
ACEF/1819/1300881 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
NCE/13/00881

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
2014-06-25

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).
2._SinteseMedidasMelhoria_MesttPoliticasPublicas.pdf

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Não aplicável.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
Not applicable.

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Foram alteradas as horas de contacto da UC Estágio em Políticas Públicas. A UC passou de 6 para 12 créditos e a sua duração foi estendida a dois semestres. O Estágio representa um momento importante para os
estudantes do curso: trata-se da transferência do conhecimento para a definição, seleção e escolha de saídas profissionais em PP. Com a alteração o Estágio ganhou uma estrutura de enquadramento através de um
conjunto de seminários sobre os conhecimentos teóricos e metodológicos e os instrumentos práticos necessários no mundo do trabalho na área das políticas públicas. Os seminários abordam diferentes práticas e
opções profissionais de forma a permitir aos estudantes uma escolha informada sobre opções de trabalho e saídas profissionais. As sessões de apresentações permitirão aos estudantes a partilha, reflexão e
discussão do andamento dos trabalhos do estágio. Os estudantes passaram a beneficiar de um acompanhamento tutorial de forma a possibilitar maior supervisão e apoio.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
The contact hours of the UC Internship in Public Policy have been changed. The UC went from 6 to 12 credits and its duration was extended to two semesters. The Internship represents an important moment for the
students of the course through the transfer of knowledge for the definition, selection and choice of professional pathways in PP. With the change, the Internship gained a framework structure with a set of seminars on
theoretical and methodological skills and the practical tools needed in the world of employment in the area of public policy. The seminars address different practices and professional options in order to allow students
an informed choice about work options and professional opportunities. The presentation sessions will allow students to share, reflect and discuss the progress of the internship. Students will now benefit from a tutorial
accompaniment in order to enable greater supervision and support.
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4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
O ISCTE-IUL, não tendo registado aumento na dimensão do seu campus, tem feito um forte investimento na melhoria contínua das suas instalações e equipamentos. Dotado de espaços modernos e funcionais, e de um
leque de infraestruturas que contribuem para a qualidade das atividades desenvolvidas, é composto por 4 edifícios: Edifício Sedas Nunes (12933,1 m2); Ala Autónoma (6711 m2); Edifício II (47229,9 m2); INDEG-ISCTE
(3900m2), estes dois últimos distinguidos com o Prémio Valmor. Nos últimos anos, as grandes intervenções físicas e técnicas incidiram sobretudo nos Edifícios Sedas Nunes, Ed. II e INDEG-ISCTE. O ISCTE-IUL
apostou na criação de novas áreas e reorganização de espaços dos edifícios, aumentando a sua capacidade e implementando novos meios técnicos. Foram instaladas novas infraestruturas tecnológicas (software,
cobertura WI-FI, etc.), incluindo a modernização dos equipamentos, permitindo a docentes e pessoal não docente responder rapidamente às operações em que estão envolvidos. Ao nível da reabilitação física, são de
salientar as obras efetuadas nos auditórios
O Instituto tem apostado na qualificação dos seus espaços tornando-os, dinâmicos, multifuncionais e atrativos, e que permitem desenvolver e responder a novas atividades curriculares com exigências específicas ao
nível das infraestruturas técnicas e de equipamentos. As intervenções na envolvente exterior do campus foram significativas: intervenção no pátio interior e na praça central; melhoramento dos espaços verdes;
criação de um circuito de manutenção; um campo polidesportivo e respetivo balneário. Recentemente foram instalados apoios de motas e bicicletas e equipamentos Eco- Árvores (I e II). A organização dos espaços
permite ter zonas de estudo, convívio e refeições, centros de investigação e salas de investigadores, serviços de apoio, serviços de informação e documentação que ocupa parcialmente 3 pisos, gabinetes de docentes,
sala equipada com sistema Tele-Aula/Fundação PT, salas de aula e auditórios recentemente objeto de reabilitação total: o Auditório Mário Murteira, a Sala de Videoconferência, com equipamento específico para
videoconferência, o Auditório Caiano Pereira, e o Auditório J.J.
O recente enfoque na dimensão sustentabilidade traduziu-se na submissão e aprovação de um projeto que vai dotar todas as coberturas dos Ed.do ISCTE-IUL com painéis fotovoltaicos. Outra iniciativa foi a instalação
de recipientes de reciclagem em todo o campus.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
ISCTE-IUL, in spite of not having increased the size of its campus, has made a strong investment in the continuous improvement of its facilities and equipment. Equipped with modern and functional spaces and a range
of infrastructures that contribute to the quality of the activities developed, it is composed of 4 buildings: Sedas Nunes Building (12933.1 m2); Ala Autónoma (6711 m2); Edifício II (47229.9 m2); INDEG-ISCTE (3900m2),
the last two distinguished with the Valmor Award. In recent years, major physical and technical interventions have focused mainly on the Sedas Nunes, Ed. II and INDEG-ISCTE buildings. ISCTE-IUL has invested in the
creation of new areas and reorganisation of building, increasing their capacity and implementing new technical means. New technological infrastructures were installed (software, WI-FI coverage, etc.), including the
modernisation of equipment, allowing teachers and non-teaching staff to respond quickly to the operations in which they are involved. In terms of buildings rehabilitation, the works carried out in the auditoriums should
be highlighted
The Institute has invested in the qualification of its spaces, making them dynamic, multifunctional and attractive, and which allow developing and responding to new curricular activities with specific requirements in
terms of technical infrastructure and equipment. The interventions in the external surroundings of the campus were significant: intervention in the inner courtyard and in the central square; improvement of green
spaces; creation of a maintenance circuit; a multi-sports field and the respective balneary. Recently, motorcycles and bicycles and Eco-Trees (I and II) were installed. The organisation of the spaces allowed to have
study areas, conviviality and meals, research centres and research rooms, support services, information and documentation services that partially occupy 3 floors, teachers' offices, room equipped with a Tele
Classroom/PT Foundation system, classrooms and auditoriums recently subject to total rehabilitation: the Mário Murteira Auditorium, the Videoconference Room, with specific equipment for videoconference, the
Caiano Pereira Auditorium, and the J.J. Auditorium.
The recent focus on the sustainability dimension translated into the submission and approval of a project that will provide all the coverage of the ISCTE-IUL buildings with photovoltaic panels. Another initiative was the
installation of recycling containers throughout the campus.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?
Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Registou-se uma ampliação das parcerias existentes na ESPP com incidência na área das políticas públicas e impactos nos programas de ensino destas áreas. A colaboração desenvolvida com entidades nacionais
ampliou-se em virtude da maior relevância dos estágios curriculares, havendo mais de uma centena de protocolos firmados. A nível internacional encontram-se em desenvolvimento novas parcerias com a Univ. Cabo
Verde e a Fundação Getúlio Vargas, para além dos cerca de 120 acordos existentes no âmbito dos programas Erasmus e Erasmus+. O ISCTE-IUL, através do CIES-IUL, participou ainda numa candidatura a Laboratório
Colaborativo na área do trabalho e proteção social, num consórcio com diversas instituições e empresas. Esta candidatura foi recentemente aprovada e, neste momento, o CoLabor já se encontra em atividade, fazendo
parte da direção do mesmo, em representação do ISCTE-IUL, o diretor do doutoramento em políticas públicas que também integra o corpo docente do mestrado.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
There was an expansion of the existing partnerships in the ESPP with an impact in the area of public policies and on the related teaching programs. The collaboration developed with national entities was amplified due
to the greater relevance of the curricular stages, with more than a hundred signed protocols. At the international level, new partnerships with the University of Cape Verde and the Getúlio Vargas Foundation (Brazil) are
under development, in addition to some 120 agreements under the Erasmus and Erasmus + programs. ISCTE-IUL, through CIES-IUL, participated in an application to a Collaborative Laboratory in the area of work and
social protection, in a consortium with several institutions and companies. This application was recently approved and, at this moment, CoLabor is already in activity. The director director of the PhD in public policies
who is also a teacher in the masters in public policies is part of Colabor management, in representation of ISCTE-IUL.

