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Catarina Sampaio Rolim1
Membro Associado do Observatório Político
Cinquenta working papers e onze cursos depois, a cultura do Observatório
Político está cada vez mais rica, mantendo-se fiel aos princípios de inovação
em investigação académica, e formação especializada de qualidade. É objectivo
deste 50º Working Paper divulgar o trabalho desenvolvido nos Cursos de
Formação Avançada, cujo balanço positivo é prova da relação intrínseca com
este resultado de excelência.

A formação em áreas-chave do saber em Ciência Política e Relações
Internacionais está subjacente aos objectivos do Observatório Político desde a
sua criação. Da Diplomacia à Gestão Autárquica, passando pela Comunicação,
Segurança, Política e Direitos Humanos, o OP organizou até ao momento onze
Cursos de Formação Avançada. Estes cursos destinam-se não só aos seus
membros associados como a todos os profissionais e estudantes de várias
áreas interessados em aprofundar os seus conhecimentos, tendo à disposição
um conjunto de especialistas cuja qualidade de ensino é garantia do sucesso de
todas as primeiras e renovadas edições dos cursos.
As temáticas desenvolvidas nos Cursos de Formação Avançada organizados
pelo Observatório Político inserem-se na lógica do Projecto Geral de
Investigação da associação, que se apoia em três eixos principais: Teoria
Política, Processos Políticos, e Segurança e Estratégia. Num total de 30 horas
entre sessões teóricas e práticas, o conjunto de docentes convidados para cada
curso proporciona aos alunos uma especialização ímpar, fruto das inúmeras
parcerias alcançadas pelo Observatório Político. A atribuição, no final, de um
Diploma de Frequência no Curso de Formação Avançada ilustra a relevância da
aposta na educação especializada, a procura pelo ensino deste tipo de
temáticas de forma sistemática, e a oferta do Observatório Político em resposta
a este desafio, articulando esforços duradouros na aprendizagem em Ciência
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Política, Relações Internacionais e áreas subjacentes, e na investigação em rede
nas Ciências Sociais em geral.
Entre primeiras, segundas e terceiras edições, é objectivo deste Working Paper
dar a conhecer os cursos proporcionados pelo Observatório Político, num
momento que exalta simultaneamente a publicação, em documento digital, de
um total de 50 trabalhos académicos, fruto dos estudos de investigadores
integrados e outros membros associados. Este 50º texto de carácter work in
progress celebra a promoção da produção científica como objectivo do
Observatório Político, ao mesmo tempo que divulga o seu projecto de formação
avançada, cujo balanço positivo é prova da relação intrínseca com este
resultado de excelência.
Na tabela seguinte, estão reunidos todos os Cursos de Formação Avançada
leccionados até agora, organizados por Eixos de Investigação, bem como a
coordenação científica e executiva, e ainda as instituições parceiras/ apoios.

2

working paper #50
dezembro/2014

Eixo de
Investigação

Teoria
Política

Curso
Direitos
Humanos entre
princípios e
práticas
2013
Introdução à
Política
2013
Organização e
Comunicação
Institucional
I Edição
2012
Diplomacia na
América Latina
I Edição
2012

Processos
Políticos

Segurança e
Estratégia

Diplomacia na
América Latina
II Edição
2014

Coordenação
Científica/ Executiva
Doutora Maria João
Cabrita/ Mestre Jorge
Botelho Moniz
Prof. Doutora Cristina
Montalvão Sarmento/
Mestre Patrícia Oliveira
Prof. Doutor Carlos
Leone/ Mestre Eduardo
Pereira Correia
Prof. Doutora Cristina
Montalvão Sarmento/
Mestre Raquel dos
Santos Duque

Prof. Doutora Cristina
Montalvão Sarmento/
Mestre Marta Ceia

Instituições parceiras/
Apoios
Sociedade de Geografia de
Lisboa; Grupo de Teoria
Política da Universidade do
Minho
Observatório Político
Instituto Politécnico de Beja;
Centro de Literaturas e
Culturas Lusófonas e
Europeias da Universidade de
Lisboa
Casa da América Latina;
Centro de Literaturas e
Culturas Lusófonas e
Europeias da Universidade de
Lisboa
Casa da América Latina;
Instituto para a Promoção da
América Latina;
Centro Lusíada de
Investigação em Política
Internacional e Segurança

