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Mestrados portugueses
reconhecidos
internacionalmente
Nova e Católica estão no Financial Times. A estas duas juntam-se Porto, ISCTE e Lisboa
na Eduniversal, que funciona como uma espécie de agência de rating do ensino superior.
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Cinco universidades portuguesas têm os
seus mestrados reconhecidos internacio-
nalmente nos mais conhecidos rankings
do sector. No Financial Times estão apenas
duas: a Nova School of Business and Eco-
nomics e a Católica-Lisbon School of Bu-
siness and Economics.
Nos rankings da Eduniversal estão, além
destas duas, mais três universidades, em
particular as escolas de negócios: Univer-
sidade do Porto (Porto Business School), o
ISCTE (INDEG) e a Universidade de Lis-
boa, com destaque para o ISEG.

A Nova SBE é a escola portuguesa me-
lhor representada nos rankings de mes-
trados do Financial Times. O mestrado
de Finanças consegue entrar no top 20,
alcançando a 19ª posição, e o de Gestão
a 48ª. Já o mestrado de Gestão Interna-
cional (o chamado MIM: Master’s in In-
ternational Management) da rede CEMS
- que existe numa escola por país e re-
sulta de uma aliança entre escolas euro-
peias e em Portugal é leccionado na
Nova SBE – surge nesta tabela do FT na
quinta posição mundial. A Católica-Lis-
bon SBE tem o seu mestrado de Gestão
na 49ª posição do FT, logo a seguir ao da
Nova SBE.
Os mestrados mais bem colocados nos
rankings da Eduniversal, que abrangem 30
áreas de especialização, são Estudos de
Cultura, da Faculdade de Ciências Huma-
nas da Universidade Católica, que atinge o
terceiro lugar, e o mestrado de Economia
da Nova SBE, em quinto.
A Nova SBE tem 12 programas nestes

rankings e o antigo ISEGI da Nova, que
mudou de nome para Nova IMS (Informa-
tion Management School), coloca quatro
mestrados. Também a Porto Business
School tem 12 programas na lista e no caso
da Universidade de Lisboa, seis programas
são do ISEG. No caso da Católica, também
a Católica-Lisbon SBE tem sete na Eduni-
versal.
No total, estão cerca de 80 programas por-
tugueses nestas tabelas dos melhores pro-
gramas universitários do mundo, que in-
cluem, além dos mestrados, MBA, pós-
-graduações e especializações. A Eduni-
versal é uma espécie de agência de rating
especializada em ensino superior, com
sede em Paris. Na sua avaliação tem em
conta três principais critérios: reputação
do programa e da escola, perspectivas de
carreira e primeiro salário e satisfação dos
alunos.
Se quiser consultar algum curso em parti-
cular está tudo em www.best-mas-
ters.com. ■
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Cerca de 80 programas
portugueses surgem
na avaliação
da Eduniversal,
que funciona como
uma agência de rating
para o ensino superior.

Pa
ul

o
A

le
xa

nd
re

Co
el

ho

O ensino superior português continua a marcar

pontos na internacionalização.