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?
Sim
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4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Nos últimos anos, o ciclo de estudos usufruiu do desenvolvimento de políticas do ISCTE-IUL no que respeita ao apetrechamento da Biblioteca, quer em termos da aquisição de livros, quer em termos de acesso a bases
de dados em formato electrónico. De igual modo, ao nível das tecnologias de informação e de conhecimento e dos equipamentos pedagógicos e científicos, o ISCTE-IUL tem vindo progressivamente a apresentar
melhorias que se refletem nas estruturas de apoio aos processos de ensino e de aprendizagem em todos os ciclos de estudos. Encontram-se neste caso o contínuo aperfeiçoamento das plataformas de e-learning, a
progressiva disponibilização de conteúdos, o apoio à tutoria e os mecanismos de supervisão e de aconselhamento, promovendo a respetiva publicitação junto aos estudantes. Ao abrigo de protocolo com a PT, existe
actualmente uma sala equipada com sistema de videoconferência que permite a frequência dos cursos por estudantes com limitações em termos de mobilidade física.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In the past few years, since the last evaluation, the study cycle has benefited from the development of ISCTE-IUL policies with regard to the equipping of the Library, both in terms of the acquisition of books and in
terms of access to databases in electronic format. Similarly, in terms of information and knowledge technologies and pedagogical and scientific equipment, ISCTE-IUL has been progressively presenting improvements
that are reflected in the support structures for teaching and learning processes in all study cycles. In this case we find the continuous improvement of the e-learning platforms, the progressive availability of content, the
support to tutoring and the supervision and counselling mechanisms, promoting the respective publicity among students. Under a protocol with PT, there is currently a room equipped with a videoconference system
that allows the attendance of courses by students with limitations in terms of physical mobility.

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante
o estágio desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Tendo sido ampliadas as horas de contacto da UC Estágio em Políticas Públicas, esta adquiriu uma estrutura de enquadramento reforçada, com seminários de apoio às práticas profissionais, nos planos teórico e
metodológico. Desde o ano letivo de 2015/16 estudantes do MPP estagiaram, entre outras, nas seguintes instituições: ADENE; Alto Comissariado para as Migrações; Altranportugal S. A.; Agência para o
Desenvolvimento e Coesão; AR; MPSR Accounting; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Associação Cultural Meeting Lisboa; Câmaras Municipais de Lisboa, Amadora, Odivelas, Ourique,Torres Vedras,Seixal e
Cascais; GEE do Ministério da Economia; IPPS; Embaixada dos EUA; Junta de Freguesia do Lumiar; Serviço Jesuíta aos refugiados,; Associação de Imigrantes de Almada; POCH - Programa Operacional Capital
Humano. O Laboratório Colaborativo (CoLabor) oferece, já, oportunidades de estágio aos estudantes da fileira de políticas públicas, em contexto de produtos e projetos de investigação em curso.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Since the contact hours of the UC Internship in Public Policies have been increased, it has acquired an enhanced framework, with seminars to support professional practices, both at the theoretical and methodological
levels. Since the academic year 2015/16 MPP students have been trained, among others, in the following institutions: ADENE; High Commissioner for Migration; Altranportugal S.A .; Agency for Development and
Cohesion.; AR; MPSR Accounting; Santa Casa da Misericórdia of Lisbon; Associação Cultural Meeting Lisboa; Municipalities of Lisbon, Amadora, Odivelas, Ourique, Torres Vedras, Seixal and Cascais; GEE of the
Ministry of Economy; IPPS; US Embassy; Town Council of Lumiar; Jesuit service for refugees; Association of Immigrants of Almada; POCH - Operational Program Human Capital; Dinamia-Cet. The Collaborative
Laboratory (CoLabor) already offers internship opportunities to students in the public policy area, in the context of ongoing research projects and products.

1. Caracterização do ciclo de estudos.

1.1 Instituição de ensino superior.
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola de Sociologia e Políticas Públicas (ISCTE-IUL)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
Políticas Públicas

1.3. Study programme.
Public Policy

1.4. Grau.
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Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DespachoNº12196-2018_MestPoliticasPublicas.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Políticas Públicas

1.6. Main scientific area of the study programme.
Public Policy

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
313

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
2 anos (4 semestres)

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):
2 years (4 semesters)

1.10. Número máximo de admissões.
30

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
---

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
---

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se:
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro desde que de acordo com os princípios do Processo de Bolonha;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente do ISCTE-IUL;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido pelo órgão científico estatutariamente competente do ISCTE-IUL.
A classificação final (CF) de cada candidato resulta da média ponderada dos critérios de Currículo escolar (CE), Currículo científico (CC) e Currículo Profissional (CP), de acordo com a seguinte fórmula: CF=
CE*80%+CC*10%* CP*10%.

