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Accounting

Professora Sofia Lourenço, Professora Inês Pinto e Professora Maria João
Guedes

Porquê o Mestrado em Accounting @ISEG Lisbon?

O mestrado em Accounting é um programa lecionado em inglês que tem como principal objetivo
proporcionar aos estudantes as bases necessárias para uma carreira internacional em contabilidade e
gestão, permitindo-lhes, assim, alargar o seu leque de oportunidades a nível profissional.
Utilizando diversas formas de ensino, desde estudos de casos, projetos em grupo, role playing ou
investigação individual, com um corpo docente altamente qualificado (com professores doutorados nas
melhores escolas nacionais e internacionais, como a Harvard Business School, Imperial College e Tilburg
University), e uma parte significativa dos alunos de origem não portuguesa, as aulas do mestrado
decorrem num ambiente de aprendizagem internacional, diversificado, dinâmico, inovador e
estimulante.



Este mestrado beneficia de uma parceria com as
BIG4, o que permite aos alunos  terem contacto
com especialistas na área da contabilidade
através da realização de estudos de casos reais.
Por outro lado, o mestrado permite também aos
seus alunos acumularem créditos para terem a
oportunidade de se tornarem contabilistas
certificados.
O mestrado tem a duração de um ano a tempo
inteiro mais um semestre (sem carga letiva) para
o trabalho final de mestrado (dissertação, projeto
ou estágio) o que permite aos estudantes
ingressarem rapidamente no mercado de
trabalho.

Porquê continuar no ISEG?
Escolher o ISEG para o mestrado em Accounting
significa dar continuidade à formação do
primeiro ciclo, aprofundando os conhecimentos
e as competências já adquiridas, através da
especialização numa área de grande potencial.
Os conteúdos do mestrado em Accounting
asseguram a continuidade dessa formação e que
os alunos no final do mestrado tenham os
conhecimentos e competências necessárias para
fazer face aos desafios da sua vida profissional,
quer esta seja a nível nacional, quer seja a nível
internacional.
Ao manterem -se no ISEG, os nossos alunos vão
poder continuar a beneficiar de uma cultura de
compromisso para um Mundo melhor no âmbito
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas. O ISEG promove uma cultura
de solidariedade e colaboração, envolvendo
todos os estudantes, antigos alunos, professores,
parceiros nacionais e internacionais, e uma
extensa rede empresarial. Os valores de
diversidade, pluralidade, liberdade intelectual e
científica são reforçados neste novo ciclo de
estudos.

Que Saídas Profissionais?
O mestrado em Accounting  prepara os seus
alunos de acordo com as melhores práticas
internacionais para terem sucesso em funções de
gestão e contabilidade, tais como diretores
financeiros, auditores, contabilistas, controllers
ou consultores de gestão/contabilidade.

Que Destinatários?
O mestrado em Accounting dirige-se a
estudantes nacionais e internacionais com um
diploma de primeiro ciclo do ensino superior
numa instituição nacional ou estrangeira em
áreas relevantes, com bom domínio da língua
inglesa e que procuram um ambiente
internacional e estimulante para prosseguirem os
seus estudos e assim se prepararem para os
desafios da sua vida profissional.

Testemunho de Marta Barros

O elevado nível de exigência exigido pelos
diversos professores, proporciona não só uma
maior consolidação e aprendizagem dos temas
abordados nas variadas unidades curriculares,
mas também uma maior preparação para o
mercado de trabalho. O foco internacional e a
utilização da língua inglesa preparam-nos para
uma possível carreira fora de Portugal. As
diversas parcerias com várias empresas de
renome nacional e internacional surgem também
como uma grande oportunidade para quem
frequenta este mestrado. Até agora, acredito que
todas as cadeiras lecionadas são adequadas e se
encontram dentro das minhas expectativas, que
me irá ajudar a definir o rumo a tomar para o
futuro, permitindo-me analisar situações com
mais clareza e detalhe.

O meu nome é Marta Barros
e tive oportunidade de
prosseguir os meus estudos
no ISEG, uma das mais
conceituadas faculdades de
Lisboa, no mestrado de
Accounting.



