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Programa de Doutoramento   
Desenvolvimento, Sociedades e Territórios 

SOBRE O PROGRAMA 

• É oferecido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) 

• É acolhido no   
o CETRAD (Centro de Estudos Transdisciplinares para o 

Desenvolvimento) 
• Em associação com uma rede Ibérica de unidades de I&D  
o CEFAGE (Centro de Estudos Avançados em Gestão e 

Economia) 
o CICS-NOVA (Centro Interdisciplinar de Ciências 

Sociais) 
o ICAAM (Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais do 

Mediterrâneo) 
o IDEGA (Instituto Universitario de Estudos e 

Desenvolvemento de Galicia) 
o NECE (Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais)  

ESPECIFICIDADE 

• Apoiado por uma rede interinstitucional Ibérica de 
organizações de alta qualidade na formação e na 
investigação.  

• Comprometido com a construção de soluções 
sustentáveis, inclusivas e inovadoras para os desafios 
contemporâneos do desenvolvimento territorial. 

• Focado em territórios vulneráveis, cuja fragilidade é 
resultado das pressões criadas pela globalização e/ou por 
políticas e processos de desenvolvimento (trans)nacionais e 
regionais. 

MOTIVAÇÃO  

• Proporcionar respostas à necessidade de investigadores e 
profissionais criativos e inovadores − no meio 
académico, em investigação, desenvolvimento e inovação, na 
formulação de políticas, nas organizações públicas e privadas 
e no terceiro setor − com competências para compreender, 
antecipar e responder aos principais desafios societais a nível 

local e regional, no contexto das dinâmicas globais e 
governança territorial multi-escalas. 

ABORDAGEM INOVADORA  

• Interdisciplinar, mobilizando várias contribuições 
científicas, desde logo das ciências sociais, a sociologia, 
economia e a antropologia, alargando-se à gestão, ao serviço 
social, ciência política, aos estudos regionais e estudos rurais. 

• Fundações teóricas sólidas, com o objetivo de 
proporcionar o desenvolvimento de capacidade para 
mobilizar teorias, modelos, técnicas e ferramentas analíticas 
numa abordagem interdisciplinar e potenciadora de 
estratégias de investigação e de intervenção transformadoras 
dos territórios. 

• Multi-escala, ou seja, abordar os problemas do 
desenvolvimento socio-territorial nas múltiplas escalas que os 
suscitam e onde pode ser buscada a sua compreensão e 
solução, atendendo à natureza global dos fluxos de 
conhecimento, pessoas, e de recursos e bens. 
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COMPETÊNCIAS  

• Ampliação do conhecimento e do entendimento sobre a 
diversidade de modelos de desenvolvimento socio-territorial 
e avaliação crítica da sua aplicabilidade em diferentes 
contextos territoriais. 

• Construção de referenciais de interpretação e análise 
interdisciplinar de problemas multidimensionais e de 
soluções, suscitada pelos processos de desenvolvimento 
implementados em comunidades, organizações e territórios.  

• Articulação de conhecimentos teórico-metodológicos para 
desenhar e implementar projetos inovadores de pesquisa, 
relevantes para o avanço do estado da arte no campo dos 
estudos de desenvolvimento e respondendo aos grandes 
desafios societais. 

• Cocriação de conhecimento novo e coinovação na 
construção de soluções transformadoras à escala do 
território mobilizando os agentes locais e regionais em 
estratégias de investigação-ação transdisciplinares. 

PERFIL DOS ALUNOS  

• São bem-vindos candidatos nacionais e estrangeiros visando 
potenciar a troca de experiências e o desenvolvimento de 
investigação em contextos socio-geográficos diversos. 

• Os candidatos deverão possuir licenciatura e/ou mestrado 
em ciências sociais, gestão e estudos aplicados (serviço social, 
turismo, estudos regionais, urbanos ou rurais, entre outros). 

• São bem-vindos candidatos com experiência em projetos 
e/ou na conceção, implementação e avaliação de políticas e 
de outras iniciativas de desenvolvimento, a nível local, regional 
ou global e em diferentes contextos.  

