
 

Módulo 1 (2 de Julho) 
Estratégias e métodos de investigação 
Investigar política em África: desafios e 

oportunidades: Edalina Sanches (ICS-
ULisboa) 

Estudos de caso: como e quando fazer: Ana 
Lúcia Sá (CEI-IUL, ISCTE-IUL) 

Estudos comparativos: como e quando fazer: 
Edalina Sanches (ICS-ULisboa) 

 
Módulo 2 (3 e 4 de Julho) 
O estudo da política em África: temas e 

abordagens metodológicas  
Eleições e conflitos em África: Cláudia 

Almeida (CEI-IUL, ISCTE-IUL) 
Mobilidade e mobilização sócio-política: o 

caso de Angola: Pedro Figueiredo Neto 
(ICS-ULisboa) 

Política e etnicidade em África: Vasco Martins 
(CES-UC)  

Democratização e desenvolvimento dos 
sistemas partidários africanos: Edalina 
Sanches (ICS-ULisboa) 

Parlamentos em África: Elisabete Azevedo 
(Consultora para UNDP - Nações Unidas) 

Diversidade de atores políticos em África: 
Ana Lúcia Sá (CEI-IUL, ISCTE-IUL) 

 
Módulo 3 (5 e 6 de Julho) 
Métodos de investigação da política 

em África 
Investigar em contextos de conflito e pós-

conflito em África: Alexandra Magnólia 
Dias (FSCH-UNL) 

Publicar em Estudos Africanos: agendas e 
barreiras: Manuel Ennes Ferreira (ISEG-
ULisboa) 

Aplicar métodos mistos ao estudo da política: 
Edalina Sanches (ICS-ULisboa)  

Aquivos e bases de dados para o estudo da 
política em África: Ana Lúcia Sá (CEI-IUL, 
ISCTE-IUL) & Edalina Sanches (ICS-ULisboa)  

        ICS-ULisboa 

O ICS-ULisboa - Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, é uma 
instituição universitária consagrada à 
investigação e à formação avançada em 
ciências sociais. A missão do ICS é estudar 
as sociedades contemporâneas, com 
especial ênfase na realidade portuguesa e 
nas sociedades e culturas com as quais 
Portugal tem relações históricas, quer no 
espaço europeu, quer noutros espaços 
geográficos.  

 

MAIS INFORMAÇÕES 
escolas.verao@ics.ulisboa.pt 

http://www.ics.ulisboa.pt/instituto/ 
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O ESTUDO DA 
POLÍTICA EM ÁFRICA: 
MÉTODOS, OBJECTOS 
E TEMAS DE 
INVESTIGAÇÃO 
 

Coordenação 

Edalina Sanches (ICS-ULisboa)   

Ana Lúcia Sá (CEI-IUL, ISCTE-IUL) 

Data 

De 2 a 6 de Julho  

Das 14:00 às 19:00 

Local 

ICS-ULisboa (Sala1) 

 

 

 

Objectivos 

Proporcionar formação sobre 
estratégias e métodos de investigação 
para análise dos fenómenos políticos em 
África. 

Criar um espaço de aprendizagem que 
oferece aos participantes um 
conhecimento multidisciplinar sobre o 
continente africano, focando vários 
temas políticos. 

Desenvolver conhecimentos e 
competências ao nível da conceção e do 
desenvolvimento de um projeto de 
investigação. 

 

Parcerias 

O curso decorre em parceria com o 
Centro de Estudos Internacionais do 
ISCTE-IUL  

 

Creditação 

5 ECTS 

 

 

 

Destinatários 

Este curso é destinado a estudantes do 
ensino superior, nas mais variadas áreas 
das ciências sociais, em particular os que 
estão a desenvolver teses de mestrado 
ou de doutoramento sobre questões 
políticas em África.   

 

Requisitos de admissão 

Possuir grau de licenciado(a) e/ou 
frequentar uma licenciatura em ciências 
sociais. 

 

Propina 

100€ 

Os estudantes dos programas de 
doutoramento do ICS-ULisboa, incluindo 
os inscritos em programas 
interuniversitários, e os estudantes do 
ISCTE-IUL têm uma redução de 50% do 
valor da inscrição 

  


