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1 Programa, 2 Licenciaturas

Infinitas oportunidades de 
carreira
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Porquê o Programa de 
Dupla Licenciatura em 
Direito e em Gestão da 
Católica Porto?

A Universidade Católica Portuguesa é uma instituição 
de referência na formação, na investigação e na 
articulação entre a academia e o mundo dos negócios. 
O Programa de Dupla Licenciatura em Direito e em 
Gestão é uma opção por um modelo de formação 
inovador e exigente, que visa preparar os estudantes 
para a natureza interdisciplinar dos desafios que se 
colocam às pessoas e às organizações. 

Duas licenciaturas, múltiplas oportunidades
O estudante que conclui o Programa de Dupla Licenciatura em Direito e 
em Gestão tem um perfil multidisciplinar e está apto a aceder às saídas 
profissionais do Direito e da Gestão:

- A licenciatura em Direito permite o acesso à advocacia, à assessoria 
jurídica, à magistratura e ao notariado, entre outras.

- A licenciatura em Gestão permite o acesso a profissões de áreas como 
a consultoria de gestão, as finanças, o marketing, a gestão de operações 
e a gestão de pessoas, entre outras. 

O perfil multidisciplinar do estudante que conclui o 
programa de Dupla Licenciatura em Direito e em Gestão 
torna-o a pessoa ideal para o exercício de funções que 
cruzam estas duas áreas do conhecimento no contexto 
nacional e internacional, tais como a consultoria fiscal e 
financeira, a advocacia de negócios, o planeamento e 
estruturação de operações, a regulação e as relações 
institucionais. 

PROGRAMA
INOVADOR

PERFIL
MULTIDISCIPLINAR

O Programa de Dupla Licenciatura em 
Direito e em Gestão é inovador em Portugal. 
Resulta da parceria entre duas escolas de 
excelência da Universidade Católica 
Portuguesa: a Católica Porto Business School 
e a Faculdade de Direito-Escola do Porto.

REPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA PORTUGUESA
Uma referência nacional e internacional 
no ensino do Direito e da Gestão. A 
Universidade Católica Portuguesa faz 
parte de uma vasta rede de 
Universidades Católicas em todo o 
mundo.

O estudante que conclui o Programa de Dupla 
Licenciatura em Direito e em Gestão obtém 
formação em diversas áreas do conhecimento e 
convive com a diversidade de experiências e 
culturas académicas e profissionais. Está apto a 
integrar equipas de trabalho multidisciplinares 
e multiculturais, em diversas partes do mundo.

RECONHECIMENTO DO MÉRITO
DOS ESTUDANTES
Um bom estudante paga menos na 
Católica do que numa universidade 
pública. São atribuídas bolsas de mérito e 
prémios de excelência aos estudantes com 
desempenho académico de elevado nível.

EXPERIÊNCIA
INTERNACIONAL
O estudante é estimulado a alargar os seus 
horizontes e a conhecer pessoas e contextos 
novos e desafiantes. Existem diversas 
oportunidades de mobilidade internacional 
em instituições parceiras da Católica Porto 
Business School e da Faculdade de 
Direito-Escola do Porto.

As escolas parceiras do Programa de Dupla 
Licenciatura em Direito e em Gestão promovem 
o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
estudantes, acompanhando-os ao longo do seu 
percurso na universidade e preparando a sua 
integração no mercado de trabalho.

CAREERS
AND DEVELOPMENT

EXIGÊNCIA
E QUALIDADE NO ENSINO
O Programa de Dupla Licenciatura em 
Direito e em Gestão aposta na exigência e 
qualidade no ensino, contando com um 
corpo docente com elevadas qualificações 
e competências científicas e pedagógicas.

LIGAÇÃO AO MERCADO
DE TRABALHO
O estudante é desafiado a aproximar-se da 
vida ativa em diversos momentos do seu 
percurso. A apresentação de trabalhos 
perante júris de profissionais, os moot 
courts, as visitas a diversas organizações e 
os estágios potenciam a ligação ao mercado 
de trabalho.

O desenvolvimento integrado de competências 
científicas, técnicas e transversais proporciona 
uma formação abrangente, que potencia o 
acesso a um primeiro emprego de qualidade.

ENSINO CENTRADO NO DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS



Plano de Estudos: uma formação completa em Direito e em Gestão, desde o início.

Programa inovador em Portugal que 
permite a obtenção de duas 
licenciaturas: uma licenciatura em 
Direito e uma licenciatura em Gestão. 

