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DOUTORAMENTO

DIREITO
EM

O programa de doutoramento
está deﬁnido de acordo com as
linhas estratégicas da Escola
de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP:
1. Excelência na investigação
cientíﬁca;
2. Internacionalização;

Objetivos

1. Formar investigadores de grande qualidade na área do
Direito, que possam enriquecer a produção cientíﬁca
no plano nacional e internacional;
2. Formar doutorados que contribuam para a renovação
do ensino do Direito;

3. Conexão entre a academia e
a comunidade

3. Formar quadros, altamente qualiﬁcados, capazes de
contribuir para a melhoria das estruturas e do funcionamento da Justiça em Portugal;

Para quem pretende
intervir no futuro
do Direito

4. Promover globalmente o desenvolvimento cientíﬁco e
jurisprudencial do Direito.
O que podem os doutorandos alcançar com este
programa?
1. Aptidão para o aprofundamento cientíﬁco e sistemático de um determinado domínio jurídico;
2. Talento para realizar investigação autónoma de elevado nível crítico e reﬂexivo, utilizando instrumentos de
trabalho pluridisciplinares;
3. Capacidade de apresentar contribuições originais para
problemas jurídicos de relevo;

António Ulisses Cortês
DIRETOR DO PROGRAMA DE
DOUTORAMENTO
Professor da Escola de Lisboa da
Faculdade de Direito da UCP, instituição
onde se licenciou (1995), obteve o grau
de mestre (2000) e se doutorou (2009).
Tem desenvolvido investigação nas
áreas da Filosoﬁa do Direito e da
Metodologia Jurídica.

4. Competências de argumentação rigorosa e de comunicação cientiﬁcamente informada.
5. Possibilidade de participação em disciplinas dos LL.M.
da Católica Global School of Law ou em módulos do
Global Ph.D. Programme.
8 semestres
Parte curricular | 2 sem. - 60 ECTS
Elaboração da tese | 6 sem. - 180 ECTS

Programa
1.º SEMESTRE
Seminário de metodologia - 10 ECTS (26h)
Reforçar o domínio das estruturas da fundamentação jurídica,
em vista do desenvolvimento crítica e cientiﬁcamente sustentado de teorias, princípios ou soluções concretas, que contribuam, com rigor e consistência valorativa, para a inovação
jurídica e para a construção normativa, doutrinal ou jurisprudencial de um melhor Direito.

Formar investigadores
e quadros altamente
qualiﬁcados para uma
abordagem crítica
e inovadora do Direito.

Discussão da metodologia da ciência do direito tendo em vista as principais
obras que marcam atualmente o debate na comunidade jurídica. | Avaliação
realizada com base na qualidade da participação, incluindo os trabalhos
individuais escritos dos doutorandos e sua apresentação nas sessões.

Fórum de Debate Cientíﬁco - 10 ECTS (26h)
Adquirir uma visão transversal sobre problemas complexos em
discussão na comunidade académica nacional e internacional,
através do estudo da melhor produção universitária em direito
e dos padrões de pensamento e argumentação jurídicos.
Apresentação de um tema por um académico nacional ou internacional,
seguido de discussão com os alunos. | Avaliação contínua com base na
consistência das intervenções dos doutorandos.

Workshop de investigação - 10 ECTS (26h)
Aprender a dominar a investigação em Ciências Sociais em geral
e na Ciência do Direito em especial, adquirindo competências
de investigação pura e aplicada.

Componente
curricular
OBRIGATÓRIA - 60 ECTS
Seminário de Metodologia
Fórum de Debate Cientíﬁco
Workshop de Investigação
Preparação do Projeto de Tese

Sessões interativas sobre problemas como tratamento de fontes, critérios
bibliográﬁcos, método comparativo, investigação histórica e técnicas de
redação. | Avaliação realizada com base na participação nas sessões e em
trabalhos individuais dos alunos.

OPTATIVA

2.º SEMESTRE

Módulos do Global Ph.D.
Programme

Preparação do projeto de tese - 30 ECTS
Delimitação do tema e escolha do docente orientador, com o
apoio da equipa de coordenação do programa. Elaboração do
projeto de tese.

Disciplinas dos LL.M. da
Católica Global School of Law

Avaliação em provas públicas por um júri constituído por três professores.

3.º AO 8.º SEMESTRES
Elaboração da tese - 180 ECTS
Após aprovação do projeto de tese, o doutorando dispõe de
6 semestres para investigar e redigir a sua dissertação ﬁnal.
Ao longo deste período beneﬁcia de orientação efetiva por
parte do seu orientador.
Avaliação pública da dissertação por um júri nomeado pelo Conselho Cientíﬁco Plenário.

BOLSAS DE DOUTORAMENTO
Atribuição, por concurso, a investigadores em
dedicação exclusiva.
Consulte no nosso site os programas disponíveis.

Isabel Teixeira Duarte
ALUNA DO PROGRAMA DE
DOUTORAMENTO
Programa de Doutoramento em Direito
da Universidade Católica Portuguesa
abriu-me as portas ao que mais realiza
um doutorando: a possibilidade de
conceber, projetar e concretizar uma
investigação séria, adequadamente
orientada e integrada numa
comunidade cientíﬁca de excelência,
que se destaca por elevados padrões
de qualidade, rigor e inovação.