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

Actuarial Science

Bernardo Pimenta

O mestrado em Actuarial Science está aberto a todos os entusiastas
pela área da matemática, estatística ou economia que desejam ser
atuários. Mas o que é ser atuário ou o que faz um atuário? Um
atuário é alguém que utiliza matemática e métodos estatísticos para
estimar o impacto financeiro de um determinado evento e ajuda os
clientes a minimizar esse mesmo risco. A definição pode parecer um
pouco confusa, mas talvez com um exemplo seja mais fácil perceber.
Quando compramos um carro é necessário fazer o seguro
automóvel, e cada pessoa tem um preço de seguro (aquilo a que
chamamos premium) diferente, ou seja, um jovem com a carta recém
tirada vai pagar um premium superior a alguém que já tem a carta há
mais tempo, visto que acaba por não ter tanta experiência de
condução e portanto uma maior propensão a ter um acidente. 



Quem acaba por definir o preço do seguro é um
atuário, que vai precisamente definir um
premium de seguro, baseando-se no impacto
financeiro de um possível acidente, de modo a
que seja minimizado esse mesmo risco. Ou seja,
podemos reduzir uma seguradora a uma entidade
que compra risco, isto é, o risco de alguém ter
um acidente, um incêndio em casa, ou até
mesmo as pernas do Cristiano Ronaldo terem
uma lesão.
Embora tenha gostado muito do programa
curricular do mestrado de Actuarial Science
desde o inicio, o que me fez verdadeiramente
optar por este mestrado foi o facto de ser um
dos mais bem reconhecidos a nível mundial e
que dá uma série de equivalências ao IFoA -
Institute and Faculty of Actuaries, que é uma das
mais reconhecidas ordens de Actuarial Science
do mundo. O facto do mestrado estar acreditado
pelo IFoA dá um reconhecimento e um
notoriedade muito grande a nível do mercado de
trabalho, assim como uma versatilidade também.
O core do syllabus é estatísca, no entanto temos
cadeiras de Financial Markets and Investments,
Mathematical Finance e Models in Finance assim
como optativas em, por exemplo, Pension Funds,
o que associado com uma forte componente de
programação em R e uma visão bem estruturada
sobre a construção de modelos leva a que
carreiras em Finance, Estatistica, etc seja uma
alternativa muito viável.



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

Applied Econometrics and
Forecasting

Tiago Pires

O meu nome é Tiago Pires, sou licenciado em Economia pelo ISEG e
neste momento frequento  o 2º ano do mestrado em Econometria
Aplicada e Previsão no mesmo Instituto. Neste artigo  pretendo
fundamentalmente explicar a minha escolha em ingressar neste
mestrado, transmitir-vos algum feedback sobre esta minha nova
experiência, onde irei expor as principais linhas  caracterizadoras do
curso, e ainda elencar os principais trunfos e valias que este
mestrado pode oferecer aquando do ingresso no mercado de
trabalho.
Ao longo do ensino secundário, a minha principal paixão e vocação
sempre foi a Economia. Desde o primeiro momento em que comecei
a ter a disciplina de Economia no 10º ano que o  interesse suscitado
por esta temática foi imediato. Aliás, teve tanto de imediato como
de  espontâneo.

A



A envolvência e a importância do fenómeno
económico na sociedade foi porventura aquilo
que mais me fez abraçar esta Ciência. Foi,
portanto, neste contexto que me  candidatei ao
ensino superior para frequentar a licenciatura em
Economia no ISEG.
Ao longo da licenciatura as cadeiras que me
despertaram maior interesse e em que produzi
melhores resultados foram as da
Macroeconomia, mas também as das Estatísticas
e  Econometria. Confesso que eu próprio não
esperava este “súbito” interesse pelas disciplinas  
com maior carga matemática, talvez devido a
alguns relatos pouco entusiastas que me haviam  
chegado sobre as mesmas, mas o que é certo é
que fui desenvolvendo a minha sensibilidade
nestas matérias. Deste modo, a disciplina de
Econometria colocou-se como a principal
motivação para escolha em ingressar no
mestrado em Econometria Aplicada e Previsão
(EAP),  pois considerei extremamente atrativo os
pressupostos e os procedimentos deste ramo, ao
procurar explicar e descrever relação causais
entre os diferentes fenómenos económicos. A
diversidade da natureza de dados que são o
cavalo de batalha da Econometria também foi
um  fator que me prendeu desde logo a esta
“causa”, na medida em que as análises
econométricas  tanto podem incluir dados
seccionais, dados de séries temporais, e também
dados em painel,  cada qual com a sua
especificidade, exigindo um tratamento
“personalizado”.