Democracia e
Gestão
Autárquica
2014

Prof. Doutora Cristina
Montalvão Sarmento e
Mestre Bruno
Bernardes/ Dr. João
Mártires e Dra. Ana
Sofia Santos

Câmara Municipal de Lisboa;
Freguesia do Lumiar; Fórum
para a competitividade

Segurança e
Defesa
I Edição
2012

Prof. Doutora
Cristina Montalvão
Sarmento/ Intendente
Manuel Antunes Dias
Mestre Raquel Duque

Instituto Português de
Relações Internacionais e
Segurança; Centro de
Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias da
Universidade de Lisboa

Comunicação
Política e
Estratégia
II Edição
2013
Crise e
Segurança
II Edição
2013
Comunicação
Crise e
Segurança
III Edição
2014/15

Professora Doutora
Cristina Montalvão
Sarmento/ Mestre
Marta Ceia

SEDES Associação para o
Desenvolvimento Económico e
Social; Centro de Investigação
em Artes e Comunicação

Prof. Doutor Luís Elias/
Dr. João Mártires

Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna

Prof. Doutor
(Intendente) Luís Elias/
Mestre Marta Ceia

Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna;
RTP
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I – CURSOS NA ÁREA DA TEORIA POLÍTICA
Direitos Humanos: entre princípios e práticas
Este curso de formação avançada teve por objectivo facultar competências
científicas no âmbito dos princípios e das práticas em torno dos Direitos
Humanos, pela exposição de temas contemporâneos inquietantes e objecto de
análise de debates transdisciplinares, transculturais, religiosos e seculares. Ao
longo das últimas seis décadas, especialmente após a promulgação
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e da sua crescente
subscrição pelos Estados soberanos, a noção de direitos humanos e a exigência
de respeito pelos mesmos alcançaram um relevo ímpar nos discursos ético,
jurídico, político e das relações internacionais. Mas a cada dia amplia-se o
abismo entre os princípios morais orientadores da vida humana – ilustrados
pelos direitos humanos – e as práticas políticas – especialmente quando estas
lidam com diferenças étnicas, culturais e religiosas. Se o apreço aos direitos
humanos, enfatizando o valor da vida de qualquer ser humano, constitui o
abrigo dos indivíduos face aos abusos de poder (social, político, económico,
etc.) que ceifam as suas liberdades; na prática é, frequentemente,
instrumentalizada em benefício de elites e grupos, nacionais e internacionais.
De outro modo, como se explica que problemas como os da pobreza, da
escassez de cuidados de saúde, do trabalho infantil, da desigualdade entre
géneros, do genocídio, da tortura, do deficit de liberdades e de democracia, da
guerra, da poluição, etc., persistam no mundo?
Estas e outras questões conduziram o curso que teve como destinatários todos
os interessados por temáticas relacionadas com os direitos humanos e que
pretendam, neste âmbito, ampliar o seu conhecimento – estudantes
universitários de Filosofia, Ciência Política, Relações Internacionais, Sociologia,
Direito, Comunicação Social, História, etc.; membros/trabalhadores de
organizações (governamentais e não-governamentais) tutelares dos direitos
humanos, juristas, comunicação social.
Introdução à Política
Este curso intensivo procurou fornecer os instrumentos metodológicos e
analíticos essenciais aos alunos que pretendessem iniciar os seus mestrados e
doutoramentos em Ciência Política. Esta formação intensiva dividiu-se em três
módulos de introdução ao carácter científico da análise política, do estudo do
poder e da evolução da história do Estado, passando pelos desafios à
participação e movimentos de contestação em redes de internacionalização do
poder, que obrigam a um olhar final sobre as novas estratégias de comunicação
e paradigmas securitários. O curso destinou-se a dar formação profissional e
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competências científicas relevantes para o exercício de funções nas áreas da
ciência política em instituições diversas sejam empresariais ou políticas,
públicas e privadas, nacionais ou internacionais. Destinou-se também ao
público interessado por temas relacionados com as noções fundamentais da
ciência política, nomeadamente estudantes de ciências sociais, estudantes de
outras áreas diversas das ciências sociais que queiram obter um primeiro
