
 
 

 
DESIGNAÇÃO 

 

Mestrado em Mestrado em Mestrado em Mestrado em População, População, População, População, 
Sociedade e TerritórioSociedade e TerritórioSociedade e TerritórioSociedade e Território    

    
 

OBJECTIVOS 
 

O ciclo de estudos de mestrado em População, Sociedade e Território visa: 
√ proporcionar formação avançada nos domínios da Geografia Humana, através do aprofundamento de 
conhecimentos sobre as dinâmicas da organização espacial contemporâneas em contexto de globalização, as 
transformações das relações entre a população e o seu ambiente, as tensões e conflitos decorrentes da 
concorrência pela utilização e posse de recursos, as tendências dos fluxos de mobilidade e migração da 
população e o modo como as alterações na organização social se repercutem sobre a organização espacial, 
designadamente nas áreas urbanas; 
√ identificar e discutir as tendências de mudança, os factores que lhes estão subjacentes, as ameaças que 
comportam, as oportunidades que apresentam;  
√ procurar explicações incorporando as perspectivas mais recentes nos domínios da Geografia Humana e de 
outras áreas afins.  
 
Pretende-se ainda dotar os formandos com as competências de investigação necessárias para o 
desenvolvimento de estudos nestas temáticas. 

 
CONDIÇÕES 
DE ACESSO 

 

Poderá candidatar-se a este programa de estudos quem possuir uma licenciatura de 180ECTS (3 anos 
lectivos). Em conformidade com o disposto na alínea d do artigo 17º e no artigo 45º do DL 74/2006, para 
efeitos de prosseguimento de estudo num segundo ciclo, o aluno poderá requerer uma creditação do seu 
anterior percurso escolar, por exemplo, se for portador de uma licenciatura de 240ECTS (4 anos lectivos), e/ou 
profissional. 

 
PLANO DE 
ESTUDOS 

 

O programa de estudos em População, Sociedade e Território oferece aos alunos uma formação com padrões 
de qualidade semelhantes aos de outras instituições universitárias de referência no espaço europeu. Organiza-
se em 4 semestres, num total de 120 ECTS e de 363 horas  de contacto com os docentes. 

 
Semestre Unidade curricular Horas de 

contacto 
Créditos 

Teoria e Métodos da Geografia  56 10 
Grandes tendências de transformação dos Territórios  56 10 

 
1º 

Seminário de opção seriada  56 10 
Recursos, População e Conflitos 56 10 
Portfolio ou Seminário de opção 15 5 
Seminário de opção seriada 56 10 

 
2º 

Seminário de opção livre  28 5 
Seminário de Orientação e Estágio de Investigação 56 15  

3º e 4º 
 

Dissertação Científica 30 45 

 
OBSERVAÇÕES 

 
Regime transitório:  
Aos candidatos portadores de licenciatura com mais de 180 ECTS ou equivalente, e adequada à admissão 
no presente programa de estudos, poderá ser concedida, até ao ano lectivo de 2009/2010, uma creditação 
até 50 ECTS neste plano curricular, desde que concluam o ciclo de estudos e obtenham o grau de Mestre. 
São igualmente possíveis regimes de equivalências, quer ao nível de unidades curriculares, quer ao nível 
de semestres curriculares do curso de mestrado, requeridas por candidatos portadores de habilitações 
escolares realizadas em outros cursos pós-graduados, de mestrado, de especialização ou equivalentes.   
 
Da instituição de acolhimento: 
O Departamento de Geografia da FLUL é reconhecidamente o mais importante do país no domínio da 
ciência geográfica universitária, dispondo do maior e mais qualificado corpo docente e dos melhores 
acervos ao nível de biblioteca, mapoteca e fototeca. Beneficia ainda da estreita relação com o Centro de 
Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, igualmente sediado na FLUL, o qual tem obtido a 
classificação de Excelente e é também indubitavelmente o mais importante centro de investigação no seio 
da Geografia Portuguesa. 
 
Docentes da especialidade:  
Alina Esteves; Carlos Nunes Silva; Diogo Abreu; Eduarda Marques da Costa; Eduardo Brito Henriques; 
Francisco Oliveira Roque; Herculano Cachinho; Isabel Margarida André; José Manuel Simões; Jorge 
Macaísta Malheiros; Luís Moreno; Maria Alexandre Lousada; Maria Lucinda Fonseca; Margarida Queirós do 
Vale; Mário Vale; Sérgio Claudino Nunes; Teresa Alves Pereira; Teresa Barata Salgueiro. 
 
Mais informações: www.fl.ul.pt/dep_geo/ 

 
 


