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Na Faculdade de Direito do Porto oferecemos um ensino verdadeiramente diferenciado: exigente e virado para 

o aluno, para o seu desenvolvimento académico e pessoal. 

Somos a primeira Faculdade de Direito do Porto e da região Norte, antecipamo-nos na implementação da De-

claração de Bolonha e inovamos constantemente com soluções de ensino que promovem o sucesso dos alunos. 

Para tal, contamos com um corpo docente próprio e altamente qualificado, científica e pedagogicamente.

Na Faculdade de Direito do Porto formamos os alunos para um conhecimento rigoroso das matérias e uma 

utilização criativa do raciocínio jurídico. 

Desenvolvemos as suas competências transversais (a comunicação, o trabalho em equipa, a negociação…), 

indispensáveis ao bom exercício das profissões jurídicas. 

Finalmente, estimulamos o seu desenvolvimento ético e cultural, formando cidadãos que fazem a diferença.

Professor Manuel Fontaine
Diretor da Faculdade de Direito do Porto

Na Faculdade de Direito do Porto procura-se inovar constantemente, buscando as soluções de ensino que 

maximizem a aprendizagem e a empregabilidade dos nossos licenciados. Por isso, decorridos 10 anos sobre 

a adaptação das licenciaturas a Bolonha, reformou-se o plano curricular da licenciatura. Das inovações intro-

duzidas, são de destacar a criação de áreas de pré-especialização no 4.º ano (Direito Público, Direito Privado e 

Direito Penal), a criação de novas disciplinas opcionais valorizadas pelo mercado, o reforço da ligação à prática 

jurídica, convocando os conhecimentos adquiridos em diferentes disciplinas ao longo do curso. Continua a 

aposta na interdisciplinariedade, o que faz da Escola de Direito aquela com a maior oferta de disciplinas opcio-

nais de outras áreas científicas (Gestão, Economia, Psicologia, etc.), bem como de disciplinas opcionais jurídicas. 

Reforçou-se a valorização do mérito dos estudantes, através da atribuição de mais bolsas, às quais podem ace-

der todos os que possuam classificações de acesso ao nível da excelência.

Para finalizar, a Faculdade de Direito do Porto orgulha-se do seu estilo de ensino personalizado, em que cada 

estudante é objeto de uma atenção individualizada, potenciada pela existência de um regime de avaliação 

contínua, em turmas pequenas, onde se estimula a participação crítica e o diálogo jurídico.

Professora Marta Portocarrero
Coordenadora da Licenciatura em Direito
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A resposta é: porque na Católica se pratica um ensino de qualidade, baseado no rigor 

e na exigência, inspirado nos valores do humanismo cristão — pilar da sociedade 

ocidental —, que habilita os alunos com uma preparação sólida para o exercício da 

profissão que escolherem.

A reputação do curso de Direito da Católica fala por si. Foi o primeiro curso de Direito 

do Porto e do Norte. 

Ao longo destes mais de trinta anos, fomos constituindo um corpo próprio de pro-

fessores, formados em Portugal e em prestigiadas universidades europeias e norte-

-americanas. 

Temos antigos alunos a lecionar em quase todas as faculdades e escolas de Direito 

portuguesas, públicas e privadas, temos antigos alunos a ocupar posições destacadas 

na política, em empresas, na administração pública, na magistratura, na advocacia 

(com posições de relevo nas maiores sociedades de advogados) e em organizações 

internacionais. 

Na nossa Faculdade de Direito, elegemos como objetivo fundamental ajudar cada 

aluno a realizar os seus projetos profissionais, e, até, alguns dos seus sonhos. 

Para isso, empenhamo-nos em assegurar aos nossos alunos uma formação técnica ao 

nível da excelência, mas também nos preocupamos em formar pessoas livres, autó-

nomas e responsáveis. 

