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QUASE DEZ POR CENTO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS
ISCSP, INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTI-
CAS, SÃO ORIUNDOS DE PAÍSES LUSÓFONOS EXTRA-EURO-
PEUS. O SOL ENTREVISTOU O PROF. CATEDRÁTICO QUE PRESI-
DE A ESSA INSTITUIÇÃO SECULAR DE ENSINO.

ue cursos do ISCSP têm
m V tido maior procura nosBB últimos anos? Quais as

razões?
Nos uKmos cinco anos o ISCSP tem

mantido uma clara tendência de

crescimento, atingindo em 2014 os

4.000 alunos, o que representa um au-

mento acumulado de4B% íacea2oo9.

Este crescimento é particularmente
evidente nas áreas de Ciências da Co-

municação, Administração Pública,

Relações lnternacionaise Serviço So-

cial. O ISCSP tem sabido diversificar

a sua oferta e a aposta no regime pós-

-laboral foi claramente determinan-

te neste processo.

Quantos mestrados mitetran? A sua

procura tem crescido? Porquê?
Em 2014 o ISCSP oferece 15 mestra-
dos distribuídos por diversas áreas,
tendo um deles - Advanced Deve-

lopment in Social Work - a particu-
laridade de consistir num consór-

cio de cinco universidades euro-

peias - Lincoln no Reino Unido,
Nanterre em França, Varsóvia na
Polónia e Aalborg na Dinamarca -,
financiado pelo programa Erasmus
Mundus da Comissão Europeia.
Apesar do contexto adverso que o

País atravessa a oferta do ISCSP ao

nível de mestrados tem manifesta-

do uma boa atractividade, tendo o

número de matrículas crescido 15%

de 2013 para 2014.

Para o próximo ano lectivo apostaram

nolançamantodeumapos-graduaçâo
em Comunicação Estratégica Digital.

Como chegaram até aqui?

A aposta nesta área deve-se ao reco-

nhecimento da transversalidade da

comunicação - hoje particularmen-
te da comunicação digital - assu-

mindo-se como um activo estratégi-

co de competitividade das organiza-

ções e dos indivíduos, quando bem

orientada. Paralelamente, preten-
de-se colmatar uma lacuna desta

área formativa ao nível do Ensino

Superior Público, com esta configu-

ração aplicada, creditada e ligada à
realidade organizacional. Há ainda

o reconhecimento de que hoje as or-

ganizações têm novos imperativos

que exigem processos comunicacio-

nais inovadores e isso requer pro-
fissionais qualificados, com compe-
tências concretas.
Tem novas propostas de pós-gradua-

ções *na fofja :

Há projectos para o próximo ano

que estão a ser trabalhados com par-
ceiros nacionais e internacionais.

Preparamos um curso em Direcção

e Gestão de Segurança e outro em

Estratégia, Segurança e Defesa, no

âmbito na nossa Escola de Estudos

Políticos e Estratégicos.

QualsosfcidfcesdeeinJmeHlTirinrlerlns

MPAs(MasterehPubfcAdrnMstration)

do ISCSP?

Na generalidade, cerca de 60% dos

alunos que frequentam os mestra-

dos já se encontram a trabalhar. Dos

restantes a percentagem de empre-

gabilidade é muito difícil de estimar

mas alguns indicadores que temos

são positivos.

Quais são os vossos mestrados epós-

-graduaçÕßS mate procurados peias es-

tudantes kisófonos vindos de outros
continentes?

As áreas mais procuradas são as dos

estudos políticos e estratégicos -
Ciência Política, Relações Interna-
cionais, Estratégia, Estudos Africa-
nos - e Administração e Políticas
Públicas.

Qual o perM do aluno que faz uma uma

pós-graduaçfio no ISCSP?

São sobretudo alunos que, com for-

mação superior muito sólida, que-
rem reforçar competências gerais e
instrumentais para ganhar competi-
tividade nas respectivas áreas de tra-

balho ou para valorizar as carreiras.



A vossa oferta de formação executiva

está adequada às actuais «agencias do

mercado?

Alguns cursos de formação avança-
da (Pós-graduações) são desenhados

para reforçar competências nas
áreas de formação do ISCSP, com-

plementado assim formação que
não é possível ser dada nas licencia-

turas. Outros cursos são organiza-
dos como respostas aos desafios do

mercado, procurando inovar nos

planos de estudos de modo a corres-

ponder a exigências de uma forma-

ção muito prática.

Nesse ptanooque vos dferenciadeou-

tras escolas?

Mantemos uma formação muito só-

lida na área das Ciências Sociais e

Políticas, uma vez que somos a fa-

culdade da Universidade de Lisboa

com maior tradição na área. Já va-

mos comemorar 110 anos de exis-

tência. Procuramos que nesta for-

mação participem docentes e espe-
cialistas externos que reforcem a
valorização do corpo docente. Da-
mos uma resposta muito personali-
zada aos nossos alunos. Temos ins-

talações de elevada qualidade. No
fundo, juntamos o capital científico
e pedagógico, interno e externo, com

um serviço de qualidade.

Qualaimportancia queda aos VanMngs'

rtamacionafedas escolas superiores?

São instrumentos que dificilmen-
te captam a realidade efectiva das

universidades. Em regra focam-se

nos resultados de desempenho a

partir de indicadores muito redu-
tores. Não têm em conta os cons-

trangimentos orçamentais, legais,
administrativos e outros que são

determinantes para os resultados.

A nossa preocupação, ao nível ins-

titucional, é melhorar sempre o

nosso desempenho; aumentar a

qualidade de serviço, sermos mais

exigentes em termos pedagógicos
e científicos.

O mercado dos pafseslusófonos tem

sido uma vossa aposta?
Pela nossa tradição de ensino e de

investigação, e pelo nosso posicio-
namento estratégico, esses países
constituem mercados naturais de

cooperação e de procura de alunos.

Desde há décadas que temos muitos

alunos desses países. Actualmente

cooperamos com instituições con-

géneres de todos os países lusófonos

e estamos a reforçar a nossa inter-

venção com o alargamento da coo-

peração a outras instituições.
Temos tido bons resultados. Por

exemplo ao nível da conclusão de
mestrados e doutoramentos nas
áreas da Ciência Política, Relações
Internacionais e Estratégia, sobre-

tudo por parte de alunos de Angola,
com dissertações ao nível da exce-

lência. A mesma experiência mui-
to positiva acontece com alunos de

São Tomé e Príncipe.

Já consideraram a deslocaUzação do

ISCSP para essas geo&afias?
Temos desenhado uma estratégia de

internacionalizaçãoque privilegia os

países da Confederação dos Países de

Língua Portuguesa, CPLP. O projec-
to está a correr bem. Vamos reforça-
-lo com o alargamento da cooperação

para além daformação avançada' in-

vestigação, divulgação científica, pres-

tação de serviços á comunidade, etc.

A CPLP está, em parte, na nossa ma-
triz de escola de ciências sociais e po-
líticas da maior universidade portu-

guesa, a Universidade de Lisboa
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