Expostas as principais motivações que
sustentaram a minha decisão em frequentar o
mestrado,  pretendo agora transmitir-vos algum
feedback desta minha experiência, tentando
elucidar-vos  sobre o que podem esperar deste
mestrado sob diversos pontos de vista. O
primeiro semestre  do primeiro ano é bastante
teórico e pode sentir-se um pouco o contraste
relativamente à vossa  cadeira de Econometria
da Licenciatura, no entanto serão aspetos
teóricos indispensáveis que  servirão de base
para o que resta do curso. Serão abordados os
pontos iniciais do estudo das  séries temporais
na UC cujo nome é precisamente esse e onde
destaco um trabalho prático  extremamente
interessante que vos será proposto, pois obrigará
os alunos a trabalharem com  algum software de
análise de dados.
O semestre seguinte, na minha opinião, é um
semestre bastante completo, prático, mas
também algo intenso, e permite ao aluno
absorver uma miscelânea de conteúdos
importantíssimos sobre diversas áreas
fundamentais da Econometria. Eu gostei
genuinamente  de todas as cadeiras deste
semestre mas se tivesse que destacar duas diria
a de  Microeconometria I cuja estruturação
cimentada numa constante exemplificação
prática, no  software Stata, do que se ia expondo
teoricamente está muito bem desenhada; e a de 
 Econometria Espacial por constituir o aflorar de
uma área muito recente na literatura
econométrica e tão pouco explorada, que
fornece ao aluno ferramentas essenciais sob o
ponto  de vista da análise de dados.



As cadeiras de Macroeconometria I e de Séries
Temporais para Finanças também se revelam
muito úteis, onde a primeira estuda o
comportamento das séries temporais
macroeconómicas  e a segunda, como o próprio
nome o indica, as séries temporais relativas à
parte financeira, que  por exibirem tipicamente
uma grande volatilidade terão que ser tratadas
de forma diferente. Se  tivesse de destacar algo
de menos positivo neste curso até ao momento,
poderia apontar, ainda  assim, a escassa
exigência de aplicabilidade prática nalgumas
cadeiras, como por exemplo nas  que enunciei no
início deste parágrafo. Penso que o plano
curricular de um Mestrado em  Econometria
Aplicada e Previsão deve ser levado o mais
possível à letra, pelo que a parte  aplicada
deveria ser uma constante, ou perto disso, no
curso e disciplinas como as de
Macroeconometria I e Séries Temporais para
Finanças deveriam conter uma componente
prática. Adicionalmente, também julgo que
acrescentaria valor ao curso a inclusão de uma
cadeira que introduzisse e potenciasse a
utilização por parte dos estudantes de softwares
de  programação. Existe no mestrado de
Matemática Financeira uma cadeira sobre a
temática que  poderá ser escolhida por vocês no
primeiro semestre do primeiro ano que
pessoalmente  recomendo – Técnicas de
Programação.

Chegado, porventura, à parte mais aliciante
deste artigo, em que vos falarei sobre as 
 potencialidades que o mestrado em EAP oferece
em termos de mercado de trabalho, devo
começar salientando que este mestrado é único
em Portugal na área específica de Econometria,
portanto no mercado de trabalho serão raras as
pessoas que terão as mesmas capacidades de
resolver determinado tipo de questões que só
um indivíduo com formação econométrica e
estatística consegue dar resposta.
Adicionalmente, o curso prepara também os
alunos para que  sejam metódicos e desenvolvam
o seu sentido crítico quando deparados com uma
série de  problemas analíticos que urgem ser
escrutinados e debatidos. Este é um know-how
extremamente valorizado em empresas que
trabalham com Big Data, de modo que é de
esperar  uma grande procura de estudantes com
estas competências por parte dessas empresas.
Em suma, empresas e instituições com grande
pendor analítico olham para os estudantes com
formação estatística/econométrica com grande
interesse e potencialidade. É por estas e outras
razões, que a formação em EAP é um enorme
fator diferenciador no mercado de trabalho.
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Data Analytics for
Business