ESTRUTURA E UNIDADES CURRICULARES  

ANO1  ECTS 

Semestre 1  30 
Desenvolvimento, sociedades e territórios: 
perspetivas em debate 
Métodos e técnicas de investigação 
Seminário de investigação 

9 
 

12 
9 

Semestre 2  30 
Seminário de projeto I 
Estratégias de intervenção territorial  
Optativa 

18 
6 
6 

ANO 2  60 
Tese 
Seminário de projeto II 

57 
3 

ANO 3 60 
Tese 
Seminário de projeto III 

57 
3 

TOTAL 180 

Desenvolvimento, sociedades e territórios: perspetivas em 
debate 
Epistemologias, paradigmas e teorias relevantes para a análise dos 
processos de desenvolvimento socioeconómico, nomeadamente em 
contexto territorial, e para a formulação das respetivas intervenções. 
Introdução das teorias e práticas inter / transdisciplinares e sua aplicação 

na análise e desenho de modelos, políticas e práticas do 
desenvolvimento socio-territorial. 

Métodos e técnicas de investigação 
Introdução aos métodos e técnicas de recolha e análise de dados mais 
populares na investigação no domínio do desenvolvimento socio-
territorial. Compreensão e mobilização de referenciais metodológicos 
e técnicos diversos com vista à sua integração na abordagem 
interdisciplinar. Competências para delinear e implementar métodos e 
técnicas associados a estratégias de investigação diversas (qualitativas, 
quantitativas e mistas) e para validar, interpretar e integrar os respetivos 
dados e informação produzida. 

Seminário de investigação 
Capacitar para o delineamento e implementação de uma investigação 
científica, contemplando os desafios de integração e mobilização de 
conhecimento disciplinar em abordagens de investigação inter e 
transdisciplinares.  Práticas e métodos para elaboração de revisão de 
literatura científica, promovendo capacidades de sistematização, diálogo 
entre autores, e identificação de lacunas na investigação relevantes para 
a identificação de questões de investigação inovadoras. 

Seminário de projeto I 
Conceptualizar e delinear o projeto de investigação do doutorando no 
âmbito do desenvolvimento socio-territorial. Compreensão das etapas 
do delineamento de uma proposta de investigação. Identificação da 
pergunta(s) de investigação escorada na elaboração do estado da arte 
construído a partir da pergunta de partida. Construção do objeto de 
investigação, desenho da abordagem metodológica e planificação do 
trabalho. Estratégias de comunicação e publicação da investigação. 
Importância do trabalho me rede, da internacionalização e do respeito 
pelas boas práticas de investigação. 

Estratégias de intervenção territorial  
Estratégias e modelos de intervenção para o desenvolvimento socio-
territorial. Metodologias, técnicas e instrumentos de apoio à 
intervenção territorial., tendo em vista conceber e realizar projetos 
inovadores com enfoque em abordagens transdisciplinares e de 
investigação-ação. Análise de casos de intervenção territorial em 
diferentes contextos socioeconómicos e políticos. 

Unidades curriculares optativas 
As unidades curriculares optativas incluídas no plano curricular do 
curso são: Governança, Participação e Dinâmicas Territoriais e 
Globalização e Estratégias de Internacionalização. No entanto, é 
permitido aos estudantes optar por uma outra UC disponível entre a 
oferta de 3.º ciclo da UTAD ou frequentar um curso curto de formação 
avançada ou uma UC de 3.º ciclo em outra instituição de ensino 
superior desde que previamente autorizada a creditação pela Direção 
de curso. 

ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E GARANTIA DE 
QUALIDADE  

Direção do Programa de Doutoramento  

A direção do programa doutoramento (DPD) é responsável 
pela execução do programa de acordo com os seus objetivos 
e pela garantia de critérios e resultados de qualidade. A DPD 
avalia os candidatos ao doutoramento e propõe ao Conselho 
Científico da Escola de Ciências Humanas e Sociais os alunos a 
admitir. A DPD avalia o progresso dos alunos admitidos e 
garante que eles tenham acesso a uma formação científica 
interdisciplinar de qualidade e a informação sobre 
oportunidades de formação avançada dentro e fora do 
consórcio do programa de doutoramento. 

A DPD integra 3 membros: um diretor, um vice-diretor e um 
vogal. Atualmente, os membros são: Lívia Madureira (diretora), 
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Carla Susana Marques (vice-diretora) e Octávio Sacramento 
(vogal). 

Comissão de curso  

A Comissão de curso (CC) é estabelecida de acordo com 
os estatutos da UTAD. Compreende a DPD  e 2 alunos. A 
CC aconselha a DPD em relação aos aspetos pedagógicos. 

