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e três Unidades de Investigação: CIS-Iscte (Centro de 
Investigação e Intervenção Social), Dinâmia’CET-Iscte (Centro 
de Estudos sobre o Território e a Mudança Socioeconómica)  
e CRIA (Centro em Rede de Investigação em Antropologia).

As atividades letivas e a investigação da Escola promovem  
a aquisição de conhecimentos, a análise crítica e o debate 
sobre os problemas e os desafios das sociedades 
contemporâneas. O ensino e a investigação dos sistemas 
socioeconómicos na sua diversidade cultural, económica, 
jurídica e comportamental e nos seus grandes desafios atuais 
(p.e. crise ecológica, económica e sanitária) prepara cidadãos 
e profissionais com competências para pensar e intervir. 

Convidamo-lo/a a fazer parte deste projeto.

Seja bem-vindo/a à Escola de Ciências Sociais e Humanas  
do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa.

Nas próximas páginas encontrará a apresentação da 
formação pós-graduada da Escola, mestrados e 
doutoramentos que se destacam nas áreas científicas  
da Antropologia, Economia Política, Direito e Psicologia.  
Esta formação destaca-se pela interdisciplinaridade,  
internacionalização, integração entre o ensino e investigação  
e a intervenção social. A oferta em parceria com outras 
Escolas do Iscte e com outras Universidades Portuguesas  
está também presente em cursos dos três ciclos de estudos 
(licenciatura, mestrado, doutoramento) da Escola de Ciências 
Sociais e Humanas.

A Escola integra três Departamentos: Departamento  
de Antropologia, Departamento de Economia Política, 
Departamento de Psicologia Social e das Organizações;  

A Escola de Ciências Sociais e 
Humanas prepara cidadãos  
e profissionais com competências 
para pensar e intervir
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https://www.iscte-iul.pt/escola/1/ecsh-escola-de-ciencias-sociais-humanas
https://www.iscte-iul.pt/escola/1/ecsh-escola-de-ciencias-sociais-humanas
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ACREDITAÇÕES E CERTIFICAÇÕESACREDITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Há 10 anos que o Iscte detém a certificação  
de acordo com a norma ISO 9001:2015.

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
Em 2018, o Iscte torna-se a primeira Universidade 
Portuguesa com Certificação Ambiental, segundo 
a norma ISO 14001:2015.

EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION
O Iscte é membro da EUA desde 2013. A EUA 
representa mais de 800 universidades e é uma  
voz ativa na definição de políticas da UE em 
matéria de ensino superior, investigação  
e inovação.

AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO  
DO ENSINO SUPERIOR 
Os Mestrados e Doutoramentos do Iscte estão 
acreditados pela A3ES. Em 2018, no âmbito  
do processo de avaliação institucional, o Iscte  
foi acreditado por seis anos.

TESTEMUNHOS

As teorias dão-nos o ponto de partida para 
a psicologia. Para perseguir um sonho que 
está mais ligado a pessoas do que a 
qualquer teoria, mas que sem elas era 
impossível de concretizar. Entrar no Iscte  
é o início dessa história de vida, desse 
sonho. E como tudo na vida deve ser,  
foi um início consistente, que exigiu esforço 
e dedicação. O Iscte não é apenas uma 
universidade, assim como Psicologia não  
é apenas um curso. É o percurso de uma 
vida cheia de trabalho, aprendizagem  
e também motivação, amizades e 
divertimento. Porque o Iscte nos ensina 
muito mais do que teorias. E porque vale 
sempre a pena perseguir um sonho.

O Mestrado em Economia e Políticas 
Públicas (MEPP) abriu-me inúmeras portas 
profissionais. Do jornalismo à investigação, 
passando pela assessoria na definição de 
políticas públicas, o mestrado foi uma 
ferramenta essencial para continuar ativo 
mesmo numa conjuntura desfavorável. 
Num período em que fica clara a influência 
da economia na vida das pessoas, o MEPP 
permite-nos agir com conhecimento 
sustentado. A qualidade dos conteúdos 
aliada à diversidade do corpo docente  
são os elementos-chave. Já o aconselhei  
a várias pessoas.

Quando escolhi estudar Antropologia 
achava que seria uma forma de viajar pelo 
mundo mesmo sem sair da sala. A viagem 
acabou por ser mais interior ‒ não se pode 
ver o mundo sem nos vermos a nós, 
primeiro; os outros, depois. Então, sim, 
partimos. No final do curso já sabia que 
quando se aprende a ver para além do 
óbvio vê-se com outro envolvimento,  
com outra liberdade. E porque o mundo 
não para de mudar, a curiosidade nunca 
acaba. O fim do curso é o início da 
Antropologia: não importa o que fazemos 
dela; se quisermos, ela continua lá.  
E viaja-se sempre.

Realizar o Mestrado em Direito das 
Empresas junto do Iscte, num ambiente  
de rigor e exigência científica que se 
estende do corpo docente aos estudantes, 
foi um desafio que superou positivamente 
as minhas expetativas iniciais e que 
contribuiu, de um modo decisivo, para  
o meu desenvolvimento profissional,  
bem como de todos quantos  
o frequentaram.

FREDERICO PINHEIRO
Mestre em Economia e Políticas Públicas 
Adjunto do Ministro das Infraestruturas e da Habitação 

JOANA TEIXEIRA
Mestre em Psicologia Comunitária  
e Proteção de Menores
Presidente da Direção na Associação PertenSer

LUÍS ALMEIDA CARNEIRO
Mestre em Direito das Empresas 
Sócio da Espanha e Associados – Sociedade  
de Advogados

MARGARIDA MOZ
Licenciada e Mestre em Antropologia
Diretora da Portugal Film  
‒ Agência Internacional de Cinema Português
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APOIO INFORMÁTICO

O Iscte oferece um vasto conjunto de serviços e 
recursos à sua comunidade. O acesso a estes serviços 
e recursos é realizado mediante a utilização da 
credencial válida para os serviços em que o utente 
tem conta, atribuída no momento em que o novo 
estudante se matricula/inscreve. 

Os Serviços de Infraestruturas Informáticas e de 
Comunicações disponibilizam um ponto único de 
contacto online, exclusivo para utentes do Iscte,  
mas também prestam apoio presencial, das 9h às 18h,  
e telefónico, até às 20h. 
siic@iscte-iul.pt 

GESTÃO DO ENSINO

A gestão técnica e administrativa dos processos 
académicos dos estudantes é assegurada pelos 
Serviços de Gestão do Ensino. 

A forma mais simples e rápida de saber sobre o seu 
percurso académico, incluindo situação de propina, 
horário, assiduidade, sumários, entre outros,  
é o portal de estudante na plataforma Fénix. 

Para outras situações, o estudante pode contactar  
os serviços presencialmente, de 2.ª a 6.ª feira das  
9h30 às 15h e, em período de aulas, à 3.ª e 5.ª feira  
até às 19h; por telefone ou por email.
mestrados mestrado@iscte-iul.pt
doutoramentos phd@iscte-iul.pt
geral sge@iscte-iul.pt 

Serviços  
de apoio
BIBLIOTECA

Especializada nas áreas das ciências sociais e 
humanas, empresariais e tecnológicas, a Biblioteca 
do Iscte tem como objetivo apoiar todos os setores 
de atividade da Universidade, facultando, nas 
melhores condições de utilização, os recursos 
bibliográficos necessários ao desempenho das 
funções de ensino, investigação, educação 
permanente e extensão cultural.

Além da consulta individual de livros, dissertações  
ou teses, em formato papel ou eletrónico, ou da 
consulta de revistas científicas através da Biblioteca 
do Conhecimento Online (B-on), os estudantes 
podem requisitar uma sala para trabalhos de grupo.

A Biblioteca está aberta à comunidade Iscte,  
de 2.ª a 6.ª feira das 9h30 às 21h, e aos sábados  
das 10h às 18h. 
biblioteca@iscte-iul.pt 

mailto:siic@iscte-iul.pt
mailto:sge%40iscte-iul.pt?subject=
mailto:biblioteca%40iscte-iul.pt?subject=


10 11CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Iscte em números

Estudantes em cursos de
mestrado, doutoramento
e pós-graduação

Percentagem de estudantes 
estrangeiros em cursos de 
mestrado, doutoramento e  
pós-graduação

Docentes  
de carreira

Investigadores a 
tempo integral

Unidades de 
investigação 
avaliadas pela FCT 
com “Muito Bom”  
ou “Excelente”

Trabalhos científicos  
publicados

Projetos de  
investigação em 
curso

Taxa de diplomados 
com emprego na  
área do curso

Taxa de 
empregabilidade  
de mestrado

Taxa de satisfação  
dos empregadores  
com os diplomados 
Iscte

Doutoramentos Mestrados Mestrado 
Integrado

Cursos de 
mestrado e 
doutoramento 
em inglês

DESPORTO UNIVERSITÁRIO 

O Desporto Universitário do Iscte tem a resposta 
adequada para paixão ou curiosidade dos estudantes 
pelo desporto. Esta aposta do Iscte, tem como objetivo  
a promoção do bem-estar de toda a comunidade 
académica, a criação de condições especiais para a 
compatibilidade entre o alto rendimento desportivo e  
a vida académica, a integração dos novos estudantes  
e funcionários, e a inclusão dos valores do desporto  
na formação complementar de todos. 
desporto@iscte-iul.pt