Afonso Marcos

Olá o meu nome é Afonso Marcos e frequento o meu quarto ano de
ISEG - Lisbon School of Economics and Management. Depois de três
anos de Licenciatura em Finanças candidatei-me ao mestrado de
Data Analytics for Business, no qual estou agora a terminar o
primeiro semestre. Não foi uma decisão nada difícil de tomar, uma
vez que tinha a certeza que era um mestrado que me iria fornecer
muitas armas de qualidade para o mercado de trabalho e que
abrange várias opções em termos de especificação.
Apesar de estarmos a ter um ano atípico, tinha plena consciência
que iria ser um mestrado trabalhoso e que iria despender de muito
tempo para conseguir ter tudo em dia.



Estava à espera que houvesse
intermédios/testes ao longo do semestre mas os
professores optaram por atribuir maior peso aos
trabalhos de grupo, o que ao início me
desmotivou um pouco porque ao longo destes
três anos estava habituado a ser avaliado a meio
do semestre através dos intercalares, o que me
dava a possibilidade de perceber se estava a
assimilar bem ou mal a matéria ate aí lecionada.
Mesmo assim, acredito que com os diversos
trabalhos de grupo consegui desenvolver outras
capacidades, como comunicação com os colegas
de trabalho e utilizar conhecimentos adquiridos
nas aulas para a completação dos mesmos. Único
ponto negativo deste método de avaliação é que
os professores poderiam ter dividido as datas
dos trabalhos ao longo dos vários meses que
tivemos aulas e não deixarem as entregas dos
trabalhos para as últimas semanas do mês de
dezembro.
As unidades curriculares estão a corresponder as
minhas expectativas, uma vez que tanto tenho
disciplinas mais computacionais (trabalho com
Excel, Python, Power Bi) , algo que eu acho
importantíssimo tanto para o presente como
para o futuro, e disciplinas mais viradas para a
performance das empresas.

Na minha opinião acho que é um mestrado muito
completo e que prepara muito bem os seus
alunos para o mercado de trabalho. É trabalhoso
sim mas tenho perfeita noção que foi uma ótima
opção e que será muito  benéfico para o meu
futuro como trabalhador.
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Economics

Gonçalo Martins

No ano de 2018 escolhi o mestrado em Economia do ISEG para dar
seguimento à minha formação  académica. Recém-licenciado,
também em Economia, encontrava-me com um dilema: prosseguir
os  estudos ou enveredar no mercado de trabalho. Escolhi fazer o
mestrado e escolhi fazê-lo no ISEG. Escolhi  bem.
A abrangência da licenciatura em Economia foi algo que sempre
considerei uma das suas melhores mais valias. A possibilidade de
adquirir conceitos de gestão, contabilidade, ciências sociais e
jurídicas abre  portas aos estudantes de Economia que deverão, para
estes, ser proveitosas. Aliadas a estas mais-valias  juntava-se um
interesse crescente em perceber quais os determinantes de
crescimento das economias  de forma a melhorar a qualidade de
vida das suas populações. 



Afinal de contas, a segurança laboral e as  fontes
de rendimento das famílias são, a par com
questões de saúde, a razão de maior
preocupação das  avós com os seus netos a
partir dos 20 anos. Após três anos e muitos
conceitos memorizados, mantinha se o interesse
e ambição de poder traduzir estes conceitos em
algo útil para mim e para a minha futura aventura
no mercado de trabalho.
O Mestrado em Economia do ISEG provou ser a
ferramenta ideal para a consolidação e o real
entendimento de muitos dos conceitos que me
foram expostos na licenciatura, mostrando-me,
também,  a imensidão de território desconhecido
que ainda tenho por explorar.
A forma dinâmica como o Mestrado é ensinado,
em que se trata a Economia como uma ciência
social com  vários pontos de vista seguindo um
fio condutor e com a apresentação do
contraditório, permite aos  estudantes não tomar
todos os conceitos como verdades absolutas,
mas sim que os testem com o seu  raciocínio e os
desafiem com as suas próprias objeções. Este é,
na minha opinião, o ponto mais forte do
Mestrado em Economia no ISEG.
A parte curricular obrigatória perde a
abrangência da licenciatura e foca-se
exclusivamente na ciência  Económica e nos seus
vários ramos macro e micro, passando pela
Econometria e ainda pela componente
matemática que acompanha a Economia
moderna do meio académico. Ao longo deste
entusiasmante  percurso, somos acompanhados
por uma contextualização muito importante da
evolução da História do  Pensamento
Económico.