Comissão científica e pedagógica  

A Comissão Científica e Pedagógica (CCP) compõem-
se de representantes dos vários centros de investigação que 
fazem parte da rede do programa de doutoramento. É 
composta por 2 representantes do CETRAD (centro de 
investigação de acolhimento do doutoramento) e 1 
representante de cada um dos outros centros de pesquisa do 
consórcio (CEFAGE, CICS_NOVA, ICAAM, IDEGA, NECE). 
A CCP aconselha a DPD nos aspetos científicos e pedagógicos 
do programa, na supervisão científica e na avaliação da pesquisa 
dos alunos, e na avaliação e eventuais alterações do curso. 

Atualmente, a CCP integra os professores/investigadores: 
Carla Susana Marques (CETRAD), Octávio Sacramento 
(CETRAD), Conceição Rego (CEFAGE), Domingos Vaz 
(CICS_NOVA), Teresa Pinto Correia (ICAAM), Valerià Paül 
(IDEGA), Alcino Couto (NECE). 

Comissão externa  

A Comissão Externa (CE) integra 5 personalidades 
externas, incluindo professores, investigadores e outros, cujos 
antecedentes e experiência representam uma mais-valia para a 
melhoria contínua do programa de doutoramento. A CE 
aconselha a DPD, identificando e avaliando oportunidades de 
consolidação e progresso do doutoramento. 

Os membros da CE são: Jamie Cross (University of 
Edinburgh), João Ferrão (ICS, U. Lisbon), Roberta Cappelo 
(Polytechnic University of Milan), Cássio Rolim (Universidade 
Federal do Parana), Vanessa Ratten (La Trobe University, 
Melbourne). 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2018/19 
O primeiro ano da 3ª edição do programa (2018/19  
2020/2021) decorre entre janeiro e julho de 2019, com uma 
época especial de discussão do projeto de tese em Setembro 
2019. 

UCs primeiro semestre Janeiro a Abril 

Sessões presenciais 16 Janeiro  23 
Fevereiro 

Avaliações 6 Março   6 Abril 
UCs segundo semestre Maio a Julho 

Sessões presenciais 9 Maio  8 Junho 
Avaliações 19 Junho   13 Julo 

Época especial discussão 
projeto de tese 16  27 Setembro 

Nota 1: As avaliações e discussão de projetos de tese podem ser 
feitas à distância por vídeo-conferência. 
Nota 2: As sessões presenciais decorrem na UTAD, à quinta, sexta-
feira e sábado de manhã 
 
 

ADMISSÃO E PROPINAS  
O processo de admissão é organizado pelos serviços 
académicos da UTAD. Os alunos interessados têm de seguir 
os procedimentos solicitados para a inscrição. A seleção dos 
candidatos é realizada pelo Conselho Científico da Escola de 
Ciências Humanas e Sociais da UTAD a partir da proposta de 
seleção da Direção do Programa de Doutoramento. A 
frequência do curso requer o pagamento de uma propina anual, 
que, atualmente é de 2000 euros para alunos nacionais e 
internacionais provenientes da CPLP – Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste), e de 3.500 euros para alunos internacionais. 

Informações adicionais em 
https://www.utad.pt/estudar/cursos/desenvolviment
o-sociedades-e-territorios/ 

CONTACTOS 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
Departamento de Economia, Sociologia e Gestão (DESG) 
Pólo II da Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS) 
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real 
E-mail: desg@utad.pt  
E-mail: lmadurei@utad.pt (Lívia Madureira, Diretora) 
Telefones: +351 259 350 574 and +351 259 350 571 
 
Estrutura de apoio pedagógico da ECHS 
Pólo I da ECHS 
E-mail: eaphs@utad.pt  
Telefones +351 259 350 624 

O CAMINHO PERCORRIDO… 26 doutorandos a 
desenvolver projeto de tese em dois 2 anos, 30% alunos 
internacionais. 

Aprendizagem colaborativa em laboratório vivo  

 
 

SEGUE-NOS… 

• https://www.facebook.com/dout.DST/ 
• 1st International Conference on Development, 

Societies and Territories (May, 11st  2018) 
http://dst2018.utad.pt/ 

• First DeST Summer School Territórios Transformadores: 
Modelos, Experiências e Políticas do Interior de Portugal. De 
2 a 6 de julho2018 | Covilhã, Fundão e Vila Real.