1.11. Specific entry requirements.
To be eligible to apply:
a) Be holders of a bachelor degree or legal equivalent;
b) Hold a foreign academic degree organized in accordance with the Bologna Process principles;
c) Hold a foreign academic degree acknowledged as fulfilling the requirements of the bachelor degree by the statutory and legally competent body within ISCTE-IUL;
d) Have an especially relevant academic, scientific or professional curriculum, acknowledged as attestable of capacity for the realization of this cycle of studies by the statutory and legally competent body within ISCTE-
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IUL.
The final classification (FC) of each candidate results from the weighted average of the criteria of Educational Curriculum (EC), Scientific Curriculum (CC) and Professional Curriculum (PC), according to the following
formula: CF= CE*80%+CC*10%* CP*10%.

1.12. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

1.12.1. Se outro, especifique:
---

1.12.1. If other, specify:
---

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Avenida das Forças Armadas
1649-026 Lisboa Portugal

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._RegulamentoNº412-2014_CreditacaoFormacaoAnteriorExperienciaProfissional_ISCTE-IUL.pdf

1.15. Observações.
O mestrado em políticas públicas é um programa multidisciplinar que tem atraído estudantes com um perfil variado. Ao longo dos anos, têm frequentado o mestrado estudantes com formações de base muito diversas
(das engenharias às ciências sociais, passando pela gestão), mas com um forte foco em estudantes formados em ciência política e relações internacionais ou em áreas afins como sociologia ou antropologia. Os
estudantes demonstram interesses em investigar nas diferentes áreas das políticas públicas. Esta diversidade de qualificações e de interesses de investigação, ao mesmo tempo que coloca desafios importantes à
formação, tem sido uma mais valia, pois permite invariavelmente um diálogo profícuo, no qual os próprios estudantes se envolvem ativamente. É também esta opção por não fechar as possibilidades de investigação
em torno de áreas preferenciais que tem enriquecido o programa de mestrado, constituindo-se, também, numa vantagem comparativa. Esta opção é possível porque no ISCTE-IUL existe um corpo docente vasto, com
investigação em áreas diversificadas das políticas públicas, a partir de perspectivas também diferentes. Mais em concreto, também os professores responsáveis pelas U.C. obrigatórias no cursos de mestrado, todos
eles com interesses diversificados em sub-áreas das políticas públicas, permitem manter esta opção por oferecer um programa que não afunila o leque de possibilidades de investigação.

1.15. Observations.
The master's degree in public policy is a multidisciplinary program that has attracted students with a varied profile. Over the years, students with very diverse backgrounds (from engineering to social sciences, through
management) have attended the Master's degree, although there is a strong focus on students trained in political science and international relations or in related fields such as sociology or anthropology. Students
show research interests in different areas of public policy. The diversity of qualifications and research interests, while posing important challenges to training, has been an asset, as it invariably allows for a fruitful
dialogue, in which the students themselves are actively involved. The option not to close the research possibilities around preferential areas has enriched the Master's programme and constitutes a comparative
advantage. This option is possible because at ISCTE-IUL there is a vast faculty, with research in diverse areas of public policy. More specifically, also the professors responsible for the mandatory curricular units in the
master's degree courses, all of them with diversified interests in sub-areas of public policy, allow maintaining this option by offering a programme that does not narrow the range of research possibilities.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with
the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)
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2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
<sem resposta>

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
<no answer>

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Políticas Públicas / Public Policy PP / PP 66 0

Direito / Law Dir / L 6 0

Métodos de Pesquisa Social / Social Research Methods MPS / SRM 6 0

Economia / Public Policy Econ / Econ 6 0

Métodos de Pesquisa Social ou Estatística ou Análise de Dados / Social Research Methods or Statistics and Data
Analysis

MPS-EAD / SRM-
SDA

0 6

Não específicada / Not specified n.e. / n.s. 0 30

(6 Items) 84 36

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu
papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

A combinação de metodologias de ensino e aprendizagem envolvendo com uma forte componente seminarial e participação ativa dos estudantes, é dominante. Um exemplo ilustrativo e que simultaneamente se tornou
uma iniciativa de referência no ISCTE-IUL, é a preparação e apresentação pública por parte dos estudantes de posters alusivos às várias etapas do ciclo de produção de medidas concretas de política pública, no
quadro da UC ADPP. Para além disto, os estudantes do MPP têm vindo a ser sistematicamente envolvidos nas iniciativas de debate, disseminação e relação com a sociedade organizadas no quadro dos cursos em
Políticas Públicas e da ESPP no seu todo. Isto ajudou a projetar o ISCTE-IUL como uma das escolas de referência no campo das Políticas Públicas em Portugal. Destaca-se aqui o Fórum das Políticas Públicas que tem
contado com envolvimento dos estudantes em distintos planos: organização, disseminação, preparação de documentos de apoio e publicação de livros e artigos.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of
the learning process.

The combination of teaching and learning methodologies with a strong seminary component and active student participation, is dominant. An illustrative example, which simultaneously became a reference initiative in
ISCTE-IUL, is the preparation and public presentation by students of posters alluding to the various stages of the production cycle of concrete public policy measures, within the framework of UC Public Policies
Analysis and Design. In addition, MPP students have been systematically involved in debate, dissemination and relationship with society initiatives organized in the framework of Public Policies study programs and
ESPP as a whole. This has helped project ISCTE-IUL as one of the reference schools in the field of Public Policies in Portugal. Worth highlighting here is the Public Policies Forum that has counted on the involvement
of students in different plans: organization, dissemination, preparation of supporting documents and publication of books and articles.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O ISCTE-IUL, de acordo com a legislação em vigor e tendo em vista a concretização do seu plano estratégico definiu um conjunto de orientações para elaboração de novos planos de estudos e alteração de planos de
estudos, que incluem indicações sobre o peso estimado das UC em créditos e horas de contacto, por áreas de formação, tendo em consideração os referenciais das acreditações e certificações de cada área.
Com vista à perceção da adequação dos critérios anteriores, no âmbito do SIGQ-IUL, é aplicado no final de cada semestre, um inquérito aos estudantes que tem por objetivo recolher a sua opinião sobre diversos
aspetos. A perceção sobre a carga de trabalho foi operacionalizada através de 3 indicadores: “O número de horas de trabalho requerido ao estudante está adequado ao número de ECTS”; “Nas UC o número de horas
de contacto/aulas é adequado”; e “Nas UC o número de horas de trabalho autónomo é adequado”.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
ISCTE-IUL, in accordance with the current legislation and with the objective of achieving the defined strategic plan has set guidelines for the preparation of new study plans and changes to study plans. These include
indications of the estimated weight of the UC in credits and contact hours, by training area, and taking into account the references of accreditations and certifications in each area.
Taking into account the perception of the adequacy of the previous criteria, within the scope of the IQIS-IUL, a student survey was conducted at the end of each semester, with the objective of collecting students'
opinions on several aspects. The perception of the workload was operationalized through three indicators: "The number of hours of work required from the student is appropriate for the number of ECTS"; "In the UC,
the number of contact hours/lessons is adequate"; and "In the UC, the number of hours of autonomous work is adequate".
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2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
Existem diversos mecanismos ao nível do curso, Escola e ISCTE-IUL no seu todo que permitem monitorizar que a aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem. Ao nível do curso
existem reuniões de monitorização pedagógica em cada semestre, em que estudantes e professores discutem a coerência e consistência das modalidades de avaliação em função dos objetivos definidos. Ao nível da
ESPP, os estudantes encontram-se representados na Comissão Pedagógica da Escola, onde esse assunto é debatido, produzindo-se relatórios sistemáticos semestrais e anuais de monitorização. Todos estes
elementos confluem depois no Conselho Pedagógico, dotado de procedimentos e mecanismos de monitorização globais e integrados.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
There are several mechanisms at the level of the course, School and ISCTE-IUL as a whole that allow monitoring the adequacy of students' workload to that estimated in ECTS. At the course level, there are pedagogical
monitoring meetings in each semester, in which students are consulted on this aspect, as well as final pedagogical monitoring surveys. At the ESPP level, students are represented on the School's Pedagogical
Committee, where this subject is discussed, producing systematic half-yearly and annual monitoring reports. All these elements then come together in the Pedagogical Council, which has procedures and mechanisms
for global and integrated monitoring.

