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A Biblioteca, o Centro de Documentação Europeia

e a Mediateca são também recursos de apoio

ao ensino que prestigiam a Universidade, ajustando

a evolução das mentalidades ao avanço dos tempos

e dos saberes.

Desta forma, a Universidade Lusíada dá a sua contribuição 

ativa para a formação de recursos humanos de elevado 

nível de qualidade, indispensáveis para que Portugal

seja um país cada vez mais produtivo e competitivo,

não só à escala europeia, mas também à escala global. 

Na realidade, constata-se que o verdadeiro 

desenvolvimento económico de um país está 

diretamente relacionado com o nível educacional

da sua população, dos seus quadros e das suas organizações.

As Universidades Lusíada têm vindo a ministrar um 

ensino superior universitário de elevada qualidade, 

transmitindo aos estudantes conhecimentos 

fundamentais, teóricos e aplicados, importantes

para o seu desempenho pro�ssional.

Este objetivo de qualidade vai manter-se, por forma

a que os graduados pelas Universidades Lusíada 

continuem a ser uma referência de prestígio no mercado

de trabalho e na sociedade portuguesa.

Na verdade, a vida universitária dos estudantes

é determinante para a sua formação, sendo 

nomeadamente relevante a sua dedicação

ao estudo e ao trabalho, assim como

o desenvolvimento de relações interpessoais

e do espírito de solidariedade entre colegas.

Durante o processo de aprendizagem os estudantes

vão solidi�cando os conhecimentos cientí�cos

e técnicos transmitidos pelos docentes e habituam-se

a cuidar também da formação ética, dos princípios

e dos valores essenciais à sociedade portuguesa.

A Universidade Lusíada, acompanhando

os desenvolvimentos tecnológicos que se vão 

veri�cando no âmbito do ensino e aprendizagem,

foi uma das primeiras universidades a ter os campus 

universitários cobertos por uma rede

de telecomunicações, criando um campus virtual,

que permite a docentes, estudantes e funcionários,

de qualquer ponto da universidade, um acesso

sem �os aos sistemas de informação.

João Duarte Redondo
Chanceler das Universidades Lusíada;
Presidente do Conselho de Administração
da Fundação Minerva - Cultura, Ensino
e Investigação Cientí�ca
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Afonso d’Oliveira Martins
Reitor da Universidade Lusíada;
Vice-Presidente  do Conselho de Administração
da Fundação Minerva - Cultura, Ensino
e Investigação Cientí�ca

APRESENTAÇÃO



A Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Cientí�ca viu o seu interesse público 

reconhecido pelo Decreto-Lei n.º 117/2003, de 14 de Junho, tendo sido instituída 

mediante transformação da Cooperativa de Ensino Universidade Lusíada (CEUL).

O referido diploma legal contém, em anexo, os seus Estatutos, os quais, no ponto 

relativo aos �ns e atividades (artigo 4.º), indica que a Fundação Minerva prossegue 

�ns culturais e cientí�cos, incluindo os de carácter educacional, mediante a 

promoção do ensino em todos os seus graus, mormente o superior, da investigação 

cientí�ca e de todas as atividades conexas, cabendo-lhe em especial assegurar a 

manutenção e o funcionamento regular das Universidades Lusíada. Por aí se vê que 

o escopo estatutário da Fundação é muito amplo, envolvendo atividades de 

n a t u r e z a c u l t u r a l  e  c i e n t í � c a ,  p a r a  a l é m d a q u e l a s  q u e c o n s t i t u e m o 

desenvolvimento natural do projeto universitário "Lusíada", que hoje se alarga no 

território português a Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão.

Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Cientí�ca
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PORQUÊ A LUSÍADA

Missão
Nas Universidades Lusíada procuramos educar e formar homens e mulheres com um forte sentido de cidadania, 
comprometidos com os valores éticos, sociais, culturais e pro�ssionais, contribuindo, através do ensino, da pesquisa e da 
divulgação cientí�ca, para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Promovemos, assim, o desenvolvimento integral dos 
nossos estudantes, preparando-os como pessoas, como cidadãos e como pro�ssionais capazes de se integrarem no mundo 
do trabalho e intervirem na sociedade de forma equilibrada, com uma formação humanista, crítica e re�exiva, que coloquem a 
ciência e a técnica sempre ao serviço do homem, colaborando através dos conhecimentos adquiridos na Universidade para a 
construção de um mundo melhor, baseando-se no respeito dos valores humanos e das exigências da justiça.

Princípios e valores
Ética, credibilidade e transparência; Integridade, criatividade e excelência; Visão humanista; Compromisso com a 
sociedade; Pro�ssionalismo e valorização de recursos humanos, estimulando e apoiando o aperfeiçoamento contínuo do 
corpo docente e demais colaboradores; Promoção da Universidade, do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; 
Humildade, iniciativa e capacidade para implementar novas soluções e superar as metas estabelecidas; Valorização das 
potencialidades dos estudantes; Valorização da iniciativa, criatividade e capacidade empreendedora.

Garantia de qualidade
As Universidades Lusíada têm implementado um Sistema Interno de Garantia da Qualidade, seguindo orientações da 
ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education, da EUA, European University Association e da A3ES, 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, garantindo a adoção de políticas de avaliação e garantia da 
qualidade, visando a melhoria contínua das suas atividades e processos, com o compromisso e o envolvimento ativo de 
todos os membros da comunidade académica.

Qualidade - Excelência - Rigor



Lisboa

FACULDADES, INSTITUTOS E CURSOS
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1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

FAA FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Diretor: Prof. Doutor Horácio Manuel Pereira Bonifácio

Arquitetura    ... p. 23[ MESTRADO INTEGRADO ]

Design  ... p. 27
Jazz e Música Moderna  ... p. 41

Design  ... p. 49
Design do Produto  ... p. 50

Arquitetura  ... p. 58
Design  ... p. 59

FCEE FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ECONOMIA E DA EMPRESA

Diretor: Prof. Doutor Mário Caldeira Dias

Economia  ... p. 29
Gestão de Empresa  ... p. 38
Gestão das Organizações Desportivas  ... p. 39
Gestão de Recursos Humanos  ... p. 40
Marketing  ... p. 42
Gestão do Turismo  ... p. 47

Economia da Empresa  ... p. 51
Gestão  ... p. 53
Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional  ... p. 53

FD FACULDADE DE DIREITO

Diretora: Prof.ª Doutora Maria Eduarda de Almeida Azevedo

Direito  ... p. 28
Políticas de Segurança  ... p. 43
Relações Internacionais  ... p. 45

Direito  ... p. 50
Relações Internacionais  ... p. 56
Segurança e Justiça  ... p. 57

Direito  ... p. 59

IET INSTITUTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

Diretor: Prof. Doutor Paulo Jorge Gonçalves Pinto

Comunicação e Multimédia  ... p. 24
Engenharia Informática  ... p. 33

Comunicação Multimédia  ... p. 48

IPCE INSTITUTO DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Diretora: Prof.ª Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos

Psicologia  ... p. 44

Musicoterapia  ... p. 55
Psicologia Clínica  ... p. 55

Psicologia Aplicada: Saúde e Bem-Estar  ... p. 60

ISSSL INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DE LISBOA

Diretor: Prof. Doutor Duarte Gonçalo Rei Vilar

Serviço Social  ... p. 46

Gerontologia Social  ... p. 53
Serviço Social  ... p. 58

Serviço Social  ... p. 60

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

fundado em 1935

Instituto
Superior

de Serviço
Social

de Lisboa

3º ciclo



Porto V.N. Famalicão
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1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

1º ciclo

3º ciclo

2º ciclo

2º ciclo

1º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

1º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

2º ciclo

FAA FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Diretor: Prof. Doutor Carlos Manuel de Jesus Santos

Arquitetura    ... p. 23[ MESTRADO INTEGRADO ]

Design  ... p. 27

Design do Produto  ... p. 50

Arquitetura  ... p. 58
Design  ... p. 59

FCEE FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ECONOMIA E DA EMPRESA

Diretora: Prof.ª Doutora Elizabeth Real de Oliveira

Gestão de Empresa  ... p. 38
Marketing  ... p. 42

Gestão  ... p. 53

FD FACULDADE DE DIREITO
Diretor: Prof. Doutor Fernando Torrão

Criminologia  ... p. 26
Direito  ... p. 28
Relações Internacionais  ... p. 45

Criminologia  ... p. 49
Direito  ... p. 50
Relações Internacionais  ... p. 56

Direito  ... p. 59

IPCE INSTITUTO DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
Diretora: Prof.ª Doutora Joana Oliveira

Psicologia  ... p. 44

Psicologia Clínica  ... p. 55
Psicologia da Educação  ... p. 56

Psicologia Aplicada: Saúde e Bem-Estar  ... p. 60

FAA FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Diretor: Prof. Doutor Carlos Manuel de Jesus Santos

Arquitetura    ... p. 23[ MESTRADO INTEGRADO ]

Design  ... p. 27

Design do Produto  ... p. 50

Arquitetura  ... p. 58
Design  ... p. 59

FCEE FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ECONOMIA E DA EMPRESA

Diretora: Prof.ª Doutora Elizabeth Real de Oliveira

Contabilidade  ... p. 25
Gestão  ... p. 37

Gestão  ... p. 53

FET FACULDADE DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

Diretor: Prof. Doutor Rui Gabriel Araújo de Azevedo Silva

Engenharia Civil  ... p. 30
Engenharia Eletrónica e Informática  ... p. 31
Engenharia e Gestão Industrial  ... p. 32
Engenharia Mecânica  ... p. 36

Engenharia Eletrónica e Informática  ... p. 52
Engenharia e Gestão Industrial  ... p. 52

3º ciclo



INSTITUTO LUSÍADA
DE INVESTIGAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

I.L.I.D.

Centro de Estudos Jurídicos,
Económicos e Ambientais

As Universidades Lusíada desenvolvem uma ampla atividade 
de investigação cientí�ca, a qual atualmente se consubstancia 

nos centros de investigação reconhecidos e avaliados pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Centro de Investigação em Organizações,
Mercados e Gestão Industrial

Centro de Investigação
em Psicologia para o Desenvolvimento

|Contactos I.L.I.D.:  Dr.ª Ana Paula Passos  Rua da Junqueira, 188-198, 1349-001 Lisboa



As atividades das unidades orgânicas de investigação realizam-se, conforme os 
casos, nos campos da investigação ligada ao ensino, da investigação pura ou da 
investigação aplicada, podendo ser concretizadas interdisciplinarmente, 
segundo as orientações de�nidas pelos órgãos competentes.
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Centro de Investigação
em Território, Arquitetura e Design

|Telefone: +351 213 611 538  Email: ilid@lis.ulusiada.pt

Centro Lusíada de Investigação
em Serviço Social e Intervenção Social

Centro Lusíada de Investigação
em Política Internacional e Segurança
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LUSÍADA Editora
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A Universidade Lusíada Editora nasceu e existe para apoiar o ensino e a investigação cientí�ca através 
da edição e comercialização de livros e revistas académicas em formato de papel ou em “e-book”.

No total ascende já a 350 o número de títulos de livros e a 150 o das publicações periódicas 
editadas pela Universidade Lusíada Editora desde que foi criada em 2004.
A partir de 2015 foi dada uma particular atenção ao projeto de digitalização de todas as 
publicações periódicas das Universidades Lusíada que �caram disponíveis “on line” em acesso 
aberto e livre (e com indexação ao Repositório Cientí�co de Acesso Aberto).

A Fundação Minerva, através da Universidade Lusíada Editora, foi fundadora em conjunto com 
a Imprensa da Universidade de Coimbra, da Editora da Universidade do Porto e da Universidade 
Fernando Pessoa, da Associação Portuguesa de Editoras do Ensino Superior (APEES), instituição 
que tem tido atividade relevante para ultrapassar os principais constrangimentos do especí�co 
panorama editorial académico, ao nível da distribuição comercial e da visibilidade das publicações.

editora.lis.ulusiada.pt
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BIBLIOTECAS, INFORMAÇÃO & RECURSOS ELETRÓNICOS

As Universidades Lusíada disponibilizam às suas comunidades académica e cientí�ca 
serviços de excelência nas áreas de Arquivo, Biblioteca, Documentação e Mediateca. 

Estes serviços apresentam-se como facilitadores no acesso à informação e no 
desenvolvimento dos percursos de investigação dos seus utilizadores, oferecendo para 
isso um conjunto variado de recursos analógicos e digitais, dos quais se destacam:
// AdS - Arquitetura do Saber;
// Base Lusíada;
// B-on - Biblioteca do Conhecimento;
// RUL - Repositório das Universidades Lusíada;
// Revistas Lusíada.



MOBILIDADE
INTERNACIONAL
MOBILIDADE ERASMUS +
MOBILIDADE EXTRACOMUNITÁRIA

Promovemos e apoiamos a Mobilidade e o intercâmbio internacional dos Estudantes das 
Universidades Lusíada, a elaboração de projetos de investigação e outras atividades, no 
espaço extracomunitário.

| |G.R.I.M.I.    Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade Internacional  International Relations and Mobility Office    grimi@por.ulusiada.pt



pág. 13 Erasmus Office (Lisboa)  |  jpcf@lis.ulusiada.pt       |       Erasmus Office (Porto e V.N. Famalicão)  |  erasmus@por.ulusiada.pt

O Programa Erasmus+ destina-se a apoiar as atividades europeias das instituições de 
ensino superior (IES), promovendo a mobilidade e o intercâmbio de estudantes, 
professores e funcionários das Instituições de Ensino Superior.



Um espaço aberto às iniciativas académicas, lúdicas, 
culturais e sociais dos estudantes que,

em conjunto com a Associação Académica
e com os Núcleos de Estudantes,
desenvolvem vários programas

de atividade pedagógica,
 cultural, desportiva

e social

Todos os grupos de estudantes 
dispõem de espaços físicos

para reuniões e organização
de eventos de carácter 

pedagógico:
Colóquios

Conferências
Debates

Seminários

VIDA

ACADÉMICA
ASSOCIAÇÕES ACADÉMICAS

NÚCLEOS DE AÇÃO SOCIAL

NÚCLEOS DE ESTUDANTES

TUNAS MASCULINAS E FEMININAS

GRUPOS DESPORTIVOS

GRUPOS CULTURAIS
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PRÉMIO DE MÉRITO LUSÍADA

Os candidatos do concurso normal de acesso que entrem 
pela primeira vez nas Universidades Lusíada e que 
tenham uma média de candidatura igual ou superior a
14 valores irão pagar uma propina de 1.000 Euros anuais.
Os estudantes, contemplados com o Prémio de Mérito, 
mantêm esse benefício se transitarem de ano, sem 
unidades curriculares em atraso, e com média igual ou 
superior a 14 valores.

Apoios
aos Estudantes

Saídas Pro�ssionais
O Gabinete de Estágios e Saídas Pro�ssionais tem como 
principal objetivo desenvolver o estabelecimento de 
contatos entre os estudantes da Universidade e o Tecido 
Empresarial, mantendo, deste modo, uma continuidade 
no apoio prestado pela Universidade ao estudante e ao 
recém-licenciado.

Provedor
Compete ao Provedor do Estudante apreciar as 
reclamações apresentadas pelos estudantes, 
relativamente ao cumprimento da missão de ensino da 
Universidade, ao seu funcionamento administrativo e 
aos recursos a ela afetos, dirigindo à entidade 
instituidora e aos órgãos competentes da Universidade 
as recomendações que considere pertinentes e 
adequadas em vista da prevenção ou superação das 
situações que constituam objeto de reclamação.

Alumni
Descontos para antigos Alunos e seus Familiares. 
Consideram-se antigos alunos da Universidade Lusíada 
os que tenham obtido o grau de licenciado, mestre ou 
doutor nas Universidades Lusíada - Lisboa, Porto ou Vila 
Nova de Famalicão.
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Ação Social
A Ação Social nas Universidades Lusíada desenvolve-
se através de um serviço próprio, que tem por objetivo 
executar esta política por meio da prestação de 
apoios, benefícios e serviços de modo a melhorar as 
possibilidades de sucesso escolar do estudante, no 
sentido de que nenhum seja excluído do ensino 
superior por incapacidade �nanceira.

Na Lusíada,
quem estuda mais,
paga menos!



UNIVERSIDADE
LUSÍADA DE LISBOA





Rua da Junqueira, 188 - 198 • 1349-001 Lisboa
Telefone: 213 611 500
E-mail: info@lis.ulusiada.pt
Internet: www.lis.ulusiada.pt 



UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA
no centro da Cultura, da Arte e do Património de Lisboa
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LICENCIATURAS  1º ciclo

Universidade Lusíada - Norte, campus de Vila Nova de Famalicão



ARQUITETURA

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Áreas: arquitetura, arquitetura de interiores e design de equipamentos; conservação; recuperação;  reabilitação; manutenção de 

edifícios; desenho urbano; recuperação e revitalização urbana; gestão urbanística e administração do território; gestão e direção 

de obras; empreendedorismo; pro�ssionais liberais; consultoria e assessoria em arquitetura; ensino e investigação cientí�ca.

Empresas e instituições públicas e privadas: ateliês de arquitetura, de urbanismo e infraestruturas; organismos públicos, institutos 

públicos; câmaras municipais; gabinetes de apoio técnico; ministérios e direções-gerais; museus; fundações culturais; turismo.

Curso acreditado pela A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. www.a3es.pt

1.º Ano

Arquitetura I – 30 ECTS

Introdução ao desenho – 5,5 ECTS

Desenho de observação – 5,5 ECTS

Geometria – 3,5 ECTS

Geometria projetiva – 3,5 ECTS

Introdução à história da arte – 2 ECTS

História da arte contemporânea – 2 ECTS

Matemática – 4 ECTS

Introdução às tecnologias digitais – 4 ECTS

2.º Ano

Arquitetura II – 30 ECTS

Fundamentos do desenho de comunicação – 5,5 ECTS

Desenho de comunicação – 5,5 ECTS

História da arte moderna – 2 ECTS

História da arte comparada – 2 ECTS

Tecnologias digitais 2D – 2 ECTS

Tecnologias digitais 3D – 2 ECTS

Materiais – 3,5 ECTS

Materiais aplicados – 3,5 ECTS

Ergonomia – 2 ECTS

Ergonomia aplicada – 2 ECTS

Geogra�a humana – 2 ECTS

Cidade e território – 2 ECTS

Urbanismo – 2 ECTS

Planeamento regional e urbano – 2 ECTS

Economia do projeto – 2 ECTS

Sociologia urbana – 2 ECTS

5.º Ano

Projeto III – 41 ECTS

Ética, deontologia e legislação – 4 ECTS

Dissertação e trabalho de projeto – 15 ECTS

3.º Ano

Projeto I – 30 ECTS

Edi�cações – 3,5 ECTS

Sistemas construtivos – 3,5 ECTS

Estética – 3,5 ECTS

Sistemas estruturais – 3,5 ECTS

Design inclusivo – 2 ECTS

Cor ergonómica – 2 ECTS

Introdução à teoria da arquitetura – 2 ECTS

Teoria da arquitetura – 2 ECTS

História da arquitetura – 2 ECTS

História da arquitetura urbana – 2 ECTS

Geogra�a física – 2 ECTS

Ambiente e sustentabilidade – 2 ECTS

4.º Ano

Projeto II – 30 ECTS

Instalações técnicas – 3,5 ECTS

Infraestruturas técnicas – 3,5 ECTS

Conceção estrutural – 3,5 ECTS

Dimensionamento estrutural – 3,5 ECTS

História da arquitetura portuguesa medieval – 2 ECTS

História da arquitetura portuguesa moderna e contemporânea – 2 ECTS

| |LISBOA  PORTO  V.N. FAMALIC ÃO

ESTRUTURA CURRICULAR
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FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

MESTRADO INTEGRADO



COMUNICAÇÃO
E MULTIMÉDIA

SAÍDAS PROFISSIONAIS

A Licenciatura em Comunicação e Multimédia possibilita o exercício de funções pro�ssionais, a nível de técnico superior 

quali�cado, nas áreas da comunicação, do multimédia, das indústrias criativas correspondentes, ou seja, na criação, produção e 

disseminação de conteúdos multimédia, para média estáticos e dinâmicos, e também ao nível das sucedâneas indústrias culturais, 

designadamente, publicidade, arquitetura, artes e antiquários, artesanato, design, design de moda, cinema e vídeo, software 

interativo de entretenimento, música, artes performativas, edição, software e serviços de informática, televisão e rádio – isto é, 

indústrias que intersetam a criatividade, a arte, o negócio e a tecnologia.

1.º Ano

Introdução ao estudo da imagem – 6 ECTS

Introdução à gestão – 6 ECTS

Formação musical – 6 ECTS

Inglês – 3 ECTS

Informática – 6 ECTS

Teoria da comunicação – 6 ECTS

Gestão de projetos de comunicação – 6 ECTS

Introdução ao estudo do som – 6 ECTS

Psicologia da arte e expressividade – 3 ECTS

Informática aplicada – 6 ECTS

Opção 1 – 6 ECTS

LISBOA

2.º Ano

História da cultura portuguesa – 3 ECTS

Técnicas áudio – 6 ECTS

Design grá�co – 6 ECTS

O�cina de televisão – 6 ECTS

Técnicas de fotogra�a – 6 ECTS

História do cinema e das artes – 6 ECTS

Realização – 6 ECTS

Produção de documentos em discurso vídeo – 6 ECTS

O�cina de iluminação – 3 ECTS

Semiótica – 6 ECTS

Opção 2 – 6 ECTS

3.º Ano

O�cina de multimédia digital – 6 ECTS

Características e custos de equipamentos AV – 6 ECTS

Características e custos de equipamentos multimédia – 6 ECTS

O�cina de montagem – 6 ECTS

Metodologia de investigação – 3 ECTS

Pós-produção e efeitos especiais – 6 ECTS

Ética e deontologia pro�ssional – 3 ECTS

Gestão de recursos humanos – 6 ECTS

Direito da comunicação – 6 ECTS

Projecto de produção mediatizada – 6 ECTS

Opção 3 – 6 ECTS

ESTRUTURA CURRICULAR
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INSTITUTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
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CONTABILIDADE

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Com a Licenciatura em Contabilidade a vantagem competitiva é a formação a nível superior de quadros quali�cados em 

Contabilidade com capacidade de compreender e executar e�cazmente as tarefas de operar na contabilidade de empresas; 

organizar e implementar a contabilidade; proceder a auditorias contabilísticas; fomentar a atividade de investigação no domínio 

contabilístico; e efetuar análises profundas à contabilidade no domínio cientí�co.

São várias as saídas pro�ssionais, tais como: contabilista certi�cado, revisor o�cial de contas, diretor �nanceiro, técnico da 

administração �scal, auditor, consultor e professor.

V.N. FAMALIC ÃO
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1.º Ano

Introdução à Contabilidade – 6 ECTS

Macroeconomia – 6 ECTS

Introdução à Informática – 6 ECTS

Matemática – 6 ECTS

Introdução às Ciências Sociais – 3 ECTS

Introdução ao Direito – 3 ECTS

Técnicas e Práticas Contabilísticas – 6 ECTS

Microeconomia – 6 ECTS

Princípios da Fiscalidade – 6 ECTS

Complementos de Matemática – 6 ECTS

Direito do Trabalho – 6 ECTS

2.º Ano

Análise Contabilística de Custos – 6 ECTS

Princípios da Fiscalidade – 6 ECTS

Cálculo Comercial e Financeiro – 6 ECTS

Estatística – 6 ECTS

Normalização e Plani�cação Contabilística – 6 ECTS

Direito Comercial – 3 ECTS

Contabilidade Analítica – 6 ECTS

Análise Económica e Financeira – 6 ECTS

Aplicações Informáticas de Software de Gestão – 6 ECTS

Fiscalidade – 9 ECTS

Gestão de Recursos Humanos – 3 ECTS

História da Cultura Portuguesa – 3 ECTS

3.º Ano

Auditoria – 6 ECTS

Contabilidade das Sociedades – 6 ECTS

Ética e Deontologia – 3 ECTS

Consolidação de Contas – 6 ECTS

Introdução à Simulação Empresarial/Estágio – 6 ECTS

Teoria da Contabilidade – 3 ECTS

Contabilidade Pública – 6 ECTS

Contabilidade de Seguros – 3 ECTS

Simulação Empresarial/Estágio – 9 ECTS

Análise de Projetos (OP) – 3 ECTS

Regime Jurídico das Infrações Fiscais (OP) – 3 ECTS

Controlo de Gestão (OP) – 6 ECTS



CRIMINOLOGIA

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Os licenciados em criminologia estarão aptos a desenvolver a sua atividade pro�ssional no âmbito dos serviços das diferentes forças 

policiais, dos serviços prisionais e de reinserção social, nos centros educativos para menores delinquentes, de proteção de crianças 

e jovens, de acolhimento e de assistência a vítimas, em projetos de prevenção e tratamento da toxicodepência e de investigação 

cientí�ca. Ficarão, igualmente, aptos a desenvolver atividades relacionadas com a análise criminológica, a elaboração e planeamento 

de políticas criminais, conceção e execução de programas de prevenção ou conceção de políticas sociais e penais.

PORTO
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FACULDADE DE DIREITO

1.º Ano

Comportamento desviante – 6 ECTS

Criminologia – 6 ECTS

Criminologia clínica – 6 ECTS

Direitos fundamentais – 6 ECTS

História da criminologia – 3 ECTS

Introdução ao direito processual penal – 6 ECTS

Introdução ao estudo do direito – 6 ECTS

Metodologia de investigação

e técnicas de informação – 3 ECTS

Questões aprofundadas

do comportamento desviante – 6 ECTS

Teoria da infração penal – 6 ECTS

Teoria da lei penal – 6 ECTS

2.º Ano

Análise de dados – 6 ECTS

Criminalistica e metodologia

de investigação criminal – 6 ECTS

Delinquência juvenil e menores – 6 ECTS

Direito processual penal probatório – 6 ECTS

Introdução à vitimologia – 6 ECTS

Introdução às ciências forenses – 6 ECTS

Justiça restaurativa e mediação – 6 ECTS

Segurança e prevenção – 6 ECTS

Toxicodependência e criminalidade – 6 ECTS

Vitimologia na atualidade – 6 ECTS

3.º Ano

Criminalidade e discriminação de género – 6 ECTS

Criminalidade organizada e económica – 6 ECTS

Criminalidade sexual – 6 ECTS

Instâncias formais de controlo

e sistemas penitenciários – 6 ECTS

Metodologia nas ciências forenses – 6 ECTS

Opção – 12 ECTS

Política criminal – 6 ECTS

Psicologia forense – 6 ECTS

Psicopatologia criminal – 6 ECTS

Unidades curriculares de opção

Con�itos regionais – 6 ECTS

Política de segurança e defesa – 6 ECTS

Estágio – 12 ECTS

Projeto – 12 ECTS
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DESIGN

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Artes grá�cas, atelier de design, conceber produtos multimédia, conceber produtos de entretenimento, design de ambientes, 

design de interiores, design de iluminação, design grá�co, design editorial, design institucional, design de embalagem, design 

de hipermídia, webdesign, design de jogos, design de moda, design de jóias, design de produto, design automobilístico, design 

de mobiliário, designer publicitário, disponibilizar informação em ambiente web, empreendedorismo, empresas de consultoria e 

de assessoria, empresas de desenvolvimento e produção industrial nos ramos de embalagens, cerâmica e vidro, 

eletrodomésticos e mobiliário, equipamento urbano, sanitário, de cozinha, equipamento de transporte (automóvel, ferroviário, 

naval e aeronáutico), brinquedos, moldes e eletrónica de consumo, ensino, mercado nacional e internacional, pro�ssionais 

liberais projetando o seu próprio negócio e representar ambientes virtuais.

1.º Ano

Design I – 32 ECTS

Introdução ao desenho de observação – 6 ECTS

Desenho de observação – 6 ECTS

Geometria – 3 ECTS

Geometria projetiva – 3 ECTS

Introdução às tecnologias digitais – 3 ECTS

Tecnologias digitais – 3 ECTS

Ergonomia – 2 ECTS

História da arte – 2 ECTS
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2.º Ano

Design II – 32 ECTS

Fundamentos do desenho de comunicação – 6 ECTS

Desenho de comunicação – 6 ECTS

Materiais e tecnologias – 3 ECTS

Tecnologias aplicadas – 3 ECTS

Tecnologias digitais 2D – 3 ECTS

Tecnologias digitais 3D – 3 ECTS

Teoria do design – 2 ECTS

História do design – 2 ECTS

3.º Ano

Design III – 34 ECTS

Prototipagem – 6 ECTS

Processos de fabrico – 6 ECTS

Introdução à multimédia – 3 ECTS

Design digital – 3 ECTS

Teoria da comunicação – 3 ECTS

Ética, deontologia e legislação – 3 ECTS

Cultura portuguesa do designer – 2 ECTS
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DIREITO

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Administração pública, advocacia, assessoria, autarquias locais, banca, carreira diplomática, carreira universitária, comunicação 

social, consultoria, contencioso, diplomacia, ensino universitário, entidades policiais, instituições internacionais e supranacionais, 

investigação, julgados de paz, jurisconsulto / consultadoria, magistratura (juiz ou delegado do ministério público), 

mediação, notariado e registos, organizações internacionais, policia judiciária, política, pro�ssional liberal, relações públicas, 

seguradoras, serviço de estrangeiros e fronteiras e solicitador.

1.º Ano

Introdução ao Estudo do Direito – 6 ECTS

Fundamentos do Direito Comum Europeu – 6 ECTS

Teoria Geral do Poder Público – 6 ECTS

Introdução à Economia – 6 ECTS

Metodologia da Investigação e Tecnologias da

Informação – 3 ECTS

Ética – 3 ECTS

História do Direito Português – 6 ECTS

Direito Constitucional – 6 ECTS

Direito das Pessoas e Situações Jurídicas – 6 ECTS

Direito da Organização Administrativa – 6 ECTS

Finanças Públicas – 6 ECTS
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2.º Ano

Teoria Geral do Negócio Jurídico – 6 ECTS

Direito da Atividade Administrativa – 6 ECTS

Direitos Fundamentais – 6 ECTS

Direito Internacional Público – 6 ECTS

Organização Judiciária – 6 ECTS

Teoria da Lei Penal – 6 ECTS

Teoria Geral das Obrigações – 6 ECTS

Direito da União Europeia – 6 ECTS

Direito Processual Civil Declarativo – 6 ECTS

Direito da Família – 6 ECTS

3.º Ano

Direitos Reais – 6 ECTS

Teoria da Infracção Penal – 6 ECTS

Direito Processual Civil Executivo e Recursos – 6 ECTS

Direito Comercial da Empresa – 6 ECTS

Direito da Responsabilidade – 6 ECTS

Direito do Trabalho – 6 ECTS

Direito das Sucessões – 6 ECTS

Direito Fiscal – 6 ECTS

Direito Processual Penal – 6 ECTS

Direito da Atividade Comercial – 6 ECTS

4.º Ano

Contencioso do Poder Público – 6 ECTS

Direito Internacional Privado – 6 ECTS

Direito Económico ou Contratos Públicos ou Políticas

da União Europeia – 6 ECTS

Opção I – 6 ECTS

Opção II – 6 ECTS

Filoso�a do Direito – 6 ECTS

Direito Processual Internacional ou Direito do

Ambiente ou Direito Internacional Fiscal – 6 ECTS

Lógica e Argumentação Jurídicas – 3 ECTS

História da Cultura Portuguesa – 3 ECTS

Opção III – 6 ECTS

Opção IV – 6 ECTS
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ECONOMIA

SAÍDAS PROFISSIONAIS

O plano de estudos da Licenciatura em Economia permite a formação de técnicos versáteis, capazes de se enquadrar em um vasto 

leque de per�s pro�ssionais, públicos e privados, entre os quais: analista de macroeconomia e microeconomia, consultor 

económico, coordenador de projetos de desenvolvimento, economista, ensino e investigação, jornalista económico, técnico em 

agências de desenvolvimento regional, técnico em serviços de planeamento e instituições �nanceiras.

1.º Ano

Microeconomia – 6 ECTS

Matemáticas Gerais – 6 ECTS

Contabilidade Financeira – 6 ECTS

Introdução ao Estudo do Direito – 6 ECTS

Análise de Dados – 6 ECTS

Macroeconomia – 6 ECTS

Complementos de Matemática – 6 ECTS

Introdução às Ciências Sociais – 6 ECTS

Sociologia – 6 ECTS

História Económica e Social – 6 ECTS

LISBOA

2.º Ano

Estatística – 6 ECTS

Contabilidade de Gestão – 6 ECTS

Sistemas de Informação em Gestão – 6 ECTS

Complementos de Macroeconomia – 6 ECTS

Complementos de Microeconomia – 6 ECTS

Econometria – 6 ECTS

Fiscalidade – 6 ECTS

Economia Internacional – 6 ECTS

Economia Pública – 6 ECTS

Ética – 3 ECTS

História da Cultura Portuguesa – 3 ECTS

3.º Ano

Economia Portuguesa e Europeia – 6 ECTS

Política Económica – 6 ECTS

Economia do Desenvolvimento – 6 ECTS

Opção I – 6 ECTS

Opção II – 6 ECTS

Economia Monetária e Financeira – 6 ECTS

Mercados Financeiros – 6 ECTS

Finanças Públicas – 6 ECTS

Opção III – 6 ECTS

Opção IV – 6 ECTS
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ENGENHARIA
CIVIL

SAÍDAS PROFISSIONAIS

A Licenciatura em Engenharia Civil visa conferir formação, quali�cação e competências tendo por base um conjunto de Unidades 

Curriculares cujos objetivos especí�cos são os de preparar pro�ssionais para acompanhamento, execução, coordenação, �scalização 

e controlo de projeto, projetos de obras públicas, nomeadamente edifícios, vias de comunicação rodoviária e ferroviária, pontes 

e viadutos, aproveitamentos hidráulicos e obras de saneamento básico, projetos de obras privadas, sobretudo edifícios de 

habitação, edifícios industriais e infra-estruturas.

V.N. FAMALIC ÃO
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FACULDADE DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

1.º Ano

Física Geral I – 6 ECTS

Matemática I – 6 ECTS

Algoritmia e Programação – 6 ECTS

Mecânica das Estruturas – 6 ECTS

Álgebra Linear e Geometria Analítica – 6 ECTS

Física Geral II – 6 ECTS

Matemática II – 6 ECTS

Química Geral – 6 ECTS

Desenho e CAD – 3 ECTS

Cartogra�a e Topogra�a – 3 ECTS

Resistência dos Materiais – 6 ECTS

2.º Ano

Térmica e Acústica na Construção – 6 ECTS

Elementos de Arquitetura – 6 ECTS

Vias de Comunicação – 6 ECTS

Geotecnia – 6 ECTS

Materiais de Construção – 6 ECTS

Estatística – 6 ECTS

Economia e Gestão – 6 ECTS

Mecânica de Fluidos – 6 ECTS

Mecânica dos Solos – 6 ECTS

Estruturas – 6 ECTS

3.º Ano

Processos Construtivos e Pré-Fabricação – 6 ECTS

Betão Estrutural I – 6 ECTS

Hidráulica Geral – 6 ECTS

Gestão de Projetos – 6 ECTS

Planeamento Territorial e Urbano – 6 ECTS

Saúde e Segurança no Trabalho – 6 ECTS

Investigação Operacional – 6 ECTS

Projeto de Engenharia Civil – 6 ECTS

Betão Estrutural II – 6 ECTS

Patologias e Reabilitações – 6 ECTS
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ENGENHARIA
ELETRÓNICA E INFORMÁTICA

SAÍDAS PROFISSIONAIS

As principais atividades do Licenciado em Engenharia Eletrónica e Informática compreendem a capacidade de conceber, 

projetar, implementar e garantir a manutenção de sistemas de informação, automatizar processos industriais e dinamizar a 

aplicação e utilização de novas tecnologias no funcionamento de organizações empresariais. Esta Licenciatura permite o exercício 

de funções na área de eletrónica e informática, nas mais variadas vertentes empresariais, investigação e consultoria.

Os seus Licenciados encontram múltiplas oportunidades pro�ssionais nos setores da indústria e dos serviços tradicionalmente 

ligados à engenharia eletrotécnica e de computadores (energia, telecomunicações, sistemas de informação, eletrónica, controlo 

e instrumentação) e, de uma maneira geral, em todas as atividades que fazem uso das tecnologias da informação em tarefas de 

planeamento, exploração, manutenção e gestão.

1.º Ano

Física Geral I – 6 ECTS

Matemática I – 6 ECTS

Algoritmia e Programação – 6 ECTS

Eletricidade e Circuitos Elétricos – 6 ECTS

Álgebra Linear e Geometria Analítica – 6 ECTS

Sistemas Digitais – 6 ECTS

Física Geral II – 6 ECTS

Matemática II – 6 ECTS

Sistemas de Informação e BD – 6 ECTS

Química Geral – 6 ECTS

V.N. FAMALIC ÃO

2.º Ano

Controlo de Sistemas e Processos – 6 ECTS

Linguagens de Programação – 6 ECTS

Eletrónica – 6 ECTS

Teoria da Eletricidade – 6 ECTS

Sistemas Multimédia e Programação Web – 6 ECTS

Estatística – 6 ECTS

Economia e Gestão – 6 ECTS

Programação Orientada aos Objetos – 6 ECTS

Arquitetura de Computadores – 6 ECTS

Eletrónica e Interface – 6 ECTS

3.º Ano

Automação Industrial – 6 ECTS

Estruturas de Programação e Análise de Algoritmos – 6 ECTS

Sistemas Elétricos – 6 ECTS

Sistemas Operativos – 6 ECTS

Gestão de Projetos – 6 ECTS

Instalações Elétricas e Eletrónicas – 6 ECTS

Controlo por Computador – 6 ECTS

Eletrónica Industrial – 6 ECTS

Projeto de Engenharia Eletrónica e Informática – 6 ECTS

Comunicação e Protocolos – 6 ECTS
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SAÍDAS PROFISSIONAIS

As principais atividades do Licenciado em Engenharia e Gestão Industrial compreendem a capacidade de intervir no planeamento, 

direção de produção, consultoria e, mesmo, investigação.

Estes licenciados podem ainda ocupar cargos estratégicos em PME industriais, designadamente a nível de gestão geral, industrial, 

comercial e de gestão de projetos ou em grandes grupos económicos e «holdings» com interesses diretos ou indiretos na área 

industrial, e ainda em empresas de consultoria ou em empresas �nanceiras (bancos e sociedades de investimento). 

1.º Ano

Física Geral I – 6 ECTS

Matemática I – 6 ECTS

Algoritmia e Programação – 6 ECTS

Eletricidade e Circuitos Elétricos – 6 ECTS

Álgebra Linear e Geometria Analítica – 6 ECTS

Introdução à Engenharia e Gestão Industrial – 6 ECTS

Física Geral II – 6 ECTS

Matemática II – 6 ECTS

Química Geral – 6 ECTS

Desenho e CAD – 6 ECTS

2.º Ano

Termodinâmica – 6 ECTS

Gestão de Recursos Humanos – 6 ECTS

Resistência de Materiais – 6 ECTS

Processos de Fabrico – 6 ECTS

Controlo de Sistemas e Processos – 6 ECTS

Estatística – 6 ECTS

Mecânica de Fluidos – 6 ECTS

Tecnologia Mecânica – 6 ECTS

Organização e Gestão de Empresas – 6 ECTS

Economia e Gestão – 6 ECTS

3.º Ano

Automação Industrial – 6 ECTS

Transmissão de Calor – 6 ECTS

Gestão da Produção – 6 ECTS

Instalações e Serviços Industriais – 6 ECTS

Gestão de Projetos – 6 ECTS

Higiene e Segurança no Trabalho – 6 ECTS

Projeto de Engenharia e Gestão Industrial – 6 ECTS

Energia e Ambiente – 6 ECTS

Gestão da Qualidade – 6 ECTS

Logística Industrial – 6 ECTS
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SAÍDAS PROFISSIONAIS

A Licenciatura em Engenharia Informática permite a formação de técnicos versáteis, capazes de se enquadrar 

num vasto leque de pro�ssionais, públicos e privados, entre os quais: administrador de bases de dados, analista de sistemas, 

auditor de informática, consultor de informática, desenvolvimento de aplicações/sistemas, diretor técnico de projetos 

informáticos, diretor técnico de sistemas informáticos, gestor de redes informáticas, gestor de serviços de 

informática, gestor de sistemas informáticos, modelador de dados em sistemas informáticos, programador, supervisor de redes 

informáticas, técnico de gestão de redes, técnico de manutenção de redes, técnico informático e outras atividades pro�ssionais 

onde a informática seja utilizada como instrumento de trabalho.

1.º Ano

Introdução à análise matemática – 6 ECTS

Álgebra linear – 6 ECTS

Análise de sistemas – 6 ECTS

Introdução à programação – 6 ECTS

Sistemas digitais – 6 ECTS

Análise matemática – 6 ECTS

Introdução à física – 6 ECTS

Programação – 6 ECTS

Introdução aos algoritmos e estrutura de dados – 6 ECTS

Arquitetura de computadores – 6 ECTS

2.º Ano

Complementos de análise matemática – 6 ECTS

Física – 6 ECTS

Complementos de programação – 6 ECTS

Algoritmos e estruturas de dados – 6 ECTS

Redes de comunicação – 6 ECTS

Probabilidades e estatística – 6 ECTS

Bases de dados – 6 ECTS

Programação avançada – 6 ECTS

Computação e representação grá�ca  – 6 ECTS

História da cultura portuguesa – 3 ECTS

Ética – 3 ECTS

3.º Ano

Sistemas operativos – 6 ECTS

Compiladores – 6 ECTS

Circuitos elétricos e eletrónicos – 6 ECTS

Redes de computadores – 6 ECTS

Introdução à economia – 6 ECTS

Inteligência arti�cial  – 6 ECTS

Sistemas distribuídos – 6 ECTS

Introdução à gestão – 6 ECTS

Teoria da computação – 6 ECTS

Engenharia da programação – 6 ECTS
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ENGENHARIA
MECÂNICA

SAÍDAS PROFISSIONAIS

A Licenciatura em Engenharia Mecânica permite aos seus licenciados exercer atividade pro�ssional num vasto conjunto de 

áreas e sectores, assumindo funções de relevância ao nível da fabricação de equipamentos mecânicos e térmicos, da produção 

de energia e climatização, de atividades de manutenção e gestão de operações, de tarefas de avaliação de projetos

e consultoria em empresas de serviços, atividades técnico-comerciais. Podem, ainda, integrar laboratórios de investigação e de 

desenvolvimento industrial.

1.º Ano

Física Geral – 6 ECTS

Matemática I – 6 ECTS

Algoritmia e Programação – 6 ECTS

Eletricidade e Circuitos Elétricos – 6 ECTS

Álgebra Linear e Geometria Analítica – 6 ECTS

Materiais e Processos de Fabrico – 6 ECTS

Matemática II – 6 ECTS

Mecânica Aplicada – 6 ECTS

Química Geral – 6 ECTS

Desenho Técnico e CAD – 6 ECTS

V.N. FAMALIC ÃO

2.º Ano

Termodinâmica – 6 ECTS

Transferência de Calor – 6 ECTS

Tecnologia dos Materiais – 6 ECTS

Sinais e Sistemas – 6 ECTS

Mecânica dos Materiais – 6 ECTS

Métodos Numéricos – 6 ECTS

Estatística – 6 ECTS

Mecânica dos Fluídos – 6 ECTS

Tecnologia Mecânica – 6 ECTS

Conceção e Fabrico Assistidos por Computador – 6 ECTS

3.º Ano

Automação Industrial – 6 ECTS

Órgãos de Máquinas – 6 ECTS

Gestão da Produção  – 6 ECTS

Equipamentos e Sistemas Industriais I – 6 ECTS

Gestão de Projetos – 6 ECTS

Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos – 6 ECTS

Projeto de Engenharia Mecânica – 8 ECTS

Economia e Gestão – 4 ECTS

Equipamentos e Sistemas Industriais II – 6 ECTS

Máquinas Térmicas – 6 ECTS
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SAÍDAS PROFISSIONAIS

A Licenciatura em Gestão está estruturada no sentido de promover uma formação académica de excelência de modo a 

proporcionar conhecimentos, métodos e ferramentas que permitam equacionar e analisar problemas e implementar soluções 

inovadoras na área da Gestão, Incentivar a “produção do saber” e do “saber-fazer” através de disciplinas como o Jogo de Gestão e o 

Projeto/Estágio a realizar em ambiente empresarial, desenvolver competências pessoais e sociais «soft skills», nomeadamente 

através do inovador Programa de Aprendizagem Ativa, fortalecendo a competitividade e a internacionalização dos estudantes.

1.º Ano

Introdução à Gestão – 6 ECTS

Matemática – 6 ECTS

Microeconomia – 6 ECTS

Introdução à Contabilidade – 6 ECTS

Macroeconomia – 6 ECTS

Sistemas de Informação para a Gestão – 6 ECTS

Direito Económico e Empresarial – 6 ECTS

Complementos de Matemática – 6 ECTS

Complementos de Micro e Macroeconomia – 6 ECTS

Cálculo Comercial e Financeiro – 6 ECTS

2.º Ano

Marketing – 6 ECTS

Estatística – 6 ECTS

Contabilidade de Gestão – 6 ECTS

Econometria – 6 ECTS

Direito Fiscal – 6 ECTS

Gestão de Recursos Humanos – 3 ECTS

Moeda e Mercados Financeiros – 3 ECTS

Contabilidade Financeira – 6 ECTS

Análise Económica e Financeira – 6 ECTS

Gestão de Operações e Logística – 6 ECTS

Planeamento e Controlo de Gestão – 6 ECTS

3.º Ano

Projeto 1 - Jogo de Gestão – 6 ECTS

Investigação Operacional – 6 ECTS

Gestão da Inovação e Empreendedorismo – 6 ECTS

Opções I – 12 ECTS

Gestão Comercial e das Vendas – 6 ECTS

Projeto 2 - Estágio – 9 ECTS

Ética e Responsabilidade Social – 3 ECTS

Opções II – 12 ECTS

ESTRUTURA CURRICULAR
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SAÍDAS PROFISSIONAIS

Administração pública/privada, auditoria e consultoria, controlo de gestão, direção e gestão das áreas comercial e de 

marketing, direção e gestão das áreas contabilísticas e �nanceiras, ensino e investigação, �scalidade, gestão comercial e 

marketing, gestão de empresas ou de áreas de negócio, gestão de projetos, gestão �nanceira, instituições bancárias e 

seguradoras, planeamento e controlo, pme’s assessoria/direção/gerência e técnicos/analistas.

1.º Ano

Introdução à Gestão – 6 ECTS

Matemáticas Gerais – 6 ECTS

Contabilidade Financeira – 6 ECTS

Introdução ao Estudo do Direito – 6 ECTS

Análise de Dados – 6 ECTS

Complementos de Contabilidade Financeira – 6 ECTS

Complementos de Matemática – 6 ECTS

Introdução às Ciências Sociais – 6 ECTS

Cálculo Financeiro – 6 ECTS

Introdução à Economia – 6 ECTS

2.º Ano

Estatística – 6 ECTS

Contabilidade de Gestão – 6 ECTS

Sistemas de Informação em Gestão – 6 ECTS

Economia Portuguesa e Europeia – 6 ECTS

Gestão Cadeia de Abastecimento – 6 ECTS

Gestão Financeira – 6 ECTS

Fiscalidade – 6 ECTS

Investigação Operacional – 6 ECTS

Direito Económico – 6 ECTS

Ética – 3 ECTS

História da Cultura Portuguesa – 3 ECTS

3.º Ano

Marketing – 6 ECTS

Estratégia de Recursos Humanos – 6 ECTS

Planeamento e Controle de Gestão – 6 ECTS

Gestão de Operações – 6 ECTS

Opção I – 6 ECTS

Gestão Comercial e das Vendas – 6 ECTS

Complementos de Marketing – 6 ECTS

Estratégia Empresarial – 6 ECTS

Opção II – 6 ECTS

Opção III – 6 ECTS

ESTRUTURA CURRICULAR
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GESTÃO
DAS ORGANIZAÇÕES
DESPORTIVAS
SAÍDAS PROFISSIONAIS

A Gestão das Organizações Desportivas tem vindo a criar, não só no âmbito da economia tradicional como no da economia social, 

um crescente número de oportunidades de emprego, tais como: consultor, diretor desportivo, gestor de equipamentos 

desportivos, gestor de eventos desportivos, gestor de produtos desportivos, gestor de recursos humanos desportivos, 

investigador, professor e técnico de desporto.

LISBOA

1.º Ano

Matemáticas gerais – 6 ECTS

Introdução à gestão – 6 ECTS

Informática – 6 ECTS

Atividades desportivas – 6 ECTS

Introdução à economia – 6 ECTS

Anatomo�siologia – 6 ECTS

Complementos de atividades desportivas – 6 ECTS

Análise de dados – 6 ECTS

Introdução ao estudo do direito – 6 ECTS

Marketing desportivo – 6 ECTS

2.º Ano

Contabilidade geral – 6 ECTS

Fisiologia do esforço – 6 ECTS

Complementos da anatomo�siologia – 6 ECTS

Legislação do desporto – 6 ECTS

Estratégia empresarial – 6 ECTS

Contabilidade analítica – 6 ECTS

Organização do desporto – 6 ECTS

Gestão de recursos humanos – 6 ECTS

Exercício e saúde – 6 ECTS

Economia do desporto – 6 ECTS

3.º Ano

Comportamento organizacional – 6 ECTS

Gestão �nanceira – 6 ECTS

Sociologia do desporto – 6 ECTS

Psicologia do desporto – 6 ECTS

Ética – 3 ECTS

História da cultura portuguesa – 3 ECTS

Desporto e relações internacionais – 6 ECTS

Gestão de operações – 6 ECTS

Práticas de comunicação desportiva – 6 ECTS

Gestão das empresas desportivas – 6 ECTS

Gestão das instalações desportivas – 6 ECTS

ESTRUTURA CURRICULAR
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SAÍDAS PROFISSIONAIS

O  plano  de  estudos  da  Licenciatura  em  Gestão  de  Recursos  Humanos  permite  a  formação  de  técnicos versáteis, capazes de 

se enquadrar num vasto leque de pro�ssionais, públicos e privados, com intervenção nas seguintes áreas: autarquias, banca, 

empresas e instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, ensino e formação, função pública, nacional e comunitária, 

instituições internacionais, investigação e seguros.

1.º Ano

Introdução à gestão – 6 ECTS

Métodos e técnicas de investigação – 6 ECTS

Psicologia – 6 ECTS

Introdução ao direito – 6 ECTS

Análise e tratamento de dados – 6 ECTS

Psicologia organizacional – 6 ECTS

Comunicação – 6 ECTS

Estatística inferencial – 6 ECTS

Contabilidade de gestão – 6 ECTS

Introdução à economia – 6 ECTS

2.º Ano

Comportamento organizacional – 6 ECTS

Legislação laboral –  6 ECTS

Sistemas de informação em gestão de RH – 6 ECTS

Estratégia – 6 ECTS

Estatística multivariada – 6 ECTS

Teoria das organizações – 6 ECTS

Direito da segurança social – 6 ECTS

Análise �nanceira e orçamental – 6 ECTS

Seleção e recrutamento – 6 ECTS

Ética – 3 ECTS

História da cultura portuguesa – 3 ECTS

3.º Ano

Negociação – 6 ECTS

Análise e design do trabalho – 6 ECTS

Gestão do desempenho – 6 ECTS

Gestão de carreiras – 6 ECTS

Gestão de equipas – 6 ECTS

Higiene e segurança no trabalho – 6 ECTS

Gestão do conhecimento – 6 ECTS

Desenvolvimento organizacional – 6 ECTS

Opção 1 – 6 ECTS

Opção 2 – 6 ECTS

ESTRUTURA CURRICULAR
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JAZZ
E MÚSICA MODERNA

SAÍDAS PROFISSIONAIS

A  Licenciatura  em  Jazz  e  Música  Moderna  prepara  músicos  pro�ssionais  como  solistas,  instrumentistas, músicos de sessão, 

assim como também críticos musicais, compositores e arranjadores nas áreas do jazz, da música moderna e ligeira. Este ciclo de 

estudos fornece também uma formação superior que permite ao futuro licenciado frequentar outros ciclos de estudos, para que 

possa vir a aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos nestas áreas, assim como desempenhar funções de docência em 

instituições de ensino público e privado.

LISBOA

1.º Ano

Instrumento principal 1 – 3 ECTS

Formação auditiva 1 – 6 ECTS

Harmonia 1 – 6 ECTS

Classe de conjunto 1 – 3 ECTS

História do jazz 1 – 6ECTS

Opção – 6 ECTS

Instrumento principal 2 – 3 ECTS

Formação auditiva 2 – 6 ECTS

Harmonia 2 – 6 ECTS

Classe de conjunto 2 – 3 ECTS

História do jazz 2 – 6 ECTS

Introdução do estudo do som – 6 ECTS

2.º Ano

Instrumento principal 3 – 3 ECTS

Formação auditiva 3 – 6 ECTS

Harmonia 3 – 6 ECTS

Classe de conjunto 3 – 3 ECTS

Culturas musicais do mundo – 3 ECTS

Coro de jazz 1 – 3 ECTS

Técnicas áudio – 6 ECTS

Instrumento principal 4 – 3 ECTS

Formação auditiva 4 – 6 ECTS

Harmonia 4 – 6 ECTS

Classe de conjunto 4 – 3 ECTS

Introdução ao estudo da música popular – 3 ECTS

Coro de jazz 2 – 3 ECTS

Introdução à história da arte – 6 ECTS

3.º Ano

Instrumento principal 5 – 3 ECTS

Improvisação avançada 1 – 6 ECTS

História da cultura portuguesa – 3 ECTS

Classe de conjunto 5 – 3 ECTS

Instrumento complementar – 3 ECTS

História da música ocidental 1 – 6 ECTS

Composição e arranjo 1 – 6 ECTS

Instrumento principal 6 – 3 ECTS

Improvisação avançada 2 – 6 ECTS

Ética e deontologia pro�ssional – 3 ECTS

Classe de conjunto 6 – 3 ECTS

Recital – 3 ECTS

História da música ocidental 2 – 6 ECTS

Composição e arranjo 2 – 6 ECTS
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MARKETING

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Analista de mercado, consultor, diretor comercial, diretor criativo, diretor de departamentos de marketing, diretor de 

eventos, diretor de marketing direto, diretor de média, diretor de publicidade, diretor de relações públicas, diretor de 

vendas, gestor de marca e de loja, gestor de promoções e merchandising, investigador e professor.

1.º Ano

Introdução à gestão – 6 ECTS

Matemáticas gerais – 6 ECTS

Introdução ao estudo do direito – 6 ECTS

Marketing – 6 ECTS

Análise de dados – 6 ECTS

Introdução à economia – 6 ECTS

Inglês – 6 ECTS

Complementos de marketing – 6 ECTS

Comunicação – 6 ECTS

Sociologia – 6 ECTS

|LISBOA  PORTO

2.º Ano

Estatística – 6 ECTS

Psicologia do consumo – 6 ECTS

Comportamento organizacional – 6 ECTS

Direito económico – 6 ECTS

Publicidade e mercados – 6 ECTS

Plani�cação estratégia dos média – 6 ECTS

Gestão de equipas, con�ito e negociação – 6 ECTS

Estudos de mercado – 6 ECTS

Marketing industrial e dos serviços – 6 ECTS

Ética – 3 ECTS

Cultura portuguesa – 3 ECTS

3.º Ano

Comércio eletrónico – 6 ECTS

Gestão de recursos humanos – 6 ECTS

Complementos de publicidade e mercados – 6 ECTS

Lançamento de novos produtos – 6 ECTS

Psicologia social – 6 ECTS

Gestão de produto e marca – 6 ECTS

Estratégia empresarial – 6 ECTS

Gestão comercial e das vendas – 6 ECTS

Auditoria em marketing – 6 ECTS

Projeto – 6 ECTS
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SAÍDAS PROFISSIONAIS

A Licenciatura em Políticas de Segurança dá uma formação que permite ao futuro licenciado desempenhar, nos

serviços públicos - designadamente nos serviços de segurança - de e�ciente e relevante a função de técnico superior

quali�cado em políticas de segurança. O curso habilita ainda, no âmbito da segurança privada, ao desempenho do cargo

de diretor de segurança.

1.º Ano

Comunicação política – 6 ECTS

Delinquência e violência urbana – 6 ECTS

Introdução à ciência política – 6 ECTS

Introdução à economia – 6 ECTS

Introdução ao estudo do direito – 6 ECTS

Introdução à segurança – 6 ECTS

Imigração e segurança – 6 ECTS

Serviços públicos de segurança interna – 6 ECTS

Metodologias da investigação e tecnologias

da informação – 3 ECTS

Inglês – 3 ECTS

Opção 1 – 6 ECTS

2.º Ano

Direito constitucional – 6 ECTS

Direito internacional público – 6 ECTS

Economia mundial e comércio externo – 6 ECTS

Geopolítica e geoestratégia – 6 ECTS

Organizações criminais – 6 ECTS

Informações de segurança – 3 ECTS

Informações estratégicas – 3 ECTS

Segurança da informação – 6 ECTS

Sistemas tecnológicos de segurança – 6 ECTS

Sociologia dos comportamentos desviantes – 6 ECTS

Opção 2 – 6 ECTS

3.º Ano

Ameaças ambientais – 6 ECTS

Cooperação policial – 6 ECTS

Direito processual penal – 6 ECTS

Gestão da segurança – 6 ECTS

Política internacional contemporânea – 6 ECTS

Narcotrá�co – 6 ECTS

Segurança privada – 6 ECTS

Terrorismo – 6 ECTS

Ética – 3 ECTS

História da cultura portuguesa – 3 ECTS
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PSICOLOGIA

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Em Portugal, a pro�ssão de Psicólogo só pode ser exercida após a realização de dois ciclos de estudos em Psicologia (Licenciatura  +  

Mestrado). A concretização desta formação permite a inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses como membro estagiário.

O Instituto de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade Lusíada oferece uma Licenciatura em Psicologia (1.º 

ciclo) e três Mestrados (2.º  ciclo), um em Psicologia Clínica, um em Psicologia da Educação e outro em Musicoterapia.

Estes cursos possuem uma elevada qualidade, quer ao nível das competências teóricas e pro�ssionais dos professores

e especialistas, ao nível dos conteúdos programáticos que procuram preparar os estudantes para a vida ativa.

1.º Ano

Introdução histórica à psicologia – 6 ECTS

Psicologia da aprendizagem – 6 ECTS

Psicologia do desenvolvimento da criança

e do adolescente – 6 ECTS

Métodos de observação e entrevista – 3 ECTS

Introdução às ciências sociais – 3 ECTS

Introdução às ciências da vida – 6 ECTS

Métodos psicológicos – 6 ECTS

Análise e tratamento de dados – 6 ECTS

Psicologia do desenvolvimento do adulto

e do idoso – 6 ECTS

Neuropsicologia – 6 ECTS

Estatística – 6 ECTS

2.º Ano

Métodos qualitativos – 6 ECTS

Psicologia da motivação e emoções – 3 ECTS

Teorias da psicologia – 6 ECTS

Psicologia cognitiva – 6 ECTS

Neuropsicopatologia – 3 ECTS

Psicopatologia – 6 ECTS

Psicologia da personalidade – 3 ECTS

Psicologia dos grupos – 3 ECTS

Psicologia da linguagem – 6 ECTS

Psicologia social – 6 ECTS

Métodos quantitativos – 6 ECTS

Psicometria – 6 ECTS

3.º Ano

Análise de documentos – 3 ECTS

Psicologia do trabalho e das organizações – 6 ECTS

Avaliação psicológica I – 6 ECTS

Avaliação psicológica II – 6 ECTS

Psicologia da educação – 6 ECTS

Psicologia clínica – 6 ECTS

Psicologias aplicadas – 6 ECTS

Ética e deontologia – 3 ECTS

História da cultura portuguesa – 3 ECTS

Psicologia da saúde – 6 ECTS

Opção 1 – 3 ECTS

Opção 2 – 6 ECTS

ESTRUTURA CURRICULAR
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RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Funcionário diplomático (carreira diplomática), técnico superior de empresas nacionais e internacionais, técnico superior de 

instituições �nanceiras nacionais e internacionais, técnico superior de organizações não governamentais, nomeadamente as que 

operam nos domínios do ambiente,  do  desenvolvimento  e  cooperação internacional, da cooperação comercial e tecnológica 

internacional, técnico superior quali�cado de organismos públicos, nacionais e internacionais, designadamente nas organizações 

internacionais como a união europeia, a organização das nações unidas, a comunidade dos países de língua portuguesa e a NATO.

1.º Ano

Introdução às relações internacionais – 6 ECTS

Introdução à ciência política – 6 ECTS

Introdução ao estudo do direito – 6 ECTS

Ideias políticas no mundo ocidental – 6 ECTS

Metodologia da investigação e tecnologias da 

informação – 3 ECTS

Sociologia das relações internacionais – 3 ECTS

Introdução à economia – 6 ECTS

Comunicação política – 6 ECTS

História das relações internacionais – 6 ECTS

História diplomática de Portugal

(medieval e moderna) – 6 ECTS

Opção 1 – 6 ECTS

|LISBOA  PORTO

2.º Ano

Política internacional contemporânea – 6 ECTS

Teoria das relações internacionais – 6 ECTS

História diplomática de Portugal (contemporânea) – 6 ECTS

Organizações políticas internacionais – 6 ECTS

Geopolítica e geoestratégia – 6 ECTS

Organizações económicas internacionais – 6 ECTS

Direito internacional público – 6 ECTS

Direito constitucional – 6 ECTS

Economia mundial e comércio externo – 6 ECTS

Opção 2 – 6 ECTS

3.º Ano

Política externa dos Estados – 6 ECTS

Política externa portuguesa atual – 6 ECTS

Política de segurança e defesa – 6 ECTS

Direito da União Europeia – 6 ECTS

Espaço euro-atlântico – 6 ECTS

África (questões políticas, económicas e sociais) – 6 ECTS

América Latina (questões políticas,

económicas e sociais) – 6 ECTS

Ásia (questões políticas, económicas e sociais) – 6 ECTS

Ética – 3 ECTS

História da cultura portuguesa – 3 ECTS

Opção 3 – 6 ECTS
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SERVIÇO SOCIAL

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Ambiente, animação, comportamentos aditivos e dependências, cultura, desenvolvimento e cooperação, ecologia, economia 

social, educação, empreendedorismo, emprego, família, infância, justiça, juventude, migrações e refugiados, necessidades 

especiais, saúde, segurança social, solidariedade, velhice e violência.

Associações de apoio à vítima e à reinserção social, autarquias locais, centros comunitários, comissões de proteção de menores, 

cooperativas, escolas, hospitais e centros de saúde, ministérios e direções-gerais, misericórdias, organismos responsáveis pela 

gestão de programas e projetos nacionais e internacionais, organizações não lucrativas, serviços de saúde mental e sindicatos.

1.º Ano

Antropologia das sociedades complexas – 6 ECTS

História social e do serviço social – 6 ECTS

Globalização e desigualdades – 6 ECTS

Observatório da realidade social – 6 ECTS

Seminário de introdução aos problemas sociais – 6 ECTS

Demogra�a e dinâmicas territoriais – 6 ECTS

Contextos de desenvolvimento humano – 6 ECTS

Fundamentos económicos da inclusão social – 6 ECTS

Serviço social e sociedade – 6 ECTS

Teorias sociológicas – 6 ECTS

2.º Ano

Economia social – 6 ECTS

Estruturas e interação social – 6 ECTS

Teoria e metodologia da intervenção individual e com 

famílias em serviço social – 6 ECTS

Contextos pro�ssionais em serviço social – 6 ECTS

Métodos e técnicas de investigação social – 6 ECTS

Psicologia social e das organizações – 6 ECTS

Política social e exclusão social – 6 ECTS

Teoria e metodologia de intervenção em grupos

e comunidades em serviço social – 6 ECTS

Técnicas de análise aplicadas ao serviço social – 6 ECTS

Supervisão, acompanhamento e aconselhamento

em serviço social  – 6 ECTS

3.º Ano

Conceção, gestão e avaliação de projetos sociais – 6 ECTS

Ética e deontologia – 3 ECTS

Estágio – 24 ECTS

Política social e segurança social na 

contemporaneidade – 6 ECTS

Direito e serviço social – 3 ECTS

Seminário de re�exão e análise de práticas 

pro�ssionais  – 6 ECTS

História da cultura portuguesa – 3 ECTS

Opção I – 3 ECTS

Opção II – 6 ECTS
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SAÍDAS PROFISSIONAIS

Este ciclo de estudos visa preparar pro�ssionais competentes para exercer funções em múltiplas áreas ligadas ao turismo, 

nomeadamente nas seguintes organizações e instituições: empresas turísticas, agências e sociedades turísticas, gabinetes de 

estudo e consultoria, instituições de investigação, museus, termas, sociedades de hospitalidade, regiões e juntas de turismo, 

empresas e sociedades de lazer e desporto, autarquias, juntas e associações de municípios, administração pública, 

associações de desenvolvimento local e regional, centros de formação pro�ssional e escolas pro�ssionais e ensino.

1.º Ano
Língua francesa – 6 ECTS
Sistemas de informação em gestão – 6 ECTS
Introdução à gestão – 6 ECTS
Introdução à problemática do turismo – 6 ECTS
Comportamento organizacional – 6 ECTS
Economia do turismo – 6 ECTS
Ética – 3 ECTS
História da cultura portuguesa – 3 ECTS
História geral da civilização – 6 ECTS
Introdução à economia – 6 ECTS
Complementos de inglês – 6 ECTS

2.º Ano
Estatística – 6 ECTS
Contabilidade �nanceira – 6 ECTS
Sociologia do turismo – 6 ECTS
Marketing – 6 ECTS
Língua espanhola – 6 ECTS
Gestão �nanceira – 6 ECTS
Marketing turístico operacional – 6 ECTS
Economia portuguesa e europeia – 6 ECTS
Estratégia empresarial – 6 ECTS
Direito da empresa – 6 ECTS

3.º Ano
Sistemas de transportes do turismo – 6 ECTS
Gestão de recursos humanos – 6 ECTS
Legislação do sector turístico – 6 ECTS
Termalismo – 6 ECTS
Itinerários turísticos nacionais e internacionais – 6 ECTS
Trabalho �nal de curso – 6 ECTS
Área: reabilitação, desporto e animação
Gestão de equipamentos de cultura, desporto e recreio – 6 ECTS
Jogos desportivos – 6 ECTS
Saúde e metodologia da condição física – 6 ECTS
Turismo de aventura – 6 ECTS
Área: planeamento estratégico do turismo
Património natural e cultural – 6 ECTS
Planeamento e desenvolvimento
de produtos turísticos – 6 ECTS
Gestão do ambiente e ordenamento
do território – 6 ECTS
Políticas de comunicação turística – 6 ECTS

Área: gestão de operadores turísticos
Museologia – 6 ECTS
Gestão de agências de viagem e turismo – 6 ECTS
Património natural e cultural – 6 ECTS
Técnicas de guia e correio turístico – 6 ECTS
Área: gestão da hospitalidade
Animação turística – 6 ECTS
Gestão do alojamento – 6 ECTS
Gestão da produção alimentar e de bebidas – 6 ECTS
Planeamento e gestão do equipamento – 6 ECTS

ESTRUTURA CURRICULAR

GESTÃO DO TURISMO
LISBOA
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O ciclo de estudos correspondente ao Mestrado em 

Comunicação Multimédia procura reforçar a formação 

graduada de especialistas nesta área, com competências de 

criação, produção e de gestão, adequadas aos crescentes 

mercados das indústrias criativas e culturais e congéneres. 

Estas indústrias têm conhecido um crescimento exponencial 

e já detêm, em termos europeus, um dos lugares cimeiros 

em termos de crescimento e de empregabilidade.

Portugal não foge a esta realidade e a Universidade Lusíada 

não a pode ignorar.

O Mestrado em consideração faculta um aprofundamento 

em áreas cientí�cas que fundamentam a Comunicação 

Multimédia, como sejam as Ciências da Comunicação, as 

Ciências Sociais, a Informática e a Gestão e em disciplinas 

inerentes às mesmas. O mesmo ao providenciar métodos, 

técnicas e equipamentos utilizados na produção e difusão 

de documentos mediatizados, em discursos e linguagens de 

comunicação informática e interativa, confere capacidades 

de planeamento, direção e gestão de organizações 

envolvidas em projetos de comunicação multimédia.

LISBOA

2º ciclo

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

Comunicação Multimédia

MESTRADOS   2º ciclo
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Criminologia

O Mestrado em Criminologia destina-se a promover a 

formação avançada e a investigação cientí�ca nas diversas 

áreas – nomeadamente Psicologia, Sociologia, Antropologia, 

Estatística, Medicina e Direito – que compõem as Ciências 

Criminais. Para o efeito, torna-se necessário trabalhar no 

aprofundamento da capacidade de análise e de pesquisa e na 

apreensão de métodos de elaboração de estudos cientí�cos 

de modo a reforçar o desenvolvimento de competências e a 

independência no domínio do trabalho pessoal.

O Mestre em Criminologia tem quali�cação para desenvolver 

a sua atividade pro�ssional no âmbito dos serviços das 

diversas forças policiais, dos serviços prisionais e de 

reinserção social, nos escritórios de advogados, nos centros 

educativos para menores delinquentes, de proteção de 

crianças e jovens, de acolhimento e de assistência a vítimas, 

em projetos de prevenção e tratamento da 

toxicodependência e de investigação cientí�ca. Desenvolve, 

ainda, competências para atividades relacionadas com a 

análise criminológica, a elaboração e planeamento de 

políticas criminais, a conceção e execução de programas de 

prevenção ou conceção de políticas sociais e penais.

PORTO

2º ciclo

FACULDADE DE DIREITO
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FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Design

Novos contextos económicos, políticos e sociais contribuíram para 

acelerar a mudança de paradigma nos cenários de produção-

consumo, à escala global. A adaptação a esta nova realidade 

pressupõe criar, urgentemente, condições para o crescimento 

económico e, simultaneamente, estimular novas práticas de 

consumo. Implica con�gurar visões de futuro e desenvolver 

estratégias inovadoras de investigação e desenvolvimento com 

vista à produção, internacionalização e lançamento de bens e 

serviços transacionáveis, únicos e sustentáveis.

Ser inovação, por via do design, é um imperativo reconhecido 

pelos players, mas que nem sempre tem passado à prática com 

a e�cácia desejável. As competências distintivas operativas 

capazes de gerar valor e signi�cado, de um modo sustentado, 

são as competências cada vez mais valorizadas pelo mercado; 

num futuro próximo serão as mais procuradas, porque a 

competitividade e o sucesso das organizações depende, quase 

exclusivamente, delas. É urgente incutir con�ança nos players 

através de pro�ssionais altamente quali�cados, conhecedores 

das diversas realidades, capazes de colaborar ativamente na 

reinvenção de novos contextos industriais e de novas práticas - 

reinventar a indústria e os processos, rever e encontrar as novas 

necessidades dos utilizadores, descobrir as oportunidades e 

implementar as melhores soluções estratégicas de 

produto/serviço, de comunicação, de ambientes e de 

experiência, centradas no utilizador.

LISBOA

2º ciclo
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*Design do Produto

O Mestrado em Design do produto consiste num processo de 

investigação e desenvolvimento teórico-prático (projeto), 

ainda que possam ser aceites projetos de dissertação 

eminentemente teóricos.

O curso está focado na inovação e no lançamento para o mercado 

de sistemas integrados de novos produtos e/ou serviços, através 

de uma determinada organização (parceira ou não).

As grandes áreas temáticas a considerar são: inovação, design 

de sistemas, equipamento, produto, serviço, comunicação, 

«branding» e novos media (a interceção entre as áreas é uma 

possibilidade que se pretende incentivar e explorar).

O foco de desenvolvimento de competências será ao nível da 

liderança e empreendedorismo, design thinking, tecnologias 

web e processos de gestão para lançamento de novos 

produtos / serviços. A didática será centrada nos métodos 

«active – student-centred – participatory – informal learning 

approach», incentivadores de re�exão e discussão de modo a 

envolver os estudantes em tarefas de análise, síntese e 

avaliação.

O projeto será também a estratégia para cruzar a teoria com a 

prática e para desenvolver, em extensão e em compreensão, o 

conceito de design de produto a investigar.

A aprendizagem assenta na experimentação em ambiente 

colaborativo.

| |LISBOA  PORTO  V.N. FAMALIC ÃO

2º ciclo

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

O Mestrado em Direito centra-se no Porto em quatro áreas de 

especialização (Ciências Jurídico-Empresariais, Ciências 

Jurídico-Civilísticas, Ciências Jurídico-Fiscais e Ciências 

Jurídico-Internacionais e Europeias) e em Lisboa também em 

quatro áreas (Ciências Jurídico-Empresariais, Ciências Jurídico-

Civilísticas, Ciências Jurídico-Criminais e Ciências Jurídico-

Políticas), privilegiando a formação avançada e a investigação 

cientí�ca com os seguintes objetivos fundamentais:

Intensi�car os conhecimentos adquiridos na Licenciatura, 

nomeadamente em temas jurídicos das respetivas áreas

de especialização;

Aprofundar a capacidade de análise cientí�ca;

Adquirir maior destreza na deteção, identi�cação, tratamento 

e solução de problemas jurídicos que permitam reforçar a 

capacidade de trabalho e a independência;

Assegurar um alto nível de quali�cação necessário ao 

competente exercício de atividades jurídicas pro�ssionais, à 

prática de outras atividades de cariz mais amplo e, bem assim, 

ao prosseguimento na via dos estudos para cursos de 

Doutoramento numa sociedade cada vez mais complexa, 

técnica e so�sticada.

|LISBOA  PORTO

2º ciclo

FACULDADE DE DIREITO

Direito
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Economia da Empresa

O Mestrado em Economia da Empresa foi concebido para 

habilitar os licenciados em Economia, Gestão e áreas a�ns 

uma compreensão avançada e especializada da estreita 

relação existente entre as atividades do mundo empresarial e 

o funcionamento e evolução do sector económico, 

procurando, simultaneamente, uma atual e adequada 

perspetiva internacional na medida em que é no contexto dos 

mercados internacionais que a competitividade empresarial e 

económica se a�rma. Desse modo, a sustentabilidade das 

empresas sai plenamente reforçada.

Este ciclo de estudos concretiza ainda um progresso cientí�co 

especializado que garante uma preparação atualizada e de 

elevado nível para o percurso da investigação e para um 

conjunto de atividades pro�ssionais com relevância 

acentuada no mundo contemporâneo. A competitividade 

empresarial e o sistema económico constituem as variáveis 

chave na geração de emprego e rendimento. As unidades 

curriculares do curso contêm a diversidade e a coerência 

inerentes à boa capacitação para as várias vertentes da 

atividade futura de um mestre em Economia da Empresa, e 

com a dissertação culmina o processo académico que deixa 

comprovada a capacidade do mestre para ultrapassar 

processos de grande complexidade e inovação.

LISBOA

2º ciclo

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ECONOMIA E DA EMPRESA

O Mestrado em Engenharia Eletrónica e Informática visa a 

formação avançada e de qualidade de pro�ssionais e 

investigadores em diferentes especialidades da área cientí�ca 

da Eletrónica e da Ciência de Computadores.

Assim, este ciclo de estudos tem como �nalidade a 

prossecução cumulativa dos seguintes objectivos:

Proporcionar um nível aprofundado de conhecimentos na 

área de sistemas e tecnologias de informação bem como na 

área da eletrónica, visando estabelecer a ponte entre o 

controlo de processos e sua gestão;

Proporcionar capacidades para a integração dos sistemas de 

informação na organização, nomeadamente na área da 

engenharia de software, com conhecimento para o 

desenvolvimento de sistemas de informação;

Potenciar capacidades para a prática de investigação, facultando 

a preparação futura necessária para cursos de Doutoramento;

Proporcionar a preparação para um exercício pro�ssional 

competente em domínios de atividade social ou económica 

de natureza multidisciplinar nos planos cientí�co ou técnico 

e, bem assim, capacidade de resposta a exigências constantes 

de inovação e modernização.

V.N. FAMALIC ÃO

2º ciclo

FACULDADE DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

Engenharia Eletrónica
e Informática
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Um dos problemas mais importantes com que se confronta a 

Indústria Portuguesa é a pouca capacidade técnica da 

generalidade das empresas. Como consequência, os produtos 

portugueses revelam, por vezes, de�ciências nos campos do 

design e da qualidade, que lhes reduzem a competitividade 

internacional e, por outro lado, os processos de fabrico são 

afetados pela baixa produtividade e pela falta de controlo de 

qualidade. Ao encarar estes problemas, devem ser 

reconhecidos cinco grandes áreas de carências: Capacidade de 

design de produtos e processos; Informação técnica; 

Disponibilidade de capital para I&D ou aquisição de tecnologia; 

Qualidade dos produtos e normalização; Especialização, a 

todos os níveis, do pessoal técnico e de gestão.

Assim, a Gestão Industrial contribui para redução de perdas 

de capital, poupança de energia, aumento de rentabilidade, 

redução dos custos de produção, melhoria das condições de 

trabalho, melhoria da segurança, aumento de vida dos 

equipamentos, aumento da produção, entre outros.

No nosso País há uma enorme escassez de técnicos com o 

per�l adequado ao desempenho de funções de gestão em 

sistemas com uma componente tecnológica signi�cativa.

A falta de diretores de Engenharia e Gestão Industrial e 

chefes projetistas experimentados é um factor inibidor de 

um maior desenvolvimento da capacidade inovadora das 

empresas portuguesas.

V.N. FAMALIC ÃO

2º ciclo

FACULDADE DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

Engenharia
e Gestão Industrial
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O aumento do número de anos de vida e da longevidade foi 

uma conquista da humanidade.

A população idosa tem vindo a aumentar em todas as 

sociedades, e esta mudança social e demográ�ca fez emergir 

novos desa�os ligados à promoção da qualidade de vida e do 

envelhecimento ativo nesta fase do ciclo de vida.

Estes desa�os impõem que, de forma concertada, as 

instituições universitárias, os pro�ssionais e as empresas 

de economia social ou de mercado, procurem modelos e 

esquemas que: atualizem permanentemente o 

conhecimento sobre o processo de envelhecimento e sobre 

os problemas e necessidades das pessoas idosas; 

promovam a análise crítica e a inovação nas políticas e 

respostas sociais; promovam a re�exão sobre as práticas 

institucionais e pro�ssionais, estudando as boas-práticas e 

as metodologias inovadoras.

O Mestrado em Gerontologia Social do Instituto Superior de 

Serviço Social de Lisboa (ISSSL) contribui, assim, para responder 

a estes desa�os, preparando pro�ssionais de diversas áreas de 

intervenção social com um grau de quali�cação que lhes 

permita perceber, analisar e intervir, de forma concreta, nos 

problemas que se colocam à população idosa.

LISBOA

2º ciclo

INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DE LISBOA

Gerontologia Social
fundado em 1935

Instituto
Superior

de Serviço
Social

de Lisboa
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Gestão

O Mestrado em Gestão com duas áreas de especialização, 

Financeira e Marketing, propicia a possibilidade de uma 

compreensão avançada das áreas relevantes da gestão aos 

licenciados em gestão e em áreas a�ns. As questões da gestão 

decorrem tanto da vida interna das organizações como do 

contexto em que elas se movem tanto a nível dos mercados, 

do sistema económico a nível nacional, europeu e 

internacional. A sustentabilidade das organizações depende 

do processo de adaptação a esse contexto.

Este ciclo de estudos concretiza ainda um progresso 

cientí�co especializado que fornece uma preparação 

atualizada e de elevado nível para o percurso da 

investigação e para um conjunto de atividades pro�ssionais 

com uma relevância acentuada no mundo contemporâneo. 

As várias unidades curriculares do curso permitem o 

aprofundamento das dimensões �nanceiras ou das 

relacionadas com o marketing, garantindo assim uma boa 

capacitação da atividade futura de um mestre em Gestão. 

Com a dissertação culmina o processo académico que deixa 

comprovada a capacidade do mestre para ultrapassar 

processos de grande complexidade e inovação.

| |LISBOA  PORTO  V.N. FAMALIC ÃO
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FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ECONOMIA E DA EMPRESA

Gestão de Recursos Humanos
e Análise Organizacional

O Mestrado organiza-se em duas áreas de especialização: 

Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional.

A evolução do mercado de trabalho exige cada vez mais dos 

seus técnicos/gestores uma formação especializada e, por 

isso, a sua formação especí�ca e pedagógica tende para o 

aprofundamento das respetivas áreas.

Assim, para aproveitar e expandir o capital humano e obter 

vantagem competitiva através das pessoas, é condição 

necessária a existência de gestores de recursos humanos que 

possam ser, eles próprios, fonte de vantagem organizacional.

O maior aprofundamento do saber pro�ssional tornou-se uma 

preocupação permanente, o que levou a reconhecer as 

vantagens de inserir no ensino universitário sectorial 

disciplinas mais densas e com temáticas de atualização 

atenta, em especial no que respeita às áreas e metodologias 

de investigação/ação em gestão de recursos humanos e 

análise organizacional.

A organização desenhada para o ciclo de estudos 

conducentes à atribuição do grau académico de mestre, 

acompanha as metodologias utilizadas em cursos de 

referência, no espaço europeu, com objetivos similares.

LISBOA

2º ciclo

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ECONOMIA E DA EMPRESA
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O Instituto Lusíada de Pós-Graduações (ILPG) foi criado num contexto de reconhecimento 
generalizado da grande relevância que hoje têm os estudos universitários pós-graduados, 
enquanto factor de desenvolvimento.

A actividade do ILPG refere-se a diversos domínios científicos, cabendo uma referência particular 
aos domínios da Arquitectura e Artes, do Direito, da Economia e Gestão, das Engenharias, da 
História, da Matemática, da Psicologia e das Relações Internacionais.
A sua actividade abrange a formação pós-graduada pluridisciplinar, considerando-se a necessidade 
de proporcionar um cruzamento de conhecimentos que têm origens disciplinares diferentes.

Em especial, o ILPG procura sempre em cada caso o desenvolvimento das competências dos seus 
formandos, seja numa perspectiva teórico-científica, seja numa perspectiva prático-profissional ou de 
formação ao longo da vida.

ESPECIALIZAÇÕES

| | |LISBOA    t.: 213 611 604    w.: www.lis.ulusiada.pt    e.: ilpg@lis.ulusiada.pt
| | |PORTO    t.: 225 570 834    w.: www.por.ulusiada.pt    e.: posgrad@por.ulusiada.pt

| | |V.N. FAMALICÃO    t.: 252 309 231    w.: www.fam.ulusiada.pt    e.: paulass@fam.ulusiada.pt
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O Mestrado em Musicoterapia é o único Mestrado nesta área 

existente em Portugal e foi concebido segundo o modelo de 

formação americana. Este Mestrado pretende dotar os seus 

formandos de uma sólida formação académica e prática, 

cujo trabalho se desenvolve ao longo de dois anos letivos 

em contacto estreito com o corpo docente, paralelamente 

ao que acontece na intervenção terapêutica.

O curso está vocacionado para a especialização pro�ssional 

de formandos com Licenciaturas em áreas a�ns da 

Musicoterapia, nomeadamente a Psicologia, Enfermagem, 

Educação Musical e Terapia da Fala, entre outros.

Este curso tem uma componente académica de estudo, 

pesquisa e aprendizagem teórico-prática, uma 

componente de desenvolvimento de competências 

musicais e uma componente experiencial, seguindo a 

�loso�a de formação avançada da Confederação Europeia 

de Musicoterapia, segundo a qual o musicoterapeuta terá 

que desenvolver as suas competências clínicas, musicais e 

de relacionamento interpessoal.

O Mestrado conta com a participação de docentes 

especializados nas áreas da Musicoterapia, Psicologia, Música 

e Improvisação e Etnomusicologia.

LISBOA

2º ciclo

O Mestrado em Psicologia Clínica tem como objetivo dotar 

os estudantes das quali�cações académicas necessárias para 

o exercício da pro�ssão de psicólogo clínico de uma forma 

autónoma.

Os 1º e 2º anos complementam-se na promoção do 

desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício 

da prática pro�ssional da Psicologia Clínica: competências de 

avaliação, de intervenção, de investigação e de integração dos 

contributos emergentes destas dimensões para o 

desenvolvimento pessoal dos próprios psicólogos.

O 1º ano promove uma formação estruturada, ao nível das 

bases cientí�cas da prática pro�ssional, organizada em 5 

Unidades Curriculares em cada Semestre.

O 2º ano inclui o desenvolvimento de um estágio curricular e 

uma dissertação, complementando e consolidando a 

formação recebida no 1º ano com uma componente mais 

experiencial e com um contacto mais próximo das realidades 

em que a prática pro�ssional da Psicologia Clínica é exercida.

O Mestrado em Psicologia Clínica é consistente com o 

Europsy, o documento que reúne as recomendações para a 

formação de psicólogos na Europa, possibilitando o acesso à 

Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).

|LISBOA  PORTO

2º ciclo

Musicoterapia

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO INSTITUTO DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Psicologia Clínica
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No 2º Ciclo de Estudos em Psicologia da Educação, o 1.º ano é 

exclusivamente dedicado à componente curricular e procura 

aprofundar conteúdos especí�cos ligados à área cientí�ca, para 

além de desenvolver metodologias de investigação. Pretende-

se possibilitar o estudo e a re�exão sobre os principais 

paradigmas e as metodologias de investigação psicológica e 

educacional que deverão estar subjacentes à integração dos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem, em contexto, 

necessários à análise global dos fenómenos educativos, desde a 

infância à idade adulta e velhice, permitindo o envolvimento, a 

aprendizagem e o sucesso educativo ao longo do tempo.

No 2.º ano, o estudante realizará um estágio em contexto real 

de trabalho no âmbito da Psicologia da Educação.

Através da prática pro�ssional sob supervisão, promove-se o 

desenvolvimento de competências fundamentais à sua futura 

atividade pro�ssional, designadamente a capacidade de 

integração de aspetos teóricos e práticos da sua própria 

aprendizagem, competências interpessoais, e análise e 

discussão de casos. O estudante realizará igualmente uma 

dissertação no domínio cientí�co da Psicologia da Educação, 

permitindo aplicar conhecimentos cientí�cos relacionados com 

a metodologia de investigação em Psicologia da Educação, 

bem como a articulação entre teoria, investigação e prática.

PORTO

2º ciclo

Psicologia da Educação

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Relações Internacionais

Com a criação de um Mestrado em Relações Internacionais, 

pretendeu a Universidade Lusíada prosseguir um duplo 

objectivo: dar sequência à tarefa que delineou, de 

contribuir para a formação cientí�ca nesta área e que teve 

a sua primeira expressão na criação e funcionamento de 

uma Licenciatura em Relações Internacionais; e colocar ao 

dispor de todos os interessados um programa de formação 

pós-graduada de elevada qualidade.

As alterações que a Sociedade Internacional sofreu na última 

década e cujas consequências são ainda hoje imprevisíveis, 

tornam indispensável uma re�exão sobre a essência dos 

fenómenos que a têm abalado, de modo a contribuir para a 

sua adequada perceção e posterior concetualização.

E porque as Relações Internacionais são uma área do saber 

com ligações profundas a outros domínios cientí�cos, 

houve a preocupação especial de, ao desenhar o plano 

curricular do Mestrado, nele incluir uma vasta gama de 

disciplinas que permitam compreender essa completa e 

global realidade contemporânea.

|LISBOA  PORTO

2º ciclo

FACULDADE DE DIREITO
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A intervenção em Serviço Social realiza-se, hoje, num 

contexto marcado por rápidas e constantes mudanças sociais, 

políticas, cientí�cas e tecnológicas em Portugal, na União 

Europeia e a nível global, que se re�etem nos problemas 

concretos da intervenção social.

O Mestrado em Serviço Social visa a preparação de 

pro�ssionais para estes novos tempos e exigências e, para 

recém-licenciadas(os), constitui um aprofundamento 

essencial dos conhecimentos e competências obtidos na 

Licenciatura, necessários à intervenção pro�ssional.

O resultado apresentado é fruto da experiência do Instituto 

Superior de Serviço Social de Lisboa (ISSSL) na formação de 

assistentes sociais quer ao nível da Licenciatura (a mais antiga 

do país), quer ao nível do Mestrado, o qual se tem vindo a 

lecionar desde 1987, altura em que se iniciou o primeiro curso.

O Mestrado tem uma estrutura curricular assente em diversas 

vertentes estruturantes da formação, a saber:

As questões teóricas e metodológicas na intervenção em 

Serviço Social;

A gestão das organizações sociais;

A intervenção do Estado nas políticas públicas e na promoção 

do bem-estar social;

As questões éticas do Serviço Social.

LISBOA

2º ciclo

Serviço Social*Segurança e Justiça

Os estudos de segurança têm sido alvo de profundas mudanças 

nos últimos anos, em grande parte por razão da mudança do 

paradigma de segurança a que as sociedades se foram 

acostumando durante o longo período da Guerra Fria.

Após esse período, as ameaças, se não mudaram a sua 

natureza, têm-se con�gurado, no entanto, de novas formas, 

surgindo no panorama da segurança internacional conceitos 

como o de "novas guerras" e "novas ameaças transnacionais", 

querendo assim demonstrar-se que existe um processo de 

adaptação do sistema internacional a novas formas de 

insegurança.

O Mestrado agora apresentado pretende, enquanto projeto 

educativo de estudos avançados - direcionado e especializado 

na área cientí�ca mais geral da Ciência Política e da Cidadania 

-, promover, em geral, a quali�cação do potencial humano 

detentor de uma Licenciatura na mesma área cientí�ca ou em 

áreas cientí�cas a�ns e, em particular, dos licenciados afetos 

aos serviços de segurança, incluindo pro�ssionais ligados às 

áreas de Segurança e Defesa, bem como operadores judiciais 

e funcionários da Justiça, sendo orientado por um sistema 

holístico de competências, umas académicas e outras 

teóricas. 

LISBOA

2º ciclo

FACULDADE DE DIREITO INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DE LISBOA

fundado em 1935

Instituto
Superior

de Serviço
Social

de Lisboa

* Em regime de associação
com o Instituto Superior de Ciências Políticas e Segurança Interna
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Arquitetura

O Doutoramento em Arquitetura tem a preocupação com a 

quali�cação de alto nível e a formação cultural, artística, 

tecnológica e cientí�ca dos seus estudantes e propõe, como 

pressupostos essenciais, proporcionar aquela formação na 

área da Arquitetura, de modo a permitir consolidar e 

aprofundar conhecimentos anteriores, ministrados 

designadamente no Mestrado integrado.

São objetivos da aprendizagem desenvolver a capacidade de 

compreensão sistemática no domínio cientí�co na área da 

Arquitetura, bem como analisar criticamente, avaliar e 

sintetizar ideias inovadoras e originais, além da aquisição de 

competências, aptidões e métodos de investigação 

associados a um domínio particular da Arquitetura que 

permitam realizar uma investigação signi�cativa e original, 

respeitando as exigências e padrões de qualidade e 

integridade académicas, alargando as fronteiras do 

conhecimento neste domínio especi�co. 

Importa preparar o aluno desenvolvendo teorias, conceitos e 

estratégias inovadoras ao nível do objeto arquitetónico, da 

cidade, da recuperação e reutilização da arquitetura, da 

intervenção urbana e do Património.

Todo o Plano de estudos do curso, caracterizado por uma 

formação ”em banda larga”, prepara o estudante com as 

ferramentas metodológicas e práticas necessárias à 

investigação. Os Doutorandos deverão estar inseridos no 

Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design.

| |LISBOA  PORTO  V.N. FAMALIC ÃO

3º ciclo

Coordenadores
Prof. Doutor Arqt. Alberto Reais Pinto
Prof. Doutor Carlos Santos

DOUTORAMENTOS   3º ciclo
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*Design

O Doutoramento em Design pretende ministrar quali�cação e 

formação ao mais alto nível na área do Design, permitindo 

consolidar, desenvolver e aprofundar conhecimentos 

anteriores, ministrados designadamente na Licenciatura e 

particularmente no Mestrado. 

São objetivos da aprendizagem desenvolver a capacidade de 

compreensão sistemática no domínio cientí�co na área do 

Design, bem como analisar criticamente, avaliar e sintetizar 

ideias inovadoras e originais, além da aquisição de 

competências, aptidões e métodos de investigação 

associados a um domínio particular do Design que permitam 

realizar uma investigação signi�cativa e original, respeitando 

as exigências e padrões de qualidade e integridade 

académicas, alargando as fronteiras do conhecimento neste 

domínio especí�co. 

Importa preparar os alunos conformando visões de futuro e 

fortalecendo estratégias inovadoras de investigação e 

desenvolvimento com vista à produção de bens e serviços 

transacionáveis, únicos e sustentáveis.

Todo o Plano de estudos do curso, caracterizado por uma 

formação ”em banda larga”, prepara o estudante com as 

ferramentas metodológicas e práticas necessárias à 

investigação. Os Doutorandos deverão estar inseridos no 

Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design.

| |LISBOA  PORTO  V.N. FAMALIC ÃO

3º ciclo

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Coordenador: Prof. Doutor Pedro Silva

A formação doutoral em Direito na Universidade Lusíada 

representa um serviço público vocacionado para o 

desenvolvimento de altas competências de investigação 

cientí�ca no domínio das ciências jurídicas.

A estrutura curricular da formação divide-se em quatro anos. 

O primeiro é constituído pelo Curso Escolar de Doutoramento 

que, em regime de Seminário, integra unidades curriculares 

com programas transversais ao Direito em temáticas atuais da 

ciência jurídica. Obtido o respetivo aproveitamento, o 

doutorando encontra-se habilitado a frequentar os três anos 

seguintes, destinados à preparação, desenvolvimento e 

conclusão da tese.

O Curso de Doutoramento em Direito tem como objetivos:

Aquisição de métodos altamente quali�cados de investigação 

no âmbito das ciências jurídicas;

Desenvolvimento de espírito crítico construtivo na análise 

sistemática do Direito;

Desenvolvimento de competências aptas à produção 

cientí�ca avançada conforme aos padrões de qualidade e 

integridade académicas;

Capacidade de intervenção no discurso da comunidade 

jurídica, direcionando o conhecimento cientí�co e académico 

às necessidades da sociedade.

|LISBOA  PORTO

3º ciclo

FACULDADE DE DIREITO

Direito

Coordenadores
Prof. Doutor José Joaquim Gomes Canotilho
Prof. Doutor Manuel Lopes Porto

* Ciclo de Estudos ministrado em regime de associação
entre a Universidade Lusíada de Lisboa e a Universidade Lusíada - Norte
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As Universidades Lusíada bene�ciaram recentemente da 

acreditação do Programa de Doutoramento em Psicologia 

Aplicada: Saúde e Bem-Estar.

As sociedades estão confrontadas com a necessidade de 

adaptação a uma realidade cuja crescente complexidade 

coloca desa�os signi�cativos em todos os domínios, incluindo 

o da saúde e bem-estar.

A resposta adaptativa a estes desa�os (actuais e os esperados 

para o futuro a curto e médio prazos) requer dos indivíduos, 

grupos, organizações e sociedades recursos, posturas, 

dinâmicas e respostas e�cazes na promoção da saúde e bem-

estar, dispondo de pro�ssionais com competências avançadas 

nesse domínio, em diferentes contextos (clínicos, 

educacionais, organizacionais, comunitários, etc.).

Estes aspectos tornam o Programa de Doutoramento em 

Psicologia Aplicada: Saúde e Bem-Estar uma oferta formativa 

especialmente relevante no momento histórico actual e futuro, 

sendo especi�camente concebida para dar resposta a esta 

necessidade crescente de pro�ssionais altamente quali�cados.
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A intervenção em Serviço Social, seja no campo das políticas 

sociais, na intervenção direta em projetos e organizações 

sociais, na docência e na investigação, realiza-se num 

contexto social marcado por rápidas e constantes mudanças 

sociais, políticas, cientí�cas e tecnológicas.

O programa de Doutoramento em Serviço Social promove a 

consolidação cientí�ca da área disciplinar de Serviço Social no 

âmbito das ciências sociais, através do desenvolvimento da 

investigação e da construção de conhecimento nesta área e, 

neste contexto, está integrado no Centro Lusíada de 

Investigação em Serviço Social e Intervenção Social (CLISSIS).

Os objetivos do 3.º ciclo em Serviço Social implicam um grau 

mais elevado de análise e investigação, traduzido em novas 

perspetivas de abordagem teóricas e metodológicas no 

estudo da realidade e da intervenção social e, 

especi�camente, no campo do Serviço Social.

Procura-se, pois, propiciar os conhecimentos necessários para 

se atingir a carreira cientí�ca universitária, importando, 

porém, que ao Doutoramento deva estar associado o aspeto 

pro�ssional no mercado de trabalho, privado e público, 

nacional e internacional.

LISBOA

3º ciclo

Serviço Social

Coordenador: Prof. Doutor Duarte Gonçalo Rei Vilar

INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DE LISBOA

fundado em 1935

Instituto
Superior

de Serviço
Social

de Lisboa

Psicologia Aplicada:
Saúde e Bem-Estar

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Coordenadores
Prof. Doutor Paulo Alexandre Soares Moreira
Prof.ª Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos

* Ciclo de Estudos ministrado em regime de associação entre
a Universidade Lusíada de Lisboa e a Universidade Lusíada - Norte (Porto)
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A 30 de Junho de 2019 iniciou-se a construção das novas instalações da Universidade Lusíada – Norte (Porto), 

localizadas numa das zonas mais centrais da cidade do Porto, junto do Parque da Cidade e da Fundação Serralves,  

na freguesia de Aldoar.

A conclusão da edi�cação do novo Campus está prevista para o início do ano de 2021, prevendo-se o início da sua 

utilização, em pleno, no ano lectivo de 2021/2022.

Será, sem dúvida, um novo e quali�cado pólo de ensino e investigação cientí�ca de nível superior na cidade do 

Porto e em todo o Norte do País.
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NOVO CAMPUS
UNIVERSIDADE LUSÍADA
NORTE (PORTO)

O Campus da Universidade Lusíada – Norte (Porto) situa-se 
num terreno de 2 hectares onde �cará implantado um 

conjunto de edifícios, concebidos e executados de acordo com 
os mais elevados padrões arquitectónicos e construtivos, com 

�nalidades diversas, dando cobertura ao conjunto
de atividades didáticas, cientí�cas e administrativas 

desenvolvidas na Universidade.
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