à prestigiada Rede Themis. 

 

OBJETIVOS: 

Este programa tem como objetivo de aprofundar o domínio das matérias dos 
licenciados em direito nas áreas jurídicas com maior incidência nos mercados e 
investimentos financeiros, além de fornecer uma visão global da organização e 
funcionamento do sistema financeiro em geral e dos três principais mercados 
financeiros: a banca, de seguros e o mercado de capitais. O Programa oferece ainda 
aos licenciados em direito uma oportunidade de aquisição de competências de análise 
e avaliação financeira e de identificação das principais estratégias de intervenção nos 
mercados financeiros, visando estimular uma abordagem crítica e interdisciplinar do 
conhecimento, fornecendo aos juristas as ferramentas necessárias para saberem 
enfrentar novos desafios, tomando decisões e resolvendo problemas complexos 
relativos a situações novas. 

 

HORÁRIO: 

Este curso é lecionado em horário pós-laboral. 

 

COORDENADORES: 

Margarida Lima Rego, Professora Associada e Subdiretora 

Joana Farrajota, Professora Convidada 

 



  

PLANO CURRICULAR: 

A componente curricular corresponde a 60 ECTS e é constituída por 10 disciplinas 
obrigatórias (52 ECTS). As restantes 8 ECTS correspondem a disciplinas de opção livre 
que podem ser escolhidas livremente de entre a lista de disciplinas lecionadas nos 
Mestrados da NOVA School of Law.A NOVA School of Law faz parte da THEMIS, uma 
rede que incentiva a internacionalização dos estudantes de mestrado. O certificado 
Themis é atribuído quando os alunos completam um semestre em mobilidade, 
participam no seminário da Themis e fazem um estágio internacional. 

1º ANO (PARTE LETIVA) 

1º SEMESTRE  

- Banking Law – 6 ETCS (OB) 

- Insurance Law – 4 ETCS (OB) 

- Financial Instruments Law – 4 ETCS (OB) 

- Regulation and Supervision of Financial Markets – 4 ETCS (OB) 

- Financial Markets and Investments – 6 ETCS (OB) 

- Principles of Corporate Finance – 6 ETCS (OB) 

2º SEMESTRE  

- Risk Management in Financial Contracts – 6 ETCS (OB) 

- Introduction to Data Analysis – 6 ETCS (OB) 

- Banking and Insurance Operations – 6 ETCS (OB) 

- Regulation and Supervision of Financial Markets – 6 ETCS (OB) 

- Unidade Curricular Optativa – 8 ETCS (OP) 

2º ANO (PARTE NÃO LETIVA) 

Dissertação ou Trabalho de Projeto ou Relatório de Estágio – 60 ETCS (OB) 

 

DURAÇÃO: 

- 4 Semestres 

- 120 ECTS 

VAGAS: 

40 vagas. Aceitam-se candidaturas condicionadas de estudantes que demonstrem 
poder concluir a licenciatura até setembro. 

 



 

PROPINAS: 

Propina anual da parte escolar: 4200,00€ 

Parte não escolar (dissertação), um ano: 2000,00€ 

 

EMPREGABILIDADE: 

O Mestrado visa proporcionar aos licenciados em Direito uma formação 
simultaneamente especializada e abrangente nos mercados financeiros internacionais 
que lhes permita abraçar uma profissão jurídica na banca, nos seguros ou no mercado 
de capitais, pelo exercício de advocacia numa grande sociedade de advogados nos 
departamentos de corporate ou financeiro, prestação de serviços de consultoria ou 
auditoria, ou uma carreira em regulação e supervisão dos mercados financeiros. Sendo 
uma iniciativa ainda recente e sem paralelo no mercado nacional, o Mestrado tem-se 
caracterizado por uma elevadíssima procura da parte dos empregadores, não havendo 
memória de quem o tenha concluído sem emprego à vista. 

 

TESTEMUNHO: 

José Miguel Saraiva 

“O Master's in Law and Financial Markets oferece aos seus mestrandos uma visão 
mais ampla, versátil e integrada do que a generalidade dos mestrados em Direito, 
conjugando de forma ambiciosa o ensino de matérias como direito financeiro, 
finanças empresariais, análise de risco e análise de dados, entre outras. O ponto 
mais positivo deste mestrado é justamente o facto de não limitar o seu escopo a 
um conjunto estrito de matérias, mas sim providenciar a abertura de caminhos que 
a generalidade dos alunos de Direito nunca antes havia explorado. É um ciclo de 
estudos exigente, multifacetado e cada vez mais na moda, que garante aos seus 
alunos uma formação de excelência, internacionalista e com amplo 
reconhecimento por partes dos recrutadores.” 

