3º CURSO DE ANÁLISE ESTRATÉGICA, GEOECONOMIA E PROSPETIVA
1. APRESENTAÇÃO DO CURSO:
a) O curso de ANÁLISE ESTRATÉGICA, GEOECONOMIA E PROSPECTIVA, organizado pelo Instituto da
Defesa Nacional, tem a natureza de um curso de estudos avançados, visando o desenvolvimento
de competências associadas à criação, antecipação e gestão da mudança num mundo globalizado
e tecnológico, não menos isento de riscos e ameaças.
b) É frequentado por auditores, aos quais é proporcionado:
 Um espaço de informação e reflexão passível de desenvolver capacidades em antecipar e
gerir a mudança numa série de domínios (científico, tecnológico, económico, político, social
e de segurança e defesa) à escala individual e organizacional;
 A aquisição de competências em técnicas básicas de elaboração de cenários e prospetiva;
 O intercâmbio de ideias decorrente da diversidade de formação académica e experiência
profissional dos participantes.
2. DESCRIÇÃO DO CURSO:
a) As palestras, debates e trabalhos práticos que fazem parte do curso de ANÁLISE ESTRATÉGICA,
GEOECONOMIA E PROSPECTIVA, abordam os seguintes vetores analíticos gerais de acordo com
a metodologia escolhida por cada conferencista e docente:
 Futuros alternativos, análise comparativa, competitive intelligence;
 Elaboração de cenários, planeamento e prospetiva estratégica;
 Extrapolação de tendências, curvas de aprendizagem e descontinuidades;
 Wildcards;
 Análise de segurança e defesa, relações internacionais, ciência e tecnologia;
 Demografia.
3. OBJECTIVOS DO CURSO:
a) Desenvolver competências em antecipar e gerir a mudança numa série de domínios (científico,
tecnológico, económico, político, social e de segurança e defesa) à escala individual e
organizacional.
b) Desenvolver e aperfeiçoar técnicas básicas de elaboração de cenários e prospetiva.
4. DESTINATÁRIOS DO CURSO:
O curso destina-se a um público diversificado incluindo:
a) Quadros do Ministério da Defesa Nacional, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do
Ministério da Administração Interna.
b) Elementos da carreira diplomática.
c) Oficiais das Forças Armadas e das Forças e Serviços de Segurança.
d) Empresários.
e) Docentes universitários.
f) Jornalistas.
g) Estudantes universitários das áreas de Ciência Política, Relações Internacionais, Economia e
Gestão habilitados, no mínimo, com o grau de licenciado.
5. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DO CURSO:
a) A admissão ao curso contempla requisitos gerais e critérios especiais de admissão.
b) Os requisitos gerais são:
 Ser titular de licenciatura ou grau superior, sem prejuízo de, por decisão da Direção do IDN,
serem admitidos candidatos cujo perfil profissional dê garantias de habilitação suficiente para
a sua frequência;
 Desempenho de funções para as quais os objetivos do curso sejam considerados de elevado
interesse;
 Quadros com elevado potencial de desenvolvimento.
 Estudantes universitários na área da ciência política, relações internacionais, economia e
gestão;
c) Os critérios especiais são definidos anualmente pelo Diretor do IDN.
d) Os candidatos são selecionados por uma Comissão de Seleção nomeada anualmente pelo Diretor
do IDN, que possui voto de qualidade;
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e)

f)

A lista dos candidatos apurada para a frequência do curso é elaborada por ordenamento
descendente e inclui um número de suplentes, que passam a efetivos por desistência de
candidatos efetivos, desde que esta ocorra até ao dia 04 de outubro de 2017.
O IDN informa os candidatos admitidos com a antecedência de 15 dias consecutivos face ao início
do Curso.

