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Prático do Estudante – Segundo Bolo-
nha” para te oferecer. 

Para te habilitares a um destes manuais, 
cuja utilidade vai ser muita, agora que 
te preparas para ser caloiro com toda 
a garra do mundo, apenas tens de res-
ponder ao seguinte desafio:

Escreve-nos um relato (máximo 1000 
carateres) de como te imaginas daqui 
a 10 anos, depois de já teres concluí-
do o teu curso Superior e feito muitas 
mais coisas! Conta-nos em que país vives, quan-
to filhos tens, como é o teu local de trabalho ou as viagens que não esqueces... 

Os 10 relatos mais criativos e originais serão premiados. Não te esqueças de 
preencher devidamente o formulário referente a este passatempo em www.mai-
seducativa.com. A data de limite de participação neste passatempo é dia 30 de 
Junho de 2012. Boa sorte!

Este livro é editado pela PACTOR, 
uma editora do Grupo LIDEL.

PVP: 13,30 euros

Guia de Acesso ao Ensino Superior 2012 - Edição Especial da Revista Mais Educativa - Edição Pontual

6

8

10
12

16

18

20
21

22

28

30
32
33

34
35
36

38
40

42
43
44
45

46
48
50
51

24
26

27

52

58

60

66
68
69

70

61
64
65

54

56

57





6 | Guia de Acesso ao Ensino Superior 2012

INTRODUÇÃO | IEFP

Contra a Crise
Octávio Oliveira, presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP) não tem dúvidas: uma formação de base, seja ela qual for, torna-se 
obsoleta num curto espaço de tempo “se não houver da parte das pessoas a 
preocupação de se manterem atualizadas e continuarem a investir na sua for-
mação ao longo da vida”. Um curso de nível Superior é apenas uma das etapas 
entre muitas outras que se seguirão – e da tua parte o que se espera é que 
utilizes essa ferramenta de forma proativa e original, porque um mercado de 
trabalho exigente procura qualidade formativa, é certo, mas procura também 
a diferença individual dos candidatos que possa valorizar a entidade recruta-
dora face aos seus pares. 
Texto: Bruna Pereira
Foto: IEFP

estudar, estudar!

Os noticiários portugueses são constan-
temente invadidos por notícias sobre o 
aumento do desemprego entre os mais 
jovens, mas a verdade é que dentro da 
conjuntura de crise atual, ser detentor de 
um curso superior é sempre uma enorme 
mais-valia, verdade? 
Estar mais preparado é sempre uma mais-
-valia em qualquer contexto económico 
para conseguir trabalho e, principalmente, 
para estar menos tempo desempregado. 
Num contexto de crise como aquele que 
vivemos atualmente, o aumento das quali-
ficações assume uma importância acrescida. 
Ser detentor de mais conhecimentos e sa-
beres é poder diversificar as oportunidades 
de acesso ao mercado de trabalho. Cada vez 
mais os saberes são transferíveis, são passí-
veis de aplicação em diferentes atividades, 
áreas e profissões. 
Para além desta visão mais instrumental da 
aplicação dos conhecimentos, há também 
que realçar que num processo de aprendi-
zagem é desenvolvida uma diversidade de 
competências que permitem, com maior 
facilidade, fazer face aos desafios da socie-
dade em que vivemos. A resolução de pro-
blemas, a autonomia, a iniciativa, a atitude 
empreendedora, a capacidade de adapta-
ção estão relacionadas com níveis crescen-
tes de qualificação. 
Um recém-diplomado, pode numa fase ini-
cial (que de facto atualmente pode ser mais 
prolongada do que é desejável),  ter que 
desempenhar tarefas não diretamente rela-
cionadas com a sua área de especialização, 
não ter um vencimento tão elevado quanto 
o expectável, mas tem sempre oportunida-
de de vir a alcançar essas suas ambições e 
possibilidade de estar menos tempo desem-

pregado do que um indivíduo com menos 
habilitações. O tempo médio de permanên-
cia no desemprego de um diplomado com 
o Ensino Superior é o mais baixo o que evi-
dencia que apesar das dificuldades de inser-
ção na vida ativa o investimento no estudo e 
na qualificação compensa.

