
Prof. Paulo Pedroso

€1450,00€

Laboral

ECTS 33

A Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas resulta da
análise desenvolvida no contexto do Fórum de Políticas Públicas
2020, do Curso Intensivo de Avaliação desenvolvido no âmbito das
iniciativas do Fórum e da experiência anterior de formação
oferecida pelo IPPS.

O país carece de quadros qualificados que possam conceber,
encomendar e/ou conduzir processos de avaliação em diversas
áreas das políticas públicas. Este curso visa suprir essas lacunas
aliando uma sólida formação técnico-científica e metodológica com
uma forte componente prática.
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Proporcionar aos estudantes conhecimentos de avaliação
das políticas públicas, numa tripla perspetiva -

conhecimento teórico-metodológico; conhecimento de
gestão de processos de avaliação no âmbito da
administração pública; conhecimentos práticos de
conceção de projetos de avaliação.

Os estudantes devem adquirir aptidões que lhes permitam
conceber processos de avaliação, quer como clientes de
avaliações, quer como avaliadores e acompanhar de modo
eficaz e interpretar resultados de avaliações de políticas
públicas com que sejam confrontados.

Serão desenvolvidas as competências técnico científicas em
planeamento e avaliação, assim como as competências de
gestão de projectos e ainda, de desenho e conceção de
respostas concretas a pedidos de avaliação.

OBJETIVOS
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1.º Semestre

Fundamentos da Avaliação de Políticas

Públicas

Planeamento de Políticas Públicas

Desenho e Acompanhamento de

Processos de Avaliação de Políticas

Públicas

Métodos de Avaliação de Políticas

Públicas

Trabalho de Projeto de Avaliação de

Políticas Públicas

Experiências de Avaliação de Políticas

Públicas

PROGRAMA
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As aulas irão decorrer, exclusivamente, de forma síncrona online,

utilizando o software Zoom.

DESTINATÁRIOS

Os públicos-alvo desta formação são os quadros e dirigentes da

administração pública que venham a intervir no âmbito da

avaliação de políticas públicas, bem como os profissionais das

instituições que efetuam trabalho neste domínio.

LOCAL DE ENSINO
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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

/IPPS.ISCTE @ipps_iscte @Ipps_Iscte /ipps-iscte /ipps_iscte


