
A crescente profissionalização da atividade política e os novos meios e
ferramentas de comunicação requerem uma correspondente
profissionalização da assessoria política e de comunicação.

O curso tem uma abordagem mista, combinando uma forte componente
prática com a apresentação de estudos nacionais e internacionais. 

A componente de conhecimento teórico será muitas vezes aliada à
partilha de experiências por profissionais da área. 

A componente prática será focada nas técnicas e ferramentas que são
exigidas aos assessores de comunicação política numa era da
comunicação em rede.

COORDENAÇÃO

Pós-Graduação 
Assessoria de Comunicação e Política

APRESENTAÇÃO

Diretor
Gustavo Cardoso
Iscte

2500,00€

Pós-Laboral

60 ECTS
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Subdiretora
Susana Santos
Iscte



Desenvolver e aplicar estratégias e planos de Marketing
Político e Comunicação Política adaptados a
multiplataformas, em momentos de campanha eleitoral e
no quotidiano político;

Compreender e planear a relação entre os actores políticos
e os mass media, do ponto de vista da assessoria de
imprensa e de media training;

Construir a comunicação e as suas narrativas recorrendo,
também, a estratégias de gestão da comunicação política,
do marketing político e da relação com os media;

Compreender o dia a dia do trabalho de diferentes tipos de
assessores políticos e de comunicação, incluindo os seus
principais desafios, na administração pública central e local,
outras instituições atuantes no espaço político e partidos;

Saber responder a diferentes cenários de crise política e de
comunicação de crise;

OBJETIVOS
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Definir e construir programas políticos, discursos e organizar
dinâmicas de debate;

Saber ler e interpretar as dinâmicas da opinião pública e a
sua relação com o espaço político, através de sondagens,
estudos de opinião, grupos focais, indicadores estatísticos,
etc.

Planear e desenhar a comunicação de políticas públicas;



André Freire Elisabete Caramelo 

João Trocado

da Mata

José Santana

Pereira

Miguel Crespo

Nuno Alves Sofia Ferro

Santos

André Pereira

Susana Santos

Gustavo Cardoso

Ana Martinho

DOCENTES
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A Pós-Graduação prevê um painel de convidados para 2023/2024,
entre os quais se destacam: 

Adolfo Mesquita Nunes; Alexandra Leitão; Ana Pedrosa Augusto; Carlos
Guimarães Pinto; Carmo Afonso; Hugo Mendes; Jorge Costa; José
Eduardo Martins; José Manuel dos Santos; Mafalda Anjos; Miguel
Poiares Maduro; Pedro Delgado Alves; Pedro Marques Lopes; Sebastião
Bugalho.

https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/andre-renato-leonardo-neves-dos-santos-freire/cv
https://ipps.iscte-iul.pt/images/cursos/Elisabete_Caramelo.pdf
https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/joao-jose-trocado-da-mata/cv
https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/jose-santana-pereira/cv
https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/miguel-crespo/cv
https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/nuno-de-almeida-alves/cv
https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/sofia-ferro-santos/cv
https://ipps.iscte-iul.pt/images/Curriculum_vitae.pdf
https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/susana-alexandra-lopes-da-costa-santos/cv
https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/gustavocardoso/cv
https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/author-public-page-1699/cv


1.º Semestre

Gustavo Cardoso
Sofia Ferro Santos

Marketing Político

Diferentes tipos de “Produto” de Marketing político:
agentes políticos, partidos, instituições (ex. um ministério),
políticas públicas, etc.
Elaboração e aplicação de um plano estratégico de
Marketing Político 
Aplicação prática de conceitos de Marketing em Política:
posicionamento, público-alvo, mensagem, tom, etc.

Elisabete Caramelo
Assessoria de Imprensa

Relação entre político, assessor de imprensa e os media
Técnicas de Assessoria como Press Release, Press kit,
conferências de imprensa, Bolsa de Contactos, etc.
Controlo da narrativa (ex. técnicas de Agenda-Setting e
Spinning)

André Pereira

Programas, discursos e
debates

Desenvolvimento de programas eleitorais e de governo.
Estratégias e boas práticas para escrita de discursos para
diferentes públicos-alvo
Preparação para debates (ex. em televisão, na Assembleia
da República, etc.)

Miguel Crespo
Ana Pinto Martinho

Media Training
Preparação para a comunicação em público e para meios
audiovisuais
Comunicação de crise
Media Training para formatos online

André Freire

Eleições, Partidos e
Representação Política

Compreensão do sistema eleitoral português
Representação política e períodos eleitorais
Crise dos partidos: indicadores; causas internas e externas
da crise dos partidos.

PROGRAMA
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2.º Semestre

Susana Santos
Comunicação Política

Ferramentas e tendências de comunicação política off-line
e on-line
Comunicação Política em novos contextos (ex.
desinformação, polarização, utilização do humor, aumento
de forças populistas, etc.)
Estratégias de comunicação política:  emoção e razão;
imagem e conteúdo; informação, espetáculo e
entretenimento, etc.

Gustavo Cardoso

Metodologias em
Políticas Públicas:
Pesquisas Exemplares

A comunicação em rede, a comunicação política e
comunicação política das políticas públicas  
O papel do jornalismo e do comentário político nos mass
media  na discussão de políticas públicas 
As redes e media sociais na comunicação das políticas
públicas 

Nuno Alves

Análise de Indicadores
Estatísticos

A importância de indicadores estatísticos como ferramenta
de comunicação política
Descobrir a informação necessária para justificar a escolha
e/ou sucesso de políticas públicas
Big data e trabalhar dados das redes sociais para analisar o
sucesso das estratégias implementadas

João Mata

Análise e Desenho de
Políticas Públicas

Processo de criação, divulgação e controlo das políticas
públicas
Como comunicar as políticas públicas
Análise de casos de estudo

José Santana Pereira

Eleições, Partidos e
Representação Política

Media e opinião pública: informação, persuasão, efeitos
cognitivos
Sondagens de opinião: amostragem, representatividade e
interpretação de resultados
Tendências sobre a opinião pública atual

PROGRAMA
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Assessores e consultores políticos, assessores e consultores de
comunicação e de imprensa, líderes e quadros partidários,
jornalistas, e demais licenciados e técnicos cujas funções
impliquem conhecimentos especializados na área de
comunicação política

DESTINATÁRIOS

LOCAL DE ENSINO

Lisboa | Iscte.
Ensino pós-laboral.
As aulas irão decorrer de modo presencial.
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