2.4. Observações

2.4 Observações.
O Mestrado em Políticas Públicas visa proporcionar os instrumentos teóricos e práticos que permitem compreender e intervir informalmente em processos de concessão, planeamento, implementação, monitorização e
avaliação de políticas publicas em diferentes áreas. O curso prepara para funções de assessoria política em organismos governamentais e municipais, instituições internacionais, organizações socioprofissionais e
não-governamentais e em empresas de comunicação, consultoria, sondagens e estudos de mercado.
O curso inclui um tronco comum e diversas optativas em Políticas Públicas de especialização. O tronco comum é composto por cadeiras de análise política, economia, direito, estudos europeus e métodos de
pesquisa. O processo de ensino-aprendizagem do MPP é organizado em torno de casos concretos, isto é, de políticas públicas concretas escolhidas pelos estudantes.
No segundo ano, os estudantes realizam um estágio curricular de curta duração e uma optativa em métodos de pesquisa. Podem concluir o curso com uma dissertação académica ou, em alternativa, com um trabalho
de projecto de aplicação das aprendizagens realizadas, os quais podem ser realizados no quadro do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL). A sua preparação é apoiada por actividades
complementares: o fórum de políticas públicas e o ciclo internacional de conferências. O corpo docente e de conferencistas integra académicos e especialistas portugueses e estrangeiros, incluindo juristas e
economistas, antigos ministros, peritos e decisores políticos de alto nível. Aos estudantes que concluam o primeiro ano é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados em Políticas Públicas, com 60 créditos (ECTS).

2.4 Observations.
The Master in Public Policy aims to provide the theoretical and practical tools to understand and intervene informally in processes of formulation, planning, implementation, monitoring and evaluation of public policies
in different areas. The course prepares for political advisory functions in governmental and municipal bodies, international institutions, professional and non-governmental organizations and in companies in the field of
communication, consultancy, surveys and market studies.
The course includes a common core curriculum and several electives in specific areas of public policy. The common core curriculum consists of classes in political analysis, economics, law, European studies and
research methods. The teaching and learning process of the MPP is organised around concrete cases, i.e. concrete public policies chosen by the students.
In the second year, students carry out a short curricular internship and an elective in research methods. They may conclude the course with an academic dissertation or, alternatively, with a policy-oriented project work
applying the lessons learnt. Both the dissertation and the project may be carried out within the framework of the Centre for Research and Studies of Sociology (CIES-IUL). The classes are supported by complementary
activities: the public policy forum and the international cycle of conferences. The faculty and lecturers include Portuguese and foreign academics and specialists, including jurists and economists, former ministers,
experts and high-level policy makers. Students who complete their first year are awarded the Diploma of Postgraduate Studies in Public Policy, with 60 credits (ECTS).

3. Pessoal Docente

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Helge Dieter Jörgens, Professor Auxiliar Convidado no Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa e Investigador Integrado no CIES-IUL - Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia. Licenciou-se em Ciência Política na Freie Universität Berlin, Alemanha, em 1994. Concluiu o doutoramento em Ciência Política também na Freie Universität Berlim em 2010. Entre 2010 e 2016 foi
Professor Associado no Departamento de Ciência Política e Ciências Sociais da Freie Universität Berlin e Director Gerente do Centro de Investigação de Política do Ambiente (FFU). As áreas de interesse incluem as
política do ambiente, da energia e do clima, o papel e a influência de burocracias internacionais, e a difusão e transferência de políticas públicas.

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category
Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo / Employment
link

Informação/
Information
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Paulo José Fernandes Pedroso Professor Auxiliar convidado ou equivalente Licenciado Sociologia 15 Ficha submetida

Luís Manuel Antunes Capucha Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Sérgio Vital Braz Caramelo Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Geografia e Planeamento Regional 100 Ficha submetida

Maria Asensio Menchero
Professor Associado convidado ou
equivalente

Doutor CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIOLOGIA 20 Ficha submetida

José Pedro da Cunha Catalão Dionísio Professor Associado ou equivalente Doutor Organização e Gestão de Empresas 100 Ficha submetida

Susana Cláudia da Cruz Martins Professor Auxiliar ou equivalente Doutor
Sociologia (especialidade em Sociologia da
Educação)

100 Ficha submetida

Maria Teresa de Morais Sarmento Patrício Professor Associado ou equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

José António Afonso Santana Pereira Santucci Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Sociais e Políticas 100 Ficha submetida

João Manuel Grossinho Sebastião Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Maria Helena Chaves Carreiras Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências Sociais e Políticas 100 Ficha submetida

Luís Francisco dos Santos Gomes de
Carvalho

Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 20 Ficha submetida

Nuno Alexandre de Almeida Alves Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Maria Cristina Fernandes Rodrigues Professor Auxiliar convidado ou equivalente Doutor Sociologia do Direito e do Estado 0 Ficha submetida

