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Quem Somos
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O Que Fazemos
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e
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Pós-Graduação
Assessoria de Comunicação e Política

APRESENTAÇÃO
A crescente profissionalização da atividade política tem vindo a ser
acompanhada pela correspondente profissionalização da assessoria
política e de comunicação.
A Pós-Graduação em Assessoria de Comunicação e Política visa a
capacitação de profissionais cujas funções impliquem a
necessidade de dominar os temas estruturantes da assessoria
política e da comunicação política, designadamente assessores
políticos, líderes e quadros partidários, jornalistas, entre outros.

COORDENAÇÃO
Pós-Laboral

Prof. Gustavo Cardoso
Iscte

2500,00€

Diretor do Observatório de
Comunicação

ECTS

PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E POLÍTICA

60

04

OBJETIVOS

Dominar os conhecimentos teóricos e empíricos
fundamentais no âmbito das Políticas Públicas, das Ciências
da Comunicação e da Ciência Política

Compreender e desenvolver as capacidades de gestão da
comunicação política, do marketing político e da relação
com os media

Adquirir competências de análise crítica sobre os processos
e os comportamentos políticos, incluindo as dinâmicas da
opinião pública e a sua relação com o espaço político

Planear, organizar e desenhar políticas públicas no quadro
de gabinetes na administração pública (central e local), para
realização de assessoria de imprensa

Utilizar e interpretar indicadores estatísticos e sondagens

PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E POLÍTICA
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PROGRAMA
1.º Semestre
Análise de Indicadores Estatísticos
Metodologias em políticas públicas:
pesquisas exemplares
Média Training
Análise e Desenho de Políticas Públicas
Opinião Pública e Sondagens

2.º Semestre
Comunicação Política (Ch)
Marketing Político
Eleições, Partidos e Representação
Política
Programas, Discursos e Debates
Assessoria de imprensa

PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E POLÍTICA
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DESTINATÁRIOS
Detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional
reconhecido como atestando capacidade para realização do
curso.

LOCAL DE ENSINO
Lisboa | Iscte.
As aulas irão decorrer de modo presencial.
Serão acauteladas situações extraordinárias que impossibilitem
a realização de aulas presenciais.

PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E POLÍTICA
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Pós-Graduação
Economia e Regulação de Instituições
Financeiras

APRESENTAÇÃO
A crise do Suprime e a crise da dívida soberana da zona euro vieram
tornar mais claro o risco colocado pelo sistema financeiro e a
importância crucial da sua estabilidade.
O objetivo principal da Pós-Graduação em Economia e Regulação
de Instituições Financeiras é estudar a regulação e supervisão do
sistema financeiro, procurando fazer uma ponte com as práticas
concretas das instituições.

COORDENAÇÃO
Pós-Laboral

Prof. Sérgio Lagoa
Iscte

2300,00€

ECTS

60

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA E REGULAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
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OBJETIVOS
Compreensão dos riscos que afetam as instituições
financeiras e a forma como é realizada a sua governação.

Conhecimento sobre as principais atividades comerciais das
instituições financeiras, o impacto da regulação nas suas
estratégias, e as tendências e inovações que afetam os
negócios financeiros, incluindo as implicações que daí
resultam para a estabilidade do setor financeiro.

Identificação da importância do risco sistémico e
das políticas macroeconómicas para a estabilidade do
sistema financeiro.

Identificação das principais instituições nacionais e
internacionais de regulação e supervisão financeira, bem
como os elementos caracterizadores destas atividades, com
especial ênfase para os Acordos de Basileia.

Conhecimento sobre a importância dos mercados
financeiros e imobiliário, das bolhas especulativas e dos
desvios comportamentais na geração de desequilíbrios no
sistema financeiro.

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA E REGULAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
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PROGRAMA
1.º Semestre
Contabilidade bancária
Direito da regulação financeira
Mercados e ativos financeiros
Macroeconomia e risco sistémico
Economia comportamental e regulação
dos mercados e instituições financeiras

2.º Semestre
Gestão do risco de mercado
Regulação e supervisão bancária
Economia bancária
Risco e regulação de Instituições
Financeiras
Dinâmicas Setoriais e Mercados
Financeiros

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA E REGULAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
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DESTINATÁRIOS
Jovens profissionais de reguladores financeiros ou de instituições
financeiras, bem como para estudantes interessados em fazer
carreira nestas organizações;
O curso é também relevante em termos de formação ao longo da
vida e como forma de atualização de conhecimentos.

