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APRESENTAÇÃO DA OBRA 
 
A presente obra versa sobre a metodologia da investigação científica 
em Direito, constituindo um guia prático de pesquisa e de 
preparação, estruturação e redação de teses, artigos e outros estudos 
jurídicos.  
 
O livro veio suprir a ausência de um manual que, refletindo as 
especificidades da pesquisa em Direito, desse suporte às disciplinas 
de metodologia da investigação nos cursos jurídicos de mestrado e 
doutoramento, e que constituísse, neste domínio, um instrumento 
de apoio a docentes, discentes e investigadores. 
 
A obra reflete o interesse pessoal do autor na investigação em Direito 
(e em Sociologia), contemplando todas as etapas do processo de 
pesquisa, de acordo com a coerência própria, a terminologia, os 
modelos e referências que caracterizam o universo jurídico. 
 
O texto está organizado numa perspetiva lógica e cronológica, 
iniciando-se com aspetos gerais e de enquadramento, com destaque 
para as especificidades do Direito face às outras ciências e para os 
fatores de valorização científica do escrito jurídico.  
 
De seguida, o livro foca-se nas várias etapas do processo de pesquisa 
e redação do texto científico, tratando sucessivamente da escolha do 
tema, do planeamento da investigação, da pesquisa das fontes, da 
estruturação do texto e da redação (cobrindo aqui domínios como o 
estilo, a referenciação bibliográfica e as regras de argumentação). 
 
Finalmente, a obra incide sobre outras matérias relevantes da 
investigação: a ética da pesquisa, a preparação das arguições em 
provas académicas e a eventual publicação do trabalho científico. 
 
Escrito num estilo simples, o texto é ilustrativamente pontuado por 
breves histórias e exemplos práticos, bem como por excertos 
pertinentes de arguições em provas académicas, que contribuem 
para suportar as ideias desenvolvidas e cativar a atenção e o interesse 
do leitor. 
 



Direito  Luís Poças 

BIBLIOTECA ISCTE  Dezembro 2021 

 
SOBRE O AUTOR 
 
 
 

Luís Poças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Doutor em Direito, na especialidade de Ciências Jurídico-

Empresariais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(2013), tendo concluído o curso de especialização do Mestrado em 
Ciências Jurídicas – Direito dos Seguros, pela mesma Faculdade 
(2008). 

• Licenciado em Sociologia e Planeamento pelo ISCTE-IUL (2001) e 
em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(1990). 

• Investigador doutorado integrado e membro do Conselho 
Científico do DINÂMIA’CET-Iscte (Grupo de Investigação Inovação 
e Trabalho). 

• Diretor Jurídico e de Compliance de uma Empresa de Seguros 
(Una Seguros). 

• Vice-Presidente da Direção da Secção Portuguesa da AIDA 
(Associação Internacional de Direito dos Seguros) e Coordenador 
do Grupo de Trabalho "Compliance", da Associação Portuguesa de 
Seguradores. 

 
 
 
 



Direito  Luís Poças 

BIBLIOTECA ISCTE  Dezembro 2021 

 
Atualmente, centra os interesses de investigação sobretudo na área 
do Direito dos Seguros. No passado, colaborou, no domínio do Direito 
do Trabalho e da Sociologia do Trabalho e das Organizações, em 
vários projetos de investigação, entre eles o SMALL (Representation 
and voice in small and medium sized European enterprises: 
monitoring actors, labor organization and legal frameworks), 
financiado pela Comissão Europeia - V Programa-Quadro (2002-
2006); e o MILITÂNCIA (A Militância Sindical: dos padrões tradicionais 
de militância às novas formas de cidadania política), financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT (2000-2004). 
 
É autor de seis livros e de múltiplos artigos em obras coletivas e em 
revistas científicas, nacionais e internacionais, cobrindo vários 
domínios do Direito e da Sociologia, com especial incidência no 
Direito dos Seguros. Entre as revistas onde tem publicações mais 
recorrentes contam-se: a Revista de Direito e de Estudos Sociais, a 
Revista Jurídica de Seguros (Brasil) e a Revista de Direito Comercial. 
 
Na sua área privilegiada de investigação, colabora, como docente, em 
Cursos de Pós-Graduação e Mestrado, sendo também orador em 
seminários, conferências e outros eventos e encontros científicos, de 
âmbito nacional e internacional.  
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O Livro do Mês é uma iniciativa mensal da Biblioteca, que conta com 
o apoio do Gabinete de Comunicação, cujo objetivo é o de divulgar a 
atual produção científica dos docentes e investigadores do Iscte. Os 
autores são convidados a participar num curto vídeo de apresentação 
da obra, transmitido nas instalações do Iscte e publicado nos canais do 
Facebook e Youtube da Biblioteca e do Iscte. 
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