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Segundo ciclo 
tão forte quanto 
o primeiro 

Os estudantes estão a reforçar a sua formação, face ao 
encurtamento da duração das licenciaturas. E as universidades estão 
a aumentar a sua oferfa neste campo. Uma combinação de factores 
que criou uni mercado de mestrados que não existia no país. 

Mestrados e pós-graduações 
Bolonha revolucionou 
o segundo ciclo 

Escolher o mestrado ou a pós-graduação pode ser motivo de dúvidas. Algumas 
experiências demonstram como pode ser tomada a decisão. Uma coisa é certa: 
Bolonha é a causa desta mudança. 

Este é um passo importante na car-
reira profissional, e, por isso, é na-
tural surgirem inseguranças. Uma 
delas é se se deve ou não fazer mes-
trado na área da licenciatura ou 
mudar radicalmente de área e ter 
sucesso na mesma. Ou ainda se é 
preferível optar por outra institui-
ção, mesmo que aquela onde fez a 
licenciatura seja hem referenciada. 

Eduardo Nunes, licenciado em 
Economia pela Universidade de 
Coimbra, optou por ingressar no 
mestrado em Gestão da Católica 
Porto Business School. "A Univer-
sidade Católica é, historicamente, 
dos melhores estabelecimentos de 
ensino em Portugal, e particular-
mente no ensino de Gestão", argu-
menta. Depois de estudar todas as 
possibilidades, e, após a análise das 
condições e dos docentes, conside-
rou que a Católica Porto Business 
School possuía os meios adequa-
dos para poder transmitir-lhe, en-
quanto estudante e trabalhador, 
mais-valias pessoais e profissio-
nais. E assim, o aluno optou por 
uma escola diferente para conti-
nuar os seus estudos. 

Por outro lado, o fascínio pe-
los mercados financeiros, pelo de-
safio intelectual subjacente a esta 
área e as oportunidades de traba-
lho com estas relacionadas, além 
da intenção de adquirir uma for-
mação complementar à licenciatu-
ra em Economia, fizeram com que 
Pedro Sotto Mayor optasse pelo 
mestrado em Finanças da Católi-
ca Porto Business School, manten-
do-se na instituição onde frequen-
tou o primeiro ciclo. "As razões 
que me fizeram optar pela mesma 
instituição para continuar a minha 
formação pessoal e profissional 
mantiveram-se, agora sustentadas 
pelo reconhecimento no terreno 
daquilo que a faculdade nos pode 
oferece", explica o ex-aluno do 
mestrado em'Finanças. O estudan-
te destaca como factores-chave 
para a sua opção "o aliciante pro-
grama lectivo e a reputação dos 
seus docentes, a qualidade da ofer- 

ta de estágios profissionais, tanto 
na área `corporate' como de mer-
cados, e o programa de bolsas de 
mérito para os alunos com melho-
res resultados académicos". 

Nunca é tarde para aprender 
Haverá idade certa para fre-

quentar um mestrado ou uma pós-
gradução? Desde que a vida reúna 
as condições necessárias, acredita-
mos que não. 

Depois de 25 anos dc activida-
de profissional em recursos huma-
nos e de ter trabalhado durante 
dez anos em empresas multinacio-
nais onde liderou e esteve integra-
da em projectos multidisciplinares 
e transversais no âmbito do desen-
volvimento organizacional e de 
competências, Cristina Ferreira, 54 
anos, iniciou uma actividade e car-
reira profissional na área clínica. 
A pós-graduação em Aconselha-
mento e Psicoterapia Comporta-
mental e Cognitiva da APTCC 
(Associação Portuguesa de Tera-
pias Comportamental e Cognitiva) 
veio permitir o reforço e a aquisi-
ção de competências, permitindo 
iniciar uma nova actividade pro-
fissional e carreira nesta área, com 
novos saberes, e assim permitir, há 
cinco anos, o exercício da activi-
dade clínica com segurança, qua-
lidade.e eficácia. 

O processo de Bolonha foi o 
grande responsável pela criação de 
um mercado que até então não 
existia. Licenciaturas mais curtas 
passaram a ser consideradas insu-
ficientes para assegurar entrada no 
mercado de trabalho, mas também 
para garantir uma posição. Ana 
Carinhas, 49 anos, licenciada em 
Línguas e Literaturas Modernas 
variante de Estudos Portugueses e 
Ingleses, teve de frequentar um se-
gundo emprego (será curso em vez 
de emprego?) para não ficar de-
sempregada. "Fui frequentar o 
mestrado em Ensino de Inglês no 
1.° Ciclo do Ensino Básico porque, 
apesar de dar aulas de Inglês no I.° 
ciclo, há 25 anos, como não tinha  

profissionalização, deixei de po-
der concorrer aos concursos na-
cionais de professores se não fos-
se detentora do grau dc mestre." 
Este é, aliás, o seu segundo mestra-
do já que, quando acabou o cur-
so, em 1991, fez o mestrado em 
Estudos Portugueses e Ingleses. 

