


Direito Internacional - International Law 

1. LL.M. Law in a European and Global Context, Faculdade de 
Direito de Lisboa, Católica  
 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

Este mestrado é único na Europa, procurando 

ensinar Direito Internacional num contexto 

europeu e global, através de metodologias e 

técnicas inovadoras. O programa deste mestrado 

segue um método intitulado por Joseph Weiler 

como “Total Law”, que representa uma quebra 

com os meios de ensino de direito tradicionais.  

B) Onde é?  

Lisboa, Portugal  

C) Quais são os custos de propinas? 

As propinas rondam os 14000€. Ainda assim, se estás interessado(a) neste mestrado 

deverás entrar em contacto direto com a Faculdade.  

D) Duração e Horários  

1 ano, de Setembro a Julho. O calendário académico está dividido em 3 períodos, com 

cerca de 4 horas de aulas por dia, geralmente de manhã, de segunda a sábado.  

E) Quais os requisitos de entrada?  

Deverás ter uma licenciatura em Direito, e serão privilegiados os alunos com o melhor 



historial académico. A submissão da candidatura pode ser feita a qualquer 

altura.  

 

F) Mais informações  

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:  

https://catolicalaw.fd.lisboa.ucp.pt/llm-law-european-and-global-context 

2. LLM in Internacional Law, Universidade de Sussex  

A) O que podes esperar deste mestrado?  

Neste mestrado estudarás direito internacional a partir 

de uma perspectiva teórica, ajudando-te a entender e 

contextualizar o direito e o sistema jurídico 

internacional. Aprenderás sobretudo com os principais 

advogados de hoje e obterás uma base sólida sobre os 

fundamentos do direito internacional e do sistema jurídico internacional. 

B) Onde é? 

Falmer, Reino Unido  

C) Quais são os custos de propinas?  

A propina para estudantes internacionais ronda os 18500 £, ou 21.200€. Ainda assim, 

se estás interessado(a) neste mestrado deverás entrar me contacto direto com a 

Faculdade.  

https://catolicalaw.fd.lisboa.ucp.pt/llm-law-european-and-global-context


D) Duração e Horários  

Este mestrado tem a duração de 1 ou 2 anos e pode ser completado em regime 

de full-time ou part-time.  

E) Quais os requisitos de entrada? 

Além de outros requisitos indicados pela Faculdade deverás ter um resultado de 6.5 ou 

superior no IELTS (International English Language Testing System). As candidaturas 

estão abertas até 1 de Agosto para estudantes internacionais.   

F) Mais informações  

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:  

https://www.sussex.ac.uk/ 

 

3. LLM in International Law, The Fletcher School, Tufts University 

A) O que podes esperar deste mestrado?  

Este mestrado reflete aquele que é o objetivo da Fletcher School de aumentar a 

compreensão do plano internacional e preparar estudantes de todo o mundo para 

posições de liderança. Esta faculdade distingue-se das escolas de direito tradicionais 

porque o seu programa é focado exclusivamente em questões de direito internacional 

público e privado. Este mestrado abrange todo o espectro do direito internacional e é 

administrado por especialistas reconhecidos e com ampla experiência profissional. 

https://www.sussex.ac.uk/


B) Onde é? 

Medford, Estados Unidos da América  

C) Quais são os custos de propinas? 

Os custos rondam os 43.300€. Ainda assim se estás interessado(a) neste mestrado 

deverás entrar me contacto direto com a Escola e considerar que se poderão aplicar 

custos adicionais.  

D)    Duração e Horários 

   Este mestrado tem a duração de 1 ano. 

E)    Quais os requisitos de entrada? 

    Esta escola impõe um número de requisitos que poderás confirmar no site oficial.  

    As candidaturas estão organizadas em 4 rondas, em Novembro, Janeiro, Fevereiro e 

    Abril. Os candidatos são escolhidos com base no perfil académico, recomendações e 

    Aptidões académicas.  