Que conselho dá a todos os jovens que ter-
minaram o 12º ano e estão indecisos em 
escolher um curso - ora porque pensam 
nas saídas profissionais, ora porque os pais 
querem que eles sigam determinadas pro-
fissões ou fiquem perto de casa a estudar 
para pouparem nas despesas…?
Prefiro falar em escolher uma área de estu-
do. Com a entrada em vigor do Processo de 
Bolonha o primeiro ciclo é, na generalidade 
das situações, uma formação de maior ban-
da larga, que posteriormente pode ser com-
plementada com uma especialização, que 
pode ser sequencial ou que pode ocorrer 
após uma integração no mercado de tra-
balho. Em vários países é comum os jovens 
fazerem um interregno, no fim do primeiro 
ciclo, e retomarem para se especializarem 
após terem tido uma experiência de traba-
lho. Quero com isto dizer que é possível fa-
zer uma escolha dentro de uma área e com-
plementá-la com uma especialização. Por 
exemplo, podemos ter um jovem da área de 
formação em Ciência Política, que após esse 
interregno opta por fazer o segundo ciclo 
em Jornalismo. 
Mas retomando a sua questão, é consen-
sualmente aceite que a escolha de um curso 
deve começar a ser preparada ao longo do 
percurso escolar.  As escolhas devem ter em 
conta diferentes variáveis. Para além daquilo 
que o jovem pensa que tem mais apetência, 

deverá igualmente ponderar e muitas vezes 
questionar, o porquê desta convicção. Outro 
aspeto a ter em conta, é qual o tipo de inves-
timento pessoal que cada um está disponí-
vel a efetuar. 
O IEFP e as instituições de ensino disponi-
bilizam serviços de orientação no apoio à 
gestão da carreira que podem apoiar os jo-
vens. Uma estratégia que os jovens podem 
adotar é a de, durante as férias passarem 
algum tempo numa empresa a observar os 
profissionais. Esta prática, job shadowing, é 
comum em vários países. Permite aos jovens 
terem uma ideia mais real das atividades e 
do próprio contexto profissional. 
Gostava, contudo, de salientar que o pro-
cesso de aprendizagem não termina com a 
conclusão de um curso, este é só o primeiro 
passo de um percurso de aprendizagem que 
vai decorrer ao longo da vida.

Podemos falar de cursos com saída e cur-
sos sem saída, ou as coisas não são assim 
tão lineares?
Na verdade existem cursos com maiores 



INTRODUÇÃO | IEFP

potencialidades de integração no mercado 
de emprego do que outros. Mas também é 
verdade que, dadas as atuais caraterísticas 
do mercado de emprego, se exige, cada vez 
mais, que as pessoas disponham de qualifi-
cações de nível superior que as habilite para 
uma maior capacidade de adaptação às mu-
danças permanentes que nele se operam, 
alargando-lhes assim os horizontes da em-
pregabilidade. Também o dinamismo que 
carateriza o mercado de emprego poderá 
potenciar e privilegiar a integração de dife-
rentes domínios de saber. Veja-se o exemplo 
o MIT que determinou que todos os inves-
tigadores teriam que adquirir formação em 
filosofia clássica simplesmente porque filo-
sofia desenvolve nos indivíduos competên-
cias de reflexão fundamentais para a inves-
tigação científica.
Por outro lado, importa que as pessoas te-
nham a capacidade de serem também elas 
versáteis e que não se fixem na sua forma-
ção de base como se ela constituísse a única 
possibilidade de integração profissional. As 
pessoas dispõem de muitas outras compe-
tências adquiridas ao longo da vida, atra-
vés da sua formação pessoal, educacional e 
através de diferentes contextos, que podem 
e devem mobilizar para a inserção no merca-
do de trabalho. 
Um curso de Medicina, de Filosofia ou qual-
quer outro, constituem uma dessas ferra-
mentas, mas não a única. Retomando o 
exemplo dado, ambos os cursos podem ser 
igualmente importantes para esse enqua-
dramento, dependendo das expectativas 
individuais e, naturalmente, das oportuni-
dades imediatas do mercado de emprego. 
Finalmente, realça-se o facto de ser hoje um 
dado adquirido que a formação de base, 
seja ela qual for, se tornar obsoleta num cur-
to espaço de tempo se não houver da parte 
das pessoas a preocupação de se manterem 