Tudo isto é possível devido à vantagem
comparativa do ISEG: um corpo docente muito
capaz e exigente  que consegue, através deste
ambiente dinâmico, guiar os raciocínios dos
estudantes no caminho da  autonomia. Além
disto, o nome que o ISEG carrega abre portas no
meio empresarial e institucional e o  seu corpo
de Alumni é uma lembrança da responsabilidade
que, enquanto alunos desta escola de  Economia,
também passamos a carregar.
Numa nota menos positiva, deve ser realçada a
necessidade de atualizar o método de avaliação
do ISEG,  apostando num modelo que promova
ainda mais a avaliação contínua e privilegie a
aprendizagem ao  invés da memorização.
Em jeito de conclusão (e por já poder ser clara a
minha atração pela ciência Económica), gostaria
de realçar  que a utilidade marginal obtida do
Mestrado em Economia do ISEG será maior,
quanto maior for o  interesse na ciência
Económica de quem o escolher. Acho importante
que, quem o escolha, o faça  sabendo que o
Mestrado é dirigido a quem tem o intuito de
aprofundar os conhecimentos em Economia  e,
conforme indicado na brochura do mesmo,
prosseguir os estudos ao nível do doutoramento
ou  prosseguir no mercado de trabalho
especificamente como Economista, no meio
empresarial ou  institucional, deixando de vigorar
a abrangência que caracteriza a licenciatura.
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Finance

Rodrigo Marques

Após a conclusão da minha licenciatura em Business Management
no Reino Unido, na King’s College London, tinha duas certezas sobre
qual seria o meu futuro a curto prazo. A primeira era que queria
ingressar num mestrado e a segunda era que queria voltar para
Portugal.
No que diz respeito à área do mestrado, optei por Finance pois as
cadeiras que mais gostei durante a minha licenciatura foram as que
estavam inseridas neste ramo de estudo. Quanto à escolha do ISEG
enquanto instituição, foi também uma escolha muito rápida e
natural devido às referências positivas que obtive durante a minha
pesquisa, tanto da parte de Alumni como de empresas que recrutam
alunos do ISEG com frequência.



Sendo esta uma competição de prestígio
internacional na área financeira, representa uma
oportunidade única para os alunos deste
mestrado terem uma experiência diferente que
acrescenta muito ao seu CV. Também vale a
pena referir que o ISEG, no panorama nacional,
tem dominado esta competição com 4 vitórias
consecutivas nos últimos anos.
Por fim, mas não menos importante, o mestrado
de Finance do ISEG estreou-se no ranking dos
melhores mestrados da área a nível
internacional, de acordo com o Financial Times.
É sem dúvida um marco importante para este
mestrado, mas também para o ISEG enquanto
instituição, pois desta forma vê reconhecido
todo o trabalho e empenho do corpo docente e
dos estudantes que contribuíram para esta
distinção prestigiosa, que poucas universidades
conseguem alcançar.
Se enquanto leitor deste artigo estás a ponderar
candidatar-te a este mestrado, podes ter a
certeza que é uma escolha acertada e vai ser
uma experiência enriquecedora, tanto a nível
pessoal como a nível profissional.