F)     Mais informações 

          Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da           

          Faculdade em:  

https://fletcher.tufts.edu/ 

https://fletcher.tufts.edu/


Direito Europeu - European Law  

1. Master of European Law, College of Europe  
 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

O programa deste mestrado estabelece 

um equil íbr io entre os aspectos 

económicos e constitucionais do direito 

europeu e enfatiza a complexidade 

crescente do direito da UE e o contexto 

em que tem vindo a evoluir. Deves 

esperar um nível de exigência elevado e 

precisarás de preparar com rigor as aulas. 

Os alunos deste mestrado devem 

aprender a identificar as características particulares, geralmente complicadas, de um 

caso concreto, a estrutura dessas características, os princípios que podem ser 

extraídos do julgamento ou decisão, discutir os méritos de tal julgamento ou tal 

decisão e compará-lo com outros. Não só deverás ser fluente em inglês como deverás 

ter conhecimento consideráveis no domínio do francês.  

B) Onde é? 

Bruges, Bélgica  

C) Quais são os custos de propinas? 

As propinas deste mestrado rondam os 16.500€ e cerca de 8.500€ para a 

acomodação.  



D) Duração e Horários 

Este mestrado tem a duração de 10 meses.  

 

E) Quais os requisitos de entrada? 

Todos os candidatos devem possuir um diploma universitário relevante. A admissão 

no Colégio da Europa exige um mestrado pós-Bolonha, um equivalente equivalente 

em pré-Bolonha, ou um diploma universitário final e pelo menos 240 créditos ECTS 

adquiridos no curso de seus estudos universitários. Os titulares de um diploma de 

licenciatura também são elegíveis, desde que demonstrem uma forte qualificação em 

relação ao programa académico. 

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:         

 

http://law.coleurope.eu/. 

 

2. LLM in European Law Facts, Universidade de Maastricht 

 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

O programa da Escola de Direito Europeu da 

Universidade de Maastricht é um programa 

ambicioso. Neste mestrado estudarás 

assuntos jurídicos tradicionais sobre uma 

perspectiva europeia e comparativa e 

compreenderás em grande medida como a lei europeia interage com a lei nacional. 

http://law.coleurope.eu/


B) Onde é? 

Maastricht, Países Baixos  

C) Quais são os custos de propinas? 

Para um estudante internacional, os custos de propina rondam os 13800€, no entanto, 

para estudantes europeus, estes custos reduzem-se para 2083€.  

D) Duração e Horários 

Este mestrado tem a duração de 12 meses e tem um regime de full-time.  

E) Quais os requisitos de entrada? 

Para que sejas admitido a este mestrado deverás demonstrar os requisitos académicos 

necessários, de acordo com o sistema de GPA (Grade Point Average), GRE 

(Graduate Record Examinations) ou GMAT (Graduate Management Admission 

Test). Além disso serão consideradas as tuas capacidades de domínio de inglês bem 

como todo o teu percurso académico.  

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:  

https://www.maastrichtuniversity.nl/ 

3.   Master’s degree in European Private Law, Universidade de Amesterdão 

A)  O que podes esperar deste mestrado? 

O programa deste mestrado combina um conjunto coerente de cursos básicos sobre 

tópicos no centro da europeização e internacionalização, com uma ampla gama de 

disciplinas relativas a assuntos económicos e sociais.  

https://www.maastrichtuniversity.nl/


B) Onde é? 

Amesterdão, Holanda  

C) Quais são os custos de propinas? 

Deverás sempre confirmar o site oficial 

da escola para os preços específicos 

para cada tipo de estudante, ainda 

assim as propinas este mestrado 

rondam os 2100€.  

D) Duração e Horários 

Este mestrado tem a duração de 1 ano.  

E) Quais os requisitos de entrada? 

Para ingressares neste Mestrado deverás ter concluído estudos em Direito, ter um 

conhecimento básico de Direito Europeu e ser fluente em inglês. As candidaturas 

estão disponíveis até do dia 1 de Abril de cada ano.  