João José Trocado da Mata Professor Auxiliar convidado ou equivalente Doutor Sociologia 20 Ficha submetida

Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciência Política 100 Ficha submetida

Maria de Lurdes Reis Rodrigues Professor Associado ou equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Helge Dieter Jorgens Professor Auxiliar convidado ou equivalente Doutor Ciência Política / Políticas Públicas 90 Ficha submetida

Maria Eduarda Barroso Gonçalves Professor Catedrático ou equivalente Doutor Direito - Direito Internacional e Europeu 100 Ficha submetida

Nathaniel Roberto Buil Merrill Professor Auxiliar convidado ou equivalente Doutor Filosofia Política e Social 15 Ficha submetida

1380

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
19

3.4.1.2. Número total de ETI.
13.8

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff number % em relação ao total de ETI / % relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the institution: 12 86.95652173913

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE % em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
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Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 13.65 98.913043478261

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / % relative
to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the
fundamental areas of the study programme

9.3 67.391304347826 13.8

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with
well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme

0.15 1.0869565217391 13.8

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a
full time link to the institution for over 3 years

12 86.95652173913 13.8

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for
over one year

0.15 1.0869565217391 13.8

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
Os recursos não docentes do ISCTE-IUL encontram-se repartidos entre gabinetes e serviços, dos quais se destacam: o Serviço de Gestão do Ensino, responsável pela articulação de proximidade com estudantes e
docentes; o Serviço de Infraestrutura, Informática e de Comunicações; o Serviço de Informação e Documentação; o Serviço Patrimonial e de Recursos; o Gabinete de Career Services e Alumni; o Gabinete de Apoio aos
Órgãos Universitários; o Gabinete de Apoio à Investigação e Projetos; o Gabinete de Comunicação e Multimédia; o Gabinete de Desenvolvimento de Sistemas de Informação; o Gabinete de Planeamento,
Sustentabilidade e Qualidade; o Gabinete de Relações Internacionais; e a Residência Prof. José Pinto Peixoto.
Não havendo uma afetação direta de recursos a cada ciclo de estudos, e atendendo o número de estudantes, estima-se que número de não docentes em Equivalente de Tempo Integral repartido pelos serviços e
gabinetes afeto ao ciclo de estudos seja de 1,59.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year.
ISCTE-IUL's non-teaching resources are divided between offices and services, such as: Academic Services, responsible for articulation between students and academic staff, Informatics Infrastructure and
Communications Services, Information and Documentation Services, Financial Services, Equity and Human Resources, Alumni & Fund Raising, University Management Support Office , Research Support and Projects
Office, Communication and Multimedia Office, Information Systems Development Office, Planning, Sustainability and Quality Office, International Relations Office, University Residence Professor José Pinto Peixoto
(Students Residence).
There is no direct allocation of resources to each study cycle, and given the number of students, it is estimated that the number of non-teaching staff in Full Time Equivalent divided by services and offices allocated to
the study cycle is 1,59.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
O ISCTE-IUL dispõe de mecanismos que visam criar condições para que o nível de qualificação e competência do pessoal não docente assegure o cumprimento das suas funções, o que tem permitido aumentar em
dimensão e qualificação.
Atualmente composto por 252 colaboradores, distribuídos pelas diferentes categorias profissionais, em que, cerca de 69% têm habilitação de nível superior, 16% dos quais detentores de mestrado e doutoramento. De
referir ainda que apenas 7% têm habilitação inferior ao ensino secundário.
Nos últimos anos tem-se verificado a aposta dos colaboradores na sua qualificação, com o consequente esforço do ISCTE-IUL para reconhecimento dessas competências, bem como, investimento em formação
adequada no âmbito das atividades desenvolvidas. Exemplos disso são a formação em inglês, para reforço das competências com enfoque na internacionalização, e em formação em noções básicas de qualidade,
incentivando os processos de melhoria contínua.
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4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.
ISCTE-IUL has mechanisms to create conditions in order that the level of qualification and competence of non-teaching staff ensures the fulfillment of their functions, which has allowed an increase in terms of
qualification.
Currently, there are 252 employees, distributed among the different professional categories. About 69% have higher education qualifications, 16% of whom hold master's and doctoral degrees. Should be noted that only
7% have a lower level of education (secondary education).
In recent years, there has been a commitment by employees in their qualification, combined with an effort of ISCTE-IUL to recognize these skills, and to invest in appropriate training within the activities developed.
Examples of this are English language training, to strengthen skills with a focus on internationalisation, and training in basic notions of quality, encouraging processes of continuous improvement.

5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos.
57

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 43.9

Feminino / Female 56.1

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students

1º ano curricular do 2º ciclo 32

2º ano curricular do 2º ciclo 25

57

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 30 30

N.º de candidatos / No. of candidates 29 39 46

N.º de colocados / No. of accepted candidates 27 39 40

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 16 27 30

Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes.
Os estudantes do Mestrado em Políticas Públicas caracterizam-se por uma equilibrada representação em termos de género, embora com predomínio para as mulheres (56.6%) e 26,4% são estrangeiros. Perto de dois
terços (65%) são estudantes que recém terminaram a sua licenciatura, e são maioritariamente provenientes de outras instituições que não o ISCTE-IUL (74%). O MPP revela assim capacidade de atrair estudantes
jovens, em continuidade do seu percurso escolar e provenientes não apenas do universo ISCTE mas sobretudo de diversas outras instituições universitárias nacionais e internacionais. Isto aponta para um espaço
aberto de recrutamento que revela reconhecimento externo deste programa de formação e favorece o espírito de Bolonha. A procura do ciclo de estudos tem vindo a subir consistentemente, tendo duplicado entre 2015
e 2018 (de 23 para 46).

5.3. Eventual additional information characterising the students.
Master's students in Public Policy are characterised by a balanced representation in terms of gender, although with a predominance of women (56.6%) and 26.4% are foreigners. Nearly two thirds (65%) are students who
have just finished their degree, and come mostly from institutions other than ISCTE-IUL (74%). The MPP is thus capable of attracting young students, in continuity with their school trajectory and coming not only from
the ISCTE-IUL universe but above all from various other national and international university institutions. This points to an open space for recruitment that reveals external recognition of this study cycle and favours the
spirit of Bologna. The demand for the study cycle has been rising consistently, doubling between 2015 and 2018 (from 23 to 46).