atualizadas e continuarem a investir na sua 
formação ao longo da vida. Neste processo 
de formação ao longo da vida, um curso de 
nível superior é apenas uma das etapas en-
tre muitas outras que se seguirão!
É importante que cada um se assuma como 
o gestor da sua própria carreira. Em qual-
quer área, um gestor é alguém que é dinâ-
mico, proactivo e gere conflitos, alguém 
‘que faz acontecer’. Também cada um deve 
adotar estas atitudes ao longo do percurso 
profissional. Ser dinâmico na pesquisa de 
alternativas e de soluções de inserção no 
mercado, ser proativo na identificação das 
necessidades do mercado e na forma de po-
der responder a essas necessidades, gerir os 
conflitos consigo mesmo quando as opções 
implicam, nomeadamente a mobilidade 
geográfica ou profissional.
Não quero com isto dizer que o acesso ao 
mercado de trabalho dos jovens seja fácil 
ou que só depende deles, quero é salientar 
o valor da atitude individual como diferen-
ciador, especialmente no atual contexto de 
contração económica. 

Há inúmeras informações sobre o desem-
prego que circulam à velocidade da luz, 
quase, e muitas vezes estão mal trabalha-
das ou mesmo erradas, o que pode ser 
fatal para quem as lê em momentos tão 
decisivos como a hora de escolher um cur-
so superior. Em que instituições podemos 
afinal confiar para pesquisar estes dados? 
O IEFP publica mensalmente informação so-
bre o mercado de trabalho e as instituições 
de Ensino Superior fazem periodicamente 
estudos sobre as saídas profissionais dos 
seus alunos. Isto só para referir alguns. 
Há contudo um aspeto que gostaria de real-
çar: os jovens devem manter-se informados, 
devem pesquisar a informação, mas acima 
de tudo devem selecionar e validar a infor-

mação. Será igualmente importante não se 
cingir só à informação nacional. Perceber 
a oferta formativa a nível comunitário e as 
variações que acontecem no mercado de 
trabalho de outros países pode ser mais um 
elemento a considerar. Mas é inquestionável 
que na atual conjuntura económica e num 
contexto de rápida mudança da economia 
e dos mercados a nível global, é bastante 
difícil prever quais os setores e as profissões 
com maior potencial de criação de emprego 
nos próximos anos.

De que forma pode o IEFP ajudar todos os 
jovens a entrar no mercado de trabalho?
O IEFP, enquanto serviço público de empre-
go, está disponível para apoiar os jovens na 
sua inserção no mercado de trabalho. Este 
apoio pode concretizar-se de diferentes 
formas: pela apresentação a ofertas de em-
prego em Portugal e no espaço económico 
europeu; pela integração num estágio pro-
fissional em empresas para facilitar a aproxi-
mação ao mercado de trabalho; pela prepa-
ração para procurar trabalho (elaboração de 
currículos, resposta a anúncios de emprego 
e preparação para a entrevista); pela dispo-
nibilização de diversas intervenções ao nível 
do desenvolvimento das competências de 
empregabilidade (comunicação, gestão do 
tempo e empreendedorismo); pela integra-
ção em ações de formação ( CET e Formação 
Modular); e pela divulgação das oportunida-
des de emprego e aprendizagem na Europa 
e em Portugal.
Os serviços podem ser disponibilizados pre-
sencialmente, na rede de unidades orgâni-
cas locais do IEFP, nos Gabinetes de Inserção 
Profissional, ou por recurso a ferramentas 
online, área em que o IEFP está a efetuar 
um investimento cada vez maior e em que 
se prevê, para breve, o alargamento das res-
postas facultadas aos utilizadores.
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Quem estuda por gosto
não cansa

As janelas são amplas, há paredes coloridas, máquina fotocopiadora, 
internet sem fios em todas as salas, muitos professores de diferentes 
áreas prontos a tirar dúvidas e ainda água fresca para os mais sequio-
sos, no fim de longos momentos de estudo em grupo. No Pi r Quadra-
do, o que se procura são os bons resultados no final – mas também 
há lugar para o convívio, a entreajuda e, claro, as coisas do destino, 
como garantem, felizes, os seus diretores Rafaela Dias e Pedro Ribei-
ro, que recentemente foram ao casamento de dois ex-alunos.
Texto e fotos: Bruna Pereira