LOCAL DE ENSINO
Lisboa | Iscte.
As aulas irão decorrer de modo presencial.
Serão acauteladas situações extraordinárias que impossibilitem
a realização de aulas presenciais.

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA E REGULAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
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Pós-Graduação
Economia Social e Solidária

APRESENTAÇÃO
A Pós-Graduação situa-se em domínios, os da Economia Social e da
Economia Solidária, que têm tido um papel importante, não só na
História da Humanidade, como mais recentemente nas respostas às
graves crises que assolaram as sociedades nos últimos tempos.
A Pós-Graduação em Economia Social e Solidária propõe-se estudar
e aprofundar o conhecimento sobre essas duas experiências e
propostas
históricas,
beneficiando
de
uma
metodologia
multidisciplinar e da experiência do Mestrado em Economia Social
e Solidária, do Iscte.

COORDENAÇÃO
Pós-Laboral

Prof. Rogério Roque Amaro
Iscte

1450,00€

ECTS

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA

60

12

OBJETIVOS
Aprofundar a reflexão e capacitar para a ação em processos
de inovação social associados à Economia Social e aos
novos caminhos da Economia Solidária.

Aprofundar e divulgar o conhecimento sobre as
experiências históricas e as propostas teóricas e práticas da
Economia Social e da Economia Solidária.

Contribuir para melhores desempenhos organizacionais na
Economia Social e na Economia Solidária.

Responder às necessidades de formação e conhecimento
prático e teórico dos/as profissionais, que trabalham em
organizações deEconomia Social e Solidária.

Situar os caminhos atuais da Economia Solidária e os
desafios que coloca para o futuro, numa lógica de defesa e
promoção da Dignidade e da Sustentabilidade da Vida.

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA
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PROGRAMA
1.º Semestre
História da Economia Social
História das Teorias Económicas
Seminário I - Economia Social e
Solidária e Debates Conceptuais
Seminário II - Economia Social e
Solidária e as Economias “Alternativas”
Estratégias Empresariais e Instrumentos
de Gestão na Economia Solidária

2.º Semestre
Estado de Bem-Estar e Economia
Solidária
Seminário III - Economia Social e
Solidária e Desenvolvimento Territorial
Sistemas de Financiamento de
Economia Solidária
Economia Solidária, Bem Estar e Coesão
Social
Marketing Social

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA
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DESTINATÁRIOS
Detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional
reconhecido como atestando capacidade para realização do
curso.

LOCAL DE ENSINO
As aulas irão decorrer de forma síncrona online, utilizando o
software Zoom.
Será incluída uma semana presencial de tertúlias, visitas e
convívio entre os participantes da Pós-Graduação.

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA
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Pós-Graduação
Informática Aplicada às Organizações

APRESENTAÇÃO
A promoção da inclusão digital é uma forma de implementação de
políticas sociais, de interesse público.
A Pós-Graduação em Informática Aplicada às Organizações visa
proporcionar a aquisição de conhecimentos e aptidões em
ferramentas informáticas, tecnologias e sistemas de informação,
essenciais em qualquer contexto ou organização. Dirige-se a
profissionais ou licenciados em áreas científicas sem componente
informática.

COORDENAÇÃO
Pós-Laboral

Prof. Abílio Oliveira
Iscte

3000,00€

ECTS

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES

60
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OBJETIVOS
Aquisição de conhecimentos, aptidões e competências em
ferramentas informáticas, tecnologias e sistemas de
informação, essenciais em qualquer contexto ou
organização, na presente sociedade da informação e do
conhecimento

Modelar
e
desenvolver
organizacionais.

sistemas

de

informação

Integrar diferentes fontes e formatos de informação em
sistemas de informação.

Investigar e desenvolver novas aplicações informáticas.

Manter uma memória da organização, respondendo a
desafios de mudança, recorrendo a sistemas de informação
e à aprendizagem dos seus modelos de negócio.

Realizar atividades de Investigação e Desenvolvimento
(I&D).

