
globalizações, periferias, agency, cidades, 
comunidades, culturas, cosmopolitismo, 
movimentos sociais, democracia, 
participation, environment, interculturality, 
disability, direitos humanos,  
sexualities, justiça, lgbti/queer, diversity,  
subalternidades, discursos, humanismo, 
ecologia de saberes, identidades, recognition, 
poética, translation, feminismos,  
gender, políticas públicas, institutions, 
governação, inovação, political economy, 
poder, patrimónios, memória, heritage,  
grassroots, cidadania, international 
relations, conflitos, paz, intervencionismo,  
north-south, violência, epistemologias  
do sul, interdisciplinaridade,  
pós-colonialismos, (anti)racism, 
utopia, coloniality, exclusão, risco, 
vulnerabilidades, planeamento, ciência, 
precariedade, sindicalismo, trabalho, 
inequalities, disputas sociais,  
pensamento crítico, research-action

Doutoramentos
Doctoral programmes

www.ces.uc.pt/doutoramentos

pt · en





O Centro de Estudos Sociais (CES)  
acolhe um conjunto diversificado de Pro-
gramas de Doutoramento da Universidade 
de Coimbra que potenciam as sinergias 
criadas pela investigação de excelência que 
desenvolve. O CES tem sido ainda reconhe-
cido no âmbito de candidaturas a bolsas de 
doutoramento financiadas pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (FCT) como 
instituição de acolhimento de excelência.
Os/As estudantes candidatam-se aos 
programas de doutoramento na Univer-
sidade de Coimbra, inscrevendo-se nessa 
instituição como alunos/as e são acolhidos/
as institucionalmente no CES, beneficiando 
de um ambiente académico interdisciplinar, 
dinâmico e internacionalizado, combinando 
a formação avançada com uma investiga-
ção de excelência nas áreas das Ciências 
Sociais e das Humanidades. Esta investiga-
ção assenta em epistemologias e metodolo-
gias inovadoras, no pensamento crítico, na 
análise comprometida com a visibilização 
de relações assimétricas de poder, como no 
caso das relações Norte|Sul, e no desenvolvi-
mento de fortes relações ciência-sociedade. 
Todos os programas têm uma natureza 
temática e interdisciplinar. Incluem um pri-
meiro ano curricular, um acompanhamento 
da evolução científica dos/as estudantes 
através de seminários de investigação, e 
o acesso privilegiado a convidados/as de 
renome internacional nas respetivas áreas 
temáticas. Os/As estudantes beneficiam 
ainda de um conjunto de recursos de apoio 
às suas atividades, entre os quais se salienta 
a Biblioteca Norte|Sul, a revista eletrónica 
dos programas de doutoramento Cabo dos 
Trabalhos, uma Unidade de Acompanha-
mento Pedagógico e a realização de um 
Colóquio de Doutorandos/as do CES.
A periodicidade de abertura da maioria  
dos programas é bienal.

Para informações, contactar:
doutoramentos@ces.uc.pt     

The Centre for Social Studies (CES) 
hosts a diversified number of PhD Pro-
grammes of the University of Coimbra 
which build on the synergies created by the 
excellence in research it develops. CES is 
usually recognized as a host institution of 
excellence, namely within the framework of 
PhD Scholarship applications to the Portu-
guese Science and Technology Foundation 
(FCT).
Students apply to the PhD Programmes 
with the University of Coimbra, enrolling 
as graduate students with the university, 
and are institutionally hosted at CES for the 
development of their PhD project, benefit-
ting from an interdisciplinary, dynamic and 
internationalized academic environment, 
which combines advanced training with 
excellence in research in Social Sciences  
and Humanities. This research rests on 
innovative epistemologies and methodolo-
gies, critical thinking, an analysis commit-
ted to rendering visible asymmetric power 
relations, as in the case of North|South 
relations, and the development of strong 
relationships linking science with society.
All programmes are thematic and inter-
disciplinary. They include a first course 
year, close monitoring and support of each 
student’s scientific progression through 
research seminars, and privileged access to 
internationally renowned guest lecturers/
researchers in the respective thematic 
areas.
Students also benefit from specific resourc-
es to support their activities, including the 
North|South Library, the PhD programmes’ 
electronic journal Cabo dos Trabalhos, a 
Pedagogical Unit and the organization  
of a CES PhD Students’ Colloquium. 
Most programmes accept applications  
every two years.

For more information, please contact:
doutoramentos@ces.uc.pt
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Cidades 
e Culturas 
Urbanas
2023-2024
Em parceria com a FEUC

Coordenação
Carlos Fortuna e Claudino Ferreira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/cidades
Língua de trabalho: Português

A questão urbana e das cidades é da maior 
pertinência e atualidade. As cidades e as 
suas múltiplas manifestações socioculturais, 
políticas e ambientais são um dos temas 
que mais decisivamente condicionam a 
qualidade de vida futura da maioria da 
população mundial. Atento a esta situação, 
o Doutoramento em Cidades e Culturas 
Urbanas procura oferecer uma formação 
avançada, científica, profissional e de 
intervenção em torno da agenda urbana 
mundial, do seu desenvolvimento e dos seus 
limites e incongruências. É um Programa de 
enorme abrangência temática que estimula 
o diálogo interdisciplinar entre a sua matriz 
sociológica de base e outras áreas científicas 
e do saber. O Programa acompanha o de-
bate internacional sobre as cidades e o seu 
futuro e debruça-se sobre as mais diversas 
dimensões sociais, políticas e culturais da 
vida urbana e as formas de organização, 
planeamento e governação das cidades 
contemporâneas.

