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Destinatários e Objetivos 

A Pós-Graduação em Estudos Estratégicos e de Segurança 
destina-se a candidatos com potencial para o desempenho de 
funções de direção ou de assessoria técnica nas estruturas 
públicas do Estado, nas empresas, em organismos privados e 
no quadro da sociedade civil, bem como em organizações 
governamentais, não governamentais, intergovernamentais e 
internacionais. 

Os candidatos devem ser licenciados nas áreas das Ciências 
Sociais e Humanas, titulares de Grau do 1ºCiclo ou habilitação 
equivalente, legalmente reconhecida obtida em Portugal ou no 
estrangeiro.

A Pós-Graduação visa fomentar o conhecimento científico e 
proporcionar instrumentos de análise e metodologias 
necessários para avaliar, gerir e tomar decisões, face a 
problemas concretos decorrentes dos desafios impostos pelo 
novo enquadramento da segurança internacional e da defesa, 
pela cooperação internacional, pela globalização, pelo contexto 
geopolítico e geoestratégico em que se configuram as relações 
de poderes mundiais, nos quais os processos de decisão 
estratégica e o enquadramento da segurança e defesa nacional 
devem ser equacionados. 

A Pós-Graduação desenvolverá uma ligação estreita com 
entidades nacionais e estrangeiras, nomeadamente com outras 
entidades de ensino e think tanks vocacionados para as 
temáticas em estudo.

O Curso inclui a assistência a ciclos de conferências, 
seminários e colóquios nacionais e internacionais sobre 
temáticas relacionadas com o tema da Pós-Graduação.

Seleção dos candidatos

A seleção dos candidatos será feita pela Coordenação da  
Pós-Graduação e obedece aos seguintes critérios:

1 - Análise curricular;

2 - Aferição da experiência profissional e exercício de 
atividade profissional presente, caso se aplique; 

3 - Entrevista quando necessário.

Horário e local de funcionamento
O curso funcionará à 4ª, 5ª e 6ª feira em horário pós-laboral. Serão 
utilizadas as instalações da FCSH e do IDN.

Duração do Curso

A Pós-Graduação terá a duração de dois semestres. É aceite a 
inscrição em módulos individuais ou conjuntos de módulos. 

A conclusão com aprovação do curso (60 ECTS) confere um 
diploma de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos e de 
Segurança.

A Pós-Graduação terá a duração de dois semestres. A conclusão 
com aprovação do curso (60 ECTS) confere um diploma de Pós- 
Graduação em Estudos Estratégicos e de Segurança. Aos alunos 
que frequentem e concluam a PGEES e entendam prosseguir os 
seus Estudos a nível do 2º Ciclo em Ciência Política e Relações 
Internacionais na FCSH/NOVA será assegurada a creditação 
parcial à parte da Componente Letiva (1º ano curricular) do 
mesmo.

Propinas
A inscrição na totalidade dos módulos do curso de Pós-
Graduação implica o pagamento de uma propina de 1000 Euros.

Avaliação

1. A avaliação de conhecimentos tem carácter individual resultando 
da aferição global da capacidade de escrita, debate e exposição, bem 
como avaliação da capacidade de investigação, de pesquisa 
bibliográfica e análise crítica dos temas abordados.

2. A avaliação será feita separadamente para cada uma das unidades 
curriculares do Curso e o resultado da avaliação será expresso na 
escala numérica de 0 a 20 valores.

3. Considera-se aprovado numa unidade curricular o aluno cuja 
média das classificações nas provas mencionadas no ponto anterior 
seja igual ou superior a 10 valores.

4. A classificação do curso será a média aritmética.

Organização Curricular

O Curso é constituído por três disciplinas de 10 ECTS lecionadas no 
1º semestre e três disciplinas de 10 ECTS lecionados no 2º semestre. 
A conclusão com aprovação do curso (60 ECTS) confere um diploma 
de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos e de Segurança.

O Curso é constituído por três unidades curriculares de caráter 
teórico-prático (1º semestre), a que correspondem 30 ECTS, e três 
unidades curriculares de caráter teórico-prático (2º semestre), de 
entre as quais uma é unidade curricular de opção condicionada 
correspondendo a um total de 30 ECTS. 

As competências adquiridas em cada unidade serão aplicadas em 
trabalhos de investigação e sujeitos a avaliação individual. 
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