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:   

https://www.uva.nl/en/programmes/masters/european-private-law/study-programme/

study-programme.html?origin=5BOaRAofTjCccATraJp2XA 

Direito Económico - Economic Law 

1. LL.M. in Internacional Economic Law, Edinburgh Law School - 

Universidade  de Edinburgh 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

A estrutura deste mestrado foi projetada com o objetivo de assegurar que os seus 

https://www.uva.nl/en/programmes/masters/european-private-law/study-programme/study-programme.html?origin=5BOaRAofTjCccATraJp2XA
https://www.uva.nl/en/programmes/masters/european-private-law/study-programme/study-programme.html?origin=5BOaRAofTjCccATraJp2XA


estudantes obtêm um conhecimento amplo e um entendimento crítico dos 

principais ramos do direito económico internacional por meio das 

disciplinas obrigatórias, permitindo uma abrangente escolha de outras 

possíveis opcionais, dependentes dos interesses pessoais e planos de carreira futuros 

de cada estudante. 

B) Onde é? 

Edinburgh, Reino Unido  

C) Quais são os custos de propinas? 

As propinas deste mestrado rondam os 25.000€ para um 

estudante internacional em regime de full-time.  

D) Duração e Horários 

Este mestrado pode ser feito em regime de part-time ou full-time e ter uma duração 

de 1 ou 2 anos.  

E) Quais os requisitos de entrada? 

Para ingressar neste mestrado deverás ter o equivalente à classificação de “2:1 

honours”. Ou seja, deverás ter completado estudos em direito e tê-los terminado 

acima da média dos estudantes do teu ano. Além disso, deverás deter um conjunto de 

capacidades de comunicação em inglês, que poderás confirmar de forma detalhada 

no site oficial da faculdade.   

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:   

https://www.law.ed.ac.uk/ 

https://www.law.ed.ac.uk/


2. European Master in Law and Economics, Erasmus School of Law 

- Erasmus University Rotterdam 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

Este mestrado é indicado para os estudantes que 

pretendem estudar a interação entre o direito e a 

economia. O programa é reconhecido pela 

Comissão Europeia como um Programa de 

Mestrado de Erasmus. Enquanto estudante, terás 

a oportunidade de te familiarizares com os 

efeitos económicos da lei. Poderás assim passar 

a entender as implicações económicas dos 

principais ramos do direito, como contratos, 

propriedades, empresas, tipos e direito da concorrência. 

B) Onde é? 

Rotterdam, Países Baixos   

C) Quais são os custos de propinas? 

Os custos de propinas para estudantes europeus rondam os 9500€.  

D) Duração e Horários 

Este mestrado tem uma duração de 10 meses e é feito em regime de full-time.  

E) Quais os requisitos de entrada? 

Deverás ter uma licenciatura em direito (ou economia) e demonstrar plenas 

capacidades de inglês. 

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:   



https://www.eur.nl/en/post-master/european-master-law-and-economics 

3. LL.M in Internacional Economic Law, Leuphana Universidade de 

Lüneburg 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

O Direito Económico Internacional é crucial para a maioria das atividades 

transnacionais. Este programa de mestrado de dois anos reúne estudantes de todo o 

mundo, combinando o direito económico internacional público e privado. Durante o 

seu primeiro ano de estudo em Lüneburg, os estudantes aprendem como se envolver 

com as estruturas e principais atores do direito económico internacional. Durante o 

seu segundo ano em Glasgow ou Bridgetown, o programa concentra-se em assuntos 

mais específicos, como Direito Societário e Financeiro, Direito Comercial 

Internacional, Direito da Concorrência Internacional ou Direito da Propriedade 

Intelectual. 

B) Onde é? 

Lüneburg, Germany, no primeiro ano, Glasgow ou Bridgetown no segundo ano. 

C) Quais são os custos de propinas? 

Os custos de propinas rondam os 8000 euros para estudantes europeus.  

D) Duração e Horários 

Este mestrado tem a duração de 2 anos e só pode ser completado em regime de full-

time.  

E) Quais os requisitos de entrada? 

