
DOUTORAMENTO Conjunto de 4 Universidades em e-Planning 

 

Proposta 

 
Exmo Sr. Presidente do Conselho Científico do ISCSP-UTL  30 Outubro 2008 

Professor Doutor Sousa Lara, 

 

Considerando: 

 

1. A aprovação em Dezembro de 2007 pelo Conselho Científico do ISCSP do Programa de 

Doutoramento em Ciências Sociais do ISCSP/ área de especialização em “e-Planning”, Programa 

que foi já devidamente registado e reconhecido no Ministério,  

 

2. Que estava já consignado, no documento aprovado, que 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; 

 

3. Que esta oferta se concretizou agora, depois de um intenso trabalho conjunto de Instituições de 4 

Universidades (UTL, UNL, UL, UA), entre as quais o ISCSP, na proposta anexa, para registo de um 

Doutoramento conjunto, conforme previsto e encorajado no novo RJIES; 

 

4. Que os Magnificos Reitores das 3 Universidades Publicas de Lisboa (UTL, UNL, UL) assinaram 

recentemente um protocolo, em que se salienta a importância estratégica de oferecer Doutoramentos 

conjuntos entre as 3 Universidades, pelo que a actual proposta vai ao encontro dessa recomendação 

estratégica; 

 

5. Que a presente proposta é fruto de um cuidadoso e extenso amadurecimento da comunidade 

cientifíca sobre a agenda e arquitectura para o novo Doutoramento, com expressão pública 

nomeadamente no Colóquio Internacional “e-Planning: Tecnologia com Ciências Sociais” realizado 

no ISCSP no corrente ano, com a colaboração nomeadamente do MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) e DIT (Dublin Institute of Technology); 

 



6. Que este Doutoramento terá, como previsto na decisão de 2007, uma agenda comum mas com uma 

oferta diversificada em diversos “sabores” (flavours / variantes), consoante a identidade e os pontos 

fortes de cada instituição que integra o “consortium”; 

 

7. Que a oferta curricular, designadamente no ISCSP mas também nas restantes Instituições, se apoia 

numa combinação sólida de algumas cadeiras novas, e de cadeiras já oferecidas no quadro de 2o 

ciclos existentes, com efeitos benéficos para a massa crítica discente e permeabilidade de inovação 

curricular; 

 

8.  Que este Doutoramento conjunto reforçará considerávelmente o impacto e a qualidade da oferta, e 

consequentemente da procura, do actualmente Doutoramento em e-Planning já aprovado no ISCSP, 

com a possibilidade de um Doutorando, aceite por uma instituição, poder frequentar uma ou mais 

cadeiras noutras instituições do “consortium”, incluindo o MIT , e de o ensino das matérias poder 

contar com o apoio de um programa de intercâmbio de professores visitantes 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”; 

 

9. Que 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; 

 

Os signatários propõem a aprovação da proposta do Doutoramento Conjunto em e-Planning. 

 

Com elevada consideração, 

 

Pedro Ferraz de Abreu 

Carla Guapo Costa 

Victor Marques dos Santos 

Ricardo Ramos Pinto 

Paula Espirito Santo 

Anexos: 

 

Artigos nos media sobre eplanning 

Proposta de Doutoramento e-Planning 

 

Manuel Meirinho 


