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NOTA INTRODUTÓRIA  
 

 
 

O Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS-ISCTE) é uma associação sem fins 

lucrativos que tem por missão contribuir para a melhoria das políticas públicas e do debate 

público sobre as mesmas. Para este efeito, o IPPS desenvolve atividades de formação, 

desenvolvimento organizacional e difusão do conhecimento sobre conceção, avaliação, 

regulação, supervisão e implementação de políticas públicas. 

 

As atividades do IPPS-ISCTE dirigem-se a todos os intervenientes nas várias fases do ciclo 

das políticas públicas, incluindo governantes, autarcas, assessores, dirigentes e técnicos 

superiores da administração central e local, profissionais dos serviços coletivos (em 

particular de saúde, educação e apoio social), jornalistas e outros profissionais da 

comunicação, e outros públicos interessados em debater e/ou adquirir formação pós-

graduada em políticas públicas. 

 

À luz daquela missão e da experiência passada, a Direção do IPPS-ISCTE eleita a 4 de 

junho de 2018 estabeleceu como orientações estratégicas de médio prazo: reforçar a 

coerência e a focalização da oferta formativa; assegurar a complementaridade e reforçar as 

sinergias com as atividades de ensino e formação do ISCTE-IUL e das entidades 

participadas; desenvolver o papel do IPPS-ISCTE enquanto promotor de reflexão e debate 

sobre políticas públicas em Portugal; alargar e consolidar as parcerias estratégicas com as 

autarquias da AML e regiões limítrofes; aumentar o nível de internacionalização das 

atividades de formação; aumentar a visibilidade pública do IPPS-ISCTE; aumentar o nível de 

autossuficiência financeira do IPPS-ISCTE; e normalizar os procedimentos de gestão, 

reforçando a transparência. 

 

O presente documento dá conta dos esforços desenvolvidos na segunda metade de 2018 

tendo em vista a prossecução daqueles objetivos, bem como das atividades desenvolvidas 

anteriormente. 
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018 
 

OFERTA FORMATIVA 

 
A tabela seguinte sintetiza os cursos que foram oferecidos pelo IPPS-ISCTE em 2018. Classifica-se 

como projeto de 2018 todos os cursos que terminaram em 2018 de forma operacional. Os cursos que 

decorrem em dois anos são reportados no ano em que terminam, assim sendo damos conta das pós-

graduações e cursos de especialização que se realizaram no ano letivo de 2017-2018 ou que 

iniciaram e terminaram em 2018. 

 

Devido ao desfasamento no tempo de alguns recebimentos e ou pagamentos há cursos que são 

reportados do ponto de vista operacional num ano, mas que contabilisticamente são diferidos para o 

ano seguinte. Do mesmo modo, que nas contas de 2018 surgem proveitos e gastos por via de cursos 

diferidos de anos transatos. 

 

 Cursos em continuação Novos cursos 

Pós-Graduações 

 Jornalismo 

 Políticas Públicas de Segurança e Defesa  

 Sindicalismo e Relações Laborais* 

 Visualização da Informação 

 Condições de Trabalho e 

Prevenção de Riscos 

Laborais* 

Cursos de 

Especialização 

 FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública*  

 Avaliação de Políticas Públicas  

 Políticas de Saúde e Saberes Médicos 

 Territórios Colaborativos: Processos, Projeto, 

Intervenção e Empreendedorismo 

 Comunicação Visual de Informação 

 Storytelling Visual* 

 Visual Analytics* 

 

Seminários de 

Especialização 

 América Latina Hoje 

 Ativismos em África: Estado da Arte, Métodos, 

Contextos e Casos 

 China e Extremo Oriente: identificar desafios e definir o 

futuro 

 Conceção e Avaliação de Projetos* 

 Global Challenges – Desafios Globais 

 O Médio Oriente na Política Mundial 

 Metodologias de Avaliação de Impactos nas 

Organizações da Economia Social* 

 Migrantes e Refugiados:  Os desafios da Mobilidade na 

Ordem Jurídica Internacional* 

 Análise de dados 

qualitativos em ciências 

sociais: Análise de conteúdo 

com Maxqda * 
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 Processos Colaborativos e Participativos em 

