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Resumo da substância da proposta apresentada ao Conselho Científico do 

ISCSP-UTL por Pedro Ferraz de Abreu (Professor Catedrático Convidado), e 

aprovada pelo mesmo (17 Dezembro 2007). 

 
DOUTORAMENTO EM CIENCIAS SOCIAIS NO ISCSP-UTL 

 
Área de Especialização em e-Planning 

 
(resumo) 
 

1. Esta especialização emerge da proposta de um Doutoramento conjunto a oferecer pelo 
“consortium” e-Planning para o acordo MIT-Portugal, que o ISCSP-UTL integra; 

 
2. No estado actual dessa proposta, este Doutoramento teria uma agenda comum (resumida 

em anexo), mas com uma oferta diversificada em diversos “sabores” (flavours / 
variantes), consoante a identidade e os pontos fortes de cada instituição que integra o 
“consortium”; 

 
3.  Esta’ em aberto a possibilidade de um Doutorando em e-Planning, aceite por uma 

instituição, poder frequentar uma ou mais cadeiras noutras instituições do “consortium”, 
incluindo o MIT nos USA, e de o ensino das matérias poder contar com o apoio de um 
programa de intercâmbio de professores visitantes / convidados dessas instituições, 
incluindo o MIT, para alguns módulos do curriculum, com o enriquecimento daí derivado, 
e o forte caracter apelativo para estudantes em busca de um Doutoramento de grande 
qualidade e facilitando a mobilidade ‘em rede”; 

 
4. Conforme indicado no relatório final do acordo MIT-Portugal, foi recomendado pelo MIT 

ao Governo de Portugal dar especial consideração à proposta “e-Planning” (ver página 5 
do relatório), sendo aliás esta a UNICA proposta exterior ao plano inicial proposto pelo 
Governo de Portugal a ser mencionada e recomendada pelo MIT; pelo que se abre a 
possibilidade de financiamento autónomo a este Doutoramento em e-Planning. Contudo, 
o “Consortium” e-Planning não depende exclusivamente desta possibilidade, podendo 
recorrer igualmente a outros mecanismos, entre os quais se cita os professores visitantes 
Fullbright (USA) e o intercambio Erasmus (UE), como exemplos do que pode já ser posto 
em marcha para o próximo ano lectivo. 

. 
5. A proposta foi apresentada em duas alternativas, uma prevendo cadeiras leccionadas em 

inglês, e outra cadeiras leccionadas (predominatemente) em português, sendo que a 
opinião do Conselho Cientifico se inclinou decisivamente para a oferta em lingua inglesa, 
tendo em vista não apenas a participação de professores convidados estrangeiros, mas 
sobretudo promover a participação (e inscrição) de alunos estrangeiros no programa. 

 



6. Para efeitos de adequação ao III Ciclo (Bolonha) e harmonização com o modelo das 
restantes areas de esepcialização existentes no ISCSP, está proposta a seguinte estrutura 
para o “flavor ISCSP) do doutoramento e-Planning (sujeita ainda a revisão): 

 
1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5 semestre 6 semestre 
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Technology for 
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Applications 
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Regulatory 
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Advanced 
Seminar in 
Technology 
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Public 
Participation and 
Decision – 
Support Systems  

    

 
ANEXO: 

 
e-Planning Agenda (Consortium) 

 
e-planning knowledge infrastructure mapping the Portuguese knowledge society / 

mapping the planning knowledge. 

e-planning for the government of the 
future (e-government) 

more efficient and responsive, closer to citizens, 
better enabling role, better e-government 

e-planning for a new governance 
 (e-governance) 
 

better services towards the common good, better 
institutions, better regulations for a truer market 
and handling market failures, better balance 
security vs. freedom, more equity,less exclusion. 

e-planning for the city of the future 
(e-city) 

better quality of life, new functionality, breed 
innovation, more attractive and competitive 

e-planning for a new citizenship 
(e-citizenship) 

enabling a better informed and educated citizen, 
more participative, more critical, more 
responsible 

 
Transversal Topics: 

 
International Cooperation on e-Planning 
 
Curricula Modernization on e-Planning 

 



e-Planning Consortium (institutions) 
 

Massachusetts Institute of Technology (MIT):  

MIT-DUSP: Department of Urban Studies and Planning 

 

University of Lisbon (UL): 
 
ICS-UL: Institute for Social Sciences 
 
FC-UL : Faculty of Sciences 
 DI: Dept. of Computer Science 
 DEIO: Dept. of Statistics and Operational Research 
 
ICAT-FC-UL: Institute of Applied Science and Technology 
 
Technical University of Lisbon (UTL): 
 
ISCSP-UTL, Superior Institute of Social and Political Sciences 
 
New University of Lisbon (UNL): 
 
FCT-UNL: Faculty of Science and Technology 
 DCEA: Dept. of Environmental Sciences and Engineering 
 
FCSH-UNL: Faculty of Social Sciences and Humanities 
 
University of Aveiro: (UA): 
 
 SACSJP: Dept. of Law, Social and Political Sciences 
 
University of Coimbra: (UC): 
 
 CES: Research Center on Social Studies (Faculty of Economy) 
 
Polytechnic Institute of Viana do Castelo: (IPVC): 

 
ESE- Superior School of Education of Viana do Castelo 

 