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES
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PROGRAMA

1.º Semestre
Introdução à Investigação em
Ciências e Tecnologias de
Informação
Modelação de Sistemas de
Informação
Sistemas Colaborativos
Gestão Estratégica e Sistemas
de Informação Organizacional
Gestão de Tecnologias de

2.º Semestre
Aplicações Web e Usabilidade
Sistemas de Gestão de Bases
de Dados
Noções Básicas de
Programação
Seminário em
Desenvolvimento de Sistemas
de Informação
Informática Aplicada

Informação e do
Conhecimento

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES
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DESTINATÁRIOS
Profissionais ou licenciados em áreas científicas com uma menor
componente em informática, que pretendam aprimorar ou obter
qualificações em tecnologias da informação, alcançar uma
reconversão profissional, ou fazer investigação científica.
Profissionais que queiram atualizar os seus conhecimentos e
competências em tecnologias da informação e da comunicação,
em especial na perspectiva da informática aplicada às
organizações.

LOCAL DE ENSINO
Lisboa | Iscte.
As aulas irão decorrer de modo presencial.
Serão acauteladas situações extraordinárias que impossibilitem
a realização de aulas presenciais.

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES
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Pós-Graduação
Jornalismo - Escola de Jornalismo
Iscte-Iul/Media Capital

APRESENTAÇÃO
Ao associar duas instituições líder (Media Capital e Iscte), a PósGraduação em Jornalismo pretende oferecer uma proposta de
referência na formação dos jornalistas do Futuro.
Aposta-se numa formação inovadora, combinando a aprendizagem
de conhecimentos com a sua aplicação, integrando os alunos num
estágio curricular remunerado nos Órgãos de Comunicação Social
do Grupo Mediacapital.

COORDENAÇÃO
Laboral

Prof. Gustavo Cardoso
Iscte

5000,00€ *

Diretor do Observatório de
Comunicação

ECTS
Em parceria com:

60

*a esta propina é descontado o valor do estágio, que será
análogo ao salário mínimo nacional do ano corrente.

PÓS-GRADUAÇÃO EM JORNALISMO - ESCOLA DE JORNALISMO ISCTE-IUL/MEDIA CAPITAL
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OBJETIVOS
Desenvolvimento de uma visão focada no futuro do
jornalismo como uma atividade em rede, estratégica para o
desenvolvimento das sociedades.

Exploração de modelos diferenciados e integrados de
recolha, edição e publicação de conteúdos, em diferentes
plataformas e suportes, para diferentes públicos em
diferentes momentos.

Desenvolvimento de capacidades para formular novos
métodos e estratégias para enfrentar as transformações do
jornalismo a nível de produção, distribuição e fruição.

Capacitação para avaliar e promover a integração do
feedback da audiência e a multiplicidade de perspetivas na
produção jornalística, tendo em conta que, num mundo
instável, a procura por informação, análise e interpretação é
maior do que nunca.

Sensibilização para a necessidade de transparência e
independência: forças vitais para a credibilidade e o futuro
do jornalismo.

PÓS-GRADUAÇÃO EM JORNALISMO - ESCOLA DE JORNALISMO ISCTE-IUL/MEDIA CAPITAL
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PROGRAMA
1.º Semestre
Estudo Crítico e Deontologia dos Média
Géneros Digitais, Alinhamento e Fontes
Jornalísticas
Linguagens Digitais
Narrativas Multimédia
Reportagem, Entrevista e Investigação
em rede

2.º Semestre
Jornalismo em Rede, Internet e
Sociedade
Gestão e Produção dos Média
Estágio em jornalismo
Redes Sociais e Gestão de Comunidades
Jornalismo de Dados e Visualização de
Informação

PÓS-GRADUAÇÃO EM JORNALISMO - ESCOLA DE JORNALISMO ISCTE-IUL/MEDIA CAPITAL
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DESTINATÁRIOS
Detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional
reconhecido como atestando capacidade para realização do
curso.

LOCAL DE ENSINO
Lisboa | Iscte.
Media Capital | Queluz.

PÓS-GRADUAÇÃO EM JORNALISMO - ESCOLA DE JORNALISMO ISCTE-IUL/MEDIA CAPITAL
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Pós-Graduação
Serviço Social na Saúde

Candidaturas Abertas
4.ª Fase | Até 31 de agosto

APRESENTAÇÃO
Um processo de doença provoca alterações estruturais na vida da
pessoa com doença. Assim, a prestação dos cuidados de saúde
devem ter em conta o aspeto social e a correta intervenção neste
campo.
A Pós-Graduação em Serviço Social na Saúde oferece uma formação
inovadora, assente na especialização numa área onde o Assistente
Social tem um papel fulcral e onde deverá manter-se sempre
atualizado.

