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Apresentação
Proporcionar uma formação especifica na 
análise e gestão das políticas de segurança e 
defesa nacional (PSDN).  
O objectivo é construir uma capacitação 
crítica, técnica e actualizada dos contextos 
sociopolíticos nacionais e cenários 
estratégicos internacionais em que as PSDN 
se desenvolvem, bem como dos processos, 
instituições e actores que intervêm na sua 
conceção e implementação. 

Coordenadores 
Prof. Helena Carreiras
Major-General Vítor Viana
Prof. Sandro Mendonça

Vagas Horário

40 (quarenta) Pós Laboral

Duração do curso 

100 horas letivas – 30 ECTS

Local

ISCTE-IUL, Av. das Forças Armadas, Lisboa
IDN, Calçada Necessidades 5, Lisboa

Destinatários 
• Profissionais qualificados da administração 
pública, das forças armadas e das forças e 
serviços de segurança, da diplomacia e das 
organizações internacionais;
• Decisores e consultores, profissionais do 
sector privado, incluindo empresas e associa-
ções empresariais nacionais e estrangeiras;
• Participantes e dirigentes do “terceiro 
sector”, incluindo ONG’s e cooperantes 
independentes;
• Estudantes e interessados em desenvolver 
investigação nas área da sociologia e rela-
ções internacionais, estudos de defesa e da 
ciência política, da gestão e da economia, da 
história contemporânea e política pública;
• Todos os interessados numa especialização 
académica de forte vertente aplicada na 
preparação para o exercício de funções de 
assessoria política, de analise de risco de 
investimento externo, de marketing estraté-
gico internacional e prospectiva estratégica, 
bem como todos os que desenvolvam ou 
pretendam vir a desenvolver a sua actividade 
no quadro de organizações de segurança e 
defesa em Portugal mas também no âmbito 
de organizações internacionais como a UE, 
NATO, ONU, OSCE, etc.

Programa
• Análise e Desenho de Políticas Públicas

• Instituições e Políticas de Segurança 
Internacional

• Defesa Nacional: Políticas, Atores  
e Processos de Decisão 

• Democracia, Opinião Pública  
e Defesa Nacional 

• Economia e Defesa Nacional

(6ECTS por cada Unidade Curricular)
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