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Ciências Empresariais

Mariana Cruz

Até agora, o balanço da minha passagem pelo mestrado em Ciências
Empresariais do ISEG – Lisbon School of Economics & Management
não podia ser mais positivo: as pessoas que conheci, os
conhecimentos que adquiri e as ferramentas que desenvolvi no
último ano têm vindo a revelar-se essenciais para o meu progresso
individual, tanto a nível profissional como a nível pessoal
O principal objetivo deste curso passa por dotar os alunos das mais
importantes competências de Gestão, preparando-os para os
desafios do mundo do trabalho e para as exigências da realidade
empresarial atual. É dado especial enfoque às capacidades de
liderança, estratégia e inovação, e temas como a “sustentabilidade”
ou a “responsabilidade social” estão sempre muito presentes nas
resoluções de problemas e nas tomadas de decisão.



O facto de o corpo docente, constituído por
referências de excelência na área, ser muito
rigoroso não impede que sejam criadas relações
de proximidade com os alunos. Os professores
são extremamente acessíveis e disponíveis para,
de forma empática, nos aconselharem e
ajudarem nas dificuldades que, naturalmente,
possam surgir.
Uma das características diferenciadoras deste
mestrado prende-se com o facto de ser
preferencialmente destinado a alunos com
backgrounds académicos distintos das áreas da
Economia ou da Gestão. Isto permite que exista
uma enorme diversidade em ambiente de sala de
aula, possibilitando boas sinergias que, por sua
vez, resultam em discussões e em projetos
extremamente interessantes. Existem sempre
diferentes novos pontos de vista que, quando
partilhados, fazem com que a aprendizagem
nunca termine, mesmo fora das paredes do ISEG.
Além disso, esta variedade constitui uma ótima
forma de enriquecer uma rede de contactos que
pode ser muito útil futuramente.
Neste sentido, é claro que o trabalho em equipa
é extremamente valorizado e recorrente na
generalidade das unidades curriculares deste
mestrado. No segundo semestre, por exemplo,
os alunos são desafiados a competir numa
simulação de Estratégia Empresarial, um jogo
que promove o espírito e a dinâmica de grupo.
No geral, o curso dispõe de uma forte
componente prática, que apela ao constante
envolvimento dos alunos e à utilização do seu
espírito crítico, sobretudo, no que respeita à
análise de casos reais.

Durante os três semestres que constituem a
parte curricular deste mestrado, pude comprovar
que as disciplinas lecionadas, além de
percorrerem as áreas funcionais mais relevantes
da Gestão Empresarial, encontram-se
perfeitamente articuladas e coordenadas entre
si, permitindo uma aprendizagem transversal
muito eficaz. Por exemplo, logo no primeiro
semestre, é nos pedida a criação de um Plano de
Negócios inerente às disciplinas de Marketing,
de Empreendedorismo e de Análise de
investimentos.
Além disso, o Trabalho Final de Mestrado, a
elaborar e a defender no quarto semestre, é
previamente orientado e acompanhado pelos
professores em cadeiras próprias para o efeito,
conferindo aos alunos maior segurança no
momento crucial que lhes confere o grau de
mestre.
Em suma, espero que com este meu testemunho
tenha conseguido cativar os estudantes que,
como eu, procurem complementar a sua
formação anterior com um mestrado de
excelência na área da Gestão, que os prepare
corretamente para um futuro profissional bem-
sucedido. Se querem tirar partidos das vossas
capacidades, se ambicionam uma carreira na
Gestão de Empresas – até de um negócio próprio
– e se não têm receio de correr riscos, então
garanto-vos: este é o mestrado ideal e será tudo
aquilo que esperam e mais ainda!



L E I T U R A S  D O  Q U E L H A S  -  E D .  M E S T R A D O S  2 0 2 0 / 2 0 2 1

Contabilidade, Fiscalidade
e Finanças Empresariais

Rui Pinto

O meu nome é Rui Pinto e é com muito orgulho que venho
demonstrar a preponderância que teve, e o quão me ajudou neste
início de vida profissional, a passagem pelo mestrado de
Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Profissionais no ISEG Lisbon
School of Economics & Management.
Ao longo dos dois anos em que fui aluno do mestrado em questão,
deparei-me com diversos desafios, entre os quais, a dificuldade em
conciliar a componente muito prática deste mestrado com os
exames e outros momentos de avaliação solicitados ao longo dos
semestres. De facto, obrigou-me a ser uma pessoa muito preparada,
organizada, com capacidade de resiliência e acima de tudo
capacitou-me com as ferramentas necessárias para lidar com o tão
exigente e diversificado ambiente de uma Big Four (mas já lá
vamos…).