“Realço o pendor transdisciplinar que o programa 
doutoral e o CES propiciam e estimulam de maneira 
formidável. O plano de trabalho e as interlocuções, 
desenvolvidos no seio do programa, reúnem um 
conjunto de predicados que potenciam um elo sólido e 
estimulante para a minha inventividade científica.”

Cristiano Pacheco, em tese (Brasil)
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The issue of urbanism and cities is of great 
relevance today. The cities and their multi-
ple sociocultural, political and environmen-
tal manifestations are one of the topics that 
most condition the future quality of life of 
the majority of the world’s population. With 
this in mind, the Doctoral Programme in 
Cities and Urban Cultures offers advanced 
scientific and professional training and 
intervention regarding the world’s urban 
agenda, its development and its limitations 
and inconsistencies. This programme has 
a wide thematic spectrum and stimulates 
the interdisciplinary dialogue between its 
sociological matrix and other scientific and 
knowledge areas. The programme follows 
the international debate around cities and 
their future, and focuses on various social, 
political and cultural dimensions of urban 
life and ways of organizing, planning and 
governing contemporary cities.

Cities 
and Urban 
Cultures
2023-2024
In partnership with FEUC

Coordination
Carlos Fortuna and Claudino Ferreira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/cidades
Language: Portuguese

“I emphasize the transdisciplinary character that the 
doctoral programme and CES provide and stimulate 
in a formidable way. The work plan and dialogues, 
developed within the programme, bring together a 
set of predicates that provide a fertile ground for my 
scientific productivity.”

Cristiano Pacheco, all but dissertation (Brazil)
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O programa interdisciplinar Democracia  
no Século XXI oferece uma compreensão 
sistemática da Democracia, das suas 
transformações ao longo do último século 
e da sua capacidade de incluir e valorizar as 
diversidades e a participação cidadã, através 
da discussão crítica de formas alternativas 
de se pensar a sociedade e o mundo. O curso 
propicia um diálogo entre a ciência política 
e a sociologia, privilegiando a abordagem 
da teoria crítica e o diálogo entre práticas 
do Sul Global e do Norte Global. Ao longo de 
quatro anos de estudos, os/as doutorandos/
as beneficiam da articulação ensino-apren-
dizagem-investigação-ação que caracteriza 
e distingue a prática científica do CES e da 
Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra. Laboratórios e eventos, em colabo-
ração com projetos científicos e consultorias 
com autarquias e organismos internacio-
nais, constituem uma componente crucial 
das atividades do curso. 

Democracia
no século XXI
2022-2023
Em parceria com a FEUC

Coordenação
Ana Raquel Matos e Marta Araújo 

www.ces.uc.pt/doutoramentos/democracia
Língua de trabalho: Português e Inglês

“Contando com um número considerável de docentes 
e convidados de diversas áreas, o programa oferece 
não só uma sólida formação teórica
em temáticas muito diversas, como também uma 
melhor compreensão dos debates mais recentes nas 
ciências sociais.”

Hestia Delibas, 2.º ano (Roménia)
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The interdisciplinary course Democracy  
in the 21st Century offers a systematic 
understanding of democracy, its transfor-
mations over the last century and its ability 
to include and value diversities and citizens’ 
participation, through a critical discussion 
 of alternative ways of thinking about 
society and the world. It provides a dialogue 
between political science and sociology, 
privileging a critical theory approach and  
dialogue between practices coming from 
both the Global South and the Global North.  
During four years of studies, students benefit 
from the integration of teaching, learning, 
research and action, which characterizes and 
distinguishes the scientific practice of CES, 
the Faculty of Economics of the University  
of Coimbra. Laboratories and events, in 
collaboration with scientific projects and 
consultancies with local authorities and 
international organizations, are a crucial part 
of the courses’ activities. 

Democracy 
in the 21st 
Century
2022-2023
In partnership with FEUC

Coordination
Ana Raquel Matos and Marta Araújo

www.ces.uc.pt/doutoramento/democracia
Language: Portuguese and English

“Having a considerable number of collaborators and 
guest lecturers from various fields, the programme 
offers both a strong theoretical background in a vast 
area of subjects, as well as a better comprehension of 
the latest debates in social sciences”

Hestia Delibas, 2nd year (Romania)
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O programa, oferecido em colaboração  
com as Faculdades de Letras e de Economia, 
tem uma organização transdisciplinar, 
abrangendo os estudos literários e culturais, 
a sociologia da cultura e a história contem-
porânea. O seu objetivo principal consiste 
na construção de conhecimento avançado 
sobre a problemática dos discursos na sua 
relação com as práticas contemporâneas.  
No jogo entre discursos e práticas se 
constrói, poética (poiein enquanto fazer) 
e socialmente, aquilo a que chamamos 
“real”: a história, a arte, as identidades, as 
formas de poder. O programa visa, assim, a 
construção de conhecimento especializado 
no âmbito nomeadamente (a) da análise 
crítica do discurso, (b) do reconhecimento 
crítico das representações contemporâneas 
do passado, (c) da reflexão sobre a interven-
ção e a participação social e o exercício da 
cidadania e (d) em geral, do desenvolvimen-
to de instrumentos epistemológicos para 
uma reflexão sobre a contemporaneidade 
nos seus múltiplos aspetos.

