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1. Bolsas de Mérito 

A Bolsa de Mérito consiste na isenção total ou parcial do pagamento das propinas relativas ao conjunto das disciplinas 
a que o estudante se inscreva no primeiro ano lectivo da Licenciatura. 
O número de Bolsas de Mérito a atribuir é de dez. 
A atribuição das Bolsas de Mérito rege-se pelo critério da classificação da candidatura à Faculdade de Direito, desde 
que igual ou superior a 16 valores, consistindo na: 

a) isenção integral de propina para os estudantes inscritos que tenham obtido as cinco melhores classificações 
de candidatura;  

b) isenção de 50% de propina para os estudantes inscritos que tenham obtido entre a sexta e décima 
classificação de candidatura mais elevada.   

São elegíveis para a atribuição das Bolsas de Mérito apenas os candidatos admitidos na 1ª fase de candidatura; a 
atribuição é feita automaticamente pela Direcção, não sendo necessário requerimento por parte dos candidatos. 
 
A atribuição destas Bolsas é publicada com os resultados da 1ª fase de candidatura.  

 
 

2. Prémios de Excelência 

Os Prémios de Excelência serão atribuídos aos dez estudantes de cada ano de entrada na Faculdade de Direito, a partir 
da segunda inscrição, que tenham obtido as classificações mais elevadas. 
Será considerada a média das classificações obtidas nas disciplinas que perfaçam 60 unidades de crédito realizadas no 
ano lectivo anterior àquele em que a bolsa é atribuída, em época normal ou de recurso. Caso o estudante realize mais 
de 60 créditos num ano lectivo, serão consideradas, de entre esses créditos, as classificações mais favoráveis ao 
estudante. 
Os Prémios de Excelência consistem na: 

a) isenção integral de propina para os estudantes graduados em primeiro e segundo lugares; 
b) isenção de 75% de propina para o estudante graduado em terceiro lugar; 
c) isenção de 50% de propina para o estudante graduado em quarto lugar; 
d) isenção de 20% de propina para os estudantes graduados em quinto, sexto e sétimo lugares; 
e) isenção de 10% de propina para os estudantes graduados em oitavo, nono e décimo lugares. 

Os diplomas dos Prémios de Excelência serão entregues aos estudantes premiados em cerimónia pública da Faculdade 
de Direito da Universidade Católica Portuguesa, a realizar anualmente. 
A atribuição dos Prémios de Excelência depende de requerimento dos interessados. 

 
 
3. Prémio Prof. Doutor Francisco Carvalho Guerra 

Ao licenciado que, em cada ano lectivo, obtenha a classificação de Licenciatura em Direito mais elevada, será atribuído 
um prémio monetário correspondente a metade do valor de uma propina anual, considerando o montante relativo a 60 
unidades de crédito (Prémio “Professor Doutor Francisco Carvalho Guerra”). 
Em caso de empate, será considerada a classificação decimal; se persistir o empate, o prémio será atribuído “ex aequo”, 
sendo repartido o respectivo valor monetário. 
O diploma “Prémio Prof. Doutor Francisco Carvalho Guerra” será entregue em cerimónia pública da Faculdade de 
Direito da Universidade Católica Portuguesa, a realizar anualmente. 

 
 
4. Prémio D. António Ferreira Gomes 

Ao aluno que, em cada ano lectivo, obtenha a classificação mais elevada na cadeira de Mundividência Cristâ, em época 
ordinária, será atribuído um prémio monetário correspondente a quinhentos euros (Prémio “D. António Ferreira 
Gomes”). Em caso de empate, o prémio será atribuído “ex aequo”, sendo repartido o respectivo valor monetário. 