Para te candidatares a frequentar este mestrado deverás ter 

concluído uma licenciatura em direito, bem como ter as 

capacidades de língua inglesa requeridas pela faculdade.  

F) Mais informações 

https://www.eur.nl/en/post-master/european-master-law-and-economics


Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página 

oficial da Faculdade em:   

https://www.leuphana.de/en/home.html 

Direito Empresarial - Business Law 

1. LL.M in Business Law, Brooklyn Law School 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

Localizada a poucos minutos de Wall Street, o epicentro das finanças internacionais, 

a Brooklyn Law School é o local ideal para estudar a evolução das práticas de 

negócios. O corpo docente em direito empresarial desta 

faculdade inclui membros de longa data com raízes 

profundas na comunidade de direito empresarial e jovens 

académicos brilhantes na vanguarda da disciplina, 

tornando este um programa de mestrado de prestígio.  

B) Onde é? 

Nova Iorque, Estados Unidos da América  

C) Quais são os custos de propinas? 

Para teres acesso a um orçamento detalhado e preciso deverás entrar em contacto 

direto com a Faculdade. Podes fazê-lo através do link abaixo, relativo à sua página 

oficial.  

D) Duração e Horários 

O mestrado pode ser concluído em regime de full-time ou part-time e tem uma 

duração de 1 ou 2 anos.  

E) Quais os requisitos de entrada? 

Deverás ter completado estudos em Direito bem como ser fluente em inglês. A 

admissão a esta Faculdade é muito competitiva, sendo a 58ª melhor colocada 

https://www.leuphana.de/en/home.html


faculdade de direito dos Estados Unidos, com cerca de 500 novos 

estudantes a cada ano letivo.  

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:   

https://www.brooklaw.edu/ 

2. LL.M in Business Law, IE Law School 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

Neste mestrado poderás adotar uma abordagem 

comercial na gestão de transações legais globais. Além 

de viver o ambiente diversificado e dinâmico 

característico da faculdade, terás a oportunidade de 

participar de intercâmbios mundiais e clínicas de 

empreendimentos legais. Neste mestrado, os métodos e 

práticas baseam-se em casos reais e concretos o que te 

ajudará a lidar com grandes empresas globais, escritórios de advocacia 

internacionais, organizações, governo e entidades do setor público ou ONGs. 

B) Onde é? 

Madrid, Espanha  

C) Quais são os custos de propinas? 

Os custos de propina rondam os 31700€, ainda que estes valores sejam alterados 

anualmente.  

D) Duração e Horários 

Este mestrado tem a duração de 10 meses e só pode ser completado em regime de 

full-time.  

https://www.brooklaw.edu/


E) Quais os requisitos de entrada? 

Para submeteres a tua candidatura e te informares sobre os requisitos do 

mestrado deverás entrar em contacto direto com escola. Ainda assim, 

deverás ter fortes conhecimento da língua inglesa, sendo esta a única língua utilizada 

no programa.  

F) Mais informações 

 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:   

https://www.ie.edu/law-school/programs/masters/llm-international-business-law/ 

3. LL.M in Internacional Business Law, Université libre de Bruxelles - ULB 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

Este mestrado tem um programa com um período integral de outubro a junho. O 

cursos está dividido em dois semestres, com exames realizados em janeiro e junho. 

O programa foi desenvolvido para estudantes que desejam aproveitar ao máximo a 

extraordinária gama de oportunidades oferecidas em Bruxelas. O programa inclui 

visitas às instituições da União Europeia (Comissão Europeia, Conselho e 

Parlamento) com sede em Bruxelas.  

B) Onde é? 

Brussels, Belgium 

C) Quais são os custos de propinas? 

Os custos de propinas rondam os 4900€.  

D) Duração e Horários 

Este mestrado iniciado em outubro e terminado em junho, tem a duração de 9 meses 

e só pode ser concluído em regime de part-time.  

https://www.ie.edu/law-school/programs/masters/llm-international-business-law/


E) Quais os requisitos de entrada? 