contacto com os estudos políticos – ciência política e política internacional –
sejam eles profissionais da política, assessores, jornalistas, bem como
profissionais oriundos de gabinetes políticos e instituições, tais como
multinacionais, fundações, embaixadas, institutos ou outros congéneres.
II – CURSOS NA ÁREA DOS PROCESSOS POLÍTICOS
Organização e Comunicação Institucional
O curso visou dar formação profissional relevante para o exercício de funções
em gabinetes políticos e/ou em sectores profissionais semelhantes. Pretendeu
fornecer competências científicas e profissionais. Teve como destinatários
todos os interessados por temáticas relacionadas com a organização e
comunicação
institucional,
nomeadamente
estudantes
académicos,
profissionais da comunicação e da política, assessores, jornalistas, bem como
de sectores profissionais em que as competências de trabalho dos gabinetes
políticos sejam pertinentes (multinacionais, fundações, embaixadas, institutos,
etc.). Este curso, o primeiro Curso de Formação Avançada do OP, foi já
renovado em duas edições, nas quais a comunicação se alia à segurança e, por
isso, a respectiva descrição detalhada encontra-se adiante.
Diplomacia na América Latina
O curso forneceu competências científicas e profissionais no âmbito da
diplomacia, permitindo a compreensão e discussão dos desafios a que a
diplomacia está submetida no século XXI. No campo das relações
internacionais, o paradigma que privilegia a cooperação entre povos e países é
desafiado a um ritmo acelerado e intenso, obrigando a uma constante
adequação e actualização em áreas – segurança, economia, cultura, entre
outras – que se interligam às relações diplomáticas, especificamente na região
da América Latina. Desta forma, o curso ofereceu aos alunos uma formação
avançada que promove o conhecimento aprofundado dos problemas e debates
com que a diplomacia se confronta no mundo latino-americano
contemporâneo. Teve como destinatários todos os interessados por temáticas
relacionadas com a diplomacia e as organizações internacionais,
nomeadamente estudantes universitários, assessores, profissionais das áreas
de economia, comunicação social, história e línguas. Numa época em que a
atracção pela América Latina se faz sentir pelas oportunidades dos mercados
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de trabalho e economias dos países desta região, este curso proporciona um
conhecimento especializado para os interessados em prosseguir uma carreira
profissional nesses mercados emergentes. É também um curso destinado aos
que pretendem ganhar competências nos domínios da negociação em circuitos
diplomáticos, que pretendam compreender as dinâmicas de trabalho em
fóruns internacionais intergovernamentais ou não-governamentais, sempre
com especial enfoque para a área geográfica da América Latina.
Na segunda edição do curso Diplomacia na América Latina pretendeu-se
aprofundar conhecimentos acerca dos desafios actuais no âmbito da
diplomacia na região, abrangendo questões securitárias, económicas e
culturais, providenciando aos participantes tanto competências científicas
como profissionais.
Democracia e Gestão Autárquica
Tendo em conta a crescente importância da administração local na nossa
sociedade, Observatório Político organizou uma primeira edição do curso
Democracia e Gestão Autárquica, com o qual se pretendeu dar aos formandos
ferramentas teóricas e práticas para a compreensão dos mecanismos de
gestão, de participação e proximidade a nível autárquico. A abordagem fez uma
análise abrangente em torno de três eixos principais que passam pela
compreensão da história política das instituições autárquicas, o
aprofundamento do entendimento sobre a organização e administração
autárquica e o conhecimento dos principais instrumentos de funcionamento da
gestão local. Este curso, que proporcionou aos participantes o contacto com o
funcionamento das instituições de maior proximidade à população, teve como
destinatários todos os interessados por temáticas relacionadas com a gestão
local e os seus modelos, a administração local e pública e que queiram adquirir
um enquadramento histórico e teórico, complementado pelas suas
ferramentas e instrumentos práticos.

