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MESTRADO EM SERVIÇO
SOCIAL - RISCOS SOCIAIS E
DESENVOLVIMENTO LOCAL

APRESENTAÇÃO
O Mestrado em Serviço Social - Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, desenvolve um 
conjunto de competências avançadas, tendo em vista uma melhor intervenção em vários 
domínios, com particular ênfase a nível dos grupos de risco e do desenvolvimento local.
Procura-se que os habilitados com este ciclo de estudos, consolidem um perfil profissional 
e científico com base na análise critica, por via de competências de investigação e 
intervenção social inovadora, em contexto organizacional e dos territórios locais, numa 
perspetiva de desenvolvimento local integrado enquanto processo facilitador da coesão 
e da sustentabilidade social.

OBJETIVOS
O Mestrado em Serviço Social - Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, objetiva capacitar 
profissionais da intervenção social no plano teórico-metodológico, técnico-operativo e 
ético politico, reforçando a preparação destes interventores a nível da intervenção direta 
e da coordenação técnica de organizações públicas, privadas e de solidariedade social, 
assim como uma maior capacitação nos domínios do planeamento e avaliação.
O Mestrado proporciona assim competências para o desenvolvimento de funções como a 
intervenção com pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade e risco; planeamento 
social; assessoria social; mediação social; desenvolvimento local, sustentabilidade social 
de comunidades e territórios; direção de equipamentos, respostas e instituições sociais.

Coordenador de Curso
Miguel Bento | mestrado_ssrsd@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ese-m_servsocial

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Serviço Social - Riscos Sociais e Desenvolvimento Local

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Desigualdades e Riscos Sociais em Comunidades Contemporâneas       6,0

Estado, Sociedade e Proteção Social                                                             6,0

Fundamentos e Debates do Serviço Social Contemporâneo                     6,0

Metodologias de Planeamento e Avaliação em Serviço Social                6,0 

Métodos Avançados de Investigação em Ciências Socias                           6,0

Questões Éticas em Intervenção Social                                                         4,0

Seminário de Apoio à Dissertação/Trabalho de Projeto                             5,0

Serviço Social e Grupos de Risco: Identificação e Intervenção                  5,0

Territórios e Dinâmicas de Desenvolvimento Local                                     4,0

Opção - escolher 3 de 4                                                                                    12,0

Opção I- Economia Social, Desenvolvimento Local e Bem-Estar                  4,0 

Opção II - Estratégias de Intervenção em Territórios Empobrecidos                          4,0

Opção III - Psicologia do Risco: contexto, grupos e intervenção                                  4,0

Opção IV - Serviço Social, Multicularidade e Direitos Humanos                                4,0

2º Ano  | Anual                                                                                 ECTS

Dissertação/Trabalho de Projeto                                                                                     30,0