Deverás ter uma licenciatura em 

direito, ou uma licenciatura noutro 

campo com experiência legal. Ao te 

candidatares terás também de mostrar 

conhecimento adequado da língua 

ing le sa , a t r avés dos c r i t é r io s 

estipulados pela escola.  

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em:   

https://brusselsllm.com/program/ 

Direitos Humanos – Human Rights 

1. European Master’s Program in Human Rights and Democratization, The 
Global Campus of Human Rights  
 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

Este mestrado, que conta com cerca de 90 alunos por 

ano, foca-se no ensino intensivo dos direitos 

humanos e da democratização, abordando vertentes 

legais, políticas, históricas, antropológicas e 

filosóficas, em diversas áreas. O ensino é em Inglês, no Campus. O primeiro semestre 

é em Veneza e o segundo numa das 41 universidades da União Europeia que 

participam neste programa. Este mestrado abre portas para carreiras nacionais e 

https://brusselsllm.com/program/


internacionais em instituições governamentais, intergovernamentais e não-

governamentais que lidem com direitos humanos. 

B) Onde é? 

Veneza, Itália (no primeiro semestre) e num Campus à escolha, dentro dos 41 

participantes (no segundo semestre) 

C) Quais são os custos de propinas?  

Os custos de propinas rondam os 5500€ (mais uma taxa de inscrição de 150€). 

D) Duração e Horários   

Este mestrado dura 1 ano, em regime de full-time. Está dividido em dois semestres: de 

setembro de 2020 a janeiro de 2021 e de Fevereiro a Julho de 2021. 

E) Quais os requisitos de entrada? 

Para ingressares neste mestrado precisas de uma licenciatura (ou equivalente) num 

curso de 180 ECTS (correspondente a 3 anos) ou 240 ECTS (correspondente a 4 anos) 

e fluência em Inglês (comprovada através de exame oficial). Não sendo 

necessariamente requisitos, estudos, atividades e trabalhos desenvolvidos na área dos 

direitos humanos e o conhecimento da língua francesa irão ser tidos em conta na 

escolha dos candidatos.  

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

 https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html?

fbclid=IwAR3n8Ua1hEXsvEoop76mf7s4DXe08ETMJkFjALIewJpzz1oEc4h6dV3eaFE 

https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html?fbclid=IwAR3n8Ua1hEXsvEoop76mf7s4DXe08ETMJkFjALIewJpzz1oEc4h6dV3eaFE
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html?fbclid=IwAR3n8Ua1hEXsvEoop76mf7s4DXe08ETMJkFjALIewJpzz1oEc4h6dV3eaFE


 
2. Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights 

and the Rule of Law, The Geneva Academy Of International 

Humanitarian Law And Human Rights 
 

 
 
 
 

A) O que podes esperar deste mestrado?  

Este mestrado é desenhado para candidatos interessados num alto nível de ensino e 

prática nesta área. Durante o ano, os alunos têm a hipótese de contactar com 

profissionais altamente qualificados em diversas áreas, contribuindo para o 

desenvolvimento das suas capacidades. O curso oferece variadas experiências, desde 

visitas de estudo a contacto direto com instituições, de modo a ajudar os alunos a 

encontrar o caminho indicado para cada um. O ensino é em Inglês, no Campus.  Este 

mestrado abre portas para carreiras internacionais em instituições governamentais, 

intergovernamentais e não-governamentais e também tribunais internacionais, 

instituições académicas e administração pública. 

B) Onde é?  

Genebra, Suíça 

C) Quais são os custos de propinas?  

Os custos de propinas são 16.041€ 



D) Duração e Horários: 

1 ano, em regime de full-time 

E) Quais os requisitos de entrada?  

Os candidatos deverão possuir uma licenciatura em Direito, Relações Internacionais, 

Ciência Política, Psicologia, Sociologia, Antropologia ou História; atividades, estágios, 

experiência profissional, entre outros, na área dos direitos humanos e fluência em 

Inglês (comprovada através de exame oficial). 