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade institucional, social, ambiental e 
económica é uma preocupação central da estratégia  
do Iscte. Está patente nas práticas de gestão, no ensino, 
na investigação e na transferência de conhecimento 
para as organizações e a sociedade. O Iscte é a primeira 
Universidade Portuguesa com Certificação Ambiental.
sustentabilidade@iscte-iul.pt 

RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

A Residência Universitária Professor José Pinto 
Peixoto oferece alojamento aos estudantes e 
professores visitantes. Está localizada no Mosteiro  
de Santos-o-Novo (séc. xvii) ‒ Monumento Nacional, 
sobre uma colina nas margens do rio Tejo, na zona 
oriental de Lisboa. A residência oferece uma 
magnífica vista, estando situada a curta distância  
da Estação dos Caminhos de Ferro de Santa Apolónia, 
do bairro típico de Alfama, do centro de Lisboa  
e de áreas residenciais, comércio e serviços. 
residencia@iscte-iul.pt

99%89%98%

17842248

319 354

26%6720

2616225

https://www.iscte-iul.pt/conteudos/iscte/quem-somos/11/iscte-numeros
mailto:desporto@iscte-iul.pt
mailto:sustentabilidade%40iscte-iul.pt?subject=
mailto:residencia%40iscte-iul.pt?subject=
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UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO NAS ÁREAS CIENTÍFICAS  
DA ESCOLA

Promove o avanço do conhecimento teórico e empírico sobre processos 
psicológicos e psicossociais, integrando diferentes níveis de análise e 
abordagens metodológicas de diversas áreas da Psicologia. Procura 
desenvolver intervenções e apoiar políticas públicas ancoradas na 
ciência e promove a integração da investigação na formação de 
estudantes e jovens investigadores/as.

CLASSIFICAÇÃO FCT Excelente

Privilegia o cruzamento inter e pluridisciplinar no estudo dos grandes 
desafios societais contemporâneos. Está organizado em três grupos  
de investigação: Inovação e Trabalho; Cidades e Territórios; Governança, 
Economia e Cidadania. Procura respostas para os desafios nas áreas  
de Inovação e Transição rumo a Sociedades Sustentáveis; Desafios de 
Regulação e Governança para Sociedades Complexas; Criatividade e 
Participação em Sociedades Capacitadas, apostando numa articulação 
estreita entre a investigação-ensino e na transferência de conhecimentos 
para a sociedade.

CLASSIFICAÇÃO FCT Muito bom

É o principal centro de investigação em Antropologia em Portugal.  
É uma unidade de I&D interuniversitária (Iscte, NOVA FCSH, UC, UMinho), 
organizada em quatro Grupos de Investigação: Circulação e Produção de 
Lugares; Desafios Ambientais, Sustentabilidade e Etnografia; Governação, 
Políticas e Quotidiano; Práticas e Políticas da Cultura. O CRIA edita a Revista 
Etnográfica (de acesso aberto) e a Etnográfica Press, que coloca à disposição 
de um público alargado obras relevantes das ciências sociais e humanas.

CLASSIFICAÇÃO FCT Muito bom

Investigar  
no Iscte
A investigação científica é uma componente 
chave do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. 

Uma das estratégias centrais da instituição é 
tornar-se uma universidade de investigação com 
um desempenho científico internacionalizado  
e de elevada qualidade, com capacidade para 
contribuir para o avanço do conhecimento e de o 
aplicar às instituições, à economia e à sociedade.

O Iscte tem oito unidades de investigação, 
regularmente sujeitas à avaliação externa 
internacional efetuada pela Fundação para  
a Ciência e a Tecnologia (FCT).

http://www.cis.iscte-iul.pt/
https://www.dinamiacet.iscte-iul.pt/
https://www.iscte-iul.pt/conteudos/investigar/investigar-no-iscte/197/apresentacao


Mestrados
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de componente 
letiva e dois semestres para a preparação e realização  
da dissertação ou trabalho projeto.

No 2.º ano os estudantes podem optar por realizar  
um estágio de investigação em Antropologia.

Aos estudantes que obtenham aproveitamento em  
todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Antropologia.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Métodos de Pesquisa em Antropologia 
• Migrações Contemporâneas
• Questões do Conhecimento Antropológico 
• Teoria Antropológica: Explicação e Interpretação
• Cultura e Cognição
• Direitos Humanos e Cultura
• Elaboração de Projeto em Antropologia
• Teoria Antropológica: Categorizações e Classificações
• Pesquisa / Elaboração de Projeto em Antropologia 1 e 2
• Estágio de Investigação em Antropologia (opcional)

DIRETORA Nélia DiasAntropologia

4 Semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

Desde sempre comprometida com  
o diálogo com a diferença cultural, 
acolhendo no seu seio a tradição das 
ciências sociais e a das humanidades,  
a Antropologia é um contexto 
privilegiado de reflexão sobre  
questões e desafios sociais, culturais  
e políticos do mundo contemporâneo  
‒ entre outros, no domínio das  
relações internacionais e das 
migrações, do património e da 
memória, da ecologia e da 
sustentabilidade, dos direitos  
e da cooperação para o 
desenvolvimento humano. 
O Mestrado em Antropologia faculta 
aos seus estudantes o aprofundamento 
da capacidade de refletir sobre os 
propósitos, valores e instrumentos  
que guiam a disciplina nas diferentes 
áreas da sua competência, sendo  
o quadro onde, a partir de contextos 
locais e transnacionais, se produzem 
investigações ou trabalhos de projeto 
relevantes nesses e outros domínios 
em que o mundo de hoje requer  
o estabelecimento ou aprofundamento 
do diálogo intercultural.

OBJETIVOS
O Mestrado em Antropologia tem  
por objetivo geral o desenvolvimento  
e aprofundamento das competências 
requeridas para a realização de 
trabalhos de investigação ou de 
projetos de natureza aplicada  
nas áreas de investigação da 
Antropologia Social e Cultural.  
Para tal, faculta aos seus estudantes 
uma formação atualizada no domínio 
plural da tradição teórica e 
metodológica da Antropologia,  
bem como sobre a expressão 
contemporânea de fenómenos sociais 
e culturais sobre os quais a disciplina 
acumulou, ao longo da sua história, 
importante capital de análise  
e intervenção.

DESTINATÁRIOS
O curso admite licenciados em 
qualquer área científica. Oferece,  
no primeiro semestre do primeiro ano, 
uma formação extracurricular de 
introdução à história e teoria da 
Antropologia para os estudantes  
com formação noutras áreas.

https://www.iscte-iul.pt/curso/52/mestrado-antropologia
https://www.iscte-iul.pt/curso/52/mestrado-antropologia
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de 
componente letiva e dois semestres para a preparação 
e realização da dissertação/trabalho projeto. 

No 2.º ano, e como complemento aos trabalhos de 
preparação da dissertação/trabalho de projeto,  
os estudantes frequentam, no 1.º semestre,  
um conjunto de unidades curriculares optativas.

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Ciências em Emoções.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Bases Biológicas das Emoções 
• Cognição e Emoção 
• Métodos de Investigação em Psicologia I
• Perspetivas e Teorias das Emoções 
• Métodos Avançados de Investigação em Psicologia
• Métodos de Análise de Dados 
• Ontogénese das Emoções 
• Psicofisiologia das Emoções

DIRETOR César LimaCiências em Emoções

4 Semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

O Mestrado em Ciências em Emoções 
tem como pilares fundamentais os 
conhecimentos mais recentes na área 
das neurociências e da psicologia das 
emoções. Foi considerado inovador 
pela Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 
O curso de mestrado dirige-se a 
candidatos que procuram atualizar-se 
no domínio das ciências afetivas, 
desenvolver e aprofundar 
conhecimentos e competências de 
relevância para o seu desenvolvimento 
pessoal e profissional, e aplicá-los  
a diversificados contextos e áreas  
profissionais, incluindo contextos 
institucionais em que será 
indispensável ter conhecimentos 
sólidos em domínios como 
desenvolvimento cognitivo e 
emocional, comunicação, resolução  
de conflitos, tomada de decisão e 
bem-estar. Possui uma forte ligação  
à Unidade de Investigação (CIS-Iscte)  
e ao LAPSO (Laboratório de Psicologia 
Social e das Organizações), cujos 
recursos permitem o estudo de 
processos afetivos a nível 
neurofisiológico, comportamental  
e subjetivo.

OBJETIVOS
• Desenvolver competências de 

investigação e a aquisição de 
conhecimentos teóricos sólidos  
na área das ciências afetivas;

• Desenvolver competências mais 
gerais e a aquisição de 
conhecimentos relevantes para 
carreiras em diversos contextos 
profissionais, como marketing, 
educação, saúde, tecnologia, 
comunicação de ciência ou gestão.

https://www.iscte-iul.pt/curso/137/mestrado-ciencias-emocoes
https://www.iscte-iul.pt/curso/137/mestrado-ciencias-emocoes
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de componente 
letiva e dois semestres para a preparação e realização da 
dissertação ou trabalho projeto. No 1.º ano os estudantes 
optam por uma das áreas de especialização: Direito das 
Empresas ou Direito do Trabalho. No 2.º ano, e como 
complemento aos trabalhos de preparação da dissertação 
ou trabalho de projeto, os estudantes frequentam 
também o Seminário sobre Temas de Direito das 
Empresas e do Trabalho. 