À primeira vista, e para quem chega à ca-
lorosa receção adornada com flores pri-
maveris em fundo verde alface, parecem 
mais uma dupla de alunos que chega para 
estudar a meio da tarde, mas não. Rafaela e 
Pedro são os mentores do Pi r Quadrado e, 
fazendo bem as contas, se como empresa 
estão juntos há 10 anos, ambos contam já 
com 15 anos de experiência a dar explica-
ções. “Iniciámos ainda enquanto estudantes 
de Engenharia, no Instituto Superior Técni-
co (IST). Tínhamos facilidade em ajudar os 
nossos colegas, éramos pessoas extroverti-
das e começámos a dar explicações e a ter 
cada vez mais alunos a pedir apoio disto, 
daquilo e daqueloutro. Entretanto, tivemos 
necessidade de ter um espaço só nosso e ter 
mais professores de outras áreas a colaborar 
connosco”, diz Rafaela, explicando o nome Pi 
r Quadrado relaciona-se com a primeira dis-
ciplina com que começaram a trabalhar: a 
Matemática. Mas se o projeto começou com 
a área dos números e das raízes quadradas, 
hoje em dia é difícil haver uma matéria que 
neste centro de explicações não seja lecio-
nada, refere Pedro. “Neste momento, é qua-
se um desafio encontrar uma disciplina que 
nós não tenhamos. Temos mais procura em 
áreas mais científicas, mas tentamos sempre 
que, se aparecer um caso dalguma disciplina 
que nós não tenhamos, nós vamos à procu-
ra de um explicador e passamos a ter! Nós 
tentamos é criar sempre soluções para os 
nossos alunos”.
Tanto Rafaela Dias como Pedro Ribeiro ab-
dicaram duma carreira como engenheiros 
para poder levar avante esta empresa, “por-
que somos mais úteis aos alunos assim do 
que se estivéssemos a dividir atenções entre 
uma profissão como engenheiros e a nossa 
atividade como explicadores”, admite Pedro, 
referindo que ambos já conseguiram definir 
um tipo de metodologia no PI r Quadrado 
que está inteiramente vocacionada para o 
sucesso escolar e que, dalguma forma, já 
não está ao alcance de qualquer professor 
ou explicador amador.

A par do profissionalismo e da dedicação ex-
clusiva, a grande mais-valia de estudar no Pi 
r Quadrado é que “a nossa equipa é bastante 
jovem, o que faz com que estejamos ainda 
mais perto dos nossos alunos – apesar de 
lhes incutirmos muito estudo e de sermos 
‘paizinhos’ e ‘chatinhos’, temos também um 
à-vontade muito grande e tempo para eles 
– por isso é que eles gostam de vir para aqui 
estudar, mesmo fora do horário das expli-
cações”, refere Pedro, enquanto Rafaela lhe 
termina o raciocínio, lembrando “ao não 
haver uma grande diferença de idades en-
tre os alunos e os professores, faz com que 
tenhamos passado pela experiência deles 
há pouco tempo e que, portanto, ainda nos 
lembramos perfeitamente de todo aquele 
stress relacionado com o estudo e os exa-
mes, bem como temos os programas ainda 
muito actuais”.

Aqui não há espaço para salas fechadas onde o aluno só pode olhar para o professor, 

para o caderno ou para as quatro paredes que o enclausuram. A palavra de ordem no 

Pi r Quadrado é dinâmica. “Não saindo da sua esfera de estudo, porque o aluno 

continua ali a estudar concentrado na Matemática, por exemplo, ele sabe que 

existem aulas de Informática ao lado. Muitas vezes, há alunos a estudar em con-

junto e, se surgirem dúvidas e estiver um professor disponível na sala, que en-

sina essa matéria, há sempre boa vontade de responder e ajudar”, refere Pedro.

“Às vezes cria-se aquela ideia, que normal-
mente é errada, do ‘vou ali ter uma hora de ex-
plicação na véspera do teste e vou conseguir 
passar’”, lembra Rafaela Dias. Contudo, uma 
hora de explicação pode mesmo fazer diferen-
ça, que o diga Pedro Ribeiro. “Uma vez ligou-
-me uma aluna num domingo à noite, porque 
estava cheia de dúvidas e de tão insegura que 
estava não queria ir ao exame na manhã do 
dia seguinte. Eu dei-lhe a única hora que tinha 
disponível, que era domingo às 22h. Ela trazia 
um dossier com exercícios, foi tirando as dú-
vidas, percebendo a matéria e estabelecendo 
os fios de ligação que lhe faltavam e que cau-
savam nela aquela falta de confiança, porque 
no fundo tinha estudado muito e sabia pra-
ticamente tudo. Os tais ‘buraquinhos’ na ma-
téria iam levá-la a deixar o exame para uma 
segunda época”. O resultado? A aluna acabou 
por ir ao exame e depois ligou a dizer que ti-
nha passado com 18 valores.