 

  



  

MESTRADO EM DIREITO E ECONOMIA DO MAR 

 

APRESENTAÇÃO: 

O Mestrado em Direito e Economia do Mar (MDEM) é um programa interdisciplinar, 
único e inovador dedicado ao estudo das questões relacionados com a governação do 
mar. Distinguido internacionalmente como um dos melhores mestrados nesta área a 
nível mundial, será integralmente lecionado em inglês. Consciente de que no mar 
estão dos maiores desafios e oportunidades do planeta para um desenvolvimento 
sustentável reforça assim a sua vocação internacional. 

 

OBJETIVOS: 

O MDEM visa ministrar uma formação especializada em assuntos do mar, numa 
ótica multidisciplinar, mas integrada, um quadro de compromisso com o 
desenvolvimento sustentável. Confere um Diploma de Pós-Graduação (1.ª fase) e, 
simultaneamente, proporciona as condições de aproveitamento escolar como 
requisito para a continuação dos estudos com vista à obtenção do grau de Mestre em 
Direito e Economia do Mar (2.ª fase). 

 

HORÁRIO: 

Este curso é lecionado em horário pós-laboral 

 

COORDENADORES: 

Armando Marques Guedes, Professor Catedrático e Diretor do CEDIS 

Assunção Cristas, Professora Associada 

Vasco Becker-Weinberg, Professor Convidado 

 

PLANO CURRICULAR: 

A componente curricular corresponde a 60 ECTS e é constituída por 14 disciplinas 
obrigatórias 

1º ANO (PARTE LETIVA) 

- The Sea and Maritime Identity – 4 ETCS (OB) 

- Maritime Policies – 4 ETCS (OB) 

- International Law of the Sea and Maritime Law – 4 ETCS (OB) 



 

- Natural Marine Resources and the Economy of the Sea – 6 ETCS (OB) 

- Maritime Security – 4 ETCS (OB) 

- Maritime Law and Civil Liability – 4 ETCS (OB) 

- European Sea Law – 4 ETCS (OB) 

- Economic Models for Maritime Development: from Economics to Law – 4 

ETCS (OB) 

- National and European Financing and Integration of Policies and 

Development – 4 ETCS (OB) 

- Maritime-Portuary Management and Portuary Law – 4 ETCS (OB) 

- Insurance Law – 4 ETCS (OB) 

- Energy Law – 4 ETCS (OB) 

- International Commercial Law – 6 ETCS (OB) 

- International Courts and the Sea – 4 ETCS (OB) 

2º ANO (PARTE NÃO LETIVA) 

Tese, estágio em instituição nacional ou internacional ou trabalho de projeto – 
60 ETCS (OB) 

 

DURAÇÃO: 

4 Semestres - 120 ECTS 

 

VAGAS: 

30 Vagas. Aceitam-se candidaturas condicionadas de estudantes que 
demonstrem poder concluir a licenciatura até setembro. 

 

PROPINAS*: 

Propina anual da parte escolar: 3900,00€ 

Parte não escolar (dissertação), um ano: 1000,00€ 

*Valor sujeito a aprovação do Conselho Geral da Universidade NOVA de Lisboa 

 

 

 



  

TESTEMUNHO: 

Solange Esteves 

“O Mestrado em Direito e Economia do Mar destaca-se pela sua perspetiva 
holística. A inovação e interdisciplinaridade estiveram sempre presentes ao longo 
do curso, mostrando-se assim adequado para alunos provenientes de diferentes 
países, oriundos do setor público ou do privado, recém-licenciados ou trabalhadores 
com experiência na área.  

Na minha opinião, é esta heterogeneidade dos alunos que torna o mestrado 
tão interessante. Este curso é efetivamente um trabalho de equipa, que 
começa com a orientação dos professores e continua com a partilha de 
conhecimento, experiência e entreajuda entre os colegas. Considero que este 
é um mestrado que nos prepara de forma prática para o futuro, para o qual 
será importante todo o conhecimento científico adquirido nas diversas áreas, 
assim como esta partilha e camaradagem. Se alguém tem empenho, 
dedicação e amor pelo mar, independentemente da sua área de formação de 
origem, vai aqui encontrar o seu espaço para crescer e se especializar.” 

