Mestrado

Desenvolvimento
e Cooperação
Internacional
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 Desenvolvimento e
Cooperação Internacional (MDCI)
tem por principal objectivo dotar os
novos mestres de competências
adicionais às adquiridas na
licenciatura, que lhes permitam uma
elevada empregabilidade como
dirigentes, quadros e técnicos
superiores de empresas públicas e
privadas, organizações ligadas à
cooperação internacional.

7 razões para escolher
o Mestrado em

Desenvolvimento
e Cooperação
Internacional

“O Mestrado proporciona uma
visão geral dos principais
acontecimentos políticos, económicos e
sociais da atualidade, para além de uma
visão crítica sobre as questões e desafios à
volta da Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento (CID). À medida em que
avançamos e aprofundamos nos diversos
temas, aprimoramos a nossa capacidade
analítica e a nossa criatividade para
contornar estes desafios impostos. O MDCI
do ISEG foi uma excelente escolha que me
proporcionou oportunidades de contacto
com os interlocutores da CID em Portugal.”
GABRIEL MEDEIROS
SDG Project Officer

@ISEG Lisbon

ISEG Lisbon
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Estimula a reflexão sobre os
grandes desafios globais do
desenvolvimento
sustentável, desigualdades,
liberdades, solidariedade,
justiça social e paz.

Primeiro mestrado em
Portugal na área dos Estudos
de Desenvolvimento e da
Cooperação Internacional,
lançado em 1993. Faz parte da
aposta forte do ISEG nesta
área em todos os seus níveis
de ensino: licenciatura,
mestrado e doutoramento.

Oferece um conjunto de
competências teóricas e
metodológicas que ajuda os
estudantes a olharem
criticamente para o
desenvolvimento e
cooperação internacional e a
explorar potenciais soluções
transformadoras para os
grandes desafios globais.
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Ajudou a formar a primeira
geração de agentes na área
do desenvolvimento e
cooperação internacional em
Portugal e outros países de
língua oficial portuguesa que
hoje desempenham funções
no setor público, privado, nas
universidades e centros de
investigação, organizações
não-governamentais e
fundações.
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O mestrado funciona em
ligação com o Centro de
Estudos sobre
Desenvolvimento e África
(CEsA) e o Centro de
Investigação em Sociologia
Económica e das
Organizações (SOCIUS) do
ISEG.
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Este programa promove uma
cultura de exigência, rigor e
qualidade junto de um corpo
estudantil diversificado
proveniente de diferentes
campos de estudo, países e
instituições de ensino.
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Desenvolve parcerias com
vários atores públicos e
privados, nacionais e
internacionais, na área do
desenvolvimento e
cooperação internacional
destinadas a reforçar e
manter o ISEG como a
Universidade portuguesa de
referência nesta área.
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plan
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Ciências Sociais e
Desenvolvimento

Globalização e
Desenvolvimento: Fluxos,
Instituições e Atores

Optativa I

Instituições e
Desenvolvimento

Optativa III

Cooperação Internacional
para Desenvolvimento
Demografia
Economia e Política do
Desenvolvimento

4
ano 2 · semestre 2

Meio-Ambiente e Recursos
Naturais

Trabalho Final de Mestrado
(Seminário)

Métodos de Investigação
Aplicados ao
Desenvolvimento

Optativa I, II, II
«Espaço Lusófono» Paradigmas,
Trajetórias e Identidades
A Nova Ordem Económica Asiática
(NOEA): Instituições, Actores e
Políticas de Desenvolvimento
Economia Africana

Trabalho Final de Mestrado

Optativa II

Economias Emergentes
Elaboração, Execução e Avaliação de
Projetos de Desenvolvimento
Ética em Economia e Negócios
Internacionais
Europa Global: Diplomacia, Comércio
e Segurança num Mundo Multipolar
Género e Cidadania
Sistema Financeiro Internacional
Cidades e Desenvolvimento
Sustentável

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: €5900
Coordenadores:
Manuel Coelho
Sara Falcão Casaca
Luis Mah

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.

09

10

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.

Inscrições:
www.iseg.ulisboa.pt/cursos/dci
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.

