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164 de 25/08/2017

HORÁRIO

Pós-Laboral

O Mestrado em Solicitadoria está orientado à consolidação e apro-
fundamento dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes de 1º 
ciclo na área científica do Direito. Tem como objetivo primordial pro-
porcionar aos mestrandos a aquisição de competências específicas 
nas áreas de especialização propostas: Solicitadoria Empresarial ou 
Solicitadoria de Execução. Por esta via, pretende-se reforçar a forma-
ção nas diversas áreas procedimentais e processuais, com particular 
destaque para as áreas dos procedimentos administrativos especiais 
(procedimentos urbanísticos e procedimentos de contratação pú-
blica, entre outros), e paralelamente sedimentar conhecimentos de 
direito substantivo subjacentes, fomentando o pensamento crítico, 
e a problematização da questão jurídica fundamental.
Este Mestrado está também fortemente orientado a potenciar a 
investigação aplicada em novas áreas jurídicas em desenvolvimen-
to (propriedade horizontal, propriedade intelectual na era digital, 
contratação, arbitragem e mediação, entre outras), num contexto 
empresarial e concorrencial exposto a novos desafios.
A frequência deste Mestrado permitirá o aprofundamento de conhe-
cimentos, e logo uma maior preparação, em áreas muito relevantes 
para a prática das profissões jurídicas em presença, o que pode 
constituir um complemento crítico da formação dos mestrandos, 
proporcionando assim um importante auxílio no acesso às respetivas 
ordens profissionais.
O Plano de Estudos é composto por um primeiro semestre comum, 
com dois ramos de especialização distintos no segundo semestre. 
A duração do ciclo é de dois anos, destinando-se o segundo ano à 
preparação da Dissertação, ou Trabalho de Projeto.

Saídas Profissionais
Exercício da Solicitadoria, na vertente empresarial e de execução;
Assessoria a entidades privadas e públicas e carreiras afins.

Aspetos Diferenciadores 
Como aspetos diferenciadores, destaca-se a inclusão de áreas 
inovadoras no plano de estudos e o prestígio do corpo docente, 
com comprovada experiência na formação académica na área da 
Solicitadoria no ensino superior, reconhecido entre os atores do 
mercado de trabalho.
A estrutura curricular do 2º ciclo de estudos em Solicitadoria preten-
de dar resposta adequada às exigências de elevado grau de espe-
cialização, impostas pelo mercado de trabalho, em áreas jurídicas 
inovadoras, sem descurar o aprofundamento das áreas tradicionais, 
em constante atualização.
No âmbito das parcerias existentes com a Ordem dos Solicitadores 
e Agentes de Execução, Associação Jurídica da Maia, Escola Galega 
de Administración Pública (EGAP), serão continuadas as iniciativas 
de organização de Conferências e Seminários sobre temas jurídi-
cos, para atualização e formação avançada dos estudantes e dos 
profissionais da área.



1.º ANO • 1.º SEMESTRE • 30 ECTS

TRONCO COMUM

1.º ANO • 2.º SEMESTRE • 30 ECTS

1.º ANO • 2.º SEMESTRE • 30 ECTS

2.º ANO • 1.º e 2.º SEMESTRE • 60 ECTS
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Metodologia de Investigação

Direito dos Contratos Civis e Comerciais

Da Propriedade Horizontal e outros Direitos Reais em especial

Práticas de Registo e Notariado

Processo de Insolvência e Recuperação de empresas

Arbitragem e Mediação

Práticas de Processo de Inventário
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Direito de Autor na Era Digital e da Propriedade Industrial

Direito da Empresa e da Segurança Social

Procedimentos Administrativos em especial 

Direito e Processo do Trabalho 

Fiscalidade aplicada ao Património

Direito Contabilístico e Fiscalidade da Empresa

RAMO SOLICITADORIA EMPRESARIAL
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Práticas Processuais Civilísticas

Práticas de Processo Executivo

Direito e Processo do Trabalho 

Práticas Processuais Administrativas e Tributárias

Gestão de Conflitos

Custas Processuais

RAMO SOLICITADORIA DE EXECUÇÃO

60 Dissertação ou Trabalho de Projeto
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Endereço
Avenida Carlos de Oliveira Campos
Castêlo da Maia
4475-690 Maia

Linha Azul: 808 203 710
Telefone: 229 866 026
E-mail: info@ipmaia.pt

Metro/Linha C - ISMAI

Condições Exclusivas

- Amplo estacionamento no CAMPUS.

- Comodidade e conforto em todos os espa-
ços.

- Acesso fácil de transportes, com o privilégio 
do Metro até à ESTAÇÃO ISMAI.

- Ambiente de novas tecnologias e desporto, 
valorizado com a construção de um novo 
Complexo Desportivo de excelência.
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