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Direito das Empresas e do Trabalho.

UNIDADES CURRICULARES DE TRONCO COMUM
• Contabilidade para Juristas
• Direito das Sociedades Comerciais I
• Direito do Trabalho I
• Direito Fiscal das Empresas
• Metodologias de Investigação em Direito
• Negociação Empresarial

UNIDADES CURRICULARES DA ESPECIALIDADE  
EM DIREITO DAS EMPRESAS
• Direito das Sociedades Comerciais II
• Direito do Contencioso Societário e Insolvência
• Finanças da Empresa para Juristas

UNIDADES CURRICULARES DA ESPECIALIDADE  
EM DIREITO DAS EMPRESAS
• Direito do Processo Laboral
• Direito do Trabalho Comparado
• Direito do Trabalho II
• Gestão de Recursos Humanos para Juristas

DIRETOR Luís Vasconcelos  
 Abreu

Direito das Empresas  
e do Trabalho

4 semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

Dirigido a licenciados em Direito,  
o Mestrado em Direito das Empresas  
e do Trabalho habilita para o exercício 
da atividade de jurista ou advogado  
em contexto empresarial, em particular 
nas áreas do Direito Fiscal, Direito 
Comercial e das Sociedades 
Comerciais, Direito do Trabalho e 
Gestão de Recursos Humanos.  
Articula a formação especializada  
na área das Ciências Jurídicas com  
a das Ciências de Gestão, incluindo 
módulos de formação especializada 
em temas como Gestão de Empresas, 
Negociação Empresarial, Finanças  
da Empresa ou Contabilidade.
Paralelamente, reforça as 
competências no domínio da 
investigação, através de uma cuidada 
preparação e acompanhamento  
da realização da dissertação ou  
trabalho projeto.

OBJETIVOS
• Aprofundar e alargar os 

conhecimentos na área do Direito 
das Empresas e do Trabalho;

• Permitir a aquisição de uma 
formação complementar em  
Ciências de Gestão;

• Dotar das competências necessárias 
para trabalhos de investigação, 
nomeadamente o doutoramento.

DESTINATÁRIOS 
Exclusivo para licenciados  
ou equivalente legal em Direito.

No Top dos 50 melhores mestrados 
na categoria International Business 
Law ‒ Europa Ocidental, pelo 
ranking Eduniversal Masters 
Ranking 2022.

https://www.iscte-iul.pt/curso/145/mestrado-direito-empresas-trabalho
https://www.iscte-iul.pt/curso/145/mestrado-direito-empresas-trabalho
https://www.iscte-iul.pt/curso/145/mestrado-direito-empresas-trabalho
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de 
componente letiva e dois semestres para a 
preparação e realização da dissertação ou trabalho 
de projeto. 

No 2.º ano, e como complemento aos trabalhos de 
preparação da dissertação ou trabalho de projeto,  
os estudantes frequentam os Seminários de 
Investigação.

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Economia Monetária e Financeira.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Economia Monetária Internacional Avançada
• Finanças das Empresas
• Macroeconometria I e II
• Macroeconomia e Análise de Conjuntura
• Política Monetária e Mercados Financeiros
• Bancos e Outras Instituições Financeiras
• Dinâmicas Sectoriais e Mercado de Capitais
• Produtos Financeiros Derivados
• Seminário de Investigação em Economia Monetária 

e Financeira I e II

DIRETOR Sérgio LagoaEconomia Monetária  
e Financeira

4 semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

Aos mercados e às instituições 
financeiras chegam diariamente fluxos 
de informação de natureza 
macroeconómica, de natureza sectorial 
e empresa a empresa. 

O Mestrado procura analisar a forma 
como esta informação é processada 
pelos profissionais da área e o 
resultado que daí decorre em termos 
do equilíbrio nos vários mercados.  
Os mercados obrigacionista, acionista 
e cambial são estudados em detalhe e 
existe uma disciplina exclusivamente 
dedicada ao mercado de produtos 
financeiros derivados.

OBJETIVOS
• Estudar o sistema bancário e os 

mercados financeiros, em particular 
a política monetária e a sua 
transmissão por via do sistema 
bancário;

• Estudar o impacto da divulgação de 
nova informação macroeconómica  
e da publicação de estudos sobre 
vários sectores da atividade 
económica (energia, extração 
mineira, indústria automóvel, 
construção e imobiliário, 
telecomunicações, turismo  
e hotelaria, saúde, entre outros 
setores).

https://www.iscte-iul.pt/curso/38/mestrado-economia-monetaria-financeira
https://www.iscte-iul.pt/curso/38/mestrado-economia-monetaria-financeira
https://www.iscte-iul.pt/curso/38/mestrado-economia-monetaria-financeira
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de 
componente letiva e dois semestres para a preparação 
e realização da dissertação ou trabalho projeto. 

No 2.º ano, e como complemento aos trabalhos de 
preparação da dissertação ou trabalho de projeto,  
os estudantes frequentam, no 1.º semestre,  
uma unidade curricular optativa.

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Economia e Políticas Públicas.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Estado, Economia e Políticas Públicas
• Economia e Políticas Europeias
• Economia, Desenvolvimento e Território
• Política Industrial e Competitividade
• Debates em Políticas Públicas
• Pesquisa em Economia e Políticas Públicas

DIRETOR Raul LopesEconomia e  
Políticas Públicas

4 semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

O Mestrado em Economia e Políticas 
Públicas proporciona os instrumentos 
teóricos e práticos que permitem 
compreender e questionar o papel dos 
Estados na resposta aos desafios que 
as economias contemporâneas 
enfrentam. Em particular, promove  
o desenvolvimento de competências 
relacionadas com a conceção, gestão  
e avaliação de políticas públicas, 
atendendo a várias escalas de 
governação (local, regional, nacional, 
europeia e global) e à relação entre elas.

OBJETIVOS
• Habilitar os estudantes a 

compreender e questionar o papel 
dos Estados na resposta aos desafios 
das economias contemporâneas;

• Proporcionar o desenvolvimento  
de competências de conceção, 
gestão e avaliação de políticas 
públicas.

https://www.iscte-iul.pt/curso/23/mestrado-economia-politicas-publicas
https://www.iscte-iul.pt/curso/23/mestrado-economia-politicas-publicas
https://www.iscte-iul.pt/curso/23/mestrado-economia-politicas-publicas
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Economia
em cotutela com a iscte business school

4 Semestres | 120 ECTS | Diurno | Lecionado em EN

ESTRUTURA CURRICULAR
Este programa é composto por dois semestres de 
unidades curriculares, para além de dois semestres 
dedicados à investigação e elaboração da dissertação.  
O primeiro ano fornece aos estudantes uma base sólida 
em microeconomia, macroeconomia e econometria, 
capacitando-os com as ferramentas necessárias para 
efetuar análises económicas. Permite também a 
escolha de três unidades curriculares optativas,  
dentro da área de economia ou na área temática de 
computação e modelagem para economia e gestão. 
Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
(total de 60 ECTS) é atribuído o Diploma de Estudos 
Pós-Graduados de 2.º ciclo em Economia.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Crescimento Económico
• História do Pensamento Económico
• Métodos Econométricos I e II
• Microeconomia
• Teoria dos Jogos e dos Contratos
• Macroeconomia
• Seminário de Investigação em Economia I e II

Este programa é recomendado a 
candidatos com uma formação 
académica consistente e que procuram 
obter conhecimentos rigorosos e 
aprofundados em teoria e políticas 
económicas. Com foco nas áreas de 
microeconomia, macroeconomia e 
econometria e técnicas de modelação 
avançadas (por exemplo, utilizando R 
ou STATA), o Mestrado em Economia 
proporciona uma elevada taxa de 
inserção no mercado de trabalho  
e diversas oportunidades 
internacionais (ex: visitas de estudo  
ao Banco Central Europeu,  
duplos graus, intercâmbios, etc.). 
O Mestrado em Economia prepara  
os estudantes para uma carreira de 
sucesso em investigação (avançando 
para um programa de doutoramento) 
ou enquanto economistas profissionais 
em setores como a banca, instituições 
governamentais, organizações 
internacionais ou consultoria. 

OBJETIVOS
• Fornecer aos estudantes um 

conhecimento teórico e empírico 
aprofundado nas principais áreas  
da economia, ao nível internacional;

• Promover o desenvolvimento da 
capacidade de modelação de teorias 
económicas e a utilização de 
métodos e técnicas avançadas  
de análise;

• Estimular o pensamento analítico  
e crítico através das diferentes 
abordagens existentes aos 
problemas económicos;

• Estimular a produção de trabalho 
autónomo e original, promovendo  
o desenvolvimento da excelência 
académica;

• Capacitar os estudantes para que 
estes possuam um desempenho de 
alta qualidade, adequado a diversas 
ocupações profissionais e níveis 
hierárquicos.

PROGRAMAS DE DUPLO GRAU
Warsaw University – Polónia acreditação AACSB, AMBA e EQUIS

Southwestern University of Finance and Economics – China
acreditação EQUIS

SUPLEMENTO AO DIPLOMA
Possibilidade de especialização na área  temática “Banking, 
and Financial and Monetary Markets” ou na área temática 
“Computing and Modelling for Economics & Business”.