A



Claramente um dos pontos fortes deste
mestrado é o seu plano curricular. Desde o
primeiro momento em que as aulas começam,
até ao momento em que terminamos o plano
curricular, ficamos com a sensação que estamos
a ter a oportunidade de aprender um pouco de
algumas das áreas mais importantes a nível
empresarial, de que são exemplo auditoria
financeira, fiscalidade, contabilidade, finanças
empresariais, análise de investimentos, entre
outras. De facto, é uma mais valia ter acesso a
um plano de estudos que possibilita a
aprendizagem destes temas de forma simultânea
e articulada, o que se revela muito importante no
estabelecimento das nossas bases académicas.
Agora imaginem gostarem dos temas que vos
ensinam e ainda terem como professores
algumas das maiores referências das respetivas
áreas de estudo, que complementam o seu dia-a-
dia profissional com as horas passadas nas salas
de aula do Francesinhas. Espetacular, não é?
Tal como todos os outros alunos de mestrado, a
certa altura do meu percurso académico comecei
a refletir sobre o próximo passo: o mercado de
trabalho. Após um ano de aulas, e visto que o
último ano se divide em aulas pós-laborais e na
tese, decidi entrar num processo de
recrutamento que resultou na minha entrada
numa das denominadas Big Four.

Encontrando-me hoje “no outro lado”, posso
dizer-vos que este mestrado vos prepara para
todo o dinamismo e exigência de uma grande
empresa a nível internacional, na medida em que,
para além das competências académicas, nos
permite adquirir a responsabilidade, a capacidade
de adaptação e a maturidade para lidar com
todos os desafios do dia-a-dia, características
estas que são claramente alguns dos fatores que
deverão ter em conta na vossa procura por um
mestrado. Aliás, não se enganem quando acham
que saem da universidade e sabem tudo…muito
pelo contrário! Devem procurar um mestrado
que vos possibilite as bases necessárias para
“saberem pensar” e que vos permita destacar
entre tantos alunos à procura de atingir os
mesmos objetivos, o que tenho a certeza que
conseguirão na vossa passagem por este
mestrado.
Para terminar, gostaria de destacar que ao
ingressarem neste mestrado terão ainda a
oportunidade de participar em diversos case
studies com as quatro Big Four, o que vos
permitirá participar numa simulação de um caso
real e estabelecer networking com os seus
profissionais, algo que certamente se revelará
importante para o vosso futuro.
Concluindo, espero que este testemunho tenha
ido ao encontro das vossas expetativas e espero
que daqui a algum tempo vos possa ver como
alumnis do Mestrado de Contabilidade,
Fiscalidade e Finanças Empresariais.
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Desenvolvimento e
Cooperação Internacional

Carolina Simioni

Começo por me apresentar, olá, o meu nome é Carolina Simioni e foi
no ano que a nossa vida foi completamente virada do avesso que
defendi a minha dissertação de mestrado e me tornei mestre em
Desenvolvimento e Cooperação Internacional no ISEG. E é sobre o
tempo que passei na rua do Quelhas que vos venho falar hoje.
Muitos, com certeza, se perguntarão o que é que um mestrado
sobre Desenvolvimento faz na faculdade de economia mais bem
avaliada e conhecida da cidade de Lisboa e se isso, para uma aluna
com background em Relações Internacionais, teve algum impacto
durante o percurso académico.