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

https://www.geneva-academy.ch/masters/master-in-transitional-justice/overview 

3. Master in International Cooperation on Human Rights and Intercultural 

Heritage, Universidade de Bologna 

A) O que podes esperar deste mestrado?  

Este mestrado dá aos alunos as capacidades necessárias para uma carreira na área da 

cooperação internacional e direitos humanos, através do contacto direto com 

instituições como a UNESCO, Banco Mundial e União Europeia. O ensino é em 

Inglês, no Campus. Este mestrado abre portas para carreiras nacionais e internacionais 

em instituições governamentais, intergovernamentais e não-governamentais que lidem 

com direitos humanos. 

https://www.geneva-academy.ch/masters/master-in-transitional-justice/overview


B) Onde é?  

Ravena, Itália 

 

C) Quais são os custos de propinas?  

As propinas deste mestrado rondam 

os 3000€.  

D) Duração e Horários:  

2 anos, em regime de full-time 

E) Quais os requisitos de entrada? 

Deverás ter uma licenciatura em Direito, Relações Internacionais, Ciência Política, ou 

ainda alguma outra (de um conjunto pré-determinado), e fluência em Inglês (nível B2 

comprovado através de exame oficial). 

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

 https://www.unibo.it/it/campus-ravenna 

4. Master in Conflict Studies and Human Rights, Utrecht University 

 
A) O que podes esperar deste mestrado?  

Este mestrado aborda as principais questões de 

direitos humanos e conflitos nacionais e 

internacionais atuais e como poderá ser possível 

solucioná-las. Para isso, combina o estudo de 

https://www.unibo.it/it/campus-ravenna


diversas áreas com a análise de casos, focando-se em conflitos que muitas 

vezes exigem a participação de organizações como a ONU. O ensino é em 

Inglês, no Campus. Este mestrado abre portas para carreiras em qualquer setor 

que envolva análise de conflitos, incluindo organizações não-governamentais e 

internacionais. Em 2019, foi considerado o melhor programa de estudos na área, nos 

Países Baixos. 

B) Onde é? 

Utrecht, Países Baixos 

C) Quais são os custos de propinas?  

Para estudantes da UE, os valores de propinas são de 2143€ e 17.078€ para estudantes 

que não da união europeia.  

D) Duração e Horários:  

Este mestrado tem a duração de 1 ano, completado em regime de full-time. 

E) Quais os requisitos de entrada? 

Licenciatura em Direito ou numa das ciências sociais e humanas, percurso escolar de 

qualidade (comprovado através da média final da licenciatura), interesse na área do 

mestrado (comprovado através de experiência profissional, estágios, entre outros) e 

nível de inglês satisfatório. Para além disso, os candidatos são incentivados a enviar 

uma carta a explicar, entre outras coisas, o seu interesse na área, o porquê do seu 

passado académico ser relevante no mestrado em questão e um possível tema para a 

tese de mestrado. 

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

https://www.uu.nl/masters/en/conflict-studies-and-human-rights 

https://www.uu.nl/masters/en/conflict-studies-and-human-rights


Propriedade Intelectual e Direitos de Autor – Intellectual 
Property and Copyright Law 

1. Master of Intellectual Property (LL.M.), UNH Franklin Pierce School of 

Law 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

Este mestrado, com mais de 50 anos de existência, é um dos mais conceituados na 

área. Incentivando o contacto direto com o direito e com profissionais experientes, faz 

uso de uma das maiores coleções de obras sobre propriedade intelectual para ajudar os 

estudantes a atingir os seus objetivos. O ensino é em Inglês, sendo o ensino no 

Campus, on-line ou uma conjugação de ambos. Este mestrado abre portas para 

carreiras na área das patentes e da propriedade intelectual. Este programa é atualmente 

o número 5 nos EUA na área, tendo estado sempre no top 10, nos últimos 30 anos. 

B) Onde é? 

Concord, EUA 

C) Quais são os custos de propinas?  

Os custos de propinas para este mestrado rondam os 33.500€.  

D) Duração e Horários  

Este mestrado tem a duração de 1 a 5 anos, e pode ser completado em regime de full-

time ou de part-time. 