“Trata-se de um curso de alta qualidade que oferece 
ferramentas teóricas sensíveis à nossa contempo-
raneidade e perspetivas emancipatórias perante a 
sua complexidade. Os seminários do curso foram 
esclarecedores em termos de método e objetivos bem 
como iluminantes em termos de formação e percurso 
pessoal.”

Mattia Faustini, 2.º ano (Itália)

Discursos: 
Cultura, 
História 
e Sociedade 
2022-2023
Em parceria com a FEUC e a FLUC

Coordenação
Graça Capinha e Paula Abreu

www.ces.uc.pt/doutoramentos/discursos 
Língua de trabalho: Português
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Discourses: 
Culture, 
History  
and Society 
2022-2023
In Partnership with FEUC and FLUC

Coordination
Graça Capinha and Paula Abreu

www.ces.uc.pt/doutoramentos/discursos 
Language: Portuguese

The programme, offered in cooperation  
with the Faculties of Arts and Humanities 
and of Economics is organised as a transdis-
ciplinary programme, covering the fields  
of literary and cultural studies, the sociology 
of culture and contemporary history. Its 
main aim is the construction of advanced 
knowledge on the problematics of discourse 
and its relation with contemporary prac-
tices. In the interplay of discourses and prac-
tices emerges, poetically and socially, that 
which is named “the real”: history, the arts, 
identities, forms of power. The programme 
thus aims at the construction of specialized 
knowledge concerning namely a) critical 
discourse analysis, b) the critical recognition 
of contemporary representations of the 
past, c) reflection on intervention and social 
participation and the practice of citizen-
ship, and d) in general, the development of 
epistemological tools for a reflection on the 
multiple aspects of the contemporary.

“This is a high quality Programme, offering both the 
appropriate theoretical tools to deal with the contem-
porary and the emancipatory perspectives in relation 
to its complexities. The PhD seminars allowed me to 
encounter different methods and aims in research, as 
well as to enrich my training and personal trajectory.”

Mattia Faustini, 2nd year (Italy)
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Economia Política: 
Doutoramento  
Interdisciplinar 
2023-2024
Em parceria com a FEUC, o ISCTE-IUL e o ISEG-UL

Coordenação
João Rodrigues (CES-FEUC),  
Ana Costa (ISCTE-IUL) e 
Francisco Louçã (ISEG-UL)

www.ces.uc.pt/doutoramentos/economiapolitica
Língua de trabalho: Português

O Doutoramento Interdisciplinar em Econo-
mia Política oferece formação avançada na 
investigação dos sistemas capitalistas con-
temporâneos. O capitalismo é um sistema 
socioeconómico e de poder, diversificado ao 
longo e em cada momento da sua histó-
ria, em transformação nos seus quadros 
institucionais e nas suas escalas. Em linha 
com várias tendências internacionais nas 
Ciências Sociais, o programa fomenta o es-
tudo crítico e plural sobre sistemas socioe-
conómicos atuais. Este programa valoriza 
particularmente a criação de conhecimento 
sobre o capitalismo em Portugal e sua evo-
lução, inserindo-o nos contextos europeu 
e global que moldaram e moldam as suas 
trajetórias de convergência e de diver-
gência. É um programa interuniversitário, 
desenvolvido em parceria com os seguintes 
centros de investigação: Centro de Estudos 
Sociais (CES-UC); Centro de Estudos sobre a 
Mudança Socioeconómica e o Território (DI-
NAMIA’CET-IUL) e Centro de Investigação e 
Estudos de Sociologia (CIES-IUL); Unidade de 
Investigação em Ciências Sociais e Gestão 
(CSG-ISEG-UL) e Unidade de Estudos sobre 
Complexidade e Economia (UECE-ISEG-UL).
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Political Economy: 
Interdisciplinary 
Ph.D. 
2023-2024
In Partnership with FEUC, ISCTE-IUL and ISEG-UL

Coordination
João Rodrigues (CES-FEUC),  
Ana Costa (ISCTE-IUL) and 
Francisco Louçã (ISEG-UL)

www.ces.uc.pt/doutoramentos/economiapolitica
Language: Portuguese

The Interdisciplinary Ph.D. in Political 
Economy provides advanced training in 
contemporary capitalist systems’ research. 
Capitalism is a socioeconomic power-based 
system; a diversified system throughout 
and in each particular moment of its histo-
ry; a system under transformation regard-
ing its institutional frameworks and scales 
of institutionalization. In line with various 
international trends in Social Sciences, this 
PhD stimulates the critical and plural study 
of current socioeconomic systems. It values, 
in particular, the creation of knowledge on 
capitalism in Portugal and its evolution, 
within the European and global frameworks 
which have shaped, and still shape, its 
convergent and divergent trajectories. This 
is an inter-university programme, which 
also results from a partnership with the 
following centres: Centre for Social Studies 
(CES-UC); Centre for Socioeconomic and 
Territorial Studies (DINÂMIA’CET-IUL) and 
Centre for Research and Studies in Sociology 
(CIES-IUL); Research in Social Sciences and 
Management Unit (CSG-ISEG-UL) and the 
Unit of Studies on Complexity and Econom-
ics (UECE-ISEG-UL).
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Estudos  
Feministas 
2023-2024
Em parceria com a FLUC

