MESTRADO

VI. PROGRAMA
1º TRIMESTRE: 21 ECTS
UNIDADES CURRICULARES
Gestão Empresarial
Contabilidade e Finanças Empresariais
Economia da Empresa

ECTS
6
9
6

ÁREA CIENTÍFICA
Gestão
Gestão
Gestão

DIREITO E GESTÃO

Observações
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

2º TRIMESTRE: 25 ECTS
UNIDADES CURRICULARES
Contratos Empresariais e Negociação
Mercados, Concorrência e Regulação
Mercados e Operações Financeiras

ECTS
10
6
9

ÁREA CIENTÍFICA
Direito
Direito
Direito

Observações
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

3º TRIMESTRE: 14 ECTS
UNIDADES CURRICULARES
Empresas e Sociedades Comerciais
Propriedade Industrial e Publicidade

ECTS
11
3

ÁREA CIENTÍFICA
Direito
Direito

Observações
Obrigatória
Obrigatória

ÚLTIMO SEMESTRE: 40 ECTS
UNIDADES CURRICULARES
Elaboração da dissertação de mestrado

ECTS
40

VII. INFORMAÇÕES
PROPINAS

CONTACTOS

TOTAL: 5400€
2000 € por semestre letivo (3 trimestres)
1400 € por semestre não letivo (1 trimestre)

FACULDADE DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Campus de Campolide, 1099-032 Lisboa
T: +351 213 847 400
Fax: +351 213 847 470
www.fd.unl.pt
facebook.com/faculdadededireito.unl

Valor sujeito a aprovação anual pelo Conselho Geral da UNL

HORÁRIO
Segundas, Quartas e Quintas
Das 9h00 às 13h00

DIVISÃO ACADÉMICA
T: +351 213 847 447
Email: mdg@fd.unl.pt

VAGAS
Número de vagas: 40

• O GRAU DE MESTRE EM DIREITO E GESTÃO DE EMPRESAS
É UM GRAU CONJUNTO, ATRIBUÍDO SIMULTANEAMENTE PELA
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA E PELA
NOVA SBE.
• AOS PARTICIPANTES QUE COMPLETEM COM APROVEITAMENTO
A COMPONENTE LETIVA DO CURSO, MAS NÃO PRETENDAM
PREPARAR E DISCUTIR DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, SERÁ
ATRIBUÍDO UM DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
E GESTÃO.

ORGANIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:

APOIO OFICIAL:

MESTRADO

III. COORDENAÇÃO

DIREITO E GESTÃO
Mestrado acreditado pela A3ES desde 2011

I. APRESENTAÇÃO
O sucesso de um jurista que procura iniciar
e desenvolver uma carreira ligada aos temas
empresariais dependerá muito da sua
capacidade de compreender os problemas
com que se confronta a gestão das
empresas. Uma carreira nesta área não se
basta assim com o conhecimento dos
assuntos jurídicos potencialmente mais
relevantes. Ela implica também uma
identificação correta dos drivers de negócio
e das questões verdadeiramente
importantes para as administrações a que
têm de dar apoio, assim como o domínio
da linguagem própria dos negócios.

Os novos profissionais do Direito serão na sua
vida profissional frequentemente confrontados
com situações de trabalho em equipas
multidisciplinares, deles exigindo efetivas
competências de liderança, gestão de equipas
e de negociação, assim como a capacidade de
entender as preocupações e a linguagem
técnica utilizada pelos diferentes elementos.
Adicionalmente, serão frequentemente
confrontados com situações de intenso
ambiente negocial em representação de clientes
ou da própria empresa onde se integram.
Aqui, aquelas capacidades tendem a revelar-se
cruciais, não apenas para o sucesso em cada
processo em particular, mas também para
a construção de uma reputação profissional
que possa suportar o desenvolvimento
de uma carreira de sucesso.