E) Quais os requisitos de entrada? 

Licenciatura em área de interesse para o mestrado, fluência em Inglês (comprovada 

através de exame oficial) e ter completado um determinado número de créditos em 

cadeiras relevantes para o mestrado. 



F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página 

oficial da Faculdade em: 

 https://law.unh.edu/program/llm/intellectual-property 
 

 
 

2. Master in Intellectual Property and New Technologies, Universidade de 

Jagiellonian 

A) O que podes esperar deste mestrado?  

Este mestrado dá aos estudantes um conhecimento avançado de excelência na área da 

Propriedade Intelectual e proteção legal das novas tecnologias. Os estudantes são 

incentivados a desenvolver estudos com base no direito da União Europeia, 

desenvolvendo o seu trabalho em colaboração direta com a Organização Internacional 

de Propriedade Intelectual (WIPO). O ensino é em Inglês, no Campus. Este mestrado 

abre portas para carreiras nacionais e internacionais em organizações internacionais da 

área da propriedade intelectual.  

B) Onde é?  

Cracóvia, Polónia 

C) Quais são os custos de propinas?  

Os custo de propinas rondam os 3500€. 

https://law.unh.edu/program/llm/intellectual-property


D) Duração e Horários 

Este mestrado é composto por 3 semestres, em regime de full-time. 

E) Quais os requisitos de entrada? 

Para conhecer as condições, será necessário entrar em contacto com a instituição, 

sendo que o nível B2 em Inglês constitui um mínimo obrigatório. 

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/programmes/ma-ipnt 

 

 

3. MSc in Intellectual Property Law, Hanken School of Economics 

A) O que podes esperar deste mestrado?  

Este mestrado oferece uma especialização conjuntas nas áreas do direito e das 

empresas, uma vez que a propriedade intelectual está muito ligada aos mercados 

mundiais. Esta especialização é desenvolvida em contacto direto com o comércio e 

com a indústria, a fim de desenvolver ao máximo os conhecimentos de direito da 

propriedade intelectual. O ensino é em Inglês, no Campus.  Este mestrado abre portas 

para carreiras nacionais e internacionais em instituições governamentais, 

https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/programmes/ma-ipnt


intergovernamentais e não-governamentais. 

 

B) Onde é?  

Helsínquia, Finlândia 

  

C) Quais são os custos de propinas?  

12.500€ é uma estimativa dos custos de propinas 

neste mestrado.  

D) Duração e Horários  

O mestrado dura 2 anos, em regime de full-time. 

E) Quais os requisitos de entrada? 

Deverás ter uma licenciatura em área de interesse para o mestrado e fluência em Inglês 

(nível C1 comprovado através de exame oficial). Outros requisitos podem ser pedidos, 

dependendo de regime de candidaturas em vigor.  

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

 https://www.hanken.fi/en/apply/masters-degree-programme-english/intellectual-

property-law 

4. UK, EU and US Copyright Law (PG), King’s College London 

A) O que podes esperar deste mestrado? 

Este programa pretende dar aos alunos noções gerais das leis e diretivas sobre Direitos 

de Autor nos EUA, Reino Unido e União Europeia. Abordando as variadíssimas áreas 

https://www.hanken.fi/en/apply/masters-degree-programme-english/intellectual-property-law
https://www.hanken.fi/en/apply/masters-degree-programme-english/intellectual-property-law


de aplicação destas leis, dá aos estudantes os conhecimentos necessários para 

resolver questões práticas específicas de violações de direitos de autor, 

trabalhadas a par da teoria. O ensino é em Inglês, dividindo-se em 3 módulos 

com avaliações específicas.  

B) Onde é? 

Este mestrado é lecionado online. 

C) Quais são os custos de propinas? 

As propinas rondam os 7586€. 

D) Duração e Horários 

Este mestrado tem uma duração de cerca de 8 meses, em regime de part-time.  

E) Quais os requisitos de entrada? 