Consolidar conhecimentos para 

empreender 

"Venho da área da Comunica-
ção, mas sempre trabalhei na área 
do marketing, por isso decidi fre-
quentar o Programa Geral de Ges-
tão para consolidar os conhecimen-
tos nas áreas de gestão, finanças e 
marketing, afirma Cátia Pitrez, 34 
anos, licenciada em Comunicação 
Social, acrescentando que, na épo-
ca em que realizou o PGG, os co-
nhecimentos serviram-lhe para 
evoluir enquanto gestora de clien-
tes numa agência de marketing. 
"Mas foram ainda mais úteis quan-
do criei o meu próprio projecto: o 
`plus' deste curso são as pessoas. 
Este programa é um excelente es-
paço de `networking'", remata. 

O tema deste Executive Master 
in Management with Specialization 
in Innovation, a Gestão da Inova-
ção, interessou a Tiago Ferrão, 38 
anos, pela sua natureza inquisitó-
ria e desafiadora. "Pensar e fazer as 
coisas de maneira diferente é-me 
quase sempre instintivo, contudo, 
nem sempre é fácil saber quando c 
como inovar ou mesmo justificar 
esta inovação através da análise 
ponderada de riscos e possíveis ga-
nhos", argumenta. Tiago Ferrão 
acredita que "isto está a mudar, e, 
hoje, a inovação parece ter uma im-
portância nas 'culturas' das empre-
sas portuguesas inversamente pro-
porcional à sua efectiva presença e 
à sua profissionalização". Crendo 
que ainda há um caminho a percor-
rer na construção de uma resposta 
adequada em termos de competên-
cias da gestão da inovação em con-
texto empresarial, foi esta a razão 
que o levou a inscrever-se neste 
mestrado executivo.  

O ISEG — Lisbon School of Econo-
mies and Management acolhe 
anualmente cerca de 850 alunos nos 
seus 20 mestrados, cinco dos quais 
em inglês. "Com Bolonha, o segui-
mento para mestrado é cada vez 
mais natural, o que se traduz num 
aumento do número de alunos face 
ao período pré-Bolonha", explica 
José Manuel Veríssimo, professor 
nas áreas de Marketing e Estratégia. 
Todos os mestrados do ISEG têm as 
vagas ocupadas ou no limite e al-
guns mestrados têm uma procura 
especialmente elevada, incluindo 
Ciências Empresariais, Finance, 
Gestão e Estratégia Industrial, 
Marketing, e Gestão de Recursos 
Humanos. 

O número de alunos inscritos no 
1.° ano de mestrado é ligeiramente 
superior aos alunos inscritos nas 
pós-graduações. Contudo, o perfil 
do aluno é diferente. José Manuel 
Veríssimo explica que "nas pós-gra-
duações, os alunos estão normal-
mente a trabalhar, são mais velhos 
e com mais experiência." 

Em Maio de 
2015, existiam 
2.657 cursos 
de mestrado 
autorizados 
em Portugal. 

Tem-se verificado um aumento 
de procura por parte dos alunos, 
mas também uma nova estratégia 
das instituições de ensino superior. 
São duas as explicações para o fe-
nómeno de crescimento da procura 
dos mestrados, mas ambos estão re-
lacionados com o processo de Bolo-
nha, avança Amélia Veiga, cientista 
do Centro de Investigação em Polí-
ticas do Ensino Superior e que per-
tence também à Agência de Avalia-
ção e Acreditação do Ensino Supe-
rior (A3ES). 

A investigadora, citada pelo jor-
nal Público, refere que "o número 
de mestrados aumentou muito". 
Em Maio de 2015, existiam 2.657 
cursos de mestrado autorizados 
para funcionar em Portugal (78% 
em instituições públicas), ainda que 
nem todos abram vagas em cada 
ano lectivo. 

"As instituições foram obriga-
das a reposicionar a sua oferta face 
a um novo conceito de mestrado", 
analisa a investigadora. Nasceu um 
mercado de mestrados, inexistente. 
Para as universidades e politécnicos, 
esta foi também uma estratégia de 
sobrevivência. Com  as licenciaturas 
mais curtas, as instituições arrisca-
vam-se a perder os alunos ao fim de 
três anos. E o impacto seria negati-
vo em termos de financiamento e de 
manutenção da sua organização, in-
cluindo número de professores e 
funcionários. Hoje, os alunos do 2.° 
ciclo representam cerca de um ter-
ço do total de inscritos dos estabe-
lecimentos de ensino superior. 