 

  



 

MESTRADO EM DIREITO  

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO SOCIAL E DA INOVAÇÃO  

 

APRESENTAÇÃO: 

A NOVA School of Law caracteriza-se pela inovação e pela vanguarda da sua 
oferta de ensino superior. As áreas do Direito Social e da Inovação têm uma 
importância reconhecida. O curso tem como objetivo fundamental proporcionar uma 
visão integrada de um conjunto alargado de matérias no âmbito do Direito do 
trabalho, do Direito da Segurança Social, do Direito migratório e da resolução de 
conflitos e de novos direitos emergentes. A riqueza do Curso está também na 
combinação entre áreas juridicamente sedimentadas e áreas novas, em processos de 
transferência de conhecimento diversos, mas interligados, que visam uma formação 
sólida em domínios cujos desafios são crescentes. 

O curso visa proporcionar aos licenciados em Direito uma formação centrada em 
áreas jurídicas emergentes e em renovação, procurando habilitá-los com as 
ferramentas necessárias ao exercício de uma carreira especializada em diferentes 
áreas profissionais. A estrutura curricular do curso garante uma formação 
interdisciplinar que capacita os juristas à identificação de estratégias e à resolução dos 
problemas cada vez mais complexos que a vasta área do Direito Social e da Inovação 
implicam.  

 

OBJETIVOS: 

- Consolidar e aprofundar os conhecimentos jurídicos de base adquiridos na 
licenciatura, sobretudo nas áreas com ligação mais estreita ao Direito Social e a 
Inovação. 

- Compreender a estrutura e a interligação dos diferentes direitos sociais, 
conhecendo o seu sentido e alcance. 

- Desenvolver a capacidade de investigação científica. 
- Identificar estratégias de negociação laboral e de resolução de conflitos, 

relacionando os domínios laboral, processual, migratório e da segurança social. 
- Conhecer as ferramentas de inovação necessárias a uma boa preparação para a 

vida profissional. 

 

HORÁRIO: 

Este curso é lecionado em horário diurno 

 



  

COORDENADORES: 

José João Abrantes, Professor Catedrático 

Cristina Queiroz, Professora Catedrática 

João Zenha Martins, Professor Associado 

 

PLANO CURRICULAR: 

Para além da disciplina obrigatória, os estudantes devem completar 32 ECTS em 
disciplinas de opção restrita das aqui elencadas e 20 ECTS em disciplinas de opção 
livre que podem escolher livremente de qualquer disciplina lecionada na NOVA School 
of Law. 

 

1º ANO (PARTE LETIVA) 

- Metodologia da Investigação Jurídica – 8 ETCS (OB) 

- Direito do Trabalho em Funções Públicas – 6 ETCS (OP) 

- Direito Social (Direito da Segurança Social) – 6 ETCS (OP) 

- Direito Europeu do Asilo e da Imigração – 6 ETCS (OP) 

- Insolvência – 4 ETCS (OP) 

- Filosofia do Direito – 6 ETCS (OP) 

- Direitos Africanos – 4 ETCS (OP) 

- Processo Penal Especial – 6 ETCS (OP) 

- Direito Processual do Trabalho – 6 ETCS (OP) 

- Estudos Interdisciplinares (Cinema e Direito) – 4 ETCS (OP) 

- Direito da Família e das Crianças – 4 ETCS (OP) 

- Direito das Atividades Não Lucrativas – 4 ETCS (OP) 

- Direito da Energia – 4 ETCS (OP) 

- Direito do Ambiente – 4 ETCS (OP) 

- Introdução à Mediação – 8 ETCS (OP) 

- European Labour Law (Direito do Trabalho Especial) * – 6 ETCS (OP) 

- Life Sciences Law * – 6 ETCS (OP) 

- Data Protection and Management Law * – 6 ETCS (OP) 

- Business, Human Rights and Sustainability * – 6 ETCS (OP) 

- Corporate Governance * – 6 ETCS (OP) 



 

- Negotiation (Terms and Conditions) * – 6 ETCS (OP) 

- Emerging Technologies: Governance and Regulation * – 4 ETCS (OP) 

- International Humanitarian Law * – 6 (OP) 

* Lecionadas em inglês 

 

2º ANO (PARTE NÃO LETIVA) 

Tese, estágio em instituição nacional ou internacional ou trabalho de 
projeto – 60 ETC (OB) 

 

DURAÇÃO: 

4 Semestres - 120 ECTS 

 

VAGAS: 

100 vagas. Os candidatos serão distribuídos pelas várias áreas de especialização 
(Direito Internacional e Europeu, Law and Technology, Direito Social e da Inovação). 
Aceitam-se candidaturas condicionadas de estudantes que demonstrem poder 
concluir a licenciatura até setembro. 