6. NÚMERO DE VAGAS DO CURSO:
A realização do curso depende da aceitação de um número mínimo de 15 auditores e no máximo de
32 auditores, podendo ser alargado por decisão da Direção.
7. DOCUMENTOS A ENTREGAR PELOS CANDIDATOS AO CURSO:
a) O período de candidaturas individuais para o Curso de ANÁLISE ESTRATÉGICA, GEOECONOMIA E
PROSPECTIVA decorre entre 19 de junho e 15 de setembro de 2017.
b) As candidaturas individuais são formalizadas através da apresentação, dentro do período de
candidaturas definido, dos seguintes documentos:
 Ficha de síntese curricular devidamente preenchida;
 Curriculum Vitae;
 Uma fotografia tipo passe, atual e a cores;
 Cópia de certificado de habilitações.
c) As candidaturas só serão consideradas, se incluírem todos os documentos indicados e enviados
obrigatoriamente por via eletrónica.
d) Os candidatos serão informados sobre a sua admissão à frequência do curso por e-mail até 29
de setembro de 2017.
8. PROPINAS DO CURSO:
a) A frequência do curso implica o pagamento de uma propina de 400 euros. Os candidatos terão
uma semana a partir do momento em que forem informados por e-mail da sua admissão ao
curso, para procederem ao pagamento da propina por transferência bancária, devendo todas
estarem regularizadas até 06 de outubro de 2017.
b) O não pagamento da propina dentro do prazo estipulado implica a eliminação da frequência do
mesmo e a sua substituição pelo primeiro suplente da lista de candidatos.
9. HORÁRIO E PLANO CURRICULAR DO CURSO:
a) O curso de ANÁLISE ESTRATÉGICA, GEOECONOMIA E PROSPECTIVA inicia-se no dia 19 de Outubro
de 2017 às 15h30 e decorre uma vez por semana (às quintas-feiras entre as 16h00 e as 20h00)
no auditório 3.
b) O curso está organizado em 28 módulos de 2 horas cada, ministrados segundo um modelo de
palestras (90 minutos) e de debate subsequente (30 minutos).
c) O curso é frequentado em regime de tempo parcial, sendo obrigatória a participação dos
auditores.
d) A ausência, ainda que justificada, a mais do que 6 módulos (inclusive), implica a não emissão de
um certificado de frequência do curso.
10. CALENDÁRIO:
Abertura
do
Concurso/Inscrições
19 de junho a 15 de
setembro de 2017

Informação
aos
candidatos admitidos
21 de setembro a 29 de
setembro

Regularização das propinas
pelos candidatos admitidos
02 de outubro a 06 de
outubro

Início do Curso
19 de outubro

11. CONTACTOS:
Informações e inscrições podem ser obtidas e enviadas para o seguinte endereço:
Instituto da Defesa Nacional
Núcleo de Planeamento
Calçada das Necessidades, nº 5 - 1399-017 Lisboa
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Telefone. 213804283 / 213924643 / 44 / 45
E-mail: idn.planeamento@defesa.pt

12. PROGRAMA:
Denominação do Módulo
Sessão de abertura
1 – Relações Internacionais
2 - Estratégia

3 – Geoeconomia e Tecnologia: As
Grandes vagas de Inovação na Economia
Mundial
4 – A Globalização: Quatro Décadas (de
1971 ao Presente)

5 - Do Presente ao Horizonte de 2030

Subtemas
O Atual Sistema e Ordem Internacional: Tendências
Evolutivas
Teoria da Estratégia
O Conceito Estratégico de Defesa Nacional
Movimentos Estratégicos para Obter Vantagem
Competitiva Empresarial
Classificação de Inovações de Rutura, por Funções
Grandes Vagas de Inovação: da Revolução Industrial à
Revolução Digital
Inovações na Arte da Guerra desde a Revolução Industrial
Globalização: Origem, Atores e Estrutura de Fluxos
Globalização e Ciclos de Crises Financeiras
Globalização e Ciclos de Crises Financeiras (Uma Outra
Visão)
Prospetiva: O que é, Para que Serve e que Ferramentas
Utiliza
Tendências Económicas, Tecnológicas e Sociais de Longo
Prazo
Proliferação de Armamento
Drones
Impressoras 3D
Nanotecnologia
Demografia
Cibersegurança
Energia
Atores Principais, Competição e Rivalidade: Geopolítica,
Estratégia e Geoeconomia
Construção de Cenários Evolutivos e Alternativos para o
Horizonte 2030 pelos grupos
4 grupos

6 - Apresentação e Discussão dos
Trabalhos de Grupo
Sessão de encerramento e entrega de certificados
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