Coordenação
Adriana Bebiano e Madalena Duarte

www.ces.uc.pt/doutoramentos/estudosfeministas
Língua de trabalho: Português

O doutoramento em Estudos Feministas 
(Centro de Estudos Sociais /Faculdade de 
Letras, UC) tem um perfil marcadamente 
interdisciplinar e pretende familiarizar as/ 
os estudantes com formação anterior em 
áreas diversas com um amplo número de 
questões e de metodologias relevantes 
para os Estudos Feministas/Estudos sobre 
Mulheres/Estudos de Género. Os seis semi-
nários curriculares incluem-se nas áreas das 
Humanidades e da Sociologia.
O objetivo é preparar as/os estudantes 
para um mundo em que, apesar de todos os 
avanços conseguidos no âmbito da equida-
de sexual, a hierarquização sexual e a miso-
ginia perduram e nem sempre são óbvias, 
tornando-se assim imperativa a aquisição 
da consciência dos discursos normativos 
que constroem imagens das mulheres, 
homens e pessoas não-binárias, enquadram 
o seu comportamento e definem os seus 
papéis sociais.
A análise de dados empíricos sobre a 
pluralidade de vivências dos indivíduos é 
articulada com instrumentos conceptuais 
indispensáveis à investigação avançada.

“O programa foi a melhor escolha que eu fiz. Desde o 
primeiro semestre a troca com as docentes e as dis-
centes foi extremamente enriquecedora. Cresço a cada 
momento como investigadora, estudante e ativista 
feminista e devo tal progresso ao ambiente acolhedor 
e de aprendizagem integrada que o CES proporciona.”

Marina Faria, 1.º ano (Brasil)
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Feminist 
Studies 
2023-2024
In Partnership with FLUC

Coordination
Adriana Bebiano and Madalena Duarte

www.ces.uc.pt/doutoramentos/estudosfeministas
Language: Portuguese

The PhD in Feminist Studies (Faculty of Arts 
and Humanities/Centre for Social Studies, 
U.C.) has a strong interdisciplinary approach 
and aims at familiarizing students from 
different disciplinary areas with a broad 
number of issues and methodologies rele-
vant for Feminist Studies/Women’s Studies/
Gender Studies. The six curricular seminars 
focus on the present debates in the areas of 
the Humanities and Sociology.
The programme aims at preparing students 
for a world in which sexual hierarchization 
and misogyny prevail – even if not always 
in an obvious way – despite all the achieve-
ments of the last decades. It is therefore 
crucial to understand the normative 
discourses which create images of women, 
men and non-binary people, framing their 
behaviour and defining their social roles.
The analysis of empirical data on the plurali-
ty of individuals’ experiences is articulated 
with the conceptual tools required for 
advanced research.

 “The program was the best choice I made. Since the 
first semester, the exchange with the teachers and 
students was extremely enriching. I am constantly 
growing as a feminist researcher, student and activist, 
and I owe such progress to the welcoming and inte-
grated learning environment that CES provides.”

Marina Faria, 1st year (Brazil)
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O Programa de Doutoramento em ‘Gover-
nação, Conhecimento e Inovação’ é um 
programa de formação doutoral inovador 
que alia diferentes abordagens nas ciências 
sociais, em particular os estudos de ciência 
e tecnologia (STS) e a economia institucio-
nalista, para uma análise crítica aprofun-
dada dos processos de governação e de 
coordenação de diferentes atores, assim 
como da coprodução de conhecimento, 
tendo em conta as relações entre economia 
e sociedade.
Oferece-se um ambiente fortemente inter-
disciplinar, com um conjunto de seminários 
comuns – sobre instituições e políticas pú-
blicas e ciência, tecnologia e conhecimento 
em sociedade – e seminários específicos 
a cada um dos dois perfis de formação do 
programa, ‘Economia Política do Conhe-
cimento e Instituições’ e ‘Estudos Sociais 
da Ciência e Tecnologia’. Os seminários 
promovem o debate crítico e a análise de 
políticas públicas através da participação 
ativa, em diálogo com uma equipa docente 
fortemente internacionalizada.

“Um ambiente inter/transdisciplinar único e desafia-
dor onde o processo de identificação, de desenvolvi-
mento e a defesa da própria voz na sua pesquisa é uma 
das principais preocupações. Uma escolha certeira para 
quem pretende alcançar a excelência na investigação 
dos complexos problemas dos nossos dias.”