III – CURSOS NA ÁREA DA SEGURANÇA E ESTRATÉGIA
Segurança e Defesa
O curso pretendeu fornecer competências científicas e profissionais,
permitindo a compreensão, de modo integrado e crítico, da relação entre as
variadas ameaças e crescentes desafios no século XXI, no quadro das
tendências dos estudos de segurança e defesa. Este curso teve como
destinatários todos os interessados por temáticas relacionadas com a
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segurança e defesa, nomeadamente estudantes, académicos, profissionais de
segurança, da comunicação social, assessores, bem como de sectores
profissionais em que as competências de análise de riscos e ameaças sejam
pertinentes (multinacionais, forças de segurança, embaixadas, organizações
governamentais, fundações, etc.).
Comunicação Política e Estratégia
A mutação do ambiente mediático, pelo crescimento e rápida disseminação da
informação disponível, tem obrigado as organizações de vários sectores a
reinventar as suas estruturas e culturas organizacionais. Neste contexto, a
comunicação emerge como elemento central de cariz estratégico, envolvendo
opções políticas conscientes e dirigidas aos seus diferentes públicos-alvo. O
curso visou dar formação profissional e competências científicas relevantes
para o exercício de funções nas áreas da comunicação política e estratégica em
instituições diversas sejam empresariais ou políticas, públicas e privadas,
nacionais ou internacionais, com especial ênfase, mas não limitado, aos
sectores especificamente ligados à comunicação. Este curso teve como
destinatários todos os interessados por temas relacionados com a organização
e comunicação institucional, nomeadamente estudantes de ciências sociais,
profissionais da comunicação e da política, assessores, jornalistas, bem como
profissionais oriundos de sectores laborais com competências na área da
assessoria, gabinetes políticos e instituições, tais como multinacionais,
fundações, embaixadas, institutos ou outros congéneres.
Crise e Segurança
Num contexto de (des)integração, globalização e crise, a segunda edição do,
anteriormente denominado, Curso de Segurança e Defesa, pretendeu fornecer
competências científicas e profissionais, permitindo a compreensão, de modo
integrado e crítico, das crises internacionais, da relação entre as várias
ameaças e crescentes desafios no século XXI, no quadro das tendências dos
estudos de segurança, ciência política e relações internacionais e economia.
Directamente ligado a estas tendências, decorre actualmente a terceira e
renovada edição deste curso, agora denominada Comunicação, Crise e
Segurança, segundo o qual a comunicação surge como uma área essencial para
a sobrevivência de qualquer organização/instituição numa era marcada pela
rápida disseminação da informação e pela urgência de um público informado
que espera resposta às suas exigências. Tudo isto tem obrigado as
organizações de todos os sectores a reinventar as suas estruturas e culturas
organizacionais de modo a melhor se adaptarem e responderem às rápidas
transformações, bem como aprenderem a responder às exigências dos seus
stakeholders (e do público em geral), e a melhor gerirem os momentos de
crise.
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Assim, a comunicação emerge como elemento central de cariz estratégico,
envolvendo opções políticas conscientes e dirigidas aos seus diferentes
públicos-alvo. Este curso tem como destinatários todos os interessados em
compreender a actual crise e os problemas de segurança associados, bem como
os interessados por temas relacionados com a organização e comunicação
institucional: elementos das forças dos serviços de segurança, juízes,
procuradores, diplomatas, militares, jornalistas, advogados, funcionários dos
Ministérios com atribuições na área da segurança interna, negócios
estrangeiros e defesa, bombeiros, técnicos de protecção civil, professores e
membros de ONG’s.
Cinquenta working papers e onze cursos depois, a cultura do Observatório
Político está cada vez mais rica, mantendo-se fiel aos princípios de excelência
em investigação académica, e qualidade em formação especializada.
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