Posso dizer que, não é por acaso que o ISEG é
uma faculdade de excelência, e o mestrado em
DCI, apesar de fugir um pouco “à norma” do que
são os temas abordados na instituição, encaixa-
se muito bem no que é a oferta curricular que o
ISEG oferece. Características como um corpo
docente muito bem preparado e especializado e
um plano curricular relevante na área faz com
que este mestrado seja destaque para os que
trabalham com desenvolvimento. Apesar de
estar inserido numa faculdade de economia,
como vos referi, o plano curricular foi elaborado
para ser acessível a alunos com diferentes
backgrounds e de diferentes áreas de estudo, o
que torna a partilha muita rica. 
Relativamente ao mercado de trabalho, que é o
desafio da nossa geração, ter um mestrado é
sempre uma mais valia, agrega conhecimento
especializado, que é um diferencial. Contudo,
claro, conhecendo o mercado de trabalho em
Portugal sabemos, a princípio, que não é uma
área de atuação de elevada empregabilidade, e
acho que qualquer aluno que ingresse no
mestrado tem que ter esta noção e tentar, ao
máximo, enriquecer a sua experiência e o seu
percurso.

O que me agradou ao longo do mestrado foi a
oportunidade de conhecer profissionais que
atuam em diferentes áreas e dar-lhes lugar de
fala, durante o segundo semestre há várias
palestras sobre os mais diversos temas que
acabam por aumentar o nosso networking, uma
troca muito valorizada em diversas iniciativas
preparadas pelo ISEG. Também me senti, em
alguns momentos, um pouco desmotivada, uma
grande parte desses eventos eram voltados para
áreas em que o meu perfil não correspondia ao
pretendido. Estudar no ISEG também me deu a
oportunidade de conhecer pessoas de diferentes
perfis e de diferentes partes do mundo e devido
aos acordos de cooperação da faculdade tive a
oportunidade de fazer intercâmbio do outro lado
do mundo, enquanto preparava e escrevia a
minha tese de mestrado, sem qualquer
constrangimento por estar longe.
O ISEG e o mestrado em DCI foram muito
importantes no meu percurso profissional e para
o meu desenvolvimento pessoal, sinto que foi
uma decisão acertada da minha parte e encorajo-
vos a ser meus futuros colegas. Coloco-me à
disposição para qualquer esclarecimento sobre o
mestrado e espero que o meu testemunho tenha
ido de encontro às vossas dúvidas.
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Economia e Gestão da Ciência,
Tecnologia e Inovação

Ricardo Almeida

Nunca verifiquei, mas “Economia e Gestão da Ciência, Tecnologia e
Inovação” (EGCTI) é provavelmente um dos maiores nomes para um
mestrado que existe em Portugal. Lembro-me distintamente do
Professor Doutor Manuel Mira Godinho, o responsável pelo
mestrado, nos lançar o desafio de encontrar uma designação mais
concisa numa das primeiras aulas que tivemos. Foi um desafio ao
qual tentei dar resposta em muitos momentos distintos.
Terminadas todas as disciplinas do programa, percebi a dificuldade
em reduzir esta designação. EGCTI é um mestrado extremamente
abrangente nos temas e ambicioso nos objetivos.



E o processo de candidatura de um projeto de
investigação para obtenção de fundos? Como se
faz a comunicação em ciência? Em que consiste e
como funciona a proteção e propriedade
intelectual? Como é que a componente
internacional/globalização influencia estes
temas? Por que caminhos poderá seguir o futuro
da nossa empresa, ou até da nossa sociedade?
O corpo docente é diversificado, com vasta
experiência tanto no plano académico como
profissional. Perspetivas fora da caixa são bem
recebidas e recomendadas. As aulas são dadas
em horário pós-laboral, em Português.
É um programa que exige bastante esforço,
principalmente para quem estiver a trabalhar.
Esse facto, na minha experiência, teve o efeito
positivo de criar uma turma bastante unida e
com grande espírito de entreajuda. A frequência
do mestrado de EGCTI teve um grande impacto
no meu percurso e crescimento, tendo
despertado em mim interesses e inquietações
que desconhecia. Por isso, tem o meu aplauso.