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year

N.º graduados / No. of graduates 6 9 8

N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 5 6 5

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 1 3 1

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 2

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento).
Não se aplica.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes).
Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
A taxa de sucesso na esmagadora maioria das UC do curso varia entre 80% e 100%, com duas ou três exceções de UC optativas com um reduzido número de estudantes, nas quais se registam percentagens entre 50%
e 70%. Este resultado pode considerar-se muito positivo, demonstrando não apenas a capacidade de concretização de estudantes e docentes mas também consistência entre as várias UC. O mesmo não acontece em
termos da conclusão da dissertação, sendo mais reduzida a percentagem de estudantes inscritos que efetivamente conclui a sua dissertação no mesmo ano.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units.
The success rate in the overwhelming majority of CU in the course varies between 80% and 100%, with two or three optional CU exceptions with a small number of students, with percentages between 50% and 70%.
This result can be considered very positive, demonstrating not only the achievement of students and teachers but also the consistency between the various CU. This is not the case in terms of the completion of the
dissertation, as the percentage of students enrolled who actually complete their dissertation in the same year is lower.

6.1.4. Empregabilidade.
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6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação).
Em todos os anos letivos, o ISCTE-IUL aplica o Inquérito de Inserção na Vida Ativa (1 ano após o curso) aos diplomados de cada ciclo de estudos. Neste âmbito, inquiriram-se os diplomados de 2015/2016, dos quais
responderam 40%. Das respostas obtidas, 1 dos inquiridos estavam empregado antes ou no início do curso e o outro inquirido obteve emprego após a sua conclusão. Considerando apenas o diplomado que obteve
emprego APÓS o curso, o mesmo afirmava trabalhar num sector não-relacionado com esse mesmo curso. O inquérito de empregabilidade dos diplomados em 2016/2017 ainda está a decorrer neste momento, pelo que
os dados ainda não estão disponíveis.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source).
In all academic years, ISCTE-IUL applies the Professional Insertion Survey (1 year after the course) to graduates of each study cycle. In this context, this survey was applied to the 2015/2016’s graduates, of which 40%
answered. One of the respondents was employed before or at the beginning of the study cycle and the other one obtained employment after its completion. Considering only the graduate who obtained employment
AFTER accomplishing the programme, he informed to be working in a sector non-related with that same course. The 2016/2017 graduates’ Professional Insertion Survey is still ongoing at the present time, so there is no
data available yet.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade.
Os dados do inquérito relativo a 2015-2016 mostram que 100% dos diplomados haviam obtido emprego antes ou logo após a conclusão do curso. Contudo, pela sua escassez em números absolutos, os dados
disponíveis não permitem uma análise ponderada e significativa sobre a empregabilidade dos diplomados.

6.1.4.2. Reflection on the employability data.
Data from the 2015-2016 survey show that 100% of graduates had obtained employment before or shortly after completing the course. However, due to their scarcity in absolute numbers, the available data do not allow
for a meaningful and weighted analysis on the employability of graduates.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their
scientific activities

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do
ciclo de estudos
integrados/ No. of
integrated study
programme’s teachers

Observações / Observations

CEI-IUL: Centro de Estudos
Internacionais / Center for
International Studies

Muito bom / Very
good

ISCTE-IUL 3

O CEI-IUL (Centro de Estudos Internacionais) é um centro de investigação universitário baseado no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). Tem por objectivo
realizar e suportar investigação interdisciplinar em Ciências Sociais nas suas áreas de especialização geográfica: África, Ásia, Europa e Relações Transatlânticas. As
áreas científicas específicas em que o CEI-IUL desenvolve a sua investigação, reconhecidas pelo Conselho Científico do ISCTE-IUL, são Estudos Internacionais e
Estudos Africanos. O CEI-IUL realiza investigação multidisciplinar em Ciências Sociais, pelo que para além das áreas específicas inclui também a Estudos de
Desenvolvimento, Relações Internacionais, Antropologia, Sociologia, História, Ciência Política, Economia Política e Gestão Geral. / CEI-IUL is a university research
center based at ISCTE-IUL. It aims at promoting interdisciplinar research in the Social Sciences in its áreas of geographical specialization: Africa, Asia, Europe, and
Transatlantic Relations. Scientific áreas include International Studies and African Studies. It also includes Development Studies, International relations, Anthropology,
Sociology, History, POlitical Science, Political Economy, and Management.

CIES-IUL: Centro de
Investigação e Estudos de
Sociologia / Centre for
Research and Studies in
Sociology

Muito bom / Very
good

ISCTE-IUL 17

O Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) realiza investigação sobre as sociedades contemporâneas e investigação aplicada centrada na
informação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. As suas áreas principais são a sociologia e as políticas públicas, mas também desenvolve atividades
relevantes nos campos da ciência política, comunicação, educação, estudos urbanos, trabalho social e história moderna e contemporânea. / The Centre for Research
and Studies in Sociology (CIES-IUL) carries out basic research on contemporary societies and applied research focusing on informing, monitoring and evaluating public
policies. Its main areas are sociology and public policy but it also develops relevant activity in the fields of political science, communication, education, urban studies,
social work and modern and contemporary history.

Dinâmia/CET-IUL: Centro de
Estudos sobre a Mudança
Socioeconómica e o Território /
Centre for Socioeconomic and
Territorial Studies

Muito bom / Very
good

ISCTE-IUL 3

O DINÂMIA’CET-IUL realiza pesquisa pluridisciplinar em Ciências Sociais. Está atualmente estruturado em três Grupos de Pesquisa: Inovação e Trabalho; Cidades e
Territórios; Governança, Economia e Cidadania. Com vista a uma maior interligação entre os grupos, foram também previstas três Linhas Temáticas de Integração:
Inovação e Transição para Sociedades Sustentáveis; Desafios da Regulação e Governação em Sociedades Complexas; Vidas Criativas e Participativas em Sociedade
Empoderadas. / DINÂMIA’CET- IUL, Centre for Socioeconomic and Territorial Studies, conducts pluridisciplinary research in Social Sciences. DINÂMIA’CET-IUL is
presently structured into three Research Groups (RG): Innovation and Labour; Cities and Territories; Governance, Economy and Citizenry. With a view to further
interchange across the RGs, three Integrating Thematic Lines (ITLs) have also been envisaged - Innovation and Transition to Sustainable Societies; Regulatory and
Governance Challenges for Complex Societies; Creative and Participative Lives in Empowered Societies.