PARCERIAS

A EY patrocina o prémio 
do melhor estudante do 
Mestrado em Economia

33.º Lugar no Top 50 melhores 
mestrados em Economia – Europa 
Ocidental, pelo ranking Eduniversal 
Masters Ranking 2022.

DIRETORES Ricardo Barradas
 Escola de Ciências Sociais  
 e Humanas

Henrique Monteiro
Iscte Business School

https://ibs.iscte-iul.pt/curso/51/mestrado-economia
https://ibs.iscte-iul.pt/curso/51/mestrado-economia
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de componente  
letiva e dois semestres para a preparação e realização  
da dissertação ou trabalho projeto. A estrutura curricular  
é composta por unidades curriculares obrigatórias e 
optativas.

A existência de optativas no 1.º ano permite uma 
personalização do programa aos interesses individuais  
dos estudantes.  

No 2.º ano, e como complemento aos trabalhos de 
preparação da dissertação ou trabalho de projeto,  
os estudantes frequentam, no 1.º semestre, uma  
unidade curricular optativa livre e uma em métodos  
de pesquisa social.

Aos estudantes que obtenham aproveitamento em todas 
as unidades curriculares do primeiro ano é atribuído  
o Diploma de Estudos Pós-Graduados de 2.º ciclo  
em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Ambiente e Sociedade 
• Cultura e Meio Ambiente 
• Gestão da Biodiversidade
• Comportamentos e Ambiente 
• Direito e Regulação do Ambiente 
• Laboratório de Pesquisa em Ambiente  

e Sustentabilidade

DIRETORA Cristina de SousaEstudos do Ambiente  
e da Sustentabilidade

4 Semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

É hoje pedido a indivíduos, instituições, 
empresas e comunidades que 
contribuam para tornar a relação 
sociedade-ambiente mais sustentável. 
Questões como a conservação de 
recursos, o combate às alterações 
climáticas, a minimização de resíduos,  
a circularidade dos negócios, a 
produção de energias renováveis,  
a proteção da biodiversidade,  
o planeamento sustentável do 
território, a participação dos diversos 
atores, o desenvolvimento de soluções 
inovadoras e de novos modelos de 
negócio, entre outros, são centrais para 
a construção dessa sustentabilidade. 
Este é um Mestrado com uma 
perspetiva multidisciplinar no âmbito 
das Ciências Sociais, pioneira no 
contexto português e do Iscte,  
que procura refletir sobre os desafios 
da sustentabilidade e oferecer uma 
oportunidade única de formação 
avançada e de desenvolvimento pessoal. 

OBJETIVOS
• Formar profissionais com um 

conhecimento sólido, abrangente  
e crítico das teorias e modelos que  
as ciências sociais e humanas 
desenvolveram para analisar e 
intervir nas áreas do ambiente  
e sustentabilidade;

• Dotar estudantes que terminaram  
o 1.º ciclo, assim como profissionais 
da área cuja prática está já 
relacionada com a intervenção e a 
decisão em matérias de ambiente  
e sustentabilidade, com a capacidade  
de integrarem os contributos das 
diferentes ciências para abordarem 
os desafios da sustentabilidade  
de forma interdisciplinar.

No Top dos 100 melhores mestrados 
na categoria Sustainable 
Development and Environmental 
Management ‒ Europa Ocidental, 
pelo ranking Eduniversal Masters 
Ranking 2022.

https://www.iscte-iul.pt/curso/87/mestrado-estudos-ambiente-sustentabilidade
https://www.iscte-iul.pt/curso/87/mestrado-estudos-ambiente-sustentabilidade
https://www.iscte-iul.pt/curso/87/mestrado-estudos-ambiente-sustentabilidade
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de 
componente letiva e dois semestres para a 
preparação e realização da dissertação ou trabalho 
projeto. No 2.º ano, e como complemento aos 
trabalhos de preparação da dissertação ou trabalho 
de projeto, os estudantes frequentam,  
no 1.º semestre, um conjunto de unidades 
curriculares optativas (livres, em áreas temáticas  
e em métodos de investigação).

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Estudos de Desenvolvimento.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Estado e Parcerias para o Desenvolvimento 
• História da Economia Social e Novos Desafios  

da Economia Solidária
• Metodologias de Planeamento e Avaliação  

de Projetos de Desenvolvimento
• Teorias e Práticas do Desenvolvimento
• Globalização e Desafios de Desenvolvimento
• Organizações Internacionais, ONGs e Movimentos 

Sociais
• Seminário de Teorias e Práticas do 

Desenvolvimento

DIRETOR Luis MahEstudos de  
Desenvolvimento

4 Semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

O Mestrado em Estudos de 
Desenvolvimento oferece uma 
formação que integra perspetivas de 
várias ciências sociais e que é orientada 
para a resolução dos problemas ligados 
ao desenvolvimento e à mudança 
socioeconómica. 

Este Mestrado confere competências 
para a compreensão de processos  
de desenvolvimento em países mais  
e menos desenvolvidos, e para a 
aplicação dos conhecimentos 
adquiridos na ação para o 
desenvolvimento e na sua avaliação.

OBJETIVOS
• Identificar e compreender os 

problemas de desenvolvimento  
que enfrentam hoje os países mais  
e menos desenvolvidos;

• Analisar de forma diferenciada 
problemas específicos  
de desenvolvimento;

• Perspetivar modelos de 
desenvolvimento alternativos;

• Intervir na conceção, implementação 
e gestão de processos de 
desenvolvimento.

https://www.iscte-iul.pt/curso/86/mestrado-estudos-de-desenvolvimento
https://www.iscte-iul.pt/curso/86/mestrado-estudos-de-desenvolvimento
https://www.iscte-iul.pt/curso/86/mestrado-estudos-de-desenvolvimento
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de componente 
letiva e dois semestres para a preparação e realização  
da dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio. 

No 2.º ano, e como complemento aos trabalhos  
de preparação da dissertação, trabalho de projeto  
ou relatório de estágio, os estudantes frequentam,  
no 1.º semestre, duas unidades curriculares optativas,  
uma livre e outra em técnicas especializadas de pesquisa. 

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Estudos Urbanos.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Desenvolvimento Urbano e Políticas de Cidade
• Tempos e Cidades
• Teorias da Cidade e do Território
• Cidade, Migrações e Diversidade
• Metodologias em Estudos Urbanos
• Laboratório em Estudos Urbanos
• Consumo, Cultura e Qualidade de Vida Urbana

EM ASSOCIAÇÃO COM
NOVA FCSH

DIRETORES Teresa Costa Pinto 
 Iscte

João Pedro Nunes
NOVA FCSH

Estudos Urbanos
em cotutela com a escola de sociologia e políticas públicas

O Mestrado em Estudos Urbanos resulta da parceria entre o Iscte – Instituto Universitário de Lisboa  
e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH),  
conferindo um diploma subscrito por ambas as instituições.

4 Semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

A urbanização e globalização do 
mundo contemporâneo traduzem-se 
na crescente concentração 
populacional nas cidades, na 
intensificação da diversidade do seu 
tecido social e cultural e na sua 
assunção como propulsoras das novas 
economias globais do conhecimento. 
Para além de uma compreensão 
histórica deste processo, a formação 
especializada e multidisciplinar em 
estudos urbanos visa estimular uma 
investigação científica que tenha em 
conta a complexidade do tempo 
presente e que assegure capacidade 
de intervenção face aos novos desafios 
colocados por aquelas dinâmicas.  
Este mestrado está direcionado tanto 
para estudantes com interesse na área 
dos Estudos Urbanos que terminaram 
o 1.º ciclo, como para técnicos e 
decisores cuja prática profissional  
se relacione com a intervenção em 
contextos urbanos e em equipas 
multidisciplinares.

OBJETIVOS
• Fornecer um aparelho teórico- 

-metodológico de análise das 
dinâmicas de mudança 
socioeconómica e urbana e das 
formas espaciais a elas associadas;

• Desenvolver a capacidade de 
compreensão da atual complexidade 
e diversidade sociocultural e de 
estilos de vida; 

• Fomentar o domínio dos 
instrumentos de planeamento  
e gestão que permitam acrescentar 
eficácia e inovação às políticas 
urbanas.

https://www.iscte-iul.pt/curso/74/mestrado-estudos-urbanos
https://www.iscte-iul.pt/curso/74/mestrado-estudos-urbanos
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CURRICULAR STRUCTURE
The degree consists of 2 semesters of full-time 
coursework, plus 2 semesters for the internship
and conducting research and writing a dissertation. 
Graduation grants access to a career as a psychologist.

MANDATORY COURSES
Global-MINDS students start either at Iscte – University 
Institute of Lisbon (Portugal) or SWPS (Warsaw, Poland). 
They then spend their 2nd semester at one of the other two 
Partner Universities (Ireland or Norway). Three mobility 
paths, focusing on societal issues, ensure that students 
experience the highest level of diversity in regard to 
cultural, socioeconomic, academic conditions and 
educational contents.