Tirando partido de estarmos inseridos num campus com outras unidades de ensino, 

asseguramos aos nossos alunos uma formação transversal (Psicologia, Gestão, Eco-

nomia, Marketing, Ciência Política) e temos formação destinada ao desenvolvimento 

da capacidade de trabalho em equipa, à utilização de tecnologias de informação, ao 

desenvolvimento da comunicação, da criatividade, da capacidade de resolver proble-

mas novos, do sentido crítico, etc. 

Conscientes de que formamos juristas para o Mundo, privilegiamos e encorajamos a 

mobilidade com Faculdades de Direito estrangeiras e com a Faculdade de Direito de 

Lisboa para alargar horizontes aos nossos alunos.

Investimos na ligação entre a teoria e a prática, com vários profissionais do foro a 

lecionar disciplinas práticas e seminários. 

Reflexo do empenho que colocamos na qualidade do nosso ensino, a nossa Escola ob-

teve a melhor classificação a nível nacional no parâmetro da empregabilidade dos seus 

licenciados, na última avaliação das universidades portuguesas, e continua a honrar 

essa distinção, todos os anos, com taxas de empregabilidade da ordem dos 95%. Outra 

razão pela qual vale a pena escolher a Católica é porque nos orgulhamos dos nossos 

alunos e nos esforçamos todos os dias para que eles se orgulhem da sua Faculdade.
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1.
º 

se
m

es
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e

Introdução ao Estudo do Direito

Introdução ao Direito Público

Introdução ao Direito Privado

Mundividência Cristã

Opcional Não Jurídica

2.
º 

se
m

es
tr

e

Direito Constitucional

Teoria Geral da Relação Jurídica

Direito da União Europeia

Técnicas de Estudo, Investigação e Expressão Jurídica

Opcional Não Jurídica

3.
º 

se
m

es
tr

e

Direito Administrativo

Direito Internacional Público

Direito Penal

Direitos Fundamentais

Opcional Jurídica ou Não Jurídica

4.
º 

se
m

es
tr

e

Direito das Obrigações

Direito da Família

Formas Especiais do Crime

Direitos Reais

Opcional Jurídica ou Não Jurídica

5.
º 

se
m

es
tr

e

Direito Comercial

Direito Fiscal

Direito Processual Civil

Cumprimento e Não Cumprimento das Obrigações

6.
º 

se
m

es
tr

e

Direito Processual Administrativo

Direito das Sociedades Comerciais

Direito do Trabalho - Relações Individuais

Direito das Sucessões

Direito Processual Penal

 7
.º 

se
m

es
tr

e

Practicum de Processo Civil

Practicum de Processo Penal

Processo Executivo e dos Recursos

Practicum Interdisciplinar

Relações Privadas Internacionais

a) Direito do Trabalho - Relações Colectivas; ou 

    b) Contratos Públicos; ou

    c) Consequências Jurídicas do Crime *

8.
º 

se
m

es
tr

e

Regimes Jurídicos Internacionais

Opcionais Jurídicas / Seminários

*A escolha entre cada uma das unidades curriculares indicadas nas alíneas a), b) e c) cabe ao próprio aluno, sendo obrigatória 
a escolha de uma dessas unidades curriculares e figurando implicitamente as demais na oferta das opcionais jurídicas.
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A licenciatura em Direito tem uma duração de 8 semestres 

(4 anos letivos). O plano curricular corresponde a um total 

de 240 ECTS (ECTS – European Credit Transfer System)1 re-

partidos entre:

•  Disciplinas obrigatórias do tronco comum (30 disciplinas, 

192,5 ECTS)

•  Disciplinas opcionais jurídicas ou não jurídicas e seminá-

rios (47,5 ECTS)

Dependendo da carga horária, a cada disciplina pode cor-

responder 10 ECTS; 7.5 ECTS; 5 ECTS e 2.5 ECTS

1 Os créditos ECTS são unidades de medida de um sistema comum europeu (European Cre-
dit Transfer System) que traduz o trabalho realizado e as competências adquiridas pelos 
estudantes (aulas, trabalho pessoal, trabalhos de grupo, etc.)

