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2.º Ciclo
Mestrados
DIREITO EUROPEU E COMPARADO

Diplomas que confere
Mestrado em Direito Europeu e Comparado (120 ECTS) 
ou, com a conclusão do 1.º ano, Especialização em 
Direito Europeu e Comparado (60 ECTS).

Nota: Informamos que, para efeitos de admissão aos Cursos 
de Mestrado, são reconhecidas as licenciaturas concluídas em 
Universidades Estrangeiras.

Saídas Profissionais
Juristas especializados em Direito Europeu, Direito 
Internacional Público, Direito Constitucional e Sistemas 
Constitucionais Comparados. É também uma formação 
adequada para todos os juristas que pretendam ingressar 
em organizações internacionais (Tribunais, Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, ONG...). 

Coordenação
mest.DireitoEuComparado@upt.pt

Porquê escolher este curso?
O ciclo de estudos tem como objetivo desenvolver 
competências através da disseminação de 
conhecimento numa perspetiva global e 
transdisciplinar. Este curso pretende atrair jovens 
graduados de excelência e que fiquem capacitados 
para iniciar ciclos de estudo de doutoramento 
integrados em projetos de investigação científica de 
nível avançado em Direito Europeu e Comparado.
A realização deste Mestrado decorrerá num 
ambiente colaborativo internacional e com o rigor 
epistemológico e metodológico necessários e 
adequados ao fomento de um conhecimento que 
atravesse as fronteiras.
A internacionalização do conhecimento é o 
principal objetivo deste mestrado, incentivando-se a 
comunicação entre investigadores provenientes de 
diversos países. O corpo docente é composto por 
académicos de excelência e criará a oportunidade 
de todos os alunos trocarem entre si informação 
e conhecimento sobre os diferentes modos de 
organização jurídica e judiciária existentes nos seus 
países de origem, possibilitando a criação de redes 
de investigação de cariz internacional.



Plano de Estudos

1º ANO 1º SEMESTRE ECTS 2º SEMESTRE ECTS

Direito Público Internacional 10 Direito Privado Europeu 10

Metodologia do Direito Comparado 10 Direito Privado Internacional 10

Metodologia em Investigação da Ciência 
Jurídica 10 Direito Público Europeu 10

2º ANO ANUAL ECTS

Projeto Individual de Investigação 
e Dissertação 60

Parcerias:


