Mestrado

Economia
e Políticas
Públicas

em

Open minds
for a better world

Localizado no centro de Lisboa, o
ISEG tem uma longa tradição e
experiência no ensino da Economia.
O Mestrado em Economia e
Políticas Públicas foi criado no ano
lectivo 2007-08,tendo um corpo
docente especializado e reconhecido
nacional e internacionalmente em
vários domínios de políticas públicas
cobrindo áreas tão diversas como a
educação, a saúde, as desigualdades
sociais, o ambiente, o
desenvolvimento do território, as
políticas urbanas, as finanças
públicas (da administração central e
local).

5 razões para escolher
o Mestrado em
Economia e

Políticas Públicas

“O Mestrado em Economia e
Políticas Públicas (MEPP) foi
uma experiência única e muito
além do previsto em seu plano
curricular. O conhecimento que
adquiri no ISEG nas áreas de economia
pública e métodos quantitativos é
fundamental na interpretação de
evidências empíricas e tomada de
decisão no ambiente profissional.”

@ISEG Lisbon

VANESSA SANTOS MELLO
Economista
ERSE
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Este curso ajuda a
desenvolver uma cultura de
exigência, rigor e qualidade,
tornando-se um factor
diferenciador e de criação e
consolidação de
conhecimentos.

Os alunos são provenientes
de diferentes formações e
instituições de ensino, o que
promove a diversidade e
potencia o networking.

Destina-se a proporcionar
uma formação pós-graduada
a todos os licenciados em
Economia, ou outras
licenciaturas consideradas
relevantes (Engenharia,
Gestão, Administração
Pública, Direito), que
pretendam continuar a sua
preparação académica com
vista a realizar atividade
profissional em áreas de
política pública.
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Poderá ser finalizado através
da elaboração de uma
dissertação, da elaboração de
um projeto para uma
instituição (pública ou não
lucrativa) de que resultará um
trabalho de projeto ou da
realização de um relatório de
estágio com uma empresa ou
instituição.
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Proporciona aos licenciados
que, exercendo funções
técnicas em áreas da política
pública, pretendam
aprofundar a sua formação
teórica, atualizar os seus
conhecimentos técnicos
nestas áreas e contactar com
abordagens recentes que
vêm surgindo, a nível
académico e técnico, para
analisar as políticas públicas.

study
plan
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Demografia

Desigualdades, Exclusão
Social e Políticas Sociais

Optativa III

Instituições Sem Fins
Lucrativos

Seminário de Investigação

Economia, Instituições e
Desenvolvimento
Métodos Quantitativos
Aplicados

Opção A

Economia Pública

Optativa I

Política Económica

Trabalho Final de Mestrado
(Dissertação/Estágio/Projecto)

Optativa I e II
Economia da Educação
Economia da Saúde
Governação e Parcerias
Público-Privado

Trabalho Final de Mestrado
(Dissertação/Estágio/Projecto)

Optativa II
Desigualdades, Exclusão
Social e Políticas Sociais
Opção B

4
ano 2 · semestre 2

Política Social

Optativa IV

Finanças Públicas: Estado e
Autarquias Locais
Regulação, Concorrência e
Tarifação
Optativa I
Optativa II

Optativa III e IV
Economia e Tecnologias da
Informação na Gestão
Desenvolvimento Sustentável:
Recursos Naturais e Políticas de
Cidades
Public Finance in the Economic
and Monetary Union

key
facts
INÍCIO:
Setembro
HORÁRIO:
Pós-Laboral
DURAÇÃO:
3 Semestres de Aulas
1 Semestre de Trabalho Final de Mestrado
LÍNGUA
Português
PROPINAS:
Alunos da UE: €4950
Aluno fora da UE: €6400
Coordenadores:
Carlos Farinha Rodrigues
Paulo Trigo Pereira
Elsa Fontainha
RANKING:

Classificado nº 21 – Top 200 Best Masters
in Public Administration/Management in
Western Europe

10 razões para
estudar no ISEG
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O ISEG faz parte da
Universidade de Lisboa, uma
universidade líder de acordo
com o ranking de Xangai
(ARWU).

O ISEG pertence ao UNITE! University Network for
Innovation, Technology and
Engineering - uma rede que
visa promover a cooperação
entre instituições de ensino
superior na Europa.

O ISEG está localizado no
coração de Lisboa, uma
cidade europeia luminosa,
vibrante, multicultural e
cosmopolita.
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Os estudantes do ISEG têm
uma elevada taxa de
Empregabilidade.

O ISEG possui Centros de
Investigação de Alta
Qualidade.
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O ISEG está comprometido
com os United Nation's
Sustainable Development
Goals SDG’s para 2030.

Os estudantes do ISEG
beneficiam de um ambiente
Open Minded, com muitas
oportunidades de interagir
com os seus colegas e
professores.
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O ISEG possui uma grande e
diversificada rede de Alumni.

08
Os alunos e professores do
ISEG são regularmente
premiados, como por
exemplo, melhor Case Study,
melhor dissertação de
mestrado ou distinções em
projetos e concursos
internacionais.

ACREDITAÇÕES INTERNACIONAIS E PROTOCOLOS:

MEMBRO:

Inscrições:
www.iseg.ulisboa.pt/cursos/epp
masters@iseg.ulisboa.pt
(+351) 213 925 900
ISEG
Rua das Francesinhas
1200-675 Lisboa · Portugal

O ISEG é acreditado pela
AACSB, apenas 5% das
escolas de negócios do
mundo possuem esta
acreditação.