Mobility Path A, Culture & Diversity
• Semester 1 at Iscte – University Institute of Lisbon, 

Portugal
• Semester 2 at University of Limerick (UL), Limerick, 

Ireland
Mobility Path B, Mobility & Society
• Semester 1 at SWPS University of Social Sciences and 

Humanities, Warsaw, Poland
• Semester 2 at University of Oslo (UiO), Oslo, Norway
Mobility Path C, Inclusion & Health
• Semester 1 at SWPS University of Social Sciences and 

Humanities, Warsaw, Poland
• Semester 2 at University of Limerick (UL), Limerick, 

Ireland

Please consult our website for more detailed information about 
the courses and watch our short videos about the programme.

DIRECTOR Christin-Melanie VauclairEuropean Master in the Psychology 
of Global Mobility, Inclusion and 
Diversity in Society (Global-MINDS)

4 Semesters | 120 ECTS | Day-time | Taught in English

Global-MINDS is a unique masters 
degree program which provides an 
opportunity to get a joint degree in the 
field of Social and Cultural Psychology. 
During the 2-year program, students 
gain first-hand intercultural experience 
while studying in at least two Partner 
Universities, complete a summer 
school where they receive additional 
knowledge and skills, participate in  
a 300-hour internship, and write a 
research-based M.A. thesis. The master 
course is designed to deliver high 
quality international training in 
scientific knowledge on themes of 
extreme social relevance, including 
diversity and inclusion, global mobility 
and acculturation, and migrant health. 
Thanks to the international 
component, the breadth of topics,  
and the combination of theory and 
practice, the Global-MINDS program  
in Social and Cultural Psychology  
is unique among social sciences 
programs available around the world.

OBJETIVOS
The mission of Global-MINDS is to 
make psychological contributions to 
sustainable development by investing 
in state-of-the-art research and 
education opportunities, educating a 
new generation of cross-cultural 
psychologists who are able to intervene 
in culturally sensitive ways to tackle the 
grand challenges of our societies. We 
seek to accomplish this goal by: 
• offering thorough training in subject 

skills as well as intercultural skills  
– assets that are indispensable in 
today’s global knowledge economy 
and multicultural working 
environments;

• providing students with a better 
understanding of the role of 
intergroup relations to develop 
innovative interventions that address 
a wide range of complex social issues 
in contemporary societies;

• Offering students the opportunity of 
experiential intercultural learning in 
the classroom as well as during a 
required internship.

STUDENT PROFILE
Exclusive for graduates (or legal 
equivalent) in Psychology.

why should  
you apply to  
global-minds

overview of the  
global-minds  
programme

https://global-minds.eu/
https://global-minds.eu/
https://global-minds.eu/
https://youtu.be/RX1Qz6yAH1M
https://youtu.be/RX1Qz6yAH1M
https://youtu.be/RX1Qz6yAH1M
https://youtu.be/ZvQ_NTpgw6Y
https://youtu.be/RX1Qz6yAH1M
https://youtu.be/ZvQ_NTpgw6Y
https://youtu.be/ZvQ_NTpgw6Y
https://youtu.be/ZvQ_NTpgw6Y
https://global-minds.eu/
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de 
componente letiva e dois semestres exclusivos  
para a preparação e realização da dissertação  
ou trabalho projeto.   

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Governação e Sustentabilidade do Mar.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Direito e Política Internacional do Mar 
• Mar e Globalização 
• Perspetivas Críticas de Antropologia Marítima 
• Seminário Interdisciplinar
• Direito e Política Nacional do Mar 
• Economia Marítima e Portuária 
• Gestão e Operações Portuárias 
• Seminário de Investigação 

DIRETOR Pedro Quartin GraçaGovernação e  
Sustentabilidade do Mar

4 Semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

Governação e Sustentabilidade são  
as ideias condutoras centrais deste 
Mestrado, operando como agregadoras 
da sua diversidade temática e natureza 
interdisciplinar. A estrutura curricular 
que é oferecida permite o contacto 
com a multidimensionalidade dos 
assuntos marítimos por via dos 
diferentes contributos disciplinares  
e metodológicos. Além de unidades 
curriculares das áreas científicas  
de Direito, Economia, Antropologia  
e Estudos Internacionais, o mestrado 
oferece unidades curriculares de 
natureza metodológica com carácter 
obrigatório ou optativo. O corpo 
docente e de conferencistas integra 
académicos e especialistas 
portugueses e estrangeiros, incluindo 
peritos e decisores políticos de  
alto nível.

OBJETIVOS
• Contribuir para a formação de 

quadros qualificados e para o 
desenvolvimento da investigação 
científica sobre governação do mar,  
à luz dos princípios de um 
desenvolvimento sustentável  
nas suas dimensões económica, 
social e ambiental;

• Responder aos desafios 
metodológicos relativos à 
investigação interdisciplinar no 
cruzamento de áreas críticas  
na abordagem à governação do mar: 
as práticas económicas (Economia), 
as normas/instituições (Direito)  
e as práticas sociais e culturais 
(Antropologia, Estudos 
Internacionais).

https://www.iscte-iul.pt/curso/271/mestrado-governacao-sustentabilidade-mar
https://www.iscte-iul.pt/curso/271/mestrado-governacao-sustentabilidade-mar
https://www.iscte-iul.pt/curso/271/mestrado-governacao-sustentabilidade-mar
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CURRICULAR STRUCTURE
The degree consists of 2 semesters of full-time 
coursework, plus 2 semesters for research and 
writing a dissertation. 

In the 2nd year, and as a complement to the 
preparation of the dissertation, in the 1st semester, 
students take electives, in research methods.

Students who successfully complete the 1st year,  
in a total of 60 credits, are awarded the Second Cycle 
Postgraduate Diploma in Political Economy.

MANDATORY COURSES
• Social Constitution of the Economy
• Comparative Political Economy
• International Political Economy
• States and Markets in Economic Theory
• Readings in Political Economy
• Political Economy Research Seminar

DIRECTOR Paulo MarquesPolitical Economy

4 Semesters | 120 ECTS | Day-time | Taught in English

The Master in Political Economy offers 
an interdisciplinary perspective on the 
major global economic challenges of 
our time. Topics like the rise of 
economic inequality across advanced 
economies, labour market regulation  
in the digital era, the debate over 
ecological transition and sustainability, 
and the role played by international 
finance in contemporary capitalism are 
at the core of this program. Students 
with a degree in economics, politics, 
international relations or sociology 
are particularly encouraged to apply  
for this program. 

AIMS AND OBJECTIVES
• To promote theoretical and 

methodological pluralism in the 
study of economic processes;

• To stimulate and prepare students 
for interdisciplinary study and 
research; 

• To prepare students from the 
methodological point of view;

• To prepare students who intend  
to pursue their doctoral studies  
in the field of Political Economy. 

There is a complementary relationship 
between the interdisciplinary doctoral  
programme in Political Economy  
and this master programme. 

https://www.iscte-iul.pt/curso/296/mestrado-economia-politica
https://www.iscte-iul.pt/curso/296/mestrado-economia-politica
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de 
componente letiva e dois semestres para a 
preparação e realização da dissertação ou trabalho 
de projeto.

No 2.º ano, de forma a estimular e acompanhar o 
trabalho de realização da dissertação ou trabalho de 
projeto, os estudantes frequentam, no 1.º semestre,  
um Seminário de Investigação.

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Políticas de Desenvolvimento dos 
Recursos Humanos.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Comportamento Organizacional 
• Estatística e Análise de Dados 
• Gestão dos Recursos Humanos 
• Temas e Fontes de Investigação em Economia 
• Direito do Trabalho e Relações Laborais 
• Economia dos Recursos Humanos 
• Metodologias Qualitativas de Investigação  

em Recursos Humanos 
• Temas Críticos em Políticas de Recursos Humanos 
• Seminário de Investigação em Políticas de 

Desenvolvimento dos Recursos Humanos 

DIRETORA Fátima SulemanPolíticas de Desenvolvimento  
dos Recursos Humanos

4 Semestres | 120 ECTS | Pós-laboral

O Mestrado em Políticas de 
Desenvolvimento dos Recursos 
Humanos confere uma formação  
que articula a abordagem macro  
e microeconómica dos recursos 
humanos. Trata-se de um mestrado 
fortemente multidisciplinar que 
combina abordagens provenientes  
da economia, da psicologia social  
e das organizações, da gestão dos 
recursos humanos e do direito do 
trabalho. O curriculum associa as 
múltiplas áreas disciplinares,  
o que proporciona a aquisição de 
competências analíticas e ferramentas 
técnicas para a intervenção nos 
domínios profissionais do emprego  
e dos recursos humanos. Este Mestrado 
dedica ainda uma atenção particular às 
unidades de caráter metodológico.

OBJETIVOS
• Oferecer formação teórica e prática 

para aquisição e aprofundamento de 
conhecimentos e competências para 
equacionar políticas de emprego e 
de gestão dos recursos humanos;

• Proporcionar a gestores, quadros e 
técnicos da administração pública  
e do setor privado, um espaço  
de atualização e permuta de 
conhecimentos e experiências  
na área das políticas de 
desenvolvimento dos recursos 
humanos;

• Facultar aos jovens licenciados uma 
formação complementar que os 
qualifique e credencie, melhorando  
a sua inserção e empregabilidade  
em atividades técnicas, de gestão  
e/ou de investigação.

https://www.iscte-iul.pt/curso/17/mestrado-politicas-de-desenvolvimento-recursos-humanos
https://www.iscte-iul.pt/curso/17/mestrado-politicas-de-desenvolvimento-recursos-humanos
https://www.iscte-iul.pt/curso/17/mestrado-politicas-de-desenvolvimento-recursos-humanos
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de 
componente letiva (1.º ano), e dois semestres com 
vista à realização de um estágio curricular (350 horas) 
e da dissertação ou trabalho projeto (2.º ano).