  

PROPINAS: 

Propina anual da parte escolar: 4200,00€ 

Parte não escolar (dissertação), um ano: 2000,00€ 

 

EMPREGABILIDADE: 

O Mestrado em Direito Social e da Inovação visa proporcionar aos licenciados em 
Direito uma formação centrada em áreas jurídicas emergentes e em renovação, 
procurando-se habilitá-los com as ferramentas necessárias ao exercício de uma 
carreira especializada em pessoas coletivas públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, na magistratura, na advocacia ou na investigação científica. A estrutura 
abrangente do curso garante uma formação interdisciplinar que capacita os juristas à 
identificação de estratégias e à resolução dos problemas cada vez mais complexos que 
a vasta área do Direito Social e da Inovação implicam.  

 

 



  

TESTEMUNHO: 

Suzana Rahde Gerchmann 

“Ainda no Brasil, ao olhar as linhas de Mestrado ofertadas pela Nova School of 
Law, não tive dúvidas de que o Mestrado em Direito Social e da Inovação era a mais 
adequada para mim. Essa escolha se deu em função de o curso aliar a teoria do 
Direito aos aspetos práticos e desafios contemporâneos no âmbito social. Foi uma 
decisão acertada, pois a gama de disciplinas ofertadas permite que nós, alunos, 
possamos combinar a área que mais gostamos, incluindo tecnologia, humanidades, 
filosofia e direito laboral. O corpo docente também é excelente, sempre disposto a 
contribuir para o crescimento dos alunos. Não poderia estar mais feliz com a 
escolha!” 

  



 

MESTRADO EM DIREITO FORENSE E ARBITRAGEM 

  

 

APRESENTAÇÃO: 

O Mestrado Forense e Arbitragem é a opção ideal para quem quer seguir as 
tradicionais profissões forenses: advocacia e magistratura. Não só prepara os futuros 
magistrados e advogados para as provas de acesso ao Centro de Estudos Judiciários e 
à Ordem dos Advogados, como aprofunda a sua formação jurídica em áreas chave da 
vida profissional, tanto na sua componente nacional, como na sua componente 
internacional. Por outro lado, o mestrado inclui métodos alternativos de resolução de 
litígios, como a arbitragem e a mediação, ferramentas essenciais no mundo atual e 
futuro da Justiça. O relevo dado ao treino da oralidade e da língua inglesa (cinco 
disciplinas) é também um ponto forte deste Curso. O número limitado de vagas 
permitirá ainda um ensino tutelar, com especial atenção ao percurso individual de 
cada aluno. 

 

OBJETIVOS: 

Os alunos do Mestrado em Direito Forense e Arbitragem são os percursores da 
moderna resolução de litígios. Os estudantes não só aprofundam os seus 
conhecimentos em matérias fundamentais para o exercício de profissões jurídicas, 
como desenvolvem a capacidade para integrar novos saberes, novas realidades e 
novos problemas no quotidiano das várias profissões jurídicas. O Mestrado em Direito 
Forense e Arbitragem permite estruturar de forma consistente várias áreas do saber e 
desenvolver respostas seguras e criativas aos desafios que a sociedade tem colocado 
às profissões jurídicas. 

 

HORÁRIO: 

Este curso é lecionado em horário diurno.  

 

COORDENADORES: 

Mariana França Gouveia, Professora Catedrática e Diretora 

Frederico da Lacerda da Costa Pinto, Professor Associado e Presidente do Conselho 
Pedagógico 

 

 



  

PLANO CURRICULAR: 

 

1º SEMESTRE 

- Insolvência – 4 ETCS (OB) 

- Introdução à Mediação – 8 ETCS (OB) 

- Introduction to Arbitration – 4 ETCS (OB) 

- Prática Processual Civil – 6 ETCS (OB) 

- Providências Cautelares – 4 ETCS (OB) 

- Recursos Civis – 4 ETCS (OB) 

 2º SEMESTRE 

ADVOCACIA  

Obrigatórias: 

- Moot Courts – 4 ETCS 

- Oralidade na Advocacia – 4 ETCS 

- Processo Civil Europeu – 4 ETCS 

- Trabalho Extra-Curricular – 2 ETCS 

Opcionais Restritas: 