Vitor Tresse, em tese (Brasil)

Governação, 
Conhecimento 
e Inovação  
2022-2023
Em Parceria com a FEUC

Coordenação
José Reis, João Arriscado Nunes 
e Tiago Santos Pereira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/gci
Língua de trabalho: Português
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The Doctoral Programme on Governance, 
Knowledge and Innovation is an innovative 
doctoral training programme, bringing 
together different approaches in the social 
sciences, namely science and technology 
studies (STS) and institutional economics. It 
aims at an in-depth critical analysis of the 
governance and coordination processes of 
different actors, as well as of the coproduc-
tion of knowledge, taking into account the 
relations between society and the economy.
The students benefit from a challenging 
and strongly interdisciplinary environment, 
offering a set of common courses - on insti-
tutions and public policies, and on science, 
technology and knowledge in contemporary 
societies - with courses directed at each of 
the programme’s training streams, ‘Political 
Economy of Knowledge and Institutions’ 
and ‘Social Studies of Science and Technolo-
gy’. The courses promote critical debate and 
the analysis of public policies, through the 
active participation of students, framed by a 
strong interaction with a highly internation-
alised faculty.

“A unique and challenging inter/transdisciplinary envi-
ronment where the process of identifying, improving, 
and defending your own voice in the research is one 
of the main concerns. The right choice for those who 
want to achieve excellence in the investigation of 
today’s complex problems.”

Vitor Tresse, all but dissertation  (Brazil)

Governance, 
Knowledge and  
Innovation 
2022-2023
In Partnership with FEUC

Coordination
José Reis, João Arriscado Nunes 
and Tiago Santos Pereira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/gci
Language: Portuguese
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Os direitos humanos (DH) tornaram-se,  
nas últimas décadas, uma das mais impor-
tantes áreas nos discursos académicos e 
jurídico-político-culturais. Este programa 
oferece uma abordagem interdisciplinar e 
intercultural não positivista à história, lutas 
culturais e políticas dos DH. Os/As estudan-
tes beneficiam de um ambiente académico 
e de pesquisa dinâmico, com mais de 100 
investigadoras/es e mais de 400 estudantes 
de doutoramento, e com diversos projetos  
e seminários internacionais em cada ano.  
Com um currículo inovador em DH,  
o programa promove a excelência académi-
ca e abordagens metodológicas que combi-
nam apreensões teóricas e práticas dos DH 
com perspetivas críticas e transformativas, 
visando promover o garante dos DH em 
diferentes contextos.

“O HRICS mudou substancialmente a minha perceção 
sobre as nações, a sociedade e as relações de poder 
entre o Ocidente e o Sul. É teoricamente estimulante, 
inovador e oferece, de forma prática, diversos cami-
nhos para o desenvolvimento profissional e pessoal. O 
programa enriqueceu o meu potencial académico e a 
minha vida profissional.”

Amit Kumar Singh, em tese (Índia)

Human 
Rights in 
Contemporary 
Societies  
2023-2024
Em parceria com o IIIUC

Coordenação
Ana Cristina Santos, Bruno Sena Martins  
e Cecília MacDowell Santos

www.ces.uc.pt/doutoramentos/humanrights
Língua de trabalho: Inglês
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Human rights (HR) have become one  
of the most important fields of academic  
and juridical-political-cultural discourses  
in recent decades. This programme offers  
an interdisciplinary and intercultural 
non-positivist approach to the history,  
cultural struggles and politics of HR.  
Students benefit from a lively academic and 
research setting, with over 100 researchers 
and over 400 doctoral students, and a variety 
of international projects and conferences 
taking place every year.
With a cutting-edge curriculum on HR,  
the programme promotes academic excel-
lence and methodological approaches that 
combine theoretical and practical under-
standings of HR with critical and transform-
ative perspectives, aiming at the promotion 
and protection of HR in various contexts.

“The HRICS programme fundamentally changed my 
perception about the nation, society and power-rela-
tions between West and South. HRIC is theoretically 
stimulating, revolutionizing and practically offers vari-
ous ways to grow personally and professionally. HRICS 
enriched my academic calibre and professional life.”

Amit Kumar Singh, all but dissertation (India)

Human 
Rights in 
Contemporary 
Societies 
2023-2024
In Partnership with IIIUC

Coordination
Ana Cristina Santos, Bruno Sena Martins  
and Cecília MacDowell Santos

www.ces.uc.pt/doutoramentos/humanrights
Language: English
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International 
Politics and 
Conflict 
Resolution 
2023-2024
Em Parceria com a FEUC

Coordenação
Paula Duarte Lopes

www.ces.uc.pt/doutoramentos/polint 
Língua de trabalho: Inglês

O PIRC assenta no estudo interdisciplinar da 
política internacional e está voltado para a 
formação de competências avançadas de 
leitura da política internacional contempo-
rânea, com particular ênfase no estudo das 
dinâmicas de conflitualidade internacional, 
seja do ponto de vista das causas e sinais de 
emergência de conflitos violentos, seja dos 
instrumentos teóricos e técnicos de resolu-
ção de conflitos, combinando as agendas de 
investigação dos conflict studies e dos peace 
studies. O Programa procura desenvolver 
conhecimento especializado sobre temáti-
cas relacionadas com os conflitos violentos 
contemporâneos e com as ferramentas e 
estratégias de resposta a esses conflitos na 
ordem internacional pós-Guerra Fria, res-
pondendo à necessidade crescente de qua-
dros especializados e recursos nesta área e 
desenvolvendo e promovendo conhecimen-
to atualizado indispensável para abordar e 
compreender o atual cenário internacional.
 