Plano 
Curricular

Programa ADN 
Jurista 

Tendo em vista a formação de juristas mais completos e mais preparados 

para o exercício da profissão que vierem a escolher, pretende-se, desde 

o primeiro ano, que cada estudante defina os seus projetos de vida (pes-

soais e profissionais) e desenvolva capacidades transversais em contexto 

de interação cooperante com os outros, promovendo, assim, cidadãos 

mais conscientes, críticos e ativos.

O programa ADN DO JURISTA decorre durante seis dos oito semestres 

que compõem o curso, abrangendo as seguintes disciplinas ou módulos:

1.º Semestre: Argumentação e Retórica;

2.º Semestre: Expressão dramática;

3.º Semestre: Oratória;

4.º Semestre: Negociação e Decisão;

5.º Semestre: Escrita Jurídica;

6.º Semestre: Oficinas de Empregabilidade.

O estágio ADN do Jurista

Aos estudantes que obtenham aprovação a todas as disciplinas do Pro-

grama ADN e que tenham estado presentes em todas as sessões dos 

workshops de integração e sessões testemunhais, poderá ser possibili-

tado a frequência de um estágio que permitirá o contacto do estudan-

te com uma organização em ambiente de trabalho real. Desta forma, o 

estágio poderá decorrer em empresas, centros de arbitragem, julgados 

de paz, tribunais, Ministério Público, Polícias, associações e fundações, 

outras entidades públicas e privadas e ainda em sociedades de advoga-

dos. O Estágio é curricularmente relevante, valendo entre 2.5 a 5 créditos 

ECTS.

É hoje genericamente reconhecido que um nível adequado 

de preparação nos domínios da língua inglesa e da informá-

tica é indispensável à formação do jurista moderno. No pro-

pósito de proporcionar as condições que melhor favoreçam 

o seu êxito profissional, a Faculdade de Direito - Católica do 

Porto exige, por isso, que os seus estudantes possuam um 

grau mínimo de preparação nos domínios da informática e 

da língua inglesa.

No início do ano letivo, os estudantes que ingressem pela 

primeira vez no 1º semestre realizam uma prova escrita de 

aferição de conhecimentos nos domínios da informática e 

língua inglesa. Estão dispensados da realização dessa prova 

os estudantes que apresentem comprovativo de possuir pelo 

menos o First Certificate da Universidade de Cambridge.

Para os estudantes que não tenham sido dispensados da 

realização da prova escrita de aferição e nesta não tenham 

sido qualificados como aptos, a Universidade Católica Por-

tuguesa disponibiliza a possibilidade de frequentarem cur-

sos de informática e língua inglesa, em horários e condições 

a divulgar ao longo do ano letivo.

Nenhum estudante completa a sua licenciatura sem obter 

aprovação a estes requisitos.

A Faculdade de Direito - Católica do Porto é conhecida pela 

sua exigência e por esperar que os seus estudantes atinjam 

níveis de excelência. Porque a atenção que lhes dedicamos é 

uma prioridade, procuramos auxiliá-los a superar quaisquer 

dificuldades apresentadas na transição para o ensino supe-

rior: na interpretação de textos jurídicos; na estruturação do 

raciocínio necessária ao discurso jurídico; e no uso de uma 

linguagem rigorosa.

Nesta medida, é oferecida no 1.º Semestre do 1.º ano uma 

disciplina obrigatória – Transição Para o Ensino Superior 

–, que pretende dotar os alunos das ferramentas necessárias 

à ultrapassagem das dificuldades apresentadas, no sentido 

de lhes assegurar sucesso na sua atividade enquanto alunos 

da Faculdade de Direito - Católica do Porto e, concomitante-

mente, enquanto profissionais e cidadãos.