o admirável mundo

do open space

Quando uma Hora 
de eXplicaÇão FaZ toda

a diFerenÇa

Avenida António José de Almeida, 
Nº 5D – Loja 504 
Centro Comercial S. João de Deus 
1000-042 Lisboa

Telefone: 21 795 00 40

Fax: 21 017 48 41 

Telemóveis: 96 387 12 23 / 96 882 07 98 / 

91 387 80 95 

E-mail: info@pirquadrado.pt

Site: www.pirquadrado.pt 

Horários da secretaria: de 2ª a 6ª feira, das 

9h às 18h

Explicações: Todos os dias, das 8h às 23h

pi r Quadrado
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Na vaNguarda

É lá que se desenvolvem os cérebros mais cobiçados, 
se modelam as personalidades fortes e se formam 
os grandes dirigentes de amanhã. Falamos das uni-
versidades e do seu papel como motor de desenvol-
vimento das civilizações, como frisa Marcos Ribeiro, 
diretor do Santander Universidades, consciente da 
importância do Banco canalizar 80% do investimen-
to da sua Responsabilidade Social Corporativa para 
as universidades, de onde saem pessoas com sólida 
formação que se preparam para ser “contribuintes 
líquidos para o desenvolvimento da sociedade”.
Entrevista: Bruna Pereira
Foto: Santander Universidades

do conhecimento

Apostado em canalizar grande parte da 
sua Responsabilidade Social para o seg-
mento universitário, o Santander Totta 
vai continuar a ser um forte aliado dos 
estudantes de Ensino Superior...
Efetivamente, este é um grande projeto do 
Grupo Santander a nível internacional. Exis-
te em todos os países onde o grupo está 
presente e a ideia é muito simples: canalizar 
o esforço de financiamento e também de 
recursos humanos do Banco e focalizá-lo no 
apoio a um grande tema de forma estrutu-
rante. Esse tema, escolhido há já 15 anos, 
é a área das universidades, onde o Banco 
concentra 80% de tudo o que destina à sua 
Responsabilidade Social Corporativa. O San-
tander faz aqui um pouco nesta área aquilo 
que costuma fazer em todas as áreas onde 
atua, que é fazer um projeto consistente e 
estruturante, mas desta feita aplicado nesta 
área das universidades. 

E porquê as universidades?
A resposta tem a ver com a visão de longo 
prazo do Banco relativamente às sociedades 
onde está presente. As universidades têm 
sido e serão sempre um polo de desenvol-
vimento das sociedades onde estão presen-

tes – e aqui o Banco tem de pensar tanto 
no caso de mercados desenvolvidos, como 
também no caso de mercados emergentes 
e em desenvolvimento, onde a própria eco-
nomia se está a desenvolver. Em qualquer 
um dos dois casos, o Santander Totta já an-
tecipou que as universidades vão ser um 
polo de desenvolvimento e, portanto, é aí 
onde nós queremos estar. É a nossa forma 
de apoiar o desenvolvimento da economia 
e da sociedade em geral e é por aí que tam-
bém queremos comunicar a nossa presença 
nesses mercados, por acharmos que é um 
veículo adequado para o fazer. 

O apoio do Banco às universidades é tra-
duzido de inúmeras formas...
A ideia aqui não é apoiar tanto do ponto de 
vista de dar apoios concretos financeiros, 
mas antes dar ferramentas que sejam muito 
valorizadas pelas universidades – são cria-
das iniciativas também globais aplicadas a 
cada país nas quais conseguimos oferecer 
o que mais nenhuma instituição consegue: 
uma dessas ferramentas tem a ver com o 
tema das bolsas de internacionalização. Este 
tópico das bolsas de internacionalização 
decorre justamente de nós ouvirmos os rei-

tores com quem temos relacionamento, de 
fazermos grandes encontros e conferências 
de 4 em 4 anos (a próxima é em 2014), em 
que procuramos identificar o que é o futu-
ro destas instituições de Ensino Superior e 
quais as suas principais necessidades nas 
quais o Banco pode prestar apoio. Uma das 
áreas que nós identificamos como muito 
importante e distintiva a oferecer às uni-
versidades é exatamente o tema das Bolsas 
de Internacionalização, em que temos dois 
programas específicos: as Bolsas de Inter-
nacionalização e as Bolsas Luso-Brasileiras. 
O que é que isto permite? Estas bolsas são 
atribuídas às universidades, as universida-
des fazem uma seleção posterior dos seus 
alunos e tudo isto permite às universidades 
aumentar a colocação dos seus alunos nou-
tras geografias duma forma muito mais fácil, 
garantindo   igualmente o acolhimento de 
alunos desses mesmos países também nas 
nossas universidades. 
Outras áreas de atuação do nosso projeto 
com grande visibilidade passam por inicia-
tivas de mérito científico e prémios de apoio 
ao empreendedorismo, havendo depois 
todo um outro conjunto de outras inicia-
tivas estruturantes. O que procurarmos é 