“Este Programa de Doutoramento é uma referência 
nas abordagens críticas de RI e Estudos para a Paz. 
Além disso, possui uma característica que a torna 
excepcional: o corpo docente e discente são definidos 
pela multidisciplinaridade, mas, sobretudo, pelo rigor 
académico, paixão e respeito, ingredientes essenciais 
para um acompanhamento profícuo.”

Judith Jordà Frias, 1.º ano (Catalunha)
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International 
Politics and 
Conflict 
Resolution 
2023-2024
In Partnership with FEUC

Coordination
Paula Duarte Lopes

www.ces.uc.pt/doutoramentos/polint 
Language: English

The PhD in International Politics and 
Conflict Resolution focuses on the interdis-
ciplinary study of international politics, and 
is oriented towards advanced competency 
training in reading contemporary interna-
tional politics, with special emphasis on 
studying the dynamics of international 
strife, be it from the viewpoint of causes 
and signs of emerging conflicts, or from 
the viewpoint of theoretical and technical 
instruments for conflict resolution, thus en-
deavouring to combine the agendas of re-
search in conflict studies and those of peace 
studies. The programme seeks to develop 
specialized knowledge of contemporary 
violent conflicts, and an understanding of 
available tools for the post-cold war world.  
The Programme also aims to respond to the 
need for cadres and resources by providing 
the up-to-date and in-depth knowledge 
indispensable for an appropriate approach 
and understanding of the current world 
scenario.

“This PhD is a benchmark within the critical approach-
es to IR and Peace Studies. Moreover, it has a feature 
that makes it exceptional: faculty and students are de-
fined by multidisciplinarity, but, above all, by academic 
rigor, passion and respect, essential ingredients for a 
fruitful guidance.”

Judith Jordà Frias, 1st year (Catalonia)
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O programa tem por objetivo proporcionar 
formação avançada numa perspetiva crítica 
pós-colonial sobre a complexidade das rela-
ções políticas, sociais e culturais no mundo 
de hoje, tendo em conta o quadro analítico 
pressuposto pelo conceito de Epistemologias 
do Sul. Geopoliticamente, privilegia-se uma 
análise comparada da herança colonial e dos 
desafios pós-coloniais, com incidência no 
espaço de língua oficial portuguesa. O hori-
zonte epistemológico do programa centra-se 
na discussão sobre a possibilidade de novas 
formas de conhecimento suscetíveis de 
abranger a pluralidade híbrida de diferen-
tes formas de compreender o mundo e de 
estar no mundo. A narrativa eurocêntrica da 
modernidade não esgota a complexidade 
e heterogeneidade do mundo e dos modos 
de o conhecer. Historicamente, reprimiu e 
silenciou narrativas complementares e/ou 
rivais remetendo-as a uma posição subalter-
na no quadro de relações de poder desiguais, 
marcadas por formas de violência. Importa, 
pois, produzir um conhecimento contextual 
capaz de equacionar possibilidades alternati-
vas, como base para uma cidadania verdadei-
ramente global fundada na superação da 
injustiça cognitiva.

“A escravatura e a colonização produziram um violento 
sistema-mundo que urge transformar. O POSCOL 
permite-me refletir profundamente esta realidade, 
destacando-se por um engajamento sério tanto na 
produção de conhecimentos transformadores como 
nas lutas atuais que exigem perguntas, respostas e 
ações cada vez mais articuladas, transdisciplinares e 
sofisticadas.”

Apolo Carvalho, em tese (Cabo Verde)

Pós-Colonialismos  
e Cidadania 
Global 
2023-2024
Em Parceria com a FEUC

Coordenação
Margarida Calafate Ribeiro, 
Maria Paula Meneses e Patrícia Branco

www.ces.uc.pt/doutoramentos/poscolonialismos 
Língua de trabalho: Português
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The programme aims at providing advanced 
training in a postcolonial critical perspective 
on the complexity of political, social and 
cultural relations in today’s world, taking into 
account the Epistemologies of the South ana-
lytical framework. Geopolitically, it privileges a 
comparative analysis of the colonial heritage 
and postcolonial challenges, focused on the 
Portuguese-speaking space. Epistemologi-
cally it discusses the possibility of new forms 
of knowledge which are able to encompass 
the hybrid plurality of different ways of 
understanding the world and of being in the 
world. The Eurocentric narrative of modernity 
by no means exhausts the complexity and 
heterogeneity of the world and the ways of 
knowing the world. Historically, it repressed 
and silenced other complementary and/or 
rival narratives by assigning them a subaltern 
position in the framework of uneven and 
often violent relations of power. Thus, it is 
important to produce contextual knowledge 
bringing to the fore alternative possibilities, 
as the foundation for the emergence of a truly 
global citizenship based on the overcoming of 
cognitive injustice.

 “Slavery and colonisation produced a violent world 
system that urgently needs to be transformed. POSCOL 
allows me to reflect deeply on this reality, standing 
out for a serious engagement both in the production 
of transformative knowledge and in the contemporary 
struggles that require more articulated, transdisci-
plinary and sophisticated questions, answers and 
actions.”

