
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-Graduação 

Assessoria de Comunicação e Política

APRESENTAÇÃO

Prof. Gustavo Cardoso

Iscte
 

Diretor do Observatório de
Comunicação

2500,00€

Pós-Laboral

ECTS 60
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Capacitação de profissionais de diversas áreas cujas funções
impliquem a necessidade de dominar os temas
estruturantes da assessoria política e da comunicação
política.

Familiarização com os conhecimentos teóricos e empíricos
fundamentais no âmbito das Políticas Públicas, das Ciências
da Comunicação e Ciência Política, de forma a melhor
abordar os fenómenos políticos e sua relação com os media.

Melhor compreensão e desenvolvimento de capacidades de
gestão da comunicação política, do marketing político e
sobre como relacionar-se com os media.

Aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de
competências de análise crítica sobre os processos e os
comportamentos políticos, assim como o papel e a
dinâmica da opinião pública e sua relação com o espaço
político.

Desenvolvimento das competências necessárias ao
planeamento, organização e desenho de políticas públicas
no quadro de gabinetes na administração pública (central e
local) e outros  organismos do estado, para realização de
assessoria de imprensa, assim como para utilização e
interpretação de indicadores estatísticos e de sondagens.

OBJETIVOS
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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
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Detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional

reconhecido como atestando capacidade para realização do

curso.

DESTINATÁRIOS

LOCAL DE ENSINO

Lisboa | Iscte.

As aulas irão decorrer de modo presencial.

Serão acauteladas situações extraordinárias que impossibilitem

a realização de aulas presenciais.

04PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E POLÍTICA



IPPS-Iscte – Instituto para as Políticas Públicas e Sociais 

Av.ª das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa 

+351 210 464 021 · geral.ipps@iscte-iul.pt

www.ipps.iscte-iul.pt
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