PLANO DE ESTUDOS
1.º ANO
ACADEMIA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLOGIAS - ACITE

1.º Semestre
•

Segurança e Globalização;

•

Direito Internacional e Regional de Segurança;

•

Segurança Nacional, Estado e Constituição;

•

Segurança Nacional, Inteligência e Diplomacia;

•

Segurança, Direitos Humanos e Democracia;

•

Metodologia de Investigação Avançada.

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CIÊNCIAS,
ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

MESTRADO EM
DIREITO, SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
3ª Edição

2.º Semestre
•

Segurança de Estado e Serviços de Inteligência;

•

Defesa Nacional e Forças Armadas;

•

Segurança Interna e Forças Policiais;

•

Investigação Policial e Justiça Penal;

•

Novas Seguranças;

•

Seminários de Especialização.

•

Rigor

Responsabilidade

•

Compromisso,

•

2.º ANO

•

Excelência

1.º Semestre

•

Inovação

•

Elaboração do Projecto de Pesquisa;

•

Desenvolvimento da Pesquisa Orientada;

•

Estágio.

Em Cooperação com a Faculdade de Direito do
Instituto de Direito e Segurança / Universidade
Nova de Lisboa

2.º Semestre

•

Desenvolvimento da Pesquisa Orientada

•

Dissertação/Relatório de Estágio ou Projecto.

Informações: 934 200 824/ 934 200 663
www.acite.ao

Sede: Avenida Quenguela Norte, S/N, adjacente
a Cidade do Kilamba, Município de Belas

INTRODUÇÃO
Os desafios crescentes no domínio da segurança dos Estados e dos cidadãos, com o aumento sem precedentes dos níveis de amea-

ças ao desenvolvimento político e económico, sobretudo derivadas do terrorismo, da criminalidade organizada, dos conflitos violentos, etc., colocam uma série de desafios à
legalidade e à legitimidade da acção dos
poderes estatais.

O curso foi acreditado pelo Decreto Executivo nº
528/21 de 15 de Outubro do MESCTI e como objectivo a análise das temáticas relacionadas à intersecção entre o Direito e a Segurança.
O curso conta com corpo docente nacional de
elevada qualidade e experiência profissional, oriundo

dos

Sectores

da

Justiça,

Político

—

Estratégico e de Defesa e Segurança, e estrangeiro no âmbito da parceria com a Faculdade de Direito - UNL, mas também de outras instituições portuguesas de grande prestígio e reputação interna-

PERFIL DE SAÍDA
Após a conclusão do curso, o formado deve reunir as seguintes competências:

• Conhecer as questões legais no domínio da
segurança contemporânea;

• Compreender, sob um prisma geoestratégico,
os desafios da nova configuração internacional
para segurança individual e colectivo dos Estados;

cional, nomeadamente:

• Investigar diferentes processos e fenómenos

cada vez mais interligadas com a complexi-

• Universidade Católica Portuguesa (UCP);

dade legal, exigindo uma maior capacidade

associados ao Direito e à Segurança dos Estados;

• Instituto Universitário Militar (IUM).

As questões associadas à segurança estão

de compreensão e interpretação dessa relação imbricada. Além disso, a dinâmica da

• Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).

política global e a disrupção tecnológica frequente exigem dos actores estatais e não es-

PERFIL DE ENTRADA

tatais, uma necessidade crescente de orien-

tação na intersecção entre a Segurança e o
Direito.

Os candidatos devem apresentar como perfil de
entrada, a Licenciatura em:

O curso de Mestrado em Direito, Segurança e

• Capacidade para decidir e assessorar em situações complexas, processos de tomada de decisão que envolvem questões relacionadas ao
Direito e a Segurança internacional;

• Analisar a ordem jurídica interna e as respostas
institucionais delineadas para a segurança nacional do domínio das foças armadas, das forças
policiais e da protecção civil;

Inteligência possui uma natureza interdiscipli-

• Direito

nar e pretende combinar particularmente, os

• Ciência Política

• Avaliar a importância de outros sistemas de

• Relações Internacionais

segurança regional;

recursos teóricos e metodológicos do Direito
com a Estratégia e as Relações Internacionais, procurando responder aos grandes desafios do relacionamento complexo entre a
esfera securitária e a legal.

• Sociologia
• História
• Filosofia

• Compreender o exercício do ius puniendi nos
crimes contra a segurança e a preservação do
Estado de Direito Democrático.