Apolo Carvalho, all but dissertation  (Cape Verde)

Postcolonialisms 
and Global  
Citizenship 
2023-2024
In Partnership with FEUC

Coordination
Margarida Calafate Ribeiro, 
Maria Paula Meneses and Patrícia Branco

www.ces.uc.pt/doutoramentos/poscolonialismos 
Language: Portuguese
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Relações de Trabalho, 
Desigualdades Sociais 
e Sindicalismo 
2022-2023
Em Parceria com a FEUC

Coordenação
Elísio Estanque e Hermes Augusto Costa

www.ces.uc.pt/doutoramentos/trabalho
Língua de trabalho: Português

Este programa de formação académica 
aprofundada em Sociologia é dirigido a 
licenciados/as e mestres que tenham con-
cluído uma formação anterior na mesma 
área, quer aos/às candidatos/as de outras 
origens, com formação em sociologia ou 
áreas afins, ou com outra formação mas 
cujos interesses e curriculum académico ou 
profissional sejam considerados adequados 
a este ciclo de estudos. 
De entre os objetivos do programa conta-
-se a formação teórica inovadora e uma 
análise aprofundada sobre as desigual-
dades sociais, os problemas laborais e os 
desafios que se colocam hoje aos campos 
laboral e sindical. As transformações que 
vêm perturbando o mundo do trabalho nas 
últimas décadas serão abordadas à luz do 
contexto global, tomando como principais 
referências as realidades da Europa e da 
América Latina. 
Para além de um corpo docente experi-
mentado nacional e internacionalmente, o 
programa conta ainda periodicamente com 
a colaboração de reputados/as conferencis-
tas internacionais.

“O programa permite-me discutir sobre questões 
centrais a respeito da temática social, trabalhista 
e sindical com pessoas de enorme conhecimento e 
relevância no debate académico. A dedicação com o 
desenvolvimento do estudo pelos professores é deter-
minante para minha excelente avaliação do curso.”

Vítor Godoi, 2.º ano (Brasil)
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Labour Relations, 
Social Inequalities 
and Trade Unionism 
2022-2023
In Partnership with FEUC

Coordination
Elísio Estanque and Hermes Augusto Costa

www.ces.uc.pt/doutoramentos/trabalho
Language: Portuguese

This PhD programme in Sociology is orient-
ed towards graduates and master holders 
who have completed previous training in 
the same area, and also aimed at candidates 
from other areas of knowledge, but whose 
interests and academic or professional CVs 
are considered suitable for a 3rd cycle of 
studies.
Among the objectives of the programme 
is the innovative theoretical training and 
a thorough analysis of social inequalities, 
labour problems and challenges with which 
labour and trade union fields are confront-
ed. The changes that have been disturbing 
the world of work in recent decades will be 
addressed at the global context, taking as 
main references the realities of Europe and 
Latin America.
Composed by an experienced national and 
international teaching staff, the pro-
gramme also counts periodically with the 
collaboration of renowned international 
professors.

“The programme allows me to discuss central issues 
regarding social, labour and union issues with people 
of great knowledge and relevance in the academic de-
bate. The dedication to the development of the study 
by the lecturers is decisive for my excellent evaluation 
of the course.”

Vítor Godoi, 2nd year  (Brazil)
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Sociology 
of the State, 
Law and Justice 
2023-2024
Em Parceria com a FEUC

Coordenação
Boaventura de Sousa Santos, 
António Casimiro Ferreira e Sara Araújo

www.ces.uc.pt/doutoramentos/sedj
Língua de trabalho: Inglês

O Doutoramento responde aos desafios da 
interdisciplinaridade e da descolonização 
dos estudos do estado, do direito e da jus-
tiça. Permitirá aos/às estudantes conhe-
cerem os principais debates e teorias ao 
mesmo tempo que recebem ferramentas 
epistemológicas, teóricas e metodológicas 
para desenvolver investigação de excelên-
cia em qualquer parte do mundo, usando 
abordagens inovadoras, que possibilitem 
compreender fenómenos sociojurídicos 
em diferentes sociedades; problemas 
complexos dentro e fora da Europa, que 
resultam de relações coloniais; e ligações 
globais norte/sul, sul/sul, ocidente/oriente. 
Lecionado em inglês, preenche uma lacuna 
na oferta académica e pretende atrair can-
didatos/as de todos os continentes.  
A possibilidade de optar pela realização da 
avaliação individual em inglês, português 
ou espanhol permitirá a inclusão de candi-
datos/as com origens e percursos profissio-
nais muito diferenciados. Os/as estudan-
tes, partindo da sua heterogeneidade, 
serão desafiados/as a produzir debates não 
eurocêntricos e interculturais, sensíveis à 
imensa diversidade do mundo.

“O programa de doutoramento SEDJ, do CES e da FEUC, 
é o mais adequado para aqueles que desejam obter um 
conhecimento crítico profundo sobre questões-chave 
legais, políticas, económicas e sociais relativas a temas 
interdisciplinares como Modernidade, Eurocentrismo, 
Raça, Género e Colonialismo.”