O mestrando é convidado a saltar habilmente
das perspetivas de alto nível de carácter
fundamentalmente económico, para o plano
político, para o detalhe da gestão estratégica, de
projetos e marketing, já ao nível da empresa
individual.
É um programa que tão depressa percorre e
interpreta o passado, como nos ajuda a
compreender melhor as grandes tendências do
presente, como nos convida a imaginar o futuro.
O grande fio condutor é a ciência, tecnologia e
inovação (CTI). Mas o que é, de facto, cada uma
destas coisas? Como as distingo e que impacto é
que qualquer uma delas tem na nossa sociedade?
Como avalio políticas de Ciência e Tecnologia?
Como deve ser feita a estratégia da minha
empresa inovadora? Como devo gerir um projeto
de inovação em contexto profissional? E o
marketing do meu novo produto/serviço?
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Economia Internacional e
Estudos Europeus

Ruben Bexiga

Colocaram-me a difícil tarefa de passar em revista o ano letivo de
2018/2019 em que frequentei o Mestrado de Economia
Internacional e Estudos Europeus (EIEE) no ISEG.
Tentarei assim ajudar, numa breve explicação, aqueles que agora
começam este novo ciclo de estudos, através deste texto que divido
em quatro partes: as expectativas que tinha antes de ingressar no
Mestrado, o desafio que enfrentei durante os dois semestres, uma
breve reflexão sobre as ideias pré concebidas e por fim de que
forma o mestrado é importante no meu quotidiano profissional.
Após terminar a licenciatura em Relações Internacionais no ISCSP
procurei complementar o meu currículo académico com uma área
que mais me entusiasmava, a Economia Internacional. Encontrei no
plano de estudos uma possível oportunidade para aprofundar os
meus conhecimentos nesta área e colmatar as lacunas que uma
licenciatura pós-Bolonha deixa no currículo de um recém-licenciado. 



No meu caso procurava também uma vertente
mais prática que permitisse estar capacitado para
uma carreira profissional, uma vez que a minha
licenciatura tinha uma vertente teórica muito
grande.
O primeiro semestre demonstrou ser um enorme
desafio. Disciplinas exigentes que requerem um
trabalho extra aula para conseguir acompanhar a
matéria, destaco neste semestre o grau de
dificuldade nas disciplinas de Integração
Económica e Métodos Quantitativos Aplicados, é
uma opinião partilhada por uma larga maioria de
alunos que frequentam o Mestrado.
O segundo semestre é também exigente, mas
mais leve em termos de carga horária fora das
aulas, em termos de maior grau de dificuldade
realço a disciplina de Métodos de Investigação
em Economia Internacional.
No meu caso pessoal, a entrada no mestrado
coincidiu com a entrada no mercado de trabalho.
Estes dois eventos viriam a ser fundamentais
para a minha performance durante o Mestrado.
Infelizmente, constatei que o Mestrado não está
direcionado para aqueles que procuram ser
trabalhadores estudantes, apesar do ensino ser
em regime de Pós-laboral. Por diversas vezes
ouvi por parte dos professores afirmações como
“este mestrado requere um trabalho em casa
com a mesma carga horária das aulas” ou “vocês
estão neste mestrado para arranjar um primeiro
emprego de outro nível”, levando a querer que
nem os próprios docentes aconselham à
conjugação entre trabalho e universidade.

É evidente que cada caso é um caso, mas um
conselho que posso dar é não terem duas
mudanças tão importantes como a entrada neste
Mestrado e num emprego a full-time em
simultâneo. Estabilizem as rotinas do mestrado e
depois partam para o seguinte passo.
Relativamente às expectativas que tinha no
início posso confessar que fiquei com uma
sensação agridoce. Se por um lado o plano de
estudos não desiludiu, o lado prático não foi o
que esperava.
Caso raras excepções existiu uma vertente
prática, os conteúdos eram muito teóricos o que
me leva a pensar que este mestrado está para
aqueles que querem seguir um estudo das
ciências económicas, curiosamente, enquanto
escrevia este texto, li a nova brochura do
mestrado disponível e reparei na seguinte frase
no tópico de saídas profissionais “aspiram a
desenvolver atividades de investigação
cientifica”, acho que mais esclarecedor é
impossível.
Atualmente sou funcionário na Embaixada de
Portugal em Dublin e tenho como principal
função analisar a situação política e económica
irlandesa. As matérias e conceitos que adquiri no
primeiro ano do Mestrado em EIEE não são
essenciais no desempenho das minhas funções,
mas tenho de as considerar importantes para
conseguir analisar com maior detalhe e rigor as
políticas económicas deste país, principalmente
na questão fiscal e políticas de concorrência
europeia.
Por fim, restando-me apenas desejar um futuro
de sucesso aqueles que irão ingressar no
Mestrado de EIEE e relembrar que a exigência só
será possível superar com trabalho, trabalho e
trabalho.
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Economia e Políticas
Públicas

