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OBJECTIVOS GERAIS  

A escola centra-se sobre os principais temas, métodos e técnicas atualmente estudados 
e utilizados na investigação em política europeia. Ela aborda o impacto que a Europa, a 
sua politização e as recentes crises têm tido sobre a política nacional, nomeadamente 

ao nível dos eleitores, partidos, instituições e meios de comunicação social. Tem três objetivos 
distintos: em primeiro lugar, pretende mostrar o atual estado da investigação em relação aos 
assuntos mais estudados da política europeia, contextualizando assim o trabalho desenvolvido 
no âmbito do MAPLE e RESTEP que será apresentado. Em segundo, visa difundir o know-
how dos diferentes métodos e técnicas mais adaptadas ao estudo destas temáticas, tais como 
métodos experimentais, análise de inquéritos de atitudes, análise de conteúdos qualitativos 
e organização de grupos focais. Estes serão apresentados no contexto de pesquisas recentes 
sobre política europeia. Por último, pretende-se ajudar os alunos a aprimorar teoricamente 
o seu tema de investigação bem como desenvolver os seus métodos e técnicas de análise de 
dados. Todos os alunos participantes serão encorajados a apresentar o seu próprio trabalho de 
forma a receberem feedback dos docentes envolvidos.

 

DESTINATÁRIOS 
 
Esta escola destina-se principalmente a alunos de licenciatura no seu último ano, de mestrado 
ou doutoramento, bem como a investigadores com interesse nas temáticas, métodos e técnicas 
utilizadas. A rede RESTEP permitirá trazer alguns estudantes não nacionais de universidades 
parceiras que serão parcialmente financiados em relação a viagens e alojamento.

REQUISITOS DE ADMISSÃO 
 
Os candidatos devem estar pelo menos no último ano de licenciatura; capazes de entender e 
expressar-se em inglês; e interessados na política europeia contemporânea.  

DATA / HORÁRIO PREVISTO
 
22 a 26 Fev. 2021
As sessões diárias serão organizadas da seguinte forma:
10:00-13:00 Exposição das temáticas pelo docente e discussão
15:00-17:00 Apresentações dos estudantes seguidas de discussão



  

  

MÓDULOS PREVISTOS E INVESTIGADORES/ DOCENTES 
RESPONSÁVEIS

 

1º Dia - Estudo da Europa Política, Temas contemporâneos 
sobre a Politização da Europa. 
Marina Costa Lobo, ICS-U Lisboa

2º Dia - O voto na Europa atual, Tendências e Métodos  
Laurie Beaudonnet – U Montreal, Canada

3º Dia - O estudo da politização da Europa nos Media, 
Investigação online, Big Data, Análises qualitativas 
Tiago Silva, Yani Kartalis, Susana Nina, ICS-U Lisboa

4º Dia - Investigação experimental e atitudes dos cidadãos na 
política Europeia  
Roberto Pannico, Lea Heyne, ICS-U Lisboa

5º Dia - O estudo das atitudes dos cidadãos relativamente à 
Europa através de Grupos Focais. 
Virginie van Ingelgom, UC Louvain, Bélgica

Valor de propina: 50€. Todos os membros 
do ICS têm 50% de desconto. 

Taxa a pagar no acto de inscrição (a 
descontar do valor da propina): 25€

N.º Mínimo de participantes: 5  
N.º Máximo de participantes: 20

Outras observações: Todos os 
seminários serão realizados em Inglês.
A escola será realizada presencialmente e 
online. Os participantes podem optar por 
qualquer uma das modalidades. 

Inscrições: Breve carta de motivação 
com CV para nelson.santos@ics.ulisboa.pt
 



www.maple.ics.ulisboa.pt