Desenvolvimento Local* 

 Refugiados, direitos humanos e acolhimento: 

perspetivas nacionais e internacionais 

 A Droga na Europa: Oferta, Procura e Políticas Públicas 

 A Ideia de Europa: do Terramoto de Lisboa ao Tratado 

de Lisboa 

 Serviço Social e Segurança* 

Cursos de Curta 

Duração sem 

ECTS 

 Playful Learning – Metodologias Participativas*  

 Self Branding – Protocolo e Imagem 

 Programa Avançado em Administração Municipal* 

 Programa avançado em 

Novos Desafios na Gestão 

Financeira Pública 

Cursos 

Internacionais 

  Negociação em Angola 

 Curso IVA Angola 

Cursos à medida 

  Formação de novos 

inspetores gerais do MTSSS 

 

* Não abriu em 2018 por número insuficiente de candidatos 

 

DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
A par das atividades de formação, ao longo de 2018 o IPPS-ISCTE (co)organizou as seguintes 

iniciativas de reflexão, debate e difusão de conhecimentos sobre políticas públicas: 

 

 Aula Aberta "As Parcerias da Nato” - no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas de 

Segurança e Defesa  

 Aula Aberta "Comunicação e Defesa” - no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas de 

Segurança e Defesa 

 Aula Aberta "Donald Trump e a Ordem Internacional Liberal” - no âmbito da Pós-Graduação 

Políticas Públicas de Segurança e Defesa 

 Aula Aberta "Portugal e a Defesa Europeia” - no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas 

de Segurança e Defesa 

 Aula Aberta "Indústria Naval e Industria Aeronáutica: Perspetivas e Economia da Defesa 

Nacional” - no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas de Segurança e Defesa 

 Aula Aberta "Comunicações: Resiliência das Infraestruturas Críticas e Economia de Defesa” - 

no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas de Segurança e Defesa 
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 Aula Aberta: “Visual Trumpery” - no âmbito do Curso de Especialização em Comunicação 

Visual de Informação. 

 Masterclass “Transformações dos Dados às Infografias - no âmbito do Curso de Pós-

Graduação em Visualização de informação 

 Masterclass “Paisagens Gráficas – da Monotorização à Narrativa” - no âmbito do Curso de 

Especialização em Comunicação Visual de Informação. 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

No âmbito das atividades de internacionalização, em 2018 desenvolveram-se as seguintes ações de 

formação em parceria com outras instituições estrangeiras, europeias e internacionais: 

 

 7ª edição do Curso de Verão “European Drugs Summer School: Illicit Drugs in Europe: 

Demand, Supply and Public Policies”, realizado em junho/julho de 2017. Este Curso é fruto da 

continuação da parceria com o European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

(EMCDDA) e com o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL). 

 

 Curso intensivo sobre Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dirigido a quadros superiores 

da Administração Geral Tributária de Angola (AGT), por convite do Instituto de Formação em 

Gestão Económica e Financeira dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (IGEF). 

 

 Formação a Nível Regional na Área Temática de Negociação de Contratos e Empréstimos 

Internacionais, por convite do Instituto de Formação em Gestão Económica e Financeira dos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (IGEF). 

 

 

 

PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 
Ao longo de 2018 foram desenvolveram-se novas parcerias e fortaleceram-se parcerias já existentes, 

dos quais resultaram protocolos com as seguintes entidades: 

 

 

 CIES-IUL - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), para a realização da 7ª edição da “European Drugs 

Summer School: Illicit Drugs in Europe: demand, supply and public policie”; 

 CML – Câmara Municipal de Lisboa, para a prestação de serviços assessoria técnica à 

elaboração dos Programas de Política Pública Municipal “Lisboa Escola Inclusiva” e 

“Empregabilidade e Inclusão” e respetivas candidaturas ao POR Lisboa, no âmbito do PCDT-

AML 
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 Faculdade de Belas Artes, no âmbito da Pós-Graduação em Visualização da Informação e 

Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação. 

 Gabinete do PNUD em Cabo Verde, Tribunal de Contas de Portugal e ministério das Finanças 

de Angola, no âmbito da Pós-Graduação em Finanças Públicas para Quadros Superiores dos 

Ministérios das Finanças dos PALOP e Timor Leste. 

 INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL, para a realização da 2ª edição da Pós-Graduação em 

Políticas Públicas de Segurança e Defesa; 

 MEDIA CAPITAL, na realização da 6 ª edição da Pós-graduação em Jornalismo; 

 IGEF, no âmbito da Ações de Formação para 2018/2019 previstas no Plano de Formação 

2018/19 nos PALOP –TL. 

