
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

"No plano nacional, somos
indiscutivelmente a maior
faculdade de Direito"
Fundada há 103 anos, a
Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa
ó, todos os anos, a
escolha de centenas e
centenas de alunos,
oriundos não só de
Portugal, como de vários
países de todo o mundo.
O Pais Positivo falou com
o diretor da faculdade,
Pedro Romano Martinez,
para perceber o que
coloca esta instituição
na linha da frente do
ensino do Direito.
Localizada no campus da Cidade Universitá-

ria, a Faculdade de Direito da Universidade

de Lisboa (FDUL) é uma referência, a nível

nacional e internacional, pela constante reno-

vação tecnológica dos seus métodos de ensi-

no e abertura ao estudo dos fenómenos trans-

naàonais. "No plano nacional, somos indis-

cutivelmente a maior faculdade, seja em nú-

mero de alunos, profelsores e funcionários,

seja pelo número de cursos e disciplinas que
oferecemos, seja até pela nossa produção
científica. Comparativamente com outras fa-

culdades de Direito do país, somos a que
mais lições e teses tem publicadas", começa
assim por explicar em entrevista ao País Posi-

tivo o diretor da FDUL.
A oferta formativa da FDUL contempla a

licenciatura em Direito, Mestrado em Direi-

to e Prática Jurídica, Mestrado em Direito e

Ciência Jurídica, Mestrado em Interiorida-

de e Relações Transfronteiriças e Doutora-

mento em Direito, além de várias Pós-Gra-

duações e Pós-Doutoramentos. Só ao I.°
ano da licenciatura de Direito têm acesso,

anualmente, cerca de 600 alunos, que fazem

parte de um corpo discente que ultrapassa
os quatro milhares, oriundos não só de Por-

tugal, mas também de países como a Ale-

manha, Bélgica, Holanda, Itália, Polónia,
Ucrânia e China. Contudo, a lusofonia ocu-

pa aqui um papel de destaque, como escla-

rece Pedro Romano Martinez: "Há uma for-

te presença de alunos de países lusófonos,

nos I.°, 2.° e 3.° ciclos. Neste momento, no

2." ciclo o número de alunos de nacionali-

dade brasileira, angolana, moçambicana e

de outros países de língua portuguesa já ul-

trapassa o número de alunos de nacionali-

dade portuguesa, o que representa um caso

único no nosso país. A língua, evidente-

mente, é um fator que atrai estes estudan-

tes, mas a proximidade do ponto de vista

jurídico que possuímos com esses países
também é um aspeto relevante, já que, por
exemplo, o código civil português é o mes-

mo que vigora em Angola, Moçambique,
Guiné, Cabo- Verde, etc".
Relativamente às ligações diretas manti-
das com os países lusófonos, o diretor

refere que "estamos a dar mestrados em

Angola, Moçambique, Cabo Verde e no

Brasil. Foi a nossa faculdade que criou a

Faculdade de Direito de Bissau, com a

qual mantemos ligação e onde profes-

sores nossos estão a leccionar, neste

momento. Até chegámos a dar cursos

em Macau e na índia"

A FDUL conta com cerca de 200 do-

centes, 20 dos quais são Professo-

res Catedráticos, 21 Professores

Associados e mais de 60 Professo-

res Auxiliares. "Muitas das nossas



disciplinas, tanto na licenriatura, como no

mestrado e doutoramento, são ledonadas

em inglês", menciona o nosso entrevistado

que revela que "no próximo ano letivo, en-

tram em vigor os novos mestrados e douto-

ramentos, com uma oferta única no plano
nacional, repartida pelas quatro áreas cien-

tíficas: Ciências Histórico-Jurídicas, Ciên-

cias Jurídicas, Ciências Jurídico-Políticas e

Ciências Jurídico-Económicas. Nestes ci-

clos de estudos, todas as unidades curricu-

lares são lecionadas por Doutores em Direi-

to, o que nos distingue de outras faculda-
des."

investigação cmnincA
GJUM VEZ MAIS RECON HEOM
Com a abertura de novos centros de inves-

tigação, em 2013, a Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa viu também o

número de investigadores nacionais e es-

trangeiros aumentar. Deste modo, e ao

longo dos últimos anos, a instituição
tem vindo a ser reconhecida, den-

tro e fora fronteiras pela excelência

da sua produção científica. Cons-

ciente do prestígio que a investiga-
ção confere às instituições de ensi-

no superior, a FDUL tem seguido o

compromisso de fomentar junto dos

docentes e estudantes a realização de

investigação científica. Publicações,

revistas e eventos científicos têm sido o co-

rolário de todo um trabalho e estratégia

para tornar a produção científica da FDUL
mais competitiva e visível, a nível interna-

cional. "A nossa investigação é muito dire-
donada para os alunos. Temos uma equipa

de investigadores multidisdplinar, com ex-

periêndas profissionais diferentes e acredi-

to que aí resida, em parte, a razão da nossa

produção dentífica ser tão frutífera", afir-

ma o diretor, que destaca ainda "a nossa Bi-

blioteca e as suas valiosas coleções, comum
dos mais completos catálogos nadonais."

SERVIÇOS DE APOIO
AOS ALUNOS
Preocupada com os problemas dos seus alu-

nos e em prestar-lhes apoio, a Faculdade de

"Direito da Universidade de Lisboa possui o

Centro de Apoio ao Estudante (CAE). Alguns
dos seus serviços destinam-se a integrar o

aluno na instituição, ao longo do percurso
académico. Contudo, a transição para o

mercado de trabalho tem mereddo uma es-

perial atenção por parte da instituição de

ensino. Para isso, foi criado o Gabinete de

Saídas Profissionais, cuja missão é auxiliar
tanto atuais, como antigos alunos da FDUL
a entrarem no mercado laborai, através da

divulgação de várias ferramentas de procu-
ra de emprego e, essendalmente, do estabe-

ledmento de protocolos com diversas enti-

dades empregadoras. Neste sentido, são

constantemente criadas parcerias com em-

presas e instituições para que os alunos re-
cém-formados tenham mais oportunidades
de estágios, emprego e formação profissio-
nal, e, assim, consigam entrar em contacto

direto com as entidades recrutadoras. "O
nosso Gabinete de Saídas Profissionais che-

gou à conclusão que, na área do Direito, a

taxa de empregabilidade dos nossos alunos

é a maior, a nível narional, o que confirma a

qualidade da formação e ensino da nossa

faculdade. Mas o trabalho deste gabinete
não fica apenas por verificar a situação de

empregabilidade dos alunos. O seu foco é or-

ganizar os requisitos de empresas e escritó-

rios de advogados, que contactam a FDUL

por carecerem de recém-licendados, e enca-

minhar os alunos que acabam o curso, para
essas mesmas empresas", esdarece o diretor.

Pedro Romano Martinez chega mesmo a refe-

rir casos mais concretos de apoio a alunos em

situações de dificuldade económica: "Através

do nosso gabinete de ação sodal, chegam-nos
vários casos de alunos que precisam de fontes

de rendimento extra, para minimizar as difi-

culdades económicas e evitar a desistênda do

curso. Graças a protocolos que estabelecemos

com uma série de entidades - Ministério dos

Negódos Estrangeiros, Infarmed, entre vá-

rios outros - conseguimos colocar esses estu-

dantes a realizar estágios durante a concreti-

zação do curso, para, assim, obterem expe-
riênda e um rendimento extra".