Encontro-me atualmente no segundo ano do
mestrado e a minha experiência até agora tem
sido bastante positiva. Sendo que este mestrado
é lecionado em inglês, os alunos são de todas as
partes do mundo, com backgrounds diferentes, o
que é uma oportunidade para expandir a nossa
network e de ter contacto com diferentes
culturas, algo que tem bastante valor. É sem
dúvida um programa bastante dinâmico, algo que
me agradou desde início.
É ainda relevante salientar que o programa que o
mestrado segue, vai de encontro com o currículo
do CFA, o que também apresenta uma vantagem
adicional para quem ambiciona obter essa
certificação no futuro. Após a conclusão deste
mestrado, um aluno já vai ter as bases do
currículo do CFA e dessa forma facilita o estudo
e preparação necessária para a obtenção do
mesmo.
Ainda no que diz respeito à relação próxima
entre este mestrado e o programa CFA, os
alunos do segundo ano têm a oportunidade de
representar o ISEG no CFA Research Challenge,
tanto a nível nacional como a nível internacional. 



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

Gestão e Estratégia
Industrial 

Beatriz Corista

Concluído o 1º ciclo de estudos, a grande questão que surge é: qual
o próximo passo a tomar? Afinal qual é o mestrado que é a minha
cara?
A escolha do mestrado não é uma decisão fácil. Encontramo-nos
muitas vezes perante um constante debate acerca de qual o
caminho a tomar, isto porque acreditamos que o mestrado já tem
que ser algo mais específico e que deverá de ir ao encontro dos
nossos interesses futuros, mas a verdade é que muitos de nós ainda
não possuí nem conhecimento nem experiência profissional
suficiente que nos permita identificar, quase que de olhos fechados,
aquilo que nos vemos a fazer para o resto da vida. Posto isto, o
mestrado deverá representar nada mais nada menos do que aquilo
que nos desperta interesse no momento presente.



Isto porque nada é fixo e cada percurso
profissional pode (e é quase certo que irá) sofrer
diversas alterações, sendo que tirar um
determinado mestrado não é, nem deve ser,
sinónimo de limitar caminhos nem fechar portas,
mas sim de enriquecer o nosso conhecimento e
alargar os nossos horizontes, o que acaba por
tornar a decisão muito menos assustadora.
Eu decidi ingressar no mestrado em Gestão e
Estratégia Industrial, no ISEG, e foi das melhores
decisões que poderia ter tomado. Trata-se de um
curso bastante completo, uma vez que aborda
temas que vão desde supply chain até à gestão
financeira e marketing, o que nos permiti olhar
de uma outra perspetiva para a competitividade
existente na economia global, uma vez que são
trabalhadas um diversificado leque de matérias
que combinam a economia, organização
industrial e políticas de competitividade.
É um mestrado bastante equilibrado, possuindo
não apenas cadeiras teóricas, como é o caso de
Política Industrial e Competitividade, como
também cadeiras mais práticas, como por
exemplo Planeamento, Controlo e Integração da
Produção, o que acaba por dar uma certa leveza
ao plano curricular.

É também de destacar o grupo de professores
docentes responsáveis pelas cadeiras do curso,
que são bastante acessíveis, permitindo não só
um acréscimo de conhecimentos como também
um crescimento a nível pessoal, uma vez que é
notável a constante preocupação em transmitir
as matérias de uma forma mais realista para que
possamos compreender a sua aplicabilidade no
mundo profissional e qual a postura que
devemos adquirir.
A interação e cumplicidade existente entre
alunos e professores deverá também ser um
ponto de destaque e que merece ponderação na
decisão final.
Quando o interesse pelo mundo industrial e das
grandes empresas é notável, este é um mestrado
que deverás ter em consideração! Permite
adquirir competências em otimização de
processos e de operações, gestão da inovação,
gestão da logística e da cadeia de abastecimento,
gestão estratégica, internacionalização,
marketing B2B, gestão da qualidade, bem como
em análise de investimentos, tornando cada um
de nós apto a enfrentar os mais diversificados
desafios da competitividade numa economia
global, como a que enfrentamos nos dias de hoje.
A escolha de um mestrado pode ser uma decisão
complicada de tomar e que requer um certo
pensamento crítico. No entanto, na minha ótica,
trata-se de um investimento que vale totalmente
a pena, isto porque acaba por desenvolver todo
um conjunto de hard e soft skills que, na
licenciatura, muitas vezes não são tão abordadas.
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Management