IHC - Instituto de História
Contemporânea

Excelente /
Excellent

ISCTE-IUL 1

O Instituto de História Contemporânea dedica-se ao estudo, formação e divulgação da História Contemporânea e da contemporaneidade. Desenvolve uma actividade
intensa no âmbito da conceptualização, contextualização e interpretação da realidade histórica contemporânea, compreendendo o período que vai desde o século XIX
até à actualidade, incluindo a história do presente. / The Institute of Contemporary History is dedicated to the study, training and dissemination of modern and
contemporary history. It develops an intense activity in the contexts of the conceptualization, contextualization, and interpretation of modern and contemporary historical
reality, from the nineteenth century to the present, including the history of the present.
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UNIDE-IUL: Unidade de
Investigação em
Desenvolvimento Empresarial /
BRU-IUL: Business Research
Unit

Muito bom / Very
good

ISCTE-IUL 1
A BRU-IUL é uma unidade de investigação multidisciplinar que se estende pelas áreas da Gestão, Economia e Finanças. O seu principal objetivo é o reconhecimento
nacional e internacional como centro de investigação líder nestas áreas. / The Business Research Unit (BRU-IUL) is a multidisciplinary research unit that spans the main
fields of Business, Economics and Finance. The unit’s main goal is to establish itself as a national and international leading research center in these fields.

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o
ciclo de estudos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2f1a5b7f-8893-fe2e-658d-5bd055dfa98d
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/2f1a5b7f-8893-fe2e-658d-5bd055dfa98d
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o
desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística.

O contributo do ciclo de estudos para o desenvolvimento societal concretiza-se a vários níveis. Do ponto de vista das atividades de investigação e transferência de conhecimento, a maioria dos docentes participa na
equipa do CIES-IUL, e especificamente no seu grupo de investigação Política e Cidadania. Constituído em 1985, o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) tem como principais domínios científicos a
sociologia e as políticas públicas, mas também desenvolve atividade relevante nos domínios da ciência política, comunicação, educação, estudos urbanos, história moderna e contemporânea e serviço social. No CIES-
IUL funcionam duas infra-estruturas permanentes de investigação: o Observatório das Desigualdades e o Observatório da Emigração, plataformas com crescente visibilidade e reconhecimento científico e social. Do
ponto de vista da formação avançada, os investigadores e docentes do ciclo de estudos têm estado envolvidos nas iniciativas de formação dirigidas a públicos especializados, no âmbito do Instituto para as Políticas
Públicas e Sociais (IPPS). Nesse quadro têm-se desenvolvido programas como por exemplo o curso de verão “European Drugs Summer School: Illicit Drugs in Europe: demand, supply and public policy”, em parceria
com a European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), que vai já na sua 5ª edição; o Curso de Pós-graduação em Finanças Públicas, uma parceria entre o Gabinete do PNUD em Cabo Verde, o
Tribunal de Contas de Portugal e o Tribunal de Contas de Angola; ou ainda a Pós-graduação em Políticas Públicas de Segurança e Defesa, fruto de uma parceria com o Instituto da Defesa Nacional. Esta última
formação inclui duas UC comuns ao MPP. No quadro do CIES e do IPPS desenvolve-se o Fórum das Políticas Públicas, uma iniciativa de professores e investigadores do ISCTE-IUL que se realiza desde 2011, tendo
como grandes objetivos promover o debate de ideias, aprofundar o conhecimento e informação sobre políticas públicas e contribuir para a melhoria da qualidade da conceção, concretização, regulação e avaliação das
políticas públicas em Portugal. Um outro indicador da prestação de serviços à comunidade refere-se a atividades de promoção da cultura científica. Em 2016, os centros de investigação da Escola de Sociologia e
Políticas Públicas organizaram e/ou participaram em perto de 4 dezenas de iniciativas deste tipo, designadamente no programa Ciência Viva, Semana da Ciência e da Tecnologia, Ocupação Científica de Jovens nas
Férias e Noite Europeia dos Investigadores.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or
local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity.

The contribution of the study cycle to societal development takes place at various levels.From the point of view of research and knowledge transfer activities, the majority of the faculty participate in the CIES-IUL team,
and specifically in its Political and Citizenship research group.Established in 1985, the Centre for Research and Studies of Sociology (CIES-IUL) has as its main scientific domains sociology and public policies, but also
develops relevant activity in the fields of political science, communication, education, urban studies, modern and contemporary history and social service. CIES-IUL operates two permanent research infrastructures:
the Inequality Observatory and the Emigration Observatory, platforms with growing visibility and scientific and social recognition.From the point of view of advanced training, researchers and teachers in the study cycle
have been involved in training initiatives aimed at specialised audiences, within the scope of the Institute for Public and Social Policies (IPPS).Within this framework, programmes have been developed such as the
summer course "European Drugs Summer School: Illicit Drugs in Europe: demand, supply and public policy", in partnership with the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), which is
already in its 5th edition; the Postgraduate Course in Public Finance, a partnership between the UNDP Office in Cape Verde, the Court of Auditors of Portugal and the Court of Auditors of Angola; or the Postgraduate
Course in Public Security and Defence Policies, the result of a partnership with the Institute of National Defence. The latter includes two CU common to the MPP. Within the framework of CIES and IPPS, the Public Policy
Forum is being developed, an initiative of teachers and researchers of ISCTE-IUL that has been held since 2011, with the main objectives of promoting the debate of ideas, deepening knowledge and information on
public policies and contributing to the improvement of the quality of the design, implementation, regulation and evaluation of public policies in Portugal. Another indicator of the provision of services to the community
refers to activities to promote scientific culture. In 2016, the research centres of the School of Sociology and Public Policy organised and/or participated in nearly 4 dozen initiatives of this type, namely in the Ciência
Viva programme, the Science and Technology Week, the Scientific Occupation of Youth on Vacation and the European Researchers' Night.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de
financiamento envolvido.

O MPP participa e tira partido de um conjunto amplo e diverso de iniciativas de colaboração, nacional e internacional, desenvolvidas transversalmente na ESPP. No âmbito dos programas de doutoramento da ESPP
encontra-se em curso uma dezena de teses realizadas em sistema de duplo grau ou co-tutela. A colaboração nacional e internacional é também fomentada e concretizada pelas unidades de investigação, em particular
no que respeita à investigação e à transferência do conhecimento. Os centros de investigação da Escola participam em 6 Ações COST e em cerca de 25 redes de I&D e atividades de cooperação científica, acolhendo
cerca de 75 projetos de investigação financiados, incluindo projetos nacionais (alguns desenvolvidos em parceria com outras UI portuguesas), projetos de cooperação internacional (nomeadamente com a CAPES) e
projetos internacionais (nomeadamente 15 projetos no âmbito da Comissão Europeia).