Por outro lado, visando o mesmo objetivo, é oferecido de 

modo opcional o programa GPS, que está direcionado a 

todos os estudantes que pretendam adaptar o seu método 

de estudo às exigências do Curso de Direito. Num contex-

to de atendimento individual e personalizado, pretende-se 

maximizar recursos pessoais para o desenvolvimento de um 

método de estudo ajustado às especificidades de cada estu-

dante, em três principais coordenadas: “onde estudar”, “por 

onde estudar” e “como estudar”.

Finalmente, cada estudante que o deseje pode ser aconse-

lhado de modo permanente por um docente da Universi-

dade, especifica e individualmente designado para o efeito 

– programa Tutoria. Os docentes manterão o contacto com 

o estudante no sentido de acompanhar o seu percurso aca-

démico: definição de objetivos, aconselhamento – planea-

mento do estudo, avaliação contínua, escolha de disciplinas 

– bem como deteção de eventuais dificuldades específicas, 

tendo em vista a sua resolução.
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Ligação à 
Prática Jurídica 
Efetua-se a ligação à atividade profissional subsequente ao término da licenciatura, através

- da oferta de disciplinas que exercitam competências forenses:

• Practicum de Processo Civil;

• Practicum de Processo Penal;

- de seminários lecionados por profissionais (advogados, juristas de empresa), onde se transmitem 

conhecimentos resultantes da aplicação prática, em domínios específicos, dos conhecimentos ju-

rídicos, designadamente em seminários como:

• Direito do Consumo;

• Direito das Comunicações Eletrónicas;

• Das Penas;

• Contraordenações e Coimas;

• Contraordenações Rodoviárias.

- de uma disciplina de índole exclusivamente prática, que prepara a abordagem interdisciplinar e 

criativa de problemas concretos, através da resolução sucessiva de casos práticos que, a exemplo 

do que sucede na “vida real”, implicam a articulação de conteúdos substantivos e processuais de 

disciplinas diversas:

• Practicum Interdisciplinar.

- de Estágios que os estudantes de licenciatura podem realizar. A Faculdade possibilita a realização 

de estágios curriculares (facultativos), que podem decorrer em qualquer período do ano, deverão 

ter a duração mínima de 70 horas e implicam a creditação de 2,5 a 5 ECTS. O estágio pode ser an-

gariado pela Faculdade ou pelo próprio estudante.

Áreas de 
Especialização do 4.º Ano 
Possibilita-se que os estudantes frequentem, no último ano do curso e de acordo com as suas preferências, unida-

des curriculares em 3 grandes “áreas” de Direito: Direito Privado, Direito Penal e Direito Público. A frequência será 

totalmente flexível, no sentido de que os estudantes mantêm a possibilidade de escolher as disciplinas da sua 

preferência, qualquer que seja a área em que estejam situadas.

Exemplo da oferta na área de Direito Privado:

• Contratos Civis;

• Introdução ao Direito da Insolvência;

• Processo do Trabalho;

• Direito da Propriedade Intelectual (Parte Geral).

• Direito do Trabalho - Relações Coletivas

Exemplo da oferta na área de Direito Público:

• Direito dos Contratos Públicos;

• Introdução ao Sistema Financeiro e Fiscal;

• Introdução ao Processo Tributário.

• EU Maritime Law and Policy

Exemplo da oferta na área de Direito Penal:

• Consequências Jurídicas do Crime;

• Das Penas – sua execução;

• A Prova na Prática Processual Penal;

• Medicina Legal.

Finalmente, embora não estejam inseridas em qualquer dessas áreas, são ainda oferecidas disciplinas como:

• História do Direito;

• Direito Canónico;

• Direito de Registos e Notariado;

• Bioética e Biodireito;

• Metodologia do Direito.
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International 
Law Programme   
Trata-se de um programa de um semestre, integrado na licenciatura em 

Direito, constituído por disciplinas lecionadas inteiramente em inglês e 

referentes a matérias de Direito internacional e europeu.

É dirigido a estudantes visitantes de universidades estrangeiras parcei-

ras da Escola de Direito do Porto e também a estudantes da Escola que 

pretendam realizar algumas disciplinas da licenciatura em inglês, com 

o benefício adicional da inscrição da sua frequência em Suplemento ao 

Diploma.