Inês Vieira

Como aluna da primeira edição do Masters in Management (MiM)
no ISEG, e servindo um pouco como “cobaia de laboratório”, fui
convidada a prestar o meu testemunho ao IBC, pelo que agradeço
desde já o convite.
Encontrando-me atualmente a mais de metade do primeiro semestre
de aulas, é seguro dizer que enveredei num dos mais dinâmicos e
inovadores mestrados do ISEG. Trata-se de um mestrado atual,
focado num mundo de século XXI e com forte interesse em
questões de sustentabilidade, tópico este muito presente nos
nossos dias. Todas as aulas foram desenhadas de modo a transmitir
não só a vertente teórica, mas também a aplicá-la de forma a
consolidar os 17 Sustainable Development Goals (SDGs) na nossa
futura vida profissional.



Em termos de unidades curriculares, são
oferecidas todas as bases para formar um ótimo
gestor, capaz de liderar uma equipa e de
promover a mudança em qualquer ambiente que
se encontre. Pela primeira vez no ISEG, são
apresentadas cadeiras trimestrais ao invés de
semestrais de modo a abranger todos pontos
fulcrais que a Gestão aborda (entre
Contabilidade, Marketing, Finanças, Gestão de
Recursos Humanos, etc.). Adicionalmente, existe
ainda a possibilidade de escolher uma
especialização em 7 áreas diferentes
(Accounting, Data Analytics for Business,
Economics, Finance, Human Resources,
Information Systems and Marketing), permitindo
um ensino de excelência para além da área da
Gestão.
É ainda de salientar que, ao ser um mestrado
totalmente lecionado em Inglês, permite
obviamente um novo conhecimento e
consolidação da língua, mas, acima de tudo,
permite uma experiência internacional “em casa”,
com colegas vindos das mais diversas partes do
mundo, convivendo diariamente num ambiente
multicultural e com diferentes pontos de vista.
No entanto, como a maioria dos mestrados, a
carga de trabalho para além de aulas não pode
ser comparada à de uma licenciatura.

Apesar de todos os pontos positivos, tendo em
conta que existem 10 unidades curriculares no
primeiro semestre, isto implica que o número de
momentos de avaliação pedidos por parte do
docente duplique o número normal. É necessário
um grande “jogo de cintura” de modo a conseguir
conciliar a presença em aulas, os momentos de
avaliação pedidos e ainda quaisquer atividades
extracurriculares que os alunos possam ter,
adicionando também a presença obrigatória em
exame de época normal no final do semestre.
Resumindo, deixo o meu balanço positivo até
então referente ao MiM, tendo encontrado
profissionais de excelência que incentivam o
pensamento crítico e participação ativa, não só
numa aula, como na sociedade. Recomendo este
mestrado a todas as pessoas que ambicionam
tornar-se líderes e deixar a sua marca no mundo,
garantindo que terão todas as ferramentas
necessárias para o fazer.
Mas enquanto ainda não sou líder, vou só ali
fazer mais um trabalho!
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Mathematical Finance

Rita Carriço

Enquanto frequentava a licenciatura em Economia no ISEG
rapidamente apercebi-me que pretendia prosseguir os estudos nas
áreas de Matemática e Finanças, por serem as que me suscitavam
especial interesse. Aquando da abertura das candidaturas a
mestrado, efetuei uma breve análise dos planos curriculares e
conclui que o Mestrado em Mathematical Finance (MMF) no ISEG
era aquele com o qual mais me identificava.
Em setembro do presente ano letivo comecei a frequentar o MMF e
logo após poucos dias de aulas constatei que tinha feito a escolha
correta. O MMF é um “mestrado familiar” – há apenas uma turma –,
o que se reflete numa maior entreajuda entre colegas.



