
Produção de Conhecimento

Repositório CEsA

A coleção do CEsA está disponível online no repositório 
da Universidade de Lisboa. Existem mais de 250 
publicações em acesso aberto, incluindo:

Working Papers
Brief Papers
Estudos
Capítulos de Livros
Artigos em revistas nacionais e internacionais

Consulte

YouTube CEsA

O Canal de Youtube do CEsA reúne gravações de 
seminários, conferências, webinars e filmes produzidos 
no âmbito das atividades do centro.

Subscreva

Agenda CEsA

Através da Agenda CEsA, a nossa Newsletter semanal, 
publicamos todas as nossas atividades.

Inscreva-se

Oficina Global

A Oficina Global é um dos nossos projetos em 
andamento, um espaço de investigação-para-ação 
para tópicos sobre o desenvolvimento global e 
mudança social.

Junte-se

https://cesa.rc.iseg.ulisboa.pt/

Sobre nós

O CEsA é um dos mais antigos centros de investigação 
dedicados aos estudos de desenvolvimento em 
Portugal. Integra o consórcio de Investigação em 
Ciências Sociais e Gestão (CSG) do ISEG - Lisbon 
School of Economics and Management (ULisboa). Está 
também ligado ao Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Internacional (MDCI) 
e ao Programa de Doutoramento em Estudos de 
Desenvolvimento (PDED) do ISEG/ULisboa.

Linhas de Investigação

Esta linha de investigação tem como orientação 
principal o estudo das dinâmicas de desenvolvimento, 
nomeadamente, os percursos de transformação das 
sociedades pós-coloniais. Ela integra diferentes 
domínios de investigação, numa perspectiva ampla 
da economia, do desenvolvimento e da cooperação 
internacional. 

Economia, Desenvolvimento

e Cooperação Internacional

Os estudos africanos constituem domínio privilegiado 
desta linha de investigação do CEsA. A construção 
epistemológica deste objeto atende aos diferentes 
quadros disciplinares, paradigmas e instrumentos de 
análise próprios às ciências humanas e sociais atentas 
às heranças, saberes e práticas africanas. 
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Visite-nos
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