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding
values.

The MPP participates in and takes advantage of a wide and diverse range of national and international collaborative initiatives developed across ESPP. Within the scope of ESPP's doctoral programmes, there are ten
theses being carried out in a double degree or co-tutellation system. National and international collaboration is also fostered and implemented by the research units, in particular with regard to research and knowledge
transfer. The School's research centres participate in 6 COST Actions and in around 25 R&D networks and scientific cooperation activities, hosting around 75 funded research projects, including national projects (some
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developed in partnership with other Portuguese PIUs), international cooperation projects (namely with CAPES) and international projects (namely 15 projects within the European Commission).

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 14.9

Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0

Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1.3

Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 6

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).
Existem mais de 120 acordos no âmbito dos programas Erasmus e Erasmus+ realizados pela ESPP com instituições académicas internacionais disponíveis para mobilidade de estudantes e professores.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.).
There are more than 120 agreements under the Erasmus and Erasmus+ programmes run by ESPP with international academic institutions, which are available for student and teacher mobility.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
À data de submissão do guião de autoavaliação, os dados relativos à eficiência formativa, nomeadamente o número de diplomados em 2017/2018 ainda não se encontra finalizado, uma vez que as defesas de
dissertações de mestrado e doutoramento podem decorrer até ao dia 31 de dezembro do ano civil ao qual acresce o tempo necessário ao tratamento técnico e administrativo dos processos individuais de cada
estudante. Assim, prevêem-se mais 2 defesas até essa data.

6.4. Eventual additional information on results.
At the time of submission of the self-assessment guide, the data on training efficiency, namely the number of graduates in 2017/2018 has not yet been finalised, since the defenses for master's and doctoral dissertations
may happen until 31 December, 2018. Plus, it is necessary the time for the technical and administrative treatment of the individual processes of each student. Thus, 2 more defenses are predicted until that date.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.

Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/11/26/1543258899470_MQ3_2_Manual_da_Qualidade_v_nov2018.pdf

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
7.1.2._7.1.2.RelatorioAvaliacaoCurso_17-18_MestPoliticasPublicas.pdf
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7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos
procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de
estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas.

---

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for
information collection (including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of
these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation.

---

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos.
---

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes.
---

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
---

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
---

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
---

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
---

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
---

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
---

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
---

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
---

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
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8.1.1. Pontos fortes
1. Oferta formativa única e inovadora, preenchendo uma lacuna no panorama nacional
2. Corpo docente altamente qualificado
3. Procura do ciclo de estudos em expansão
4. Forte sinergia do programa com os restantes programas de formação e qualificação na área das Políticas Públicas do ISCTE-IUL
5. Proporciona aos estudantes a aquisição de competências avançadas em análise de políticas públicas, capazes de contribuir para uma mais eficaz e eficiente gestão das políticas públicas

8.1.1. Strengths
1. Unique and innovative study program, filling a gap in the national panorama
2. Highly qualified faculty
3. Expanding demand for the study cycle
4. Strong synergy of the programme with the other educational and qualification programmes in the area of Public Policies of ISCTE-IUL
5. Provides students with the acquisition of advanced skills in public policy analysis, capable of contributing to a more effective and efficient management of public policies

8.1.2. Pontos fracos
1. Baixo nível de conclusão de dissertações no tempo regulamentar
2. Baixo nível de mobilidade internacional de estudantes

8.1.2. Weaknesses
1. Low level of completion of dissertations in due time
2. Low level of international student mobility

8.1.3. Oportunidades
1. As instituições públicas, quer na administração central, quer na administração local, enfrentam hoje desafios mais exigentes do ponto de vista da formulação, implementação e monitorização das políticas públicas.
Nessa perspetiva, o conhecimento e a formação avançada em análise das políticas públicas desempenha um papel fulcral e serão chamados a intervir de forma crescente no sentido de apoiar a tomada de decisão e
fornecer conhecimento e informação crítica para o processo político.
2. O processo de ensino-aprendizagem do mestrado organizado em torno de casos concretos de políticas públicas permite aos estudantes uma grande flexibilidade na escolha dos tópicos de análise. Uma
oportunidade para o mestrado consiste em incentivar os estudantes a focar em políticas públicas de crescente relevância, como, por exemplo, as políticas do ambiente, do desenvolvimento sustentável, do combate às
alterações climáticas e das energias renováveis.

8.1.3. Opportunities
1. Public institutions, both in central and local government, face more demanding challenges in terms of the formulation, implementation and monitoring of public policies. In this regard, knowledge and advanced
training in public policy analysis play a key role and will be increasingly needed in order to support decision-making and provide knowledge and critical information for the policy process.
2. The Master's degree's method of teaching and learning that is organised around concrete public policy cases allows students great flexibility in their choice of topics for analysis. An opportunity for the study
programme is to encourage students to focus on public policies of increasing relevance, such as environmental policies, policies for sustainable development, combating climate change and political programs for
renewable energy.

8.1.4. Constrangimentos
1. Dificuldades de alojamento para estudantes na região de Lisboa
2. Restrições financeiras ao funcionamento das universidades

8.1.4. Threats
1. Accommodation difficulties for students in the Lisbon region
2. Financial constraints on the operation of universities

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria
1. Acompanhamento mais próximo dos estudantes, definindo possibilidades de pesquisa (dissertações ou trabalhos de projeto) mais precocemente
2. Reforço das ações de informação sobre programas de mobilidade internacional em articulação com o Gabinete de Relações Internacionais; garantindo o apoio aos estudantes em todas as etapas do processo.

8.2.1. Improvement measure
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1. Closer accompaniment of students, defining research possibilities (dissertations or project work) earlier
2. Reinforcement of information actions on international mobility programs in coordination with the Office of International Relations; ensuring student support at all stages of the process.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
1. Alta 2019-2020
2. Alta 2019-2020

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time.
1. High 2019-2020
2. High 2019-2020

8.1.3. Indicadores de implementação
1. Número de ações de acompanhamento realizadas
2. Número das ações de informação sobre programas internacionais realizadas

8.1.3. Implementation indicator(s)
1. Number of follow-up actions carried out
2. Number of information actions on international programs carried out

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação
<sem resposta>

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification.
<no answer>

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.3. Plano de estudos

9.4. Fichas de Unidade Curricular

9.5. Fichas curriculares de docente

17 of 17