Aos estudantes que obtenham aproveitamento em 
todas as unidades curriculares do 1.º ano é atribuído  
o Diploma de Estudos Pós-Graduados de 2.º ciclo em 
Psicologia Comunitária e Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Avaliação Psicológica da Criança e do Adulto
• Programas de Intervenção Social
• Psicologia Comunitária
• Adoção, Acolhimento Familiar e Residencial  

e Desenvolvimento da Criança
• Avaliação e Intervenção com Crianças em Situação 

de Risco
• Avaliação e Intervenção em Famílias de Risco
• Métodos Avançados de Análise de Dados
• Estágio em Psicologia Comunitária

DIRETORA Lígia MonteiroPsicologia Comunitária e Proteção 
de Crianças e Jovens em Risco

4 Semestres | 120 ECTS | Diurno

Qual o impacto das experiências 
precoces, saudáveis ou adversas  
(e.g., negligência, abuso físico, 
psicológico, sexual), no desenvolvimento 
ao longo da vida? Porquê intervir nos 
primeiros anos de vida e quais os 
benefícios para os indivíduos e 
comunidades? Como prevenir que  
as crianças e suas famílias vivenciem 
experiências adversas? Porquê  
apostar no acolhimento familiar?  
Como se caracteriza a parentalidade 
adotiva? Estas são algumas das 
questões exploradas no âmbito  
do nosso mestrado.

O Mestrado em Psicologia Comunitária, 
Proteção de Crianças e Jovens em  
Risco visa a formação de excelência  
de profissionais preparados para  
intervir em diferentes contextos  
de desenvolvimento, incluindo de 
necessidades e risco, numa perspetiva 
psicossocial empiricamente sustentada. 
Visa a promoção e implementação  
de medidas de ação portadoras de 
mudança comunitária e institucional.
Neste contexto, promove uma 
articulação próxima com a 
comunidade, visando a promoção de 
práticas profissionais adequadas em 
diversos contextos, incluindo os de 
proteção e justiça. Esta articulação 
decorre do trabalho dos seus docentes 
(e.g., de supervisão de equipas, 
formação de profissionais, avaliação  

de projetos), assim como da integração 
dos alunos em estágios curriculares.

O Mestrado possui uma forte ligação  
à Unidade de Investigação CIS-Iscte, 
classificada como Excelente pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia.
O seu corpo docente está ativamente 
envolvido em redes científicas 
nacionais e internacionais, e nas 
estruturas que enquadram 
profissionalmente a área (e.g.,  
Ordem dos Psicólogos Portugueses).

OBJETIVOS
Proporcionar aos estudantes uma 
formação de excelência preparando-os 
para intervir em diferentes contextos 
de desenvolvimento e, em particular, 
com crianças e jovens em risco  
e perigo.

DESTINATÁRIOS 
Exclusivo para licenciados em 
Psicologia ou Ciências Psicológicas.

https://www.iscte-iul.pt/curso/132/mestrado-psicologia-comunitaria-protecao-de-criancas-jovens-risco
https://www.iscte-iul.pt/curso/132/mestrado-psicologia-comunitaria-protecao-de-criancas-jovens-risco
https://www.iscte-iul.pt/curso/132/mestrado-psicologia-comunitaria-protecao-de-criancas-jovens-risco
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ESTRUTURA CURRICULAR 
O programa consiste em dois semestres de 
componente letiva e dois semestres para a preparação 
e realização da dissertação ou trabalho projeto. 
No 2.º ano, e como complemento aos trabalhos de 
preparação da dissertação ou trabalho de projeto,  
os estudantes realizam, em ambos os semestres,  
um estágio curricular.
Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Psicologia Social da Saúde. 

UNIDADES CURRICULARES DE TRONCO COMUM 
• Atitudes e Comportamentos de Saúde
• Saúde e Relações Sociais
• Saúde e Processos de Grupo
• Psicologia Comunitária
• Métodos Avançados de Análise de Dados
• Avaliação e Intervenção na Promoção da Saúde
• Avaliação e Intervenção na Adaptação à Doença
• Programas de Intervenção Social
• Estágio em Psicologia Social da Saúde 

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS 
• Psicopatologia e Avaliação Clínica
• Intervenção Psicológica na Saúde e no Bem-Estar
• Desenvolvimento Emocional na Família e na Escola
• Emoções nas Relações Sociais e Culturais
• Desenvolvimento de Competências para  

a Diversidade Individual e Cultural
• Métodos de Investigação Qualitativos
• Métodos Avançados de Investigação em Psicologia

DIRETORA Sibila MarquesPsicologia Social da Saúde

4 Semestres | 120 ECTS | Diurno

Este Mestrado conjuga conhecimentos 
da Psicologia Social, Comunitária e 
Clínica e da Saúde proporcionando um 
programa inovador a nível nacional.
Partindo de uma perspetiva 
socioecológica, visa transmitir 
conhecimentos e competências aos/às 
futuros/as psicólogos/as para promover 
a saúde e bem-estar, facilitar a 
adaptação às doenças físicas e mentais 
e contribuir para a melhoria dos 
sistemas de saúde através do diálogo 
interdisciplinar. A par de uma formação 
teórica abrangente e integrada, o 
mestrado aposta no desenvolvimento de 
competências práticas, das técnicas de 
intervenção cognitivo-comportamental 
a métodos de avaliação e intervenção 
psicossocial (ex. condução de grupos 
de apoio e métodos de desenho e 
avaliação de projetos de intervenção 
social). Este perfil de conhecimentos  
e competências permite a atuação  
em diversos contextos de trabalho,  
tais como, clínicas privadas, hospitais, 
associações comunitárias e em 
contexto empresarial.

A conclusão deste Mestrado permite a 
inscrição, enquanto psicólogo/a júnior, 
na Ordem dos Psicólogos Portugueses 
(OPP) e o exercício de Psicologia após 
obtenção do título profissional de 
psicóloga(o) atribuído pela OPP.

OBJECTIVOS
Proporcionar aos estudantes um perfil 
de conhecimentos e competências  
que permita a atuação em diversos 
contextos de trabalho, tais como, 
clínicas privadas, hospitais, associações 
comunitárias, organizações (não) 
governamentais, empresas com 
âmbito de atuação no domínio da 
saúde física, psicológica e social.

DESTINATÁRIOS 
Exclusivo para licenciados ou 
equivalente legal em Psicologia. 

https://www.iscte-iul.pt/curso/44/mestrado-psicologia-social-saude
https://www.iscte-iul.pt/curso/44/mestrado-psicologia-social-saude
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres  
de componente letiva e dois semestres para  
a preparação e realização da dissertação ou  
trabalho projeto. 

No 2.º ano, e como complemento aos trabalhos de 
preparação da dissertação ou trabalho de projeto,  
os estudantes realizam, em ambos os semestres,  
um Estágio de Psicologia Social e das Organizações.

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados  
de 2.º ciclo em Psicologia Social e das Organizações.

UNIDADES CURRICULARES DE TRONCO COMUM
• Desenvolvimento de Competências Profissionais
• Diagnóstico e Intervenção Social e Organizacional
• Métodos Avançados de Análise de Dados
• Conceção e Avaliação de Projetos
• Desenvolvimento de Competências Pessoais  

e Académicas 
• Métodos Avançados de Investigação em Psicologia
• Estágio de Psicologia Social e das Organizações 

DIRETORA Rita JerónimoPsicologia Social  
e das Organizações

4 Semestres | 120 ECTS | Diurno

O Mestrado em Psicologia Social e das 
Organizações destina-se a estudantes 
licenciados em Psicologia ou Ciências 
Psicológicas, proporcionando uma 
formação de 2.º ciclo de qualidade, 
especializada para a prática 
profissional independente como 
Psicólogo Social e das Organizações,  
e para a realização de projetos de 
intervenção em grupos sociais  
e de mudança social, comunitária, 
organizacional ou educativa. A sua 
conclusão cumpre os requisitos 
necessários em termos de formação 
superior requeridos pela Ordem dos 
Psicólogos, sendo necessária a 
realização/cumprimento dos restantes 
requisitos legais para a solicitação  
de carteira profissional.
Oferecendo uma sólida formação em 
métodos de investigação e análise de 
dados, o curso trabalha em estreita 
articulação com o Centro de 
Investigação e Intervenção Social  
(CIS-Iscte) e o Laboratório de Psicologia 
Social e das Organizações (LAPSO), 
proporcionando um ambiente 
motivador à pesquisa, descoberta e 
implementação de conhecimentos  
na área científica da Psicologia Social  
e das Organizações a desafios de 
investigação e de intervenção social.

