
A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa IFDUL)
é uma instituição centenária com uma sólida tradição no

ensino jurídico, bem como na produção e disseminação de

saberes científicos na área do Direito.

A Faculdade de Direito tem como missão criar, transmitir
e difundir conhecimento e cultura no domínio das ciências
jurídicas e disciplinas conexas, orientando-se, na sua

atuação, pelos princípios da qualidade do ensino, da

inovação e do aprofundamento da investigação, do

respeito pela liberdade intelectual e Científica, da

valorização pessoal e da boa governação.

Fundada em junho de 1913, a Faculdade instalou-se no

campus da Cidade Universitária em 1958 e, desde então,
tem vindo a ampliar e a modernizar as suas instalações.

Ao longo de mais de cem anos de existência formaram-se
na FDUL vários insignes juristas que se destacaram pela
participação pública enquanto titulares dos mais altos

cargos políticos e enquanto figuras públicas com elevada

responsabilidade social e participação cívica. Acresce a
honra de terem sido formadas pela FDUL gerações de
eminentes magistrados, advogados e outros juristas que
abraçaram carreiras empresariais, na administração
pública, e em múltiplas instituições e organizações
internacionais.

A FDUL é a maior faculdade de Direito do país contando,
na atualidade, com mais de 4500 alunos, e com um corpo
docente de elevada qualidade e nível de formação. A

Faculdade tem tradicionalmente uma ampla participação
dos alunos na vida académica e nos órgãos de governo,
contando com uma associação de alunos centenária e

especialmente ativa, a AAFDL.

Destaca-se ainda como vetor caracterizador da FDUL a

internacionalização, tanto no quadro da cooperação
jurídica com o Brasil, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau,
Goa, Macau e Timor, como no quadro de programas de

mobilidade, sobretudo, no espaço da União Europeia mas,
progressivamente, alargados a outros continentes.
Testemunho desta vocação cosmopolita, é a presença na
FDUL de um número de estudantes estrangeiros que
ultrapassa as cinco centenas.

Cursar Direito na FDUL - em qualquer dos três ciclos de
estudos ou em pós-graduações - é a garantia de uma
formação de qualidade na maior e mais reputada
Faculdade de Direito do país.

A Diretora
Professora Doutora Paula Vaz Freire



MARGARIDA BRANCO
3 o ano Pós-Laborat

Estudar na Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, nomeadamente no regime de pós laborai, é
mais do que simplesmente aprender Direito.
Nos últimos 3 anos adquiri valores e vivenciei
experiências que só a melhor faculdade do país me
poderia disponibilizar!
Graças ao seu reconhecido rigor e excelência não
tenho qualquer dúvida de que vou estar mais que
preparada para o futuro!

SIMÃO RIBEIRO PÓVOA
3° Ano Diurno

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é
muito mais que apenas urna faculdade. Quem
possui a oportunidade de aqui estudar, não está
apenas a aprender na academia que melhor prepara
os seus alunos para o mundo jurídico, como está,
igualmente, a viver uma experiência académica
ampla e abrangente. A par das aulas, dentro destas
quatro paredes é possível experienciar todo um
universo de oportunidades, nomeadamente, a nível
associativo - com a mítica AAFDL (Associação
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa), mas,
também, com todos os outros núcleos e projetos
que nos permitem um maior contacto e uma maior
preparação para o mundo que nos espera. E é isto
que representa a FDUL: a possibilidade de vivermos
e de nos formarmos na melhor Faculdade de Direito
do país, tanto como juristas, como enquanto
cidadãos, numa instituição aberta a todos, sem
discriminação, e onde o limite do sucesso é o sonho
de cada um de nós.


