
48 anos
a crescer, a inovar 
e a contribuir para a 
modernização do país

Abrindo novas área de ensino 
e de investigação

Articulando o ensino, a investigação 
e a produção de conhecimento

Valorizando o mundo do trabalho, 
das empresas e das instituições 
do setor público

O Iscte sempre com autonomia, 
pluralismo e respeito pela 
diversidade interna

 17 cursos de licenciatura

 70 cursos pós-graduados 
  (mestrados e doutoramentos)

 4608 estudantes em mestrados e doutoramentos 
  (50% do total)

 120 professores catedráticos e associados 
  (40% do total)

 8 unidades de investigação com classifi cação 
  de Excelente e Muito Bom

 415 investigadores

 259 funcionários (51%  técnicos superiores)

 48 milhões de euros de orçamento 
  (54% de receitas próprias)

 48 anos Formação para a 
Administração Pública
Participação do Iscte no consórcio entre o INA e as universidades 
para a criação da Escola Nacional de Administração Pública 
destinada à formação de técnicos superiores e de dirigentes

Modernizar a formação de altos quadros

Expandir a formação a todo o território

Capacitar para a transição digital

O Iscte a cumprir o serviço público

Ciência de Dados

Ação Humanitária

Economia Política

O Iscte a inovar no ensino e na investigação

Novas áreas de ensino 
e investigação
Projetos pluridisciplinares, baseados em colaborações 
interdepartamentais e interinstitucionais

Ciência 
de Dados
Finanças e Contabilidade

Economia Política

Ação 
Humanitária

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Políticas Públicas

Gestão Industrial e Logística

Estudos Internacionais

Ciências da 
Comunicação
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Psicologia

Ciência Política

História Moderna e Contemporânea

Serviço Social

Sociologia

ArquiteturaEngenharia Informática

Engenharia de Telecomunicações 
e Informática

Informática e Gestão de 
Empresas



Centro de valorização e transferência de tecnologias 
reúne as oito unidades de investigação

Iscte
Conhecimento e inovação

Resposta à complexidade da sociedade contemporânea 

Pluridisciplinaridade e trabalho colaborativo 

Ciências sociais e tecnologias digitais 

O Iscte aposta no conhecimento e na inovação

Iscte na frente da transição digital

Uma escola tecnológica integrada na natureza

Iscte mais próximo dos jovens

O Iscte a cumprir a sua vocação metropolitana

Uma nova escola para o ensino de tecnologias digitais aplicadas 
no concelho mais jovem do país

Iscte 
Campus Sintra

Iscte 
Residências para estudantes 
Projetos para melhorar as condições de vida, estudo e autonomia 
dos estudantes, requalifi cando e modernizando edif ícios públicos

200 camas, em Santa Apolónia, no centro da cidade 
de Lisboa

225 camas, no convento de Odivelas, num município jovem, 
às portas da cidade

O Iscte a cumprir a missão de integrar todos os estudantes

Iscte 
Saúde Societal
Os problemas de saúde pública convocam o contributo de todas 
as áreas científi cas, incluindo as ciências sociais e humanas e as 
tecnologias digitais

Formação de executivos de unidades de saúde

Ensino pós-graduado para profi ssionais de saúde

Consultoria e Investigação em saúde

O Iscte presente na resolução dos problemas do nosso tempo