Daniela Rodrigues

Olá! Sou a Daniela, tenho 22 anos e estou no 2º ano do mestrado de
Economia e Políticas Públicas. O meu percurso no ISEG começou há
já alguns anos. Decidi fazer a licenciatura em Economia no ISEG,
tendo uma média confortável para entrar em qualquer outra
universidade. Estava decidida que iria ter uma experiência
maravilhosa, com os melhores professores da área de Economia,
mas também os melhores colegas e companheiros da vida
universitária. Os anos passaram e chegou a altura de decidir o que
fazer após a licenciatura… fazer ou não fazer mestrado? Ficar ou não
ficar no ISEG? Por um lado, estava muito ansiosa para começar a
trabalhar e conhecer o mercado de trabalho e perceber o que
realmente as empresas procuram em jovens como nós. Decidi,
então, para mim própria que se optasse por seguir para mestrado
logo após a licenciatura teria de ser em regime pós-laboral, que me
permitisse trabalhar ao mesmo tempo. 



Desta forma, consigo ter o melhor dos dois
mundos: Trabalhar e ganhar experiência, mas ao
mesmo tempo, continuar a estudar.
Outra questão que surgiu na altura foi em que
área é que eu tiraria o mestrado. Sem dúvida que
as unidades curriculares que eu mais tinha
gostado na licenciatura foram as Economias e
Finanças Públicas. A área do mestrado deve ir ao
encontro dos nossos gostos, para que se possa
tirar o máximo de proveito.
E finalmente, ficaria ou não no ISEG? Por um
lado, ao sair estaria a aumentar a diversidade no
meu currículo, mas por outro lado iria perder
profissionais muito qualificados da área de
Economia. Nesse aspeto estava em vantagem: Já
conhecia grande parte dos professores que me
iriam dar aulas no mestrado e sentia-me
confiante. Caso decidisse ir para outra
universidade, estaria no escuro. Trata-se de um
problema de seleção adversa. Não tenho dúvidas
que os professores fazem toda a diferença na
qualidade do ensino e na experiência em si,
principalmente no acompanhamento da tese e no
seu sucesso.
Ponderadas as minhas escolhas, optei por ficar
no ISEG e escolher o mestrado de Economia e
Políticas Públicas. Um dos pontos fortes deste
mestrado é, sem dúvida, a diversidade de áreas
dos alunos que recebe. Na minha turma tenho
alunos de Economia, Administração Pública,
Jornalismo, Psicologia… E se pensarem que os
economistas estão em vantagem numérica,
enganam-se!

De facto, é muito enriquecedor trabalhar com
pessoas de áreas distintas e ter uma visão
multidisciplinar acerca de qualquer tema.
O mestrado de EPP aprofunda alguns temas de
políticas públicas, como por exemplo: De que
forma as decisões dos governadores podem
influencias as finanças públicas? Ou de que
forma a evolução da Demografia (fecundidade e
envelhecimento) vão impactar a sustentabilidade
orçamental? Como medir as desigualdades
sociais? Trade-off entre eficiência e equidade,
etc.
Uma grande pergunta que grande parte de vocês
deve fazer-se é se o mestrado é conciliável com
o emprego. É possível conjugar as duas coisas, ao
ser-se organizado e eficiente nos estudos. A
maturidade no mestrado é completamente
diferente da licenciatura, principalmente se
somos trabalhadores estudantes. Vamos para as
aulas depois de um dia de trabalho e queremos
realmente aprender e fazer valer a pena. Desta
forma, tira-se muito mais rendimento das aulas.
Ter mais tempo disponível não é sinónimo de
melhores notas e isso comprova-se em grande
parte dos alunos da minha turma.
É importante saberem que os professores são
bastante flexíveis e estão sempre disponíveis
para nós, à distância de um email. Sempre
considerei os professores do ISEG muito
preocupados e disponíveis. Também há um
grande espírito de entreajuda entre os colegas, o
que se torna bastante importante quando temos
de faltar a uma aula por motivos de trabalho.
Espero que a minha experiência tenha ajudado
de alguma forma e boa sorte com a vossa
escolha
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Gestão de Recursos
Humanos