- International Commercial Law – 6 ETCS 

- International Commercial Arbitration – 4 ETCS 

- Direito Penal Económico – 6 ETCS 

- Investment Arbitration – 4 ETCS 

- Mediação – Técnicas e Processo – 4 ETCS 

- Direito Civil Avançado – 4 ETCS 

- Direito Constitucional e Europeu – 2 ETCS 

- Direito da Família e das Crianças – 4 ETCS 

- Processo Penal Especial – 6 ETCS 

- Direito das Contraordenações e Sistema Financeiro – 6 ETCS 

- Direito dos Seguros – 4 ETCS 

Opcional Livre: 

Methodology of Legal Research – 8 ETCS 



 

 

MAGISTRATURA 

Obrigatórias:  

- Simulação de Exames de Acesso ao CEJ – 4 ETCS 

- Processo Penal Especial – 6 ETCS 

- Direito da Família e das Crianças – 4 ETCS 

- Direito Civil Avançado – 4 ETCS 

- Direito Penal Avançado – 4 ETCS 

Opcionais Restritas:  

- International Commercial Law – 6 ETCS 

- Investment Arbitration – 4 ETCS 

- Direito Penal Económico – 6 ETCS 

- International Commercial Arbitration – 4 ETCS 

- Mediação – Técnicas e Processo – 8 ETCS 

- Direito das Contra-Ordenações do Sistema Financeiro – 6 ETCS 

- Direito Constitucional Europeu – 2 ETCS 

- Processo Civil Europeu – 4 ETCS 

- Direito dos Seguros – 4 ETCS 

Opcional livre:  

- Methodology of Legal Research – 8 ETCS 

3º SEMESTRE  

Tese, estágio em instituição nacional ou internacional de resolução de 
conflitos ou trabalho de projeto – 30 ETCS (OB) 

 

DURAÇÃO: 

4 Semestres - 90 ECTS 

 

VAGAS: 

45 VAGAS. Aceitam-se candidaturas condicionadas de estudantes que demonstrem 
poder concluir a licenciatura até setembro. 



  

PROPINAS: 

Propina anual da parte escolar: 4600,00€ 

Parte não escolar (dissertação), um semestre: 1300,00€ 

 

TESTEMUNHO: 

Catarina Carvalho 

"O Mestrado em Direito Forense e Arbitragem é com toda a certeza um 
momento fulcral e fundamental na minha formação académica e pessoal. Um 
Mestrado inovador e dinâmico, que combina o rigor com a liberdade e a 
flexibilidade para que cada um desenvolva as competências que considera mais 
importantes para o futuro profissional que ambiciona: na advocacia, na 
magistratura ou em qualquer outra carreira. Um mestrado lecionado por 
profissionais de excelência dispostos a partilhar os mais notáveis conteúdos e 
conhecimentos. Um mestrado que nos motiva a analisar todas as situações com 
espírito crítico, responsabilidade, consciência e autonomia. Um mestrado que nos 
prepara e nos desafia a ser, também nós, profissionais de excelência." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESTRADO EM DIREITO  

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO E TECNOLOGIA 

 

APRESENTAÇÃO: 

O Mestrado em Direito e Tecnologia faz parte da estratégia da NOVA School of Law 
de estar na vanguarda do ensino do direito, de formar para a Economia 4.0, digital, 
internacional, responsável e sustentável. O curso destina-se a preparar juristas para as 
áreas mais avançadas da tecnologia (inteligência artificial, robótica, blockchain), com 
uma oferta de disciplinas muito diversificada, desde a proteção e gestão de dados, a 
propriedade intelectual, os contratos digitais e a cibersegurança até aos desafios de 
governance e regulação, fintech e programação para juristas. O curso tem também 
conteúdos relacionados com negócios e empreendedorismo, incluindo Startup 
Lifecycle, assim como conteúdos de gestão empresarial e enquadramento fiscal. 

 

OBJETIVOS: 

Formar juristas para a Economia Digital, com conhecimento do que é a realidade 
tecnológica, do seu enquadramento ético e legal e do impacto económico e social da 
inovação. Juristas preparados para apoiar as empresas tecnológicas nas várias 
dimensões da sua atividade, para aconselhar na regulamentação de ideias inovadoras 
ou para desenvolver estruturas empresariais de vanguarda nas áreas tecnológicas.  

 

HORÁRIO: 

Este curso é lecionado em horário diurno.  