 INSPEÇÃO-GERAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL, no âmbito do programa de formação de Inspetores.  

 SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no âmbito de programas 

desenhados à medida, nomeadamente organização de um seminário em Conceção e 

Avaliação de Projetos e um Programa Avançado em Novos Desafios da Administração 

Pública, a realizar em 2019. 

 CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO, no âmbito do desenvolvimento de uma pós-graduação 

à medida e de um ciclo de seminários sobre novos desafios do desenvolvimento local. 

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, no âmbito da organização do Fórum das Políticas Públicas 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 
Relativamente aos suportes de comunicação, em 2018 realizaram-se as seguintes atividades: 

 

 Finalização na nova página web do IPPS-ISCTE (http://ipps.iscte-iul.pt). 

 Produção de materiais de divulgação da oferta formativa e eventos (portfólios, postais, 

cartazes, flyers, etc.). 

 Criação e produção de materiais de branding do IPPS-ISCTE. 

 Estudo sobre presença do IPPS-ISCTE em redes de partilha: FaceBook; Instagram; Linkedin 

e Twiter 
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CONSOLIDAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS INTERNOS E 

GESTÃO DO IPPS-ISCTE 

 
Neste domínio, em 2018 foram operacionalizadas as seguintes ações: 

 

 Continuação da elaboração, em conjunto com a Direção dos Serviços de Gestão de Ensino, 

de processos inerentes à logística de cursos não conferentes de grau geridos pelo IPPS-

ISCTE e respetivos atos académicos, uniformizando procedimentos do ISCTE-IUL. 

 Envolvimento da equipa do IPPS-ISCTE na gestão e carregamento de conteúdos do novo site 

oficial do ISCTE-IUL. 

 Envolvimento da equipa do IPPS-IUL na gestão e carregamento de conteúdos do novo site do 

IPPS-ISCTE. 

 Integração de novos acessos do IPPS-ISCTE no sistema eletrónico de gestão de cursos 

vigente no ISCTE-IUL (Fénix). 

 Continuação da integração do IPPS-ISCTE no Sistema Interno de Garantia da Qualidade do 

ISCTE-IUL. 

 Integração no projeto do ISCTE-IUL sobre o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018 

 
O acordo específico com o ISCTE-IUL, de 12 de dezembro de 2011, atribuiu ao IPPS-ISCTE as 

responsabilidades de planeamento e gestão logística da oferta letiva do ISCTE-IUL no âmbito da 

formação teórico-prática de optativas livres, condicionadas e obrigatórias do Departamento Línguas e 

Competências Transversais, inseridas nos planos de estudo de todos os cursos de 1º ciclo. 

 

Neste seguimento, na esfera específica destes cursos ao longo do ano civil de 2018 (2º semestre de 

2017/2018 e 1º semestre de 2018/2019), foram geridos cerca de 4487 alunos, pelas 29 unidades 

curriculares disponibilizadas (entre as quais competências instrumentais, interpessoais e sistémicas), 

sendo criadas 180 turmas, totalizando 2230 horas de contacto de formação. 

 

A revisão daquele acordo, que teve lugar no final de 2018, transferiu as responsabilidades referidas 

para os serviços do ISCTE-IUL. 
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INDICADORES CHAVE DA ATIVIDADE  

 
O exercício de 2018 caraterizou-se pelo encerramento de diversos centros de custos referentes a 

atividades que haviam sido iniciadas no passado. Contabilisticamente assumiu-se o critério de pagar 

os impostos referentes à atividade efetiva do ano, sendo que os projetos que estão em curso devem 

ser encerrados no ano da sua conclusão. Assim foram diferidos todos os cursos que ainda estão a 

decorrer ou cuja faturação/pagamento de despesas ainda não esteja regularizada.  

 

 Resultados 

RENDIMENTOS + 622 315.30 € 

ISCTE 106 664,70 € 

Cursos 2017/2018 180 995,77 € 

Diferimentos de anos anteriores 333 538,59 € 

Outros Rendimentos + 877.76€ 

Rendimentos Financeiros + 238.51€ 

GASTOS 550 820.13€ 

Gastos com cursos 2017/2018 174 581.92 € 

Gastos em diferimentos 235 749,43€ 

Gastos com Pessoal de estrutra 137 117,77€ 

Outros Gastos e Perdas -2 969,11€ 

Amortizações -402,37€ 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 71 495.17 € 

Imposto estimado  16 642.00 € 

 