As disciplinas que fazem parte do programa são:

• English for Law;

• European Union Law;

• Public International Law;

• International Legal Regimes;

• Private International Relations;

Para além das disciplinas deste programa, constam ainda da licenciatura 

em Direito outras disciplinas lecionadas em inglês:

• Tax Law;

• Intellectual Property Law (general approach).

São oferecidos anualmente Seminários em Inglês lecionados por docen-

tes especialistas de Universidades Estrangeiras com quem a Escola de 

Direito tem protocolos

A Faculdade de Direito - Católica do Porto está fortemente empenhada em proporcio-

nar aos seus estudantes a formação abrangente e qualificadora que resulta de experi-

ências de mobilidade nacional ou internacional, quer estejam em causa estudos quer 

estágios numa Universidade parceira. 

Os protocolos celebrados com mais de 50 Universidades europeias e de fora da Europa 

garantem a oferta de cerca de 110 vagas todos os anos.

Assim, qualquer estudante da licenciatura que deseje frequentar um semestre no ex-

terior e que preencha os requisitos regulamentares pode e é incentivado a fazê-lo. 

O empenho da Escola traduz-se, designadamente, na facilitação do reconhecimento 

académico às disciplinas realizadas em mobilidade, bem como na eventual redução 

das propinas durante o período de mobilidade. 

Todos os estudantes inscritos no 1.º ciclo da Escola de Direito podem candidatar-se 

aos seguintes programas de mobilidade nacional e internacional:

Programa Erasmus

Mobilidade internacional de estudos e/ou de estágio dentro do espaço europeu, po-

dendo beneficiar, para o efeito, de uma bolsa Erasmus.

Programa Mobilidade Livre

Mobilidade internacional fora da Europa, a nível mundial, ao abrigo de acordos de 

cooperação celebrados com a Escola de Direito.

Mobilidade com UCP - Lisboa

Mobilidade nacional, durante um semestre, na Escola de Lisboa da Faculdade de Di-

reito da Universidade Católica Portuguesa. 

Programa Almeida Garrett

Mobilidade nacional, durante um semestre, noutras Faculdades de Direito do ensino 

universitário público.
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Alemanha

EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Universitat Trier

Universität Bremen

Eberhard Karls Universität Tübingen

Argentina

Universidade Católica da Argentina

Bélgica

Université Catholique de Louvain (UCL)

KU Leuven - Faculty of Law

Brasil

FGV - Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro)

Universidade Católica de Pelotas

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Universidade Federal Santa Catarina

Universidade de São Paulo

Universidade Prisbeteriana Meckenzie

Universidade Católica de Pernambuco

Universidade Católica de Brasília

Colombia

Universidad La Gran Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

Chile

University of Chile

Espanha

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

Universidad Loyola Andalucia

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Burgos

Universidad de Granada

Universidad de Jaén

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad Pontifícia Comillas

Universidad Pública de Navarra

Universidad Rey Juan Carlos

Universidade da Coruña

Universidade de Vigo

University CEU Cardenal Herrera

Universidad de Cádiz

Universidad de Málaga

Universidad Autonoma de Madrid

França

Institut Catholique de Toulouse

Université Catholique de Lyon

Institut Catholique de Paris

Grécia

Aristotle University of Thessaloniki

Holanda

University of Groningen

Tilburg University

HAN University of Applied Sciences

Hungria

Pázmány Péter Catholic University

Itália

Universidade de Trento

University of Catania

University of Cagliari (Universitá degli studi di Cagliari)

LUMSA - Libera Universita Maria SS Assunta

Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro

Universitá di Trieste, Facoltá de Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Universitá degli Studi Verona

Universitá degli studi di Genova

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Firenze

 

Japão

Akita International University

Lituânia

Kazimieras Simonavicius University

México

Universidad de Guadalajara

Perú

Universidad Del Pacífico

Polónia

University of Bialystok

University of Lodz

University of Warsaw

Republica Checa

Charles University in Prague

Roménia

Transilvania University of Brasov

Suíça

University of Fribourg

Turquia

İhsan Doğramacı Bilkent University

Uruguai

Universidade Católica do Uruguai

Mobilidade Internacional 
2020/2021

216 319
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Bolsas e Prémios 
Para além das bolsas estatais de apoio aos estudantes com dificuldades económicas, a Faculdade de Direito - Católica do 

Porto dispõe de bolsas e prémios aos alunos com mérito e comprovado esforço.