No MMF existem estudantes com diversos
backgrounds (como por exemplo Economia,
Gestão e Matemática) e consequentemente com
diferentes estruturas de pensamento. Como tal,
e para facilitar a adaptação dos alunos, os
professores de cada Unidade Curricular têm o
cuidado de, antes de lecionarem a matéria,
começar pela consolidação das bases necessárias
ao acompanhamento da mesma. Para além de o
corpo docente ser dotado de um elevado nível
de conhecimento, demonstra bastante
preocupação e disponibilidade perante os seus
alunos.
Este mestrado é lecionado em inglês, o que na
minha opinião constitui uma mais-valia. Por um
lado, para quem não domina tão bem a língua
inglesa, o contacto diário com esta (quer nas
aulas, quer nas conversas com colegas de
diferentes línguas maternas) permite certamente
um melhor desenvolvimento do idioma. Por
outro, quem tem um à-vontade com o inglês,
melhora o seu nível de fluência. Para além disso,
há uma troca de experiências que permite
conhecer culturas diferentes.

Através do testemunho recebido de colegas mais
velhos que frequentavam o MMF, fui
previamente informada que o grau de dificuldade
era elevado e por isso seria necessária grande
disciplina. Confirmo. Ao longo destes dois
semestres tem havido alguns momentos de
desespero e têm sido bastantes as horas
passadas na Biblioteca Francisco Pereira de
Moura.
Neste segundo semestre, para além das
dificuldades normais do curso, o ensino à
distância motivado pela pandemia do Covid-19
tem complicado o processo de aprendizagem,
embora seja notável o esforço desempenhado
pelos professores.
Apesar de o ano letivo estar a ser muito exigente
e trabalhoso, tenho sentido enorme satisfação
por estudar o que pretendo vir a desenvolver
profissionalmente.
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Monetary and Financial
Economics

Simão Godinho

O mestrado em Economia Monetária e Financeira é uma boa
escolha para quem queira expandir o seu conhecimento acerca do
sistema monetário e financeiro, com uma base sólida de economia
avançada. Com um foco particular, mas não exclusivo, nas
economias de mercado norte-americanas e europeias, este curso
atrai colegas de todos os cantos do mundo para o ISEG, o que torna
as aulas e o convívio muito mais interessantes, pelas diferentes
vivências e perspetivas de cada um.



Sendo um mestrado em Economia, é
naturalmente bastante teórico e é esperado que
os alunos consigam entender e refletir sobre
literatura académica relevante, e que tenham
algumas bases em economia e matemática. A
corrente de pensamento dominante neste
mestrado é o neokeynesianismo, seguindo assim
a linha do ISEG. A componente quantitativa
consiste em matemática aplicada, estatística
avançada, econometria avançada e previsão.
O programa parece-me equilibrado, pois tem
uma base forte em economia avançada
(disciplinas como microeconomia,
macroeconomia, economia financeira ou política
monetária) e permite especialização em
diferentes matérias na área de Economia
Monetária e Financeira. Há várias opções de
disciplinas optativas condicionadas: eu escolhi
História Monetária e Financeira, Mercados
Financeiros Internacionais, Opções Reais e
Banca & Seguros, ou seja, um leque de
disciplinas de áreas de investigação distintas,
mas relacionadas. Há ainda uma disciplina
optativa livre, a ser escolhida de qualquer
mestrado do ISEG, o que dá uma grande
possibilidade de escolha (eu escolhi uma
disciplina do mestrado em Desenvolvimento e
Cooperação Internacional). 

Quanto à avaliação, é frequente ter de escrever
um trabalho ou fazer uma apresentação,
individual ou em grupo, se bem que o maior peso
da nota final é normalmente atribuído a um
exame final.
Não parece ser difícil obter um emprego – no
segundo ano do mestrado, a maioria dos meus
colegas já estava empregada nos setores da
banca, financeiro ou público (reguladores ou
supervisores). Este mestrado, lecionado em
inglês (fator relevante quando começares a
enviar currículos), deve estar próximo do pleno
emprego, com muitos alumni a alcançar posições
de topo após alguns anos. Em suma, o
conhecimento em detalhe dos sistemas
financeiro e monetário mundiais e de economia
monetária e financeira, e o expectável prémio
salarial após a conclusão, fazem do mestrado em
Economia Monetária e Financeira uma opção
muito interessante.



DEBATE

DISPONÍVEL NO NOSSO CANAL DE

ACABEI A LICENCIATURA E
AGORA? 

MESTRADO VS TRABALHAR