INTRODUÇÃO | santander UNIVERSIDADES

 Guia de Acesso ao Ensino Superior 2012 | 11

promover o desenvolvimento e a proximida-
de dos universitários, apoiando o seu cresci-
mento – numa lógica pessoal, ter acesso a 
ver outros países e a ver outras realidades 
tem um impacto enorme no desenvolvi-
mento dos universitários enquanto pessoas: 
dá-lhes capacidades pessoais únicas para o 
futuro e é também um incentivo ao mérito, 
à investigação e a que as pessoas tenham o 
melhor aproveitamento possível no seu per-
curso académico, o que nos leva a um outro 
produto que oferecemos, mais numa ótica 
bancária, que é por exemplo o crédito ao 
ensino superior.

Precisamente a nível de soluções bancá-
rias: de que forma podem os universitá-
rios portugueses recorrer ao Santander 
Totta, de forma a obterem vantagens 
competitivas enquanto estudam?
Abrindo conta connosco, todos os univer-
sitários têm uma oferta muito interessante 
do ponto de vista do que é o dia-a-dia das 
transações bancárias e das necessidades 
bancárias dum cliente universitário e que 
permite ter acesso a uma conta bancária 
com uma oferta de condições muito vanta-
josas. Associado a isto, depois há produtos 
específicos para necessidades concretas, no-
meadamente o Crédito Ensino Superior com 
Garantia Mútua - mais uma vez, chamava a 
atenção para o nosso incentivo ao mérito 
e ao percurso universitário, visto que nossa 
taxa de juro vai depender do sucesso que os 
alunos universitários têm no aproveitamen-
to e nas suas notas na faculdade.
É importante realçar isto, porque é um pou-
co o DNA do Grupo que gostamos de passar 
para a sociedade: o apoio ao mérito indivi-
dual. É este o fio condutor das nossas inicia-
tivas e é um pouco isto o que o Santander 
quer: estar com os universitários na sua pro-
cura e conquista da excelência. Nós quere-
mos dar ferramentas para que isso aconteça. 

Quer deixar uma mensagem de alento a 
todos os finalistas de 12º ano e futuros 
caloiros sobre a importância de investir 
numa formação Superior?
As pessoas com sólida formação vão ser 
contribuintes líquidos para o desenvolvi-
mento da sociedade e vão ter impacto nessa 
mesma sociedade, naturalmente. É impor-
tante que as pessoas escolham bem a sua 
formação, já que é importante que se sintam 
bem e confortáveis na formação escolhida, 
para no futuro se sentirem felizes no que 
estudam e depois no que vão fazer. Esse é 
um tema essencial - e diria que é a chave do 
sucesso no futuro. 
Depois gostava ainda de acrescentar: apro-
veitem bem o tempo que estão na univer-
sidade  e colham os conhecimentos que 
encontram aos vosso dispor, porque o que 
vejo nas universidades portuguesas é que a 
informação existe, o conhecimento existe, a 
qualidade dos professores existe e, portan-
to, os alunos também acho que têm a obri-
gação de absorver o máximo possível, sem 
deixarem de renunciar a uma vida académi-
ca intensa. 
A universidade é um momento único da 
formação da personalidade da pessoa que 
deve ser aproveitado ao máximo dentro das 
suas vertentes: académica, em termos de 
formação de vida, de formação pessoal, e de 
outras atividades complementares que de-
senvolvam a personalidade e a afirmação do 
aluno no mundo – aqui, a parte dos hobbies 
e de todas as atividades que as pessoas pu-
derem conciliar com os estudos é também 
muito importante, já que vai servir para as 
pessoas maximizarem o seu impacto no fu-
turo. A minha mensagem é um pouco esta: 
acho que vale a pena tirar um curso superior, 
mas o mesmo deve ser feito com entusias-