Bolsas de Mérito
A Bolsa de Mérito consiste na isenção do pagamento das propinas relativas ao conjunto das disciplinas a que o estudante 

se inscreva no primeiro ano letivo da Licenciatura.

A atribuição das Bolsas de Mérito rege-se pelo critério da classificação de candidatura à Faculdade de Direito - Católica do 

Porto, consistindo na:

a) Isenção integral de propina para os estudantes inscritos com classificação de candidatura mínima de 18,0;

b) Isenção de 50% de propina para os estudantes inscritos com classificação de candidatura mínima de 17,0.

Prémios de Excelência
Os Prémios de excelência são atribuídos aos estudantes de cada ano de entrada na a Faculdade de Direito - Católica do 

Porto que tenham obtido as classificações mais elevadas no ano anterior, desde que igual ou superior a 14 valores.  Será 

considerada a média das classificações obtidas em disciplinas que perfaçam pelo menos 60 unidades de crédito, em época 

normal ou de recurso, realizadas no ano letivo anterior àquele em que o Prémio é atribuído. Caso o estudante realize mais 

de 60 créditos num ano letivo, serão consideradas, de entre esses créditos, as classificações mais favoráveis ao estudante.

“Prémio Prof. Doutor Francisco Carvalho Guerra”
Ao licenciado que, em cada ano letivo, obtenha a classificação de Licenciatura em Direito mais elevada, será atribuído um 

prémio monetário de 1.500 Euros (Prémio “Professor Doutor Francisco Carvalho Guerra”).

“Prémio D. António Ferreira Gomes”
Para os melhores alunos na disciplina de Mundividência Cristã.

Bolsas e Apoios Sociais
Através da análise integrada da situação de cada estudante são encontradas respostas. Quer através de bolsas, quer através 

de planos de pagamento adequado às necessidades de cada caso. Mais informação em www.ee.porto.ucp.pt ou marcando 

entrevista individual através de ee.bolsas@porto.ucp.pt 
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Mestrado em Direito 
A Faculdade de Direito - Escola do Porto oferece um modelo único no país em que 

todas as unidades curriculares são opcionais, permitindo selecionar as disciplinas 

para cada percurso pessoal de formação, de acordo com os objetivos profissionais e 

científicos.

Áreas de Especialização
• Direito Privado
• Direito Criminal
• Direito da Empresa e dos Negócios
• Direito Fiscal
• Direito Público, Internacional e Europeu
• Direito Administrativo
• Direito do Trabalho

Mestrado em Direito e 
Gestão
É um Mestrado inovador, único no país, concebido para impulsionar novas carreiras. 

Não é necessário formação prévia em Economia graças à especificidade do seu plano 

de estudos, com possibilidade de escolha de Unidades Curriculares de Direito da Em-

presa e dos Negócios, de Direito Fiscal e/ou Direito do Trabalho

obtém colocação até 3 meses 
após o ínicio da procura por 

atividade profissional

(1) Inclui estágio de Advocacia

Fonte: Inquérito ao Emprego e ao Prosseguimento de Estudos 2019
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ANA ANDRADE
Assistente Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Ana-Isabel-Fonseca-Pereira-de-Andrade

ANTÓNIO AGOSTINHO GUEDES
Professor Associado
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Antonio-Cardoso-Guedes

ANA CRISTINA COSTA
Assistente Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-ana-cristina-ribeiro-costa