Ana Raquel Barros 

Gostavas de trabalhar com pessoas e para pessoas? Consideras que
as pessoas são o centro das organizações? Gostavas de as ajudar a
desenvolverem-se dentro das empresas? Se sim, o mestrado em
Gestão de Recursos Humanos é para ti!

A escolha do mestrado a seguir pode ser uma decisão
extremamente difícil pela falta de experiência e informação que
podemos ter sobre as diferentes áreas. Nesta fase, o que me ajudou
a tomar a decisão foi falar com pessoas que já trabalhavam na área e
que me explicaram as diferentes funções que poderia vir a exercer
na área de RH. 



O mestrado em Gestão de Recursos Humanos do
ISEG parece-me uma opção excelente para
qualquer estudante que queira aprofundar
conhecimentos em RH com uma forte
componente de gestão ou mesmo para quem
queira entrar na área pela primeira vez. Para mim
que ingressei no mestrado depois de uma
licenciatura em Finanças, permitiu-me descobrir
e aprofundar conhecimentos numa área tão
complexa como pode ser a área de recursos
humanos. Haverá algo mais complexo do que
trabalhar com e para pessoas? A experiência de
aprendizagem e a própria forma de estudo é
totalmente diferente porque o estudo passou a
ser feito principalmente através da leitura o que
me ajudou a desenvolver outras competências
que até então estavam um pouco esquecidas.
Neste mestrado aprendemos sobre todas as
fases da employee journey (desde o momento
em que a pessoa inicia o recrutamento até ao
momento em que sai da empresa) o que permite
também descobrir de uma forma integrada como
funciona um departamento de Recursos
Humanos e todas as funções que podemos vir a
desempenhar na área. Todos os professores são
excecionais, têm um conhecimento enorme
sobre os diferentes temas que lecionam e aliam
esse conhecimento mais teórico à realidade que
conhecem e /ou vivenciaram.

Este é um mestrado com uma componente
prática muito forte, pois na maioria das unidades
curriculares realizávamos em grupo trabalhos e
casos práticos baseados em empresas reais o que
também me possibilitou desenvolver a
competência de trabalho em equipa,
competência fundamental para qualquer
profissional desta área. Em todas as unidades
curriculares sentia-me extremamente motivada
porque tinha a liberdade para escolher os temas
que ia trabalhar, o que me permitiu desde início
desenvolver o conhecimento nas minhas áreas
de eleição e posteriormente descobrir o que mais
gostava de fazer. Posto isto e dada toda a
preparação anterior, quando iniciei a minha
dissertação como trabalho final de mestrado
sentia-me super preparada e motivada.A todas as
pessoas que estiverem a ponderar inscrever-se
no mestrado em Gestão de Recursos Humanos
no ISEG, aconselho que falem com outros
colegas e com os próprios professores, tirem
todas as vossas dúvidas, mas da minha parte
posso confidenciar-vos que foi a melhor escolha
que podia ter feito! Foi graças a esta experiência
que consegui desenvolver competências cruciais
para trabalhar na área e hoje sou extremamente
feliz a fazer o que faço e faço o que mais gosto
de fazer.
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Gestão de Sistemas de
Informação

Rodrigo Alcarva

Ao terminar a minha licenciatura em Tecnologias de Informação,
tinha o desejo de encontrar um mestrado que me permitisse aliar os
meus conhecimentos informáticos com a parte de gestão que,
devido ao minor que fiz no ISEG, era um interesse crescente. Assim,
achei que o Mestrado de Gestão de Sistemas de Informação no ISEG
era o sítio certo para mim.