Precisarás de uma Licenciatura em Direito e de fluência em Inglês (nível C1 

comprovado através de exame oficial). 

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

  

https://www.kcl.ac.uk/law/research/centres/european/programmes/copyright 

 

Direito Informático, Segurança Cibernética e Proteção de 
Dados – IT Law, Cybersecurity and Data Protection  

1. MA in Law: Information Technology Law, Universidade de Tartu 

https://www.kcl.ac.uk/law/research/centres/european/programmes/copyright


A) O que podes esperar deste mestrado? 

Este mestrado é desenhado para juristas que pretendam adquirir uma 

especialização em direito informático e segurança cibernética.  Oferecendo aos alunos 

várias oportunidades de contacto direto com situações reais de Direito Informático, 

obriga-os a estudar as mais recentes normas, conciliando assim a teórica com a prática. 

O ensino é em Inglês, no Campus. Este mestrado abre portas para carreiras nacionais e 

internacionais em instituições governamentais, intergovernamentais, firmas de 

advogados, empresas e companhias de informática. 

B) Onde é? 

Tartu, Estónia 

C) Quais são os custos de propinas? 

Neste mestrado rodam os 3800€.  

D) Duração:  

O programa deste mestrado dura 1 ano, em regime de full-time. 

E) Quais os requisitos de entrada? 

Os candidatos deverão ter uma licenciatura em Direito e fluência em Inglês (nível C1 

comprovado através de exame oficial). 

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

https://oigus.ut.ee/en/admissions/master-arts-law-information-technology-law 

                

https://oigus.ut.ee/en/admissions/master-arts-law-information-technology-law


2. Master in Cybersecurity Law and Digital Environment (LL.M.), 

Universidade de Leon 

A) O que podes esperar deste mestrado?  

Este mestrado oferece um treino multidisciplinar em diversas áreas. Através de um 

aprofundamento da teoria sobre o direito informático, investe na prática da lei da 

segurança cibernética, dando aos alunos qualificações prestigiadas na área. O ensino é 

em Espanhol, no Campus. Este mestrado abre portas para carreiras nacionais e 

internacionais na advocacia, proteção de dados e jurista colaborador em empresas de 

tecnologia. 

B) Onde é? 

León, Espanha 

C) Quais são os custos de propinas? 

As propinas rondam os 3050€. 

D) Duração e Horários:  

O programa dura cerca de 1 ano, completado em regime de full-time. 

E) Quais os requisitos de entrada?  

Deverás ter uma licenciatura em Direito, Engenharia Informática ou outra relevante 

para o mestrado e fluência em Espanhol. 

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

https://www.unileon.es 

https://www.unileon.es


3. Master of Laws (LL.M.) - Cybersecurity & Data Privacy 
Specialization, Loyola Law School 

A) O que podes esperar deste mestrado?  

Este mestrado é desenhado para estudantes e advogados estrangeiros que procurem 

especializar-se nas áreas de proteção de dados e segurança cibernética. Através do 

contacto com várias áreas do direito e do contacto com professores experientes e 

profissionais de Silicon Valley, os alunos desenvolvem variadas capacidades que lhes 

serão úteis no mercado mundial.  O ensino é em Inglês, no Campus. Este mestrado 

abre portas para carreiras nacionais e internacionais na advocacia, proteção de dados e 

jurista colaborador em empresas de tecnologia. 

B) Onde é? 

Los Angeles, EUA 

C) Quais são os custos de propinas? 

As propinas deste mestrado rondam 

os 52.000€. 

D) Duração e Horários: 

Este mestrado dura 1 ano, em regime de full-time. 

E) Requisitos de entrada:  

Para te candidatares a este programa deverás entrar em contacto direto com a escola e 

obter as condições específicas de candidatura para o teu caso.  

F) Mais informações 

Se estás interessado(a) neste mestrado, sugerimos que confiras a página oficial da 

Faculdade em: 

 https://www.lls.edu/llm/specializations/cybersercuritydataprivacy/

https://www.lls.edu/llm/specializations/cybersercuritydataprivacy/
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