ANDRÉ FLORES MARTINS
Assistente Convidado
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Andre-Almeida-Martins

ANTÓNIA FERREIRA DE ALMEIDA
Assistente Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Antonia-Ferreira-de-Almeida

BENEDITA MENEZES QUEIROZ
Professora Auxiliar Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/CV-Benedita-Menezes-Queiroz

CATARINA DE OLIVEIRA CARVALHO
Professora Associada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Catarina-de-Oliveira-Carvalho
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FÁBIO CASTRO RUSSO
Assistente convidado
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Fabio-Castro-Russo

Professora Associada
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INÊS PEREIRA DE SOUSA
Assistente Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-ines-pereira-sousa

FILIPE  CERQUEIRA ALVES
Assistente Convidado
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Filipe-Cerqueira-Alves

INÊS FOLHADELA
Assistente Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Ines-Folhadela

DANIELA BAPTISTA
Professora Auxiliar
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Daniela-Baptista

ELISABETE FERREIRA
Professora Auxiliar
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Elisabete-Ferreira

INÊS ESPINHAÇO GOMES
Assistente Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/CV-Ines-Espinhaco-Gomes

CATARINA SANTOS BOTELHO
Professora Auxiliar
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Catarina-Santos-Botelho

CATARINA GOMES SANTOS
Assistente Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Catarina-Gomes-Santos
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MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO
Professora Associada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Maria-de-Fatima-Ribeiro
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MANUEL FONTAINE CAMPOS
Professor Associado
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Manuel-Fontaine-Campos

ISABEL MENÉRES CAMPOS
Professora Auxiliar
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Isabel-Meneres-Campos

JOSÉ DAMIÃO DA CUNHA
Professor Associado com Agregação
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Jose-Manuel-Damiao-da-Cunha
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MILENA SILVA ROUXINOL
Professora Auxiliar
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Milena-Silva-Rouxinol

MARTA VICENTE
Assistente Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-marta-nunes-vicente

MARTA ROSAS
Assistente Convidada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-marta-rosas

NUNO ALONSO PAIXÃO
Assistente Convidado
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Nuno-Alonso-Paixao

MÁRIO AROSO DE ALMEIDA
Professor Catedrático
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Mario-Aroso-de-Almeida

PAULO PICHEL
Assistente Convidado
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Paulo-Pichel
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THOMAS GAULTIER
Assistente Convidado
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Thomas-Gaultier

SOFIA OLIVEIRA PAIS
Professora Associada
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Sofia-Oliveira-Pais

PEDRO FREITAS
Professor Auxiliar
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-pedro-freitas

SANDRA TAVARES
Professora Auxiliar
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Sandra-Tavares

RUI DUARTE MORAIS
Professor Catedrático
www.direito.porto.ucp.pt/pt/Rui-Duarte-Morais

TOMÁS TAVARES 
Professor Auxiliar
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Tomas-Tavares

PEDRO CERQUEIRA GOMES
Assistente Convidado
www.direito.porto.ucp.pt/pt/cv-Pedro-Cerqueira-Gomes
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ABEL CANAVARRO

ALEXANDRE SALAZAR

ALLAN WEED

ANA MARIA GONÇALVES

ANA SOFIA CARVALHO

ANTÓNIO VALENTE DE ANDRADE 

ARMANDO ROCHA

CATARINA RIBEIRO

CRISTINA CARDOSO

CRISTINA CORREIA

EUGÉNIA TORRES

FRANCISCO VIEIRA

JOANA CÉSAR MACHADO

JOÃO MENEZES

JOSÉ GAGLIARDINI GRAÇA

LUÍS PAIS ANTUNES

LUÍS PINA REBELO

NUNO CÔRTE-REAL

PAULO RANGEL

PEDRO GENÉSIO

RITA MAGALHÃES

ROSA GREAVES

ROSA SILVA

RUI SILVA LEAL

TERESA MAGALHÃES

Sociedades de Advogados que colaboram na lecionação das disciplinas de Practicum Processo Civil.
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