VÍTOR PEREIRA DAS NEVES
COORDENADOR CIENTÍFICO

VASCO SANTOS
COORDENADOR CIENTÍFICO

“O Mestrado em Direito e Gestão de Empresas é um programa de mestrado de segundo ciclo,
desenvolvido especificamente para dotar licenciados em Direito de conhecimentos jurídicos mais profundos
e aplicados nas matérias mais relevantes para a temática empresarial, assim como dotá-los de uma visão
mais abrangente da realidade empresarial, preparando-os para desempenharem um papel de relevância
nas suas organizações…
• Reforçando – de forma prática e aplicada – os seus conhecimentos jurídicos nas vertentes fundamentais
com que tenderão a ser mais confrontados enquanto juristas que visam exercer as suas actividades
profissionais em contexto empresarial;
• Obtendo uma ampla formação nos aspectos fundamentais da economia e da gestão de empresas.
Assim, o Mestrado em Direito e Gestão de Empresas percorre um conjunto de temáticas de especial
relevância para o jurista ligado às questões empresariais, abordando-as sob a perspectiva jurídica,
da gestão empresarial e, quando apropriado, da economia. Os temas centrais do programa são abordados
por especialistas de cada uma destas áreas, permitindo uma abordagem integrada e multidisciplinar
das questões. Adicionalmente, no início do programa, os participantes são expostos a um conjunto
de módulos relativos aos fundamentos de gestão empresarial.
O Programa é leccionado em conjunto pela Faculdade de Direito da Nova e pela Nova School of Business
and Economics, duas escolas reconhecidas pelo carácter aplicado do seu ensino, pela vocação internacional
e pela forte ligação ao mundo empresarial.”

IV. CORPO DOCENTE
II. DIREÇÃO
PROF. DOUTORA
TERESA PIZARRO BELEZA

DIRETORA NOVA DIREITO

“A Nova Direito tem feito questão de
preparar os seus juristas para as exigências
técnicas da profissão, mas também do
debate e da participação na vida pública,
obedecendo à sua matriz fundadora. Todos
os dados de que dispomos indicam que esse
objectivo tem sido em larga medida
alcançado. Continuaremos a prossegui-lo,
na convicção de que a Faculdade tem uma
missão a cumprir face aos jovens que nos
procuram, à sociedade que nos enquadra, ao
Estado e às famílias ou aos profissionais que
contribuem para a nossa sustentabilidade.”

PROF. DOUTOR
DANIEL TRAÇA
DIRETOR DA NOVA SBE

“A Nova School of Business and Economics é hoje
uma escola internacional com resultados e
reputação sólidas na investigação e ensino da
Economia, Finanças e Gestão. É esta visão de
excelência internacional que a Nova SBE agora
põe ao dispor de alunos de Mestrado que
pretendam aliar conhecimentos nas áreas
jurídica, económica, gestionária e financeira a um
nível avançado.”

Carlos Cardoso

Miguel Calado Moura

Joana Farrajota

Miguel Pina e Cunha

Jorge Carvalho

Paulo Núncio

Luís Almeida Costa

Pedro Caetano Nunes

Luís Filipe Lages

Rita Campos e Cunha

Lurdes Vargas

Vera Eiró

Maria do Carmo Seabra

Vítor Neves

V. INFORMAÇÕES GERAIS
OS DESAFIOS

BOLSAS DE MÉRITO

1. A profundar os conhecimentos de Direito
nas áreas mais relevantes para as
necessidades dos clientes empresariais.

Serão atribuídas três bolsas de mérito.
Uma que corresponde a uma isenção total
do pagamento da propina, que será atribuída
à melhor classificação da fase curricular
e outras duas, às segundas e terceira melhores
classificações, que serão contempladas com
uma redução de metade da propina.

2. Adquirir conhecimentos de Gestão
Empresarial, nomeadamente ao nível
das Organizações, Marketing, Estratégia,
Gestão de Recursos Humanos e Finanças.
3. Adquirir, melhorar e desenvolver
competências pessoais nas áreas de liderança,
gestão de equipas, comunicação e negociação.

OS RESULTADOS

4. Compreender e interpretar melhor
a informação financeira das empresas, sendo
capaz de efectuar a ligação entre os conceitos
jurídicos, a sua representação contabilística
e a realidade financeira subjacente.

Desenvolvimento de bases para uma futura
qualificação profissional alicerçada na
complementaridade entre conhecimentos
jurídicos e noções essenciais de gestão,
economia e finanças

O CONCEITO
O Master in Law and Management está
organizado em módulos que abrangem
diferentes aspectos da atividade empresarial.
O conteúdo de cada módulo estabelece uma
ligação efetiva entre…
• A gestão de empresas
• O contexto económico
• O enquadramento e o regime jurídicos
relevantes

A QUEM SE DIRIGE
• Jovens advogados que pretendam uma
especialização como business lawyers
• Licenciados em Direito e áreas afins
que pretendam exercer atividades de gestão
ou iniciar uma carreira empresarial
• Juristas com envolvimento em questões
empresariais

• Fortalecimento de competências técnicas
de base na área financeira das empresas
• Perspectiva inovadora sobre recentes áreas
e temas do Direito
• Preparação avançada para envolvimento
com equipas multidisciplinares e sentido
de coordenação das diferentes linguagens
técnicas
• Desenvolvimento de competências pessoais
e interpessoais
Possibilidade de tempo integral ou parcial.