OBJETIVOS
• Proporcionar contacto direto com 

práticas profissionais e formas de 
intervenção ligadas às competências 
desenvolvidas ao longo do curso;

• Desenvolver capacidades de 
utilização de instrumentos teóricos  
e metodológicos adequados à 
abordagem de problemas concretos;

• Incrementar o grau de maturidade, 
preparação e de relacionamento 
humano dos estudantes para o 
desempenho profissional futuro 
enquanto Psicólogos Sociais  
e das Organizações; 

• Capacitar os estudantes para a 
apresentação, divulgação e defesa 
dos trabalhos de investigação  
e de intervenção.

DESTINATÁRIOS 
Exclusivo para licenciados ou 
equivalente legal em Psicologia.

https://www.iscte-iul.pt/curso/14/mestrado-psicologia-social-organizacoes
https://www.iscte-iul.pt/curso/14/mestrado-psicologia-social-organizacoes
https://www.iscte-iul.pt/curso/14/mestrado-psicologia-social-organizacoes
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CURRICULAR STRUCTURE
The degree consists of 2 semesters of full-time 
coursework, plus 2 semesters for the internship  
and conducting research and writing a dissertation. 
Graduation grants access to a career as a 
psychologist.

Students who successfully complete the 1st year,
in a total of 60 ECTS, are awarded the Second Cycle 
Postgraduate Diploma in Psychology of Intercultural 
Relations.

MANDATORY COURSES
• Stereotyping, Prejudice, and Discrimination: 

Advanced Topics
• Cultural Psychology
• Psychology of Intercultural Contact and 

Communication
• Research Methods in Psychology II
• Conflict Negotiation and Mediation
• Internship in the Psychology of Intercultural 

Relations

RECOMMENDED ELECTIVE COURSES
• Individual and Cultural Diversity Competencies 

Development
• Diversity and Intercultural Relations in the School 

Context
• Diversity at Work
• Human Rights and Culture
• Advanced Methods of Data Analysis

DIRECTOR Ricardo Borges  
 Rodrigues

Psychology of  
Intercultural Relations

4 Semesters | 120 ECTS | Day-time | Taught in English

The Master of Psychology of 
Intercultural Relations is an 
international programme that aims to
give students the tools to promote 
intercultural understanding and 
exchange in both social and 
professional settings, guided by a team 
of internationally recognized experts.
The programme is an excellent choice 
for students and professionals 
worldwide who have a degree in 
psychology and wish to complete their 
training as psychologists in 
intercultural psychology, as well as 
more general social psychology.
The programme has a strong 
connection to the Research Unit 
(CIS-Iscte) and to the Laboratory of 
Social and Organizational Psychology, 
whose resources allow the 
development of cutting edge social 
and cultural psychological research 
(laboratory experiments, online 
surveys, individual interviews, focus 
groups, and the study of affective 
processes at a neurophysiological, 
behavioral and subjective levels). 

AIMS AND OBJECTIVES
This programme responds to the 
growing need for professional training 
in the areas of society that require 
managing the complex interactions 
between people of different cultures, 
including the fields of health, justice, 
labour, education and social 
intervention.

Therefore, it aims to equip students 
with:
• skills to understand, communicate 

and act in interpersonal and 
intergroup relationships in a context 
of cultural diversity;

• conceptual and practical tools for 
mediating interactions across 
ethnicity, culture, gender, sexual 
orientation, and religion, which are 
common challenges across 
organizations;

• knowledge of advanced research 
methods for examining intergroup 
and intercultural processes.

STUDENT PROFILE
Exclusive for graduates (or legal 
equivalent) in Psychology.

https://www.iscte-iul.pt/curso/75/mestrado-psicologia-relacoes-interculturais
https://www.iscte-iul.pt/curso/75/mestrado-psicologia-relacoes-interculturais
https://www.iscte-iul.pt/curso/75/mestrado-psicologia-relacoes-interculturais
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres  
de componente letiva e quatro semestres para  
o desenvolvimento da tese com trabalho  
de investigação orientada.   

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Avançados  
de 3.º ciclo em Antropologia. 

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Construção de Projeto em Antropologia
• Debates em Antropologia 
• Teoria Antropológica
• Metodologia e Desenho de Projeto  

em Antropologia 
• Temas em Antropologia 

DIRETOR Miguel Vale de AlmeidaAntropologia 

6 Semestres | 180 ECTS | Pós-laboral

“A Antropologia é a mais humanista  
das ciências e a mais científica das 
Humanidades”, dizia Alfred Kroeber. 
Tornando o estranho familiar e o 
familiar estranho, o aprendizado da 
Antropologia assenta naquela filosofia 
e o treino doutoral visa preparar 
cientistas capazes de compreender, 
interpretar e explicar a diversidade 
humana no mundo contemporâneo.

O Programa de Doutoramento em 
Antropologia confere um nível elevado 
de competências em áreas como  
as políticas culturais, o património 
material e imaterial e as questões 
museológicas, os direitos humanos  
e as políticas humanitárias,  
o desenvolvimento e a cooperação  
no contexto de globalização,  
as migrações e as diásporas,  
ou as incidências culturais  
no ambiente, entre outras.

OBJETIVOS
• Fornecer elementos teóricos, 

conceptuais e metodológicos 
aprofundados para o estudo  
da Antropologia;

• Proporcionar aos estudantes  
as condições para o debate das 
temáticas fundamentais adequadas 
ao nível de formação avançada;

• Desenvolver capacidade de reflexão 
crítica;

• Dotar os estudantes das 
competências necessárias  
à investigação;

• Capacitar os estudantes para a 
realização de trabalho independente.

https://www.iscte-iul.pt/curso/276/doutoramento-antropologia-iscte-nova-fcsh
https://www.iscte-iul.pt/curso/276/doutoramento-antropologia-iscte-nova-fcsh
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Economia
em cotutela com a iscte business school

8 Semestres | 240 ECTS | Diurno | Lecionado em EN

O Doutoramento em Economia 
procura fornecer aos estudantes 
capacidades e conhecimentos de 
excelência que os preparam para 
produzir investigação científica 
independente e inovadora. Este 
programa destina-se a candidatos  
que procurem uma carreira nacional 
ou internacional no ensino superior,  
em centros de investigação ou como 
economistas profissionais em 
organizações públicas e privadas  
de referência. O Doutoramento em 
Economia segue as atuais práticas  
de referência das melhores 
universidades europeias e americanas. 
Assim, os primeiros três semestres 
focam-se em unidades curriculares  
das diferentes áreas da economia, 
seguindo-se a dedicação exclusiva  
à investigação.

OBJETIVOS
• Dominar os conteúdos ministrados na 

parte curricular do programa de forma 
a possuir um forte desempenho 
académico e rigor que permitam a 
realização de investigação de elevada 
qualidade na área da economia;

• Conhecer e compreender em 
profundidade a literatura e os mais 
recentes tópicos de investigação na 
área de Economia;

• Contribuir de forma autónoma e 
original para a investigação na área da 
Economia, produzindo artigos 
científicos em publicações com 
reconhecido mérito internacional;

• Comunicar os resultados de 
investigação, particularmente em 
eventos e conferências internacionais;

• Proceder à transferência do 
conhecimento científico para a 
resolução dos desafios presentes e 
futuros de uma sociedade cada vez 
mais global.

ESTRUTURA CURRICULAR
Este doutoramento tem a duração de quatro anos, 
sendo composto por um ano e meio de unidades 
curriculares, seguido de dois anos e meio de 
investigação. No primeiro ano do programa, o foco 
será a capacitação dos estudantes com as bases 
científicas necessárias para o sucesso na 
investigação. No primeiro semestre do segundo ano, 
os estudantes escolhem três unidades curriculares 
em áreas específicas (ou unidades curriculares 
adicionais em áreas centrais), que deverão estar 
alinhadas com os respetivos interesses de 
investigação. No segundo semestre do segundo  
ano e no terceiro e quarto anos, os estudantes 
deverão desenvolver os seus projetos de investigação, 
escrevendo uma dissertação sob a supervisão  
de um orientador.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Tópicos Avançados em Microeconomia I e II
• Tópicos Avançados em Macroeconomia I e II
• Matemática e Métodos Numéricos para Economia  

e Finanças I e II
• Econometria Avançada I e II
• Seminário de Investigação em Economia I e II
• Investimentos I
• Projeto de Investigação em Economia 

DIRETORES Helena Lopes
 Ciências Sociais  
 e Humanas

Thomas Greve
Iscte Business School

https://bru.iscte-iul.pt/programs/phd/economics/
https://bru.iscte-iul.pt/programs/phd/economics/
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Economia Política
O doutoramento em Economia Política é bienal. Abrirá candidaturas em janeiro de 2023  
para o ano letivo de 2023-2024. A edição de 2023-2024 irá decorrer no ISEG-ULisboa

8 Semestres | 240 ECTS | Pós-laboral

O Doutoramento em Economia Política 
resulta de uma parceria entre 
instituições universitárias: o Iscte  
– Instituto Universitário de Lisboa,  
a Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra (FEUC)  
e o Instituto Superior de Economia e 
Gestão da Universidade de Lisboa 
(ISEG). Envolve também os centros de 
investigação associados: o Centro de 
Estudos Sociais (CES) da Universidade 
de Coimbra, o Centro de Estudos sobre 
a Mudança Socioeconómica e o 
Território (Dinâmia’CET) e o Centro de 
Investigação e Estudos de Sociologia 
(CIES) ambos do Iscte, a Unidade  
de Investigação em Ciências Sociais  
e Gestão (CSG) e a Unidade de Estudos 
sobre Complexidade e Economia 
(UECE), ambos do ISEG.
O Doutoramento interdisciplinar em 
Economia Política proporciona a 
formação avançada na investigação dos 
sistemas capitalistas contemporâneos. 
Em linha com várias tendências 
internacionais nas ciências sociais,  
o programa fomenta o estudo crítico e 
plural sobre sistemas socioeconómicos 
atuais e valoriza a criação de 
conhecimento sobre a economia 
portuguesa e a sua evolução, 
inserindo-a nos contextos europeu  
e global que moldaram e moldam  
as suas trajetórias de convergência  
e de divergência.

