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Destinatários
O curso destina-se a licenciados em qualquer área 

compatível que desejem adquirir competências 

relativas aos estudos de segurança e estudos 

estratégicos ou atualizar os seus conhecimentos e 

explorar novas perspetivas, face às atuais 

teorizações e temáticas.

Entre os potenciais destinatários desta 

pós-graduação destacam-se aqueles que têm 

responsabilidades nas áreas das informações e 

segurança, em particular, elementos das forças e 

serviços de segurança, militares, gestores que 

trabalham em áreas de suporte à tomada de decisão 

e competitive intelligence, técnicos de ONG’s, outros 

técnicos da administração pública com 

responsabilidade ao nível da gestão de informação.

Objetivos
Este curso tem como objetivos principais:

Obtenção de capacidades de compreensão sobre 

as diversas fases do ciclo de produção de 

Informações;

Compreensão, análise e investigação do(s) 

processo(s) de Globalização;

Promoção de conhecimento de inteligência e 

recolha de informações e técnicas de análise de 

dados;

Promoção de capacidades de apoio à decisão 

potenciadas pela utilização de processos de 

gestão do conhecimento, Inteligência Competitiva 

e de Negócio;

Compreensão do papel da inteligência estratégica 

no apoio à tomada de decisão.

Numa sociedade em que os estudos de segurança e defesa se alargam a novas dimensões sociais e 

económicas em contextos internacionais complexos, esta Pós-Graduação debruça-se sobre os instrumentos 

de análise e as metodologias necessárias para avaliar, gerir e tomar decisões neste domínio. 

Este curso vem assim responder aos desafios impostos pelo novo enquadramento da segurança internacional e 

da defesa, e pelos desafios da globalização que configuram as relações de poderes mundiais, nos quais os 

processos de decisão estratégica e o enquadramento da segurança e das informações devem ser equacionados.
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Plano de Estudos
O plano de estudos deste curso é composto por 8 unidades curriculares obrigatórias, num total de 60 ECTS.

CoordenaçãoUnidades Curriculares (UC) ECTS

7,5

7,5

Serviços de Informações e Regimes Políticos
Vasco Rato, Paula Esperança e Paula Morais

7,5

7,5Social Network Intelligence
Guilherme Victorino e Tiago Humberto Oliveira

SEMESTRE PRIMAVERA

CoordenaçãoUnidades Curriculares (UC) ECTS

7,5

7,5

Dinâmicas Regionais de Segurança e Defesa
Luís Cunha

Inteligência Económica e Competitiva
Luís Madureira

Metodologia e Técnicas de Análise e de Prospetiva
Félix Ribeiro

7,5

7,5Técnicas Analíticas Estruturadas para Análise de Informações
Paula Esperança

SEMESTRE OUTONO

Cibersegurança
João Barbas e Marco Reis

Globalização e Riscos de Segurança
Teresa Rodrigues
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Contactos
Caso pretenda obter mais informações sobre este curso, 

poderá contactar com qualquer elemento da equipa:

Coordenador da Pós-Graduação
Guilherme Victorino
gmvictorino@novaims.unl.pt 

Coordenadora da Pós-Graduação
Teresa Rodrigues
trodrigues@novaims.unl.pt 

Admissions O�ce
admissions@novaims.unl.pt

Gestão de Informações
e Segurança

Coordenadores do Curso
Professor Guilherme Victorino

Professora Doutora Teresa Rodrigues

Calendário e Horário Escolar
O curso inicia-se com um seminário e tem a duração de 2 

semestres letivos. As aulas começam em fevereiro e 

terminam em dezembro, e funcionam à 6ª feira (18h30 – 

22h30) e ao sábado (9h-13h).

Corpo Docente
O curso conta com um corpo docente composto por 

académicos de prestígio internacional e por reputados 

profissionais, de forma a garantir uma formação 

cientificamente suportada, de elevado pendor aplicado.

Condições de Candidatura
As condições para efetuar a candidatura são:

Licenciatura em área compatível;

Análise ao currículo académico e profissional do 

candidato;

Realização de uma entrevista com o Júri de Admissões.
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Como chegar à NOVA IMS
Carris
701, 713, 716, 726, 742, 746, 756, 758, 770

Metro 
São Sebastião (Linha Azul e Linha Vermelha)
Praça de Espanha (Linha Azul)

Coordenadas GPS
38.732462  |  -9.159921

Campus de Campolide, 1070-312 Lisboa
Tel: +351 213 828 610  |  Fax: +351 213 828 611

Acreditações e Certificações da NOVA IMS
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