COORDENAÇÃO
Pós-Laboral

Prof. Jorge Ferreira
Iscte

2250,00€

Prof.ª Inês Espírito Santo

ECTS

60

Iscte

PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE
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OBJETIVOS
Formação especializada numa área do conhecimento atual,
com elevada pertinência social e que releva o papel do
assistente social nos diversos contextos no Sistema Nacional
de Saúde.

Capacidade de garantir uma intervenção de qualidade
junto da pessoa com doença.

Capacidade de desenvolver um diagnóstico social.,
enquadrando a saúde como um "fenómeno social" e
multidimensional.

Capacidade de elaborar um plano de intervenção adequado
e integrado em saúde.

PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE
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PROGRAMA
1.º Semestre
Abordagens Integradas do Serviço
Social na Saúde
Bio-Ética e Direitos Humanos na Saúde
Políticas de saúde / O Portal do Sns ao
Serviço do Cidadão / transformação
digital, inovação e bem estar social
Cuidados Sociais de Saúde no Domicílio
Modelo de competências para a prática
do Serviço Social na Saúde

2.º Semestre
Boas Práticas & Inovação em Saúde
Saúde e Relações Sociais
Métodos de Análise de Dados
Seminário de Prática Diferenciada no
Campo de Intervenção do Serviço Social
na Saúde
Técnicas de Apoio à Decisão e
Ferramentas de Gestão da Qualidade
em Saúde

PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE
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DESTINATÁRIOS
Licenciatura em Serviço Social ou nas áreas de Ciências Sociais e
Humanas e Ciências Médicas.

LOCAL DE ENSINO
Lisboa | Iscte.
As aulas irão decorrer de modo presencial, com transmissão
síncrona online da aula, acessível a todos os alunos que não
possam estar presentes fisicamente.

PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE
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Pós-Graduação
Visualização de Informação

APRESENTAÇÃO
Vivemos rodeados de diagramas, dados, ilustrações, gráficos e
mapas. São diversas as situações em que precisamos decidir que
informação apresentar e como a apresentar. É crucial saber
construir narrativas visuais eficazes.
A Pós-Graduação em Visualização de Informação é uma parceria
entre a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, a
Escola de Sociologia e Políticas Públicas e a Escola de Tecnologias e
Arquitetura do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa. Distingue-se
pelo seu carácter integrado, inovador e promotor da literacia visual.

COORDENAÇÃO
Prof.ª Maria do Carmo
Botelho

Pós-Laboral

Iscte

2400,00€

Prof. Pedro de Almeida

ECTS

60

Faculdade de Belas-Artes da UL

PÓS-GRADUAÇÃO EM VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO
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OBJETIVOS

Capacidade de representar e extrair padrões a partir de
dados quantitativos e qualitativos

Utilização de ferramentas e softwares adequados para
diferentes visualizações

Capacide de construir narrativas visuais com diferentes
objetivos comunicacionais

Desenvolvimento e implementação de soluções visuais de
forma dinâmica e interativa

Apoiar a tomada de decisão com diferentes perspetivas de
análise

PÓS-GRADUAÇÃO EM VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO
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PROGRAMA
1.º Semestre
Design de Informação
Visualização de Dados I
Storytelling
Ferramentas de Visualização de
Informação
Projeto em Visualização de Informação I

2.º Semestre
Visual Analytics
Ferramentas de Visualização para a
Web
Visualização de Dados II
Projeto em Visualização de
Informação II

PÓS-GRADUAÇÃO EM VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO
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DESTINATÁRIOS
Quadros qualificados provenientes de organizações responsáveis
pela produção de dados e divulgação de informação estatística;
Estudantes, docentes e investigadores em diferentes domínios;
Profissionais e especialistas que, pela sua atividade profissional,
necessitem de fortalecer o contacto com a área do Curso.

LOCAL DE ENSINO
As aulas irão decorrer de modo presencial.
Serão acauteladas situações extraordinárias que impossibilitem
a realização de aulas presenciais.

PÓS-GRADUAÇÃO EM VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO
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