Gaetano Marco Latronico, 1.º ano (Itália)
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Sociology 
of the State, 
Law and Justice 
2023-2024
In Partnership with FEUC

Coordination
Boaventura de Sousa Santos, 
António Casimiro Ferreira and Sara Araújo

www.ces.uc.pt/doutoramentos/sedj
Language: English

The PhD Programme addresses the chal-
lenges of interdisciplinarity and decoloniza-
tion of the state, law and justice studies.  
It will allow students to learn about the 
main debates and theories and simultane-
ously receive epistemological, theoretical 
and methodological tools to promote 
research of excellence in any part of the 
world, by using innovative approaches to 
understand socio-legal phenomena in dif-
ferent societies, complex problems - within 
and outside Europe - that result from coloni-
al relations, and global connections north/
south, south/south, west/east. Lectured in 
English, this PhD fills a gap in the academic 
offer and intends to attract candidates 
from all continents, from the North and 
the South. The possibility of opting for an 
individual evaluation in English or Portu-
guese or Spanish will allow the inclusion of 
candidates with very different origins and 
professional paths. Students, as part of a 
heterogeneous group, will be challenged to 
promote non-eurocentric and intercultural 
debates, that are sensitive to the enormous 
diversity of the world.

“The PhD Programme in Sociology of the State, Law 
and Justice at CES and FEUC is the best suitable for tho-
se who wish to get a deep critical knowledge about key 
legal, political, economic and social issues concerning 
interdisciplinary topics like Modernity, Eurocentrism, 
Race, Gender and Colonialism.”

Gaetano Marco Latronico, 1st year (Italy)
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As Ciências do Risco, enquanto área disciplinar, 
têm adquirido nos últimos anos uma crescente 
visibilidade e institucionalização, sobretudo 
em agências de âmbito internacional como a 
UNESCO e o Conselho da Europa. O Doutora-
mento em Território, Risco e Políticas Públicas 
é um programa vocacionado para o desen-
volvimento de competências de investigação 
científica e qualificações profissionais elevadas 
no âmbito das ciências do risco pensado para 
um público com formação superior, mas diver-
sificado, indo das ciências sociais às ciências 
naturais e exatas e às tecnologias, permitindo 
uma visão integrada, e a quantificação da 
capacidade de resiliência e resistência das 
comunidades e indivíduos, baseada na consi-
deração conjunta de diversas incertezas, e na 
seleção de variáveis relevantes para a avaliação 
e perceção do risco nas comunidades humanas. 
É um programa interuniversitário oferecido em 
conjunto pelo Centro de Estudos Sociais (CES) e 
o Instituto de Investigação Interdisciplinar (III) 
da Universidade de Coimbra, pelo Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) 
e o Centro de Estudos Geográficos (CEG) da 
Universidade de Lisboa e pela Universidade de 
Aveiro.

Território, 
Risco e Políticas 
Públicas  
2022-2023
Em Parceria com o IIIUC,  
as Universidades de Aveiro e de Lisboa

Coordenação
José Manuel Mendes (UC), 
Jan Jacob Keizer (UA) e 
José Luís Zêzere (UL)

www.ces.uc.pt/doutoramentos/territorio
Língua de trabalho: Português

“Ser acolhida pelo CES, no programa doutoral TRPP, 
viabilizou à minha investigação um conjunto de 
conhecimentos que ampliaram as perceções e a formu-
lação de questões sobre o contexto dos territórios 
amazónicos no panorama global, em conexão com a 
colaboração ativa e de excelência da equipa docente.”

Cristina Silva, em tese (Brasil)
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Territory,  
Risk and  
Public Policies  
2022-2023
In Partnership with IIIUC,  
Universities of Aveiro and of Lisbon

Coordination
José Manuel Mendes (UC), 
Jan Jacob Keizer (UA) and 
José Luís Zêzere (UL)

www.ces.uc.pt/doutoramentos/territorio 
 Language: Portuguese

Risk Sciences, as a research field, have 
gained, in recent years, an increasing visibil-
ity and institutionalization, mostly within 
international organizations, like UNESCO 
and the Council of Europe. The Doctoral 
Programme Territory, Risk and Public Policies 
aims at the development of high scientific 
research skills and professional abilities 
within the scope of risk sciences, and it is 
designed for a diversified higher education 
public, from social sciences to natural and 
exact sciences and technologies. It allows 
an integrated perspective, and the quan-
tification of communities and individuals’ 
resilience and resistance, based on the joint 
consideration of different uncertainties and 
the selection of relevant variants in order 
to assess and perceive risk within human 
communities. This is an inter-university 
programme, offered, in partnership, by 
the Centre for Social Studies (CES) and the 
Institute for Interdisciplinary Research (III) of 
the University of Coimbra, by the Institute 
of Geography and Land Planning (IGOT) and 
the Centre for Geographical Studies (CEG) of 
University of Lisbon and by the University of 
Aveiro.

“Being welcomed by CES in the doctoral programme 
TRPP, enabled my investigation to acquire greater 
knowledge that expanded perceptions and the formu-
lation of questions about the context of Amazonian 
territories in the global scenario, in connection with 
the active collaboration and excellence of the teaching 
staff.”

Cristina Silva, all but dissertation (Brazil)
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Portugal
T +351 239 855 570
www.ces.uc.pt
ces@ces.uc.pt
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Portugal
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Portugal
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