Deparei-me com um curso bem estruturado,
munido de diversos e abrangentes temas que
formam um rico plano curricular e com uma
excelente competência pedagógica uma que
permite aos alunos, dependendo da área de onde
provêm - seja mais chegada à  gestão ou à
informática -, adquirir novos conhecimentos e
competências, bem como fortalecer
conhecimentos anteriores.
Como já referi, destaco a competência
pedagógica do corpo docente. Estes recebem os
alunos e acompanham-nos, não só ao longo da
sua formação académica e profissional, como
também pessoal, tendo sempre em mente o
nosso sucesso dentro e fora da sala de aula.
Nos dias que correm, a área de Tecnologias
Informação é um fator crítico de sucesso em
qualquer empresa e, por isso, é fundamental e
indispensável saber como adotar e utilizar estas
tecnologias. Este mestrado permitiu-me ganhar
estes conhecimentos, quer de adoção e de
utilização, quer os seus benefícios e as vantagens
competitivas que oferecem. A presença semanal
dos diferentes convidados, trazidos pelos
professores foram também fundamentais para
tirar o conhecimento da sala de aulas saber como
o aplicar no mundo do trabalho.

Este Mestrado tem várias cadeiras de Gestão e
várias cadeiras de Informática. Para quem vem
da área de informática, as cadeiras de gestão vão
ser um bocado confusas, mas os professores e
colegas estão sempre lá para esclarecer qualquer
dúvida. Já nas cadeiras de informática, o que nos
é ensinado é o básico de cada linguagem de
programação, por isso para alguém que já tem
conhecimentos dessas mesmas linguagens estas
cadeiras acabam por ser mais intuitivas.
Mas os estudantes que vêm de áreas como
gestão, finanças ou matemática, não precisam ter
receio dessas cadeiras, porque primeiro estas são
dadas por professores com grande conhecimento
na área, com currículo internacional e ensinam
tudo desde o início com a máxima dedicação e
paciência. Aqui, o importante é seguir tudo
desde início.
Sinto que fiz uma boa escolha de Mestrado. Este
não é um mestrado que puxe demasiado em
termos de trabalhos, mas é um mestrado que
exige trabalho e que oferece um grande conjunto
de ferramentas e conhecimento. Para além disto,
neste Mestrado não importa somente a sala de
aula e o investimento feito em nós, alunos, nunca
cessa. Resumindo, é um Mestrado em que
aprendes muito na aula, tens inúmeros trabalhos,
mas também consigo ter tempo para mim e para
as minhas coisas e nunca estou sobrecarregado.
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Marketing

Gustavo Valente

Nascido em Portugal, ainda que tenha crescido em França, tive a
oportunidade de voltar as minhas raízes e de concluir a minha
licenciatura em gestão. Ao concluir, senti a necessidade de ampliar o
meu conhecimento em Marketing. Como tal, considerei iniciar um
mestrado em Portugal. Atualmente, possuo um Bacharelato em
Comércio Internacional realizado em França, uma licenciatura em
Gestão Comercial no instituto ISLA Santarém e encontro-me no
segundo ano de Mestrado de Marketing no ISEG.



Agradeço desde já ao IBC por me ter convidado
a transcrever a minha experiência como aluno de
Mestrado de Marketing do ISEG edição
2019/2021.
Entrei no ISEG com grandes expectativas, uma
escola de renome com excelente corpo docente.
Percebi logo que o ISEG estava à altura da
imagem que transcrevia quando pude disfrutar
das condições de ensino e do ambiente geral da
faculdade.  O ISEG ensinou-me diferentes
facetas de conhecimento, mas também me deu
confiança. A minha compreensão na área de
negócios evoluiu bastante neste mestrado
através da combinação de exercícios práticos,
testes, aulas teóricas e mais importantes estudos
de caso com professores apresentando grandes
experiências profissionais que nos permitia
perceber realmente todos os aspetos do caso.
Atualmente, sou capaz de ter soluções criativas e
eficientes para desafios com os quais me deparo
todos os dias não só a nível profissional, mas
igualmente a nível pessoal. A vasta oferta de
disciplinas, tais como Marketing Estratégico,
Comunicação Integrada, Marketing de Serviço e
Estudos de Mercado fazem que o aluno obtenha
um amplo conhecimento do mundo empresarial.
Os excelentes professores do Mestrado
compartilham experiências concretas e um vasto
conhecimento com os seus alunos tornando
possível uma carreira profissional.