OBJETIVOS
Estudar criticamente o capitalismo é  
o principal objetivo do Doutoramento 
interdisciplinar em Economia Política.
Este doutoramento partiu de projetos 
de investigação, de publicações 
relevantes, de experiência de formação 
avançada e de um longo percurso de 
trabalho conjunto em diversos planos. 

Pretende capacitar os estudantes: 
• Ao nível teórico e metodológico 

para um conhecimento empírico 
aprofundado no domínio da 
Economia Política, segundo 
perspetivas interdisciplinares; 

• Para o desenvolvimento de 
competências analíticas e técnicas 
que lhes possibilitem criar 
conhecimento próprio relevante, 
refletir criticamente sobre as ideias 
e ter intervenção qualificada na 
área da Economia Política para 
obtenção do grau de doutor; 

• Para o prosseguimento de carreiras 
na alta administração do sector 
público e privado, dando-lhes a 
capacidade para compreender uma 
realidade socioeconómica e política 
complexa e em constante mutação;

• Para o desenvolvimento de 
projetos de investigação com 
impacto na comunidade científica 
e que proporcionem a possibilidade 
de integração na carreira académica.

ESTRUTURA CURRICULAR
O Doutoramento em Economia Política tem uma 
duração de quatro anos, totalizando 240 ECTS.  
No final do 1.º semestre do 2.º ano, no âmbito da 
unidade curricular Projeto de Investigação e Escrita 
Académica, realiza-se a aprovação final do projeto  
de tese. Para a realização da tese de doutoramento 
o(a) estudante disporá dos restantes cinco semestres, 
subsequentes à aprovação do projeto de 
doutoramento.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
1.º ANO 
• Economia, Sociedade, Governação
• Epistemologia e Metodologia da Economia Política 
• História da Economia Política 
• Economia Política Aplicada 
• Seminário sobre Técnicas de Investigação em 

Ciências Sociais 
• Economia Política Comparada 
2.º ANO 
• Projeto de Investigação e Escrita Académica 
• Seminário de Investigação Transdisciplinar 
• Seminário de Investigação e Leitura Acompanhada 
3.º E 4.º ANOS 
• Seminário de Investigação 

EM ASSOCIAÇÃO COM
ISEG-ULisboa | FEUC

DIRETORES Ana Costa
 Iscte

Francisco Louçã
ISEG

João Rodrigues
FEUC

https://epoldi.com/
https://epoldi.com/
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ESTRUTURA CURRICULAR
O programa consiste em dois semestres de 
componente letiva e seis semestres para o 
desenvolvimento da tese com trabalho de 
investigação orientada.

Aos estudantes que obtenham aproveitamento  
em todas as unidades curriculares do primeiro ano  
é atribuído o Diploma de Estudos Avançados  
de 3.º ciclo em Estudos Urbanos.

UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS
• Problemáticas de Estudos Urbanos  
• Teorias em Estudos Urbanos   
• Metodologias de Investigação em Estudos Urbanos
• Seminário Multidisciplinar em Estudos Urbanos 

EM ASSOCIAÇÃO COM
NOVA FCSH

DIRETORES Teresa Madeira  
 da Silva
 Iscte

Joana Cunha Leal
NOVA FCSH

Estudos Urbanos
em cotutela com a escola de sociologia e políticas públicas

O Doutoramento em Estudos Urbanos resulta da associação entre o Iscte – Instituto Universitário  
de Lisboa e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH), 
conferindo grau conjunto entre as duas instituições.

8 Semestres | 240 ECTS | Pós-laboral

O programa oferece formação 
avançada multidisciplinar em 
investigação urbana, numa visão 
integradora das perspetivas da 
Sociologia, da Antropologia, da História, 
da Geografia, da Economia, da 
Arquitetura e do Urbanismo. É um 
programa inovador em Portugal que 
tem como objetivo principal incentivar 
uma reflexão crítica sobre questões 
urbanas e fomentar a articulação entre 
investigação científica e práticas 
profissionais nos mais diversos 
contextos de atuação, públicos  
e privados.
A investigação realizada no âmbito do 
programa é enquadrada por cinco 
centros de investigação credenciados 
pela FCT (Fundação para a Ciência  
e a Tecnologia), sediados em ambas  
as instituições, que contribuem para  
a consolidação de um espaço de 
reflexão interdisciplinar em torno  
do conhecimento assente em casos 
concretos de pesquisa. 

OBJETIVOS
• Introduzir os doutorandos à 

inovadora e intelectualmente 
exigente área dos Estudos Urbanos, 
exercitando as suas capacidades de 
pensar criticamente e problematizar 
as questões urbanas mais relevantes 
do mundo contemporâneo;

• Promover investigação inovadora  
e interdisciplinar sobre cidades e vida 
urbana, numa visão integrada entre 
as várias dimensões das realidades 
urbanas, tanto ao nível teórico como 
aplicado;

• Incentivar a partilha de perspetivas 
académicas e profissionais múltiplas, 
através de um contacto próximo com 
um conjunto alargado de 
académicos e profissionais que se 
caraterizam pela sua diversidade  
de formações, práticas e perspetivas 
disciplinares;

• Desenvolver e aplicar ferramentas, 
metodologias, conceitos e teorias 
aprofundadas na área dos  
Estudos Urbanos com vista ao 
aprofundamento do conhecimento 
sobre as cidades e a vida urbana;

• Habilitar os estudantes a realizar 
investigação em Estudos Urbanos  
de excelência de um modo 
autónomo e independente.

https://www.iscte-iul.pt/curso/78/doutoramento-estudos-urbanos
https://www.iscte-iul.pt/curso/78/doutoramento-estudos-urbanos
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CURRICULAR STRUCTURE
The degree consists of 2 semesters of full-time 
coursework, plus 6 semesters of supervised  
research work.

Students who successfully complete the 1st year,  
in a total of 60 ECTS, are awarded the Advanced 
Postgraduate Diploma in Psychology.

MANDATORY COURSES
• Lectures in Psychology or Other Social and Human 

Sciences
• Research Seminar in Psychology ‒ Advanced 

Methodologies
• Research Seminar in Psychology ‒ Advanced Issues
• Project Seminar in Psychology
• Training of Academic Skills in Psychology 

DIRECTOR Paula CastroPsychology

8 Semesters | 240 ECTS | Day-time | Taught in English

The Doctoral Program in Psychology 
offers training in line with the highest 
international standards, with a clear a 
focus on the development of 
autonomous and innovative research  
in Psychology, but also preparing for 
intervention with an emphasis on 
psycho-social processes involved in 
responses to public policies.
Doctoral Students are supported by 
highly qualified internal supervisors, are 
offered occasions for conceptual and 
methodological development and 
consolidation through the contribution 
of invited researchers whose seminars 
allow them to learn from state-of-the-
art research programs, and are provided 
with regular monitoring and systematic 
opportunities for discussing their 
on-going work. The Program attracts 
national and international students with 
diverse backgrounds, who are 
encouraged from early on to integrate 
national and international networks, and 
to disseminate their research in peer 
reviewed publications and presentations 
in scientific conferences and to society, 
activities largely supported with internal 
funds. The Program offers every year a 
limited number of PhD scholarships 
awarded by the Centre for Psychological 
Research and Social Intervention 
(CIS-Iscte) and the School of Social 
Sciences, besides supporting 
applications to FCT scholarships and 
other external funding-entities.

AIMS AND OBJECTIVES 
• To train highly qualified professionals 

in research and intervention, able to 
contribute to society in multiple 
sectors, inside and outside academia, 
and capable of communicating their 
work to society 

• To contribute to the resolution of 
relevant social problems through 
scientific evidence and encourage the 
development of an inclusive and open 
knowledge-based society.

https://www.iscte-iul.pt/curso/48/doutoramento-psicologia
https://www.iscte-iul.pt/curso/48/doutoramento-psicologia


Avenida das Forças Armadas, 
1649-026 LISBOA Portugal

secretariado.ecsh@iscte-iul.pt

facebook.com/iscte.ecsh

instagram.com/iscte.ecsh

linkedin.com/company/iscte-ecsh

geral@iscte.pt

iscte.pt

facebook.com/iscteiul

instagram.com/iscte_iul

linkedin.com/school/iscte

twitter.com/iscteiul

youtube.com/c/iscteiuliultv/videos

mailto:secretariado.ecsh@iscte-iul.pt
http://facebook.com/iscte.ecsh
http://instagram.com/iscte.ecsh
https://www.linkedin.com/company/iscte-ecsh
mailto:geral%40iscte.pt?subject=
http://www.iscte.pt
http://facebook.com/iscteiul
http://instagram.com/iscte_iul
http://linkedin.com/school/iscte