 

COORDENADORES: 

Jorge Morais Carvalho, Professor Associado 

Miguel de Azevedo Moura, Professor Auxiliar 

Fabrizio Esposito, Professor Auxiliar 

 

PLANO CURRICULAR: 

Para além da disciplina obrigatória, os estudantes devem completar 32 ECTS em 
disciplinas de opção restrita das aqui elencadas e 20 ECTS em disciplinas de opção 
livre que podem escolher livremente de qualquer disciplina lecionada na NOVA School 
of Law.  



  

1º ANO (PARTE LETIVA) 

- Methodology of Legal Research – 8 ETCS (OB) 

- Intellectual Property Law – 6 ETCS (OP) 

- Law & Technology – 6 ETCS (OP) 

- Programming – 6 ETCS (OP) 

- Startup Life Cycle – 6 ECTS (OP) 

- Emerging Technologies: Governance and Regulation – 4 ETCS (OP) 

- Data Protection and Management Law – 6 ETCS (OP) 

- Digital Contracts – 6 ETCS (OP) 

- Competition Law – 6 ETCS (OP) 

- International Commercial Law – 6 ETCS (OP) 

- International Tax Law – 6 ETCS (OP) 

- Fintech – 4 ETCS (OP) 

- Life Sciences Law – 6 ETCS (OP) 

- Cybersecurity – 6 ETCS (OP) 

- Legal English – 4 ETCS (OP) 

2º ANO (PARTE NÃO LETIVA) 

Tese, estágio em instituição nacional ou internacional ou trabalho de projeto – 60 
ETCS (OB) 

 

DURAÇÃO: 

4 Semestres - 120 ECTS 

 

VAGAS: 

100 vagas. Os candidatos serão distribuídos pelas várias áreas de especialização 
(Direito Internacional e Europeu, Direito e Tecnologia, Direito Social e da Inovação). 
Aceitam-se candidaturas condicionadas de estudantes que demonstrem poder 
concluir a licenciatura até setembro. 

 

PROPINAS 

Parte não escolar (dissertação), um ano: 2000,00€ 

Prorrogação da parte não escolar (90 dias): 600,00€ 



 

EMPREGABILIDADE:  

Dado o seu caráter inovador, multifacetado e vanguardista, o Mestrado em Direito – 
Especialização Direito e Tecnologia, permite aos estudantes uma vasta gama de saídas 
profissionais nas mais diversas áreas que ligam o Direito à Tecnologia, nomeadamente 
departamentos especializados em sociedades de advogados, autoridades de 
supervisão ou outro tipo de entidades governamentais, in-house lawyers em empresas 
ligadas a diferentes setores de atividade (em especial, setor tecnológico, financeiro, 
energético) – desde start-ups a grandes grupos económicos. 

 

TESTEMUNHOS: 

Eduardo Matos 

“O Mestrado em Direito e Tecnologia é um mestrado inovador que prepara os 
mestrandos para encarar os problemas legais do futuro. O mundo digital tem cada 
vez mais importância e o plano curricular deste mestrado permite abordar as 
tecnologias já existentes como as tecnologias emergentes e disruptivas do amanhã. 
É um mestrado prático e virado para o quadro legal europeu e internacional, o que 
permite aos alunos adquirirem conhecimentos que abrem as portas não só para o 
mercado português como também para o mercado internacional. As aulas são de 
excelente qualidade e muito focadas no debate e troca de ideias, desenvolvendo 
competências profissionais e competências pessoais. O Mestrado em Direito e 
Tecnologia é o mestrado ideal para todos aqueles que procuram estar na 
vanguarda da realidade legal e tecnológica.” 

 

 

  



  

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS LIVRES 

 (transversais aos diferentes mestrados) 

 

- Legal English – 4 ETCS 

- Fintech – 4 ETCS 

- Cybersecurity – 6 ETCS 

- Competition Law – 6 ETCS 

- Direito das Contraordenações e Sistema Financeiro – 6 ETCS 

- Direito Penal Económico – 6 ETCS 

- Data Protection and Management Law – 6 ETCS 

- Energy Law – 4 ETCS 

- European Labour Law – 6 ETCS 

- International Tax Law – 6 ETCS 

- Investment Arbitration – 4 ETCS 

- Negotiation (Terms and Conditions) – 6 ETCS 

- Methodology of Legal Research – 8 ETCS 

 

NOTA FINAL: 

Todas as infromações aprensentadas foram retiradas do site da faculade e podem 
ser encontradas no mesmo – www.novalaw.unl.pt 

 

 