Detalhando os dois anos de formação, o primeiro
ano do Mestrado baseia-se em dois semestres
muito completos, com unidades curriculares e
carga de trabalho equilibrada e acessível a
qualquer tipo de estudante. Incentiva o trabalho
em equipa e a gestão do tempo.
Esses trabalhos práticos conseguem instaurar
uma competição saudável geral que vai
motivando cada grupo a apresentar o melhor
resultado possível.
No segundo ano, muito mais focado na
metodologia do Trabalho Final de Mestrado,
inicia-se por três unidades curriculares nas quais
preparámos e a definimos o nosso tema de TFM.
Irei concluir o meu mestrado neste ano
2020/2021 num contexto muito especial de
pandemia (Covid-19) mas sinto-me
acompanhado no processo de adaptação e tenho
a certeza que irei concluir o mestrado da melhor
forma.
Deixo aqui um enorme elogio a todos os
professores que constituem o corpo docente do
Mestrado em Marketing. Recomendo a inscrição
no Mestrado em Marketing do ISEG, pois este
Mestrado oferece os requisitos que um
profissional necessita para o seu futuro. Portugal
precisa de gestores com polivalentes que
consigam enriquecer qualquer negócio.
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Métodos Quantitativos para a
Decisão Económica e
Empresarial

Raquel Nunes

Quando chegou o momento de escolher um mestrado, foquei-me
nas cadeiras que mais tinha gostado na licenciatura de Economia.
Para mim, a econometria, as estatísticas e a investigação
operacional, que, na altura escolhi como unidade curricular optativa,
sem saber exatamente no que consistia, mas cuja escolha acabou
por influenciar o meu percurso académico a partir daí, tinham-se
destacado. Assim, quando, ao explorar a oferta de mestrados do
ISEG, encontrei um mestrado que prometia um aprofundamento
dessas áreas de estudo, tudo pareceu fazer sentido. 



Não querendo tomar uma decisão precipitada,
ainda considerei outras opções, tanto no ISEG
como noutras faculdades equivalentes, mas
nenhum mestrado pareceu tão adequado como o
Mestrado de Métodos Quantitativos para a
Decisão Económica e Empresarial.
Depois de ser aceite em março, não conhecendo
ninguém que já frequentasse o mestrado que
tinha escolhido, só comecei a pensar seriamente
no que esperar em agosto. Nessa altura, as
expetativas eram, claro, altas. Esperava um
mestrado intensivo em matemática e
investigação operacional, o que me assustava e
entusiasmava na mesma medida.
Em setembro, pude perceber que não havia
razão para estar assustada. Afinal continuava em
casa no ISEG,  e os coordenadores do mestrado
facilitaram a nossa integração desde o primeiro
momento, insistindo sempre em manter uma
comunicação aberta com os alunos.
De uma forma geral, começámos desde o
primeiro semestre a perceber a importância da
estatística e dos sistemas de apoio à decisão, que
se assemelham à investigação operacional, mas
também do software estatístico e da
programação para os métodos quantitativos.

Em particular, é de referir que o primeiro
semestre é um semestre com o objetivo de
garantir que os alunos provenientes das
diferentes licenciaturas, nacionais e
internacionais, têm as bases necessárias para
estarem no mesmo nível nos restantes semestres
do mestrado e que, por essa razão, apesar de ser
exigente, é um semestre de transição.
Estando agora no segundo ano, percebo qual é o
core do curso e acredito que este mestrado
oferece ferramentas incríveis a quem quer
trabalhar nas áreas de logística e planeamento
ou estatística, em empresas de retalho, institutos
de estatística, empresas de software, bancos,
entre tantas outras.
Concluo, dando as boas vindas a todos os que
entraram neste mestrado e que começaram uma
nova aventura em setembro, deixando também
um conselho a todos os que ainda não
escolheram um mestrado: se se identificam com
alguma coisa que tenha sido referida neste
pequeno texto, não excluam os Métodos
Quantitativos das vossas opções.



DEBATE

DISPONÍVEL NO NOSSO CANAL DE

ACABEI A LICENCIATURA E
AGORA? 

MESTRADO VS TRABALHAR