Direito
+

Gestão
5

Anos
2

Licenciaturas

Semestre 1 Semestre 2

Sistemas de Informação e Tecnológicos

Matemática

Introdução ao Estudo da Empresa

Introdução ao Estudo do Direito

Direito Constitucional

Microeconomia

Projeto Multidisciplinar I

Macroeconomia

Teoria Geral da Relação Jurídica

Direito da União Europeia

Semestre 3 Semestre 4

Estatística

Projeto Multidisciplinar II

Contabilidade Financeira

Direito Penal

Direito Administrativo

Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão

Complementos de Contabilidade Financeira

Direito das Obrigações

Direito da Família

Direitos Reais

Semestre 5 Semestre 6

Contabilidade de Gestão

Economia da Empresa

Direito Comercial

Direito Processual Civil

English for Law and Business

Moedas e Mercados Financeiros

Direito Processual Penal

Direito das Sociedades Comerciais

Direito do Trabalho

Direito Processual Administrativo

Negociação

Semestre 7 Semestre 8

Gestão Internacional

Gestão das Operações

Comportamento Organizacional

Gestão de Marketing

Direito Internacional Público

Finanças Empresariais

Direito Penal Económico

Regulação e Concorrência

Direito Fiscal

Introdução ao Contencioso Tributário

Practicum de Processo Civil

Semestre 9 Semestre 10

Fiscalidade

Relações Privadas Internacionais

Cumprimento e Não Cumprimento das Obrigações

Direitos Fundamentais

Practicum de Processo Penal

Liderança e Motivação

Projeto Final

Direito das Sucessões

Grupos e Redes Empresariais

Cristianismo e Cultura

Processo Executivo e dos Recursos

Contratos Financeiros

Organização e Política de Gestão

O plano de estudos contempla 55 disciplinas, que permitem completar uma Licenciatura em Direito (240 ECTS) e uma 
Licenciatura em Gestão (180 ECTS). Estas licenciaturas foram registadas na Direção Geral do Ensino Superior, em 21 de 
outubro de 2015, com as referências R/A-Cr 300/2015 e R/A-Cr 301/2015, respetivamente.



O estudante deverá candidatar-se às duas Licenciaturas: Direito e Gestão.
Candidaturas

Requisitos: 
Ser titular de um curso secundário ou 
habilitação legalmente equivalente;

Ter realizado na Universidade Católica 
Portuguesa o pré-requisito de aptidão 
vocacional com resultado apto;

Ter realizado uma das seguintes provas de 
ingresso (realizadas no ano da candidatura 
ou no máximo até dois anos antes): 
Matemática A ou Matemática B; História A 
ou História B; Português.

Licenciatura em Direito

Requisitos: 
Ser titular de um curso secundário ou 
habilitação legalmente equivalente;

Ter realizado a prova de ingresso de 
Matemática A (realizada no ano da 
candidatura ou no máximo até dois anos 
antes).

Licenciatura em Gestão

Cálculo da Nota de Candidatura: 
60% - Média do ensino secundário 
40% - Nota da prova de ingresso com melhor 
classificação

Cálculo da Nota de Candidatura: 
60% - Média do ensino secundário 
40% - Nota da prova de ingresso - Matemática A

Após ter sido admitido a ambas as licenciaturas, estará em condições de ser seriado para o acesso ao 
Programa de Dupla Licenciatura em Direito e em Gestão.

Critérios de seriação para o Programa de Dupla Licenciatura em Direito e em Gestão:

60% - Média do ensino secundário
20% - Nota da Prova de ingresso que permitiu o acesso a Gestão – Matemática A
20% - Nota da Prova de ingresso que permitiu o acesso a Direito

Admissão na Licenciatura em Direito Admissão na Licenciatura em Gestão

Toda a informação sobre as candidaturas ao Programa de Dupla Licenciatura em Direito e em Gestão, incluindo as 
datas de realização e a informação sobre o Pré-requisito à Licenciatura em Direito, encontra-se disponível em:
www.candidaturas.porto.ucp.pt/pt/DL-direito-gestao 

A Faculdade de Direito reserva-se o direito de 
definir uma nota mínima de candidatura superior a 
100 pontos, em cada fase, dependendo da qualidade 
dos resultados dos candidatos.

A Católica Porto Business School reserva-se o 
direito de definir uma nota mínima de candidatura 
superior a 100 pontos, em cada fase, dependendo da 
qualidade dos resultados dos candidatos.



Parceiros empresariais e institucionais no âmbito das disciplinas de Projeto 
e do Programa Convida Empresas em 2017/18

Parceiros institucionais no âmbito da disciplina de Practicum de Processo Civil 
e Estágios Curriculares em 2017/18



Formar cidadãos, fazer a diferença
O Programa de Dupla Licenciatura em Direito e em Gestão visa formar pessoas talentosas, aptas a pensar criticamente o 
mundo e a ter vontade de implementar a mudança. Ao conhecimento rigoroso das matérias e à capacidade de as integrar 
alia-se o desenvolvimento de competências transversais que fazem a diferença na vida pessoal e profissional, tais como a 
argumentação, a comunicação oral e escrita, o trabalho em equipa, a organização do tempo e das prioridades, a negociação 
e a liderança. O Programa de Dupla Licenciatura em Direito e em Gestão proporciona diversos contextos para o 
desenvolvimento destas competências.

Católica Students Consulting: Júnior 
empresa dos estudantes da Católica Porto.

Católica Porto Team: Participar em 
torneios de futebol, rugby, andebol, 
voleibol, bodyboard polo aquático e 
outros desportos.

ELSA/European Law Students 
Association: Juntar estudantes de 
Direito numa associação internacional 
representada em mais de 35 países.

Associações de Estudantes: 
Representar os estudantes junto de 
órgãos das escolas e acompanhar 
os seus percursos académicos.

CASO/Católica Solidária: Desenvolver 
atividades de voluntariado em diversas 
organizações nacionais e internacionais

UDIP: Promover a consciência ética e a 
cidadania

Católica Porto Investment Club: 
Promover o conhecimento e o 
investimento financeiro.



Mais informações:
Nº verde: 800 105 632
candidaturas@porto.ucp.pt

Universidade Católica Portuguesa
Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto - Portugal

“Estou convencido de que, com esta 
formação, teremos profissionais mais 
aptos para entender os problemas e as 
necessidades do cliente, e, por isso, 
mais capazes de encontrar as soluções 
adequadas.”

António Lobo Xavier
Advogado

“Versatilidade, integridade, espírito 
critico, capacidade de sacrifício, abertura 
ao mundo, cultura, criatividade e 
inteligência emocional, capacidade de 
trabalhar bem em equipa, são estas as 
qualidades que espero dos licenciados 
em Direito e em Gestão pela Católica
Porto.”

Carlos Osório de Castro
Advogado

“Com este Programa de Dupla 
Licenciatura em Direito e em Gestão, o 
Centro Regional do Porto da 
Universidade Católica vem introduzir 
um novo fator de inovação e 
diferenciação. A dupla licenciatura vai 
enriquecer muito a formação de base 
dos alunos, potenciando a 
versatilidade e a polivalência. Sem 
dúvida que aumenta e melhora as 
saídas profissionais.”

João Anacoreta Correia
Advogado

“O Programa de Dupla Licenciatura 
dotará os alunos de competências 
únicas para a sua integração no 
mercado de trabalho. Irá permitir que 
os conceitos fundamentais do Direito e 
da Gestão sejam apreendidos 
conjuntamente, o que potenciará 
relevantes sinergias.”

Maria Antónia Torres
Partner da PwC e membro do Board 
responsável pela Área de Human Capital

“O Programa de Dupla Licenciatura em 
Direito e em Gestão tem, diariamente, 
excedido as minhas expectativas. Este 
tem-me permitido a aquisição de duas 
perspetivas e formas de pensar 
diferentes, formando uma visão global 
mais completa, na companhia de uma 
turma e grupo docente guiados pela 
vontade e fundados no entusiasmo.”

Benedita Sousa Otto
Aluna do Programa de Dupla 
Licenciatura em Direito e em Gestão

“O Programa de Dupla Licenciatura em 
Direito e em Gestão é um curso 
exigente, que desde o primeiro 
momento nos obriga a ser rigorosos e 
a desenvolver uma visão alargada 
sobre a realidade, tornando-nos 
futuros profissionais mais capazes.”

Tiago Barbosa
Aluno do Programa de Dupla 
Licenciatura em Direito e em Gestão

1 Programa, 2 Licenciaturas 
em 5 anos

Infinitas oportunidades de 
carreira

Licenciatura
em

Gestão

Licenciatura
em

Direito



A coordenação do Programa está disponível para o 
esclarecimento pessoal de questões, mediante 
marcação de reunião para os seguintes contactos:

Ana Lourenço
E: alourenco@porto.ucp.pt
T: 22 6196200 ext. 431

Agostinho Guedes
E: aguedes@porto.ucp.pt
T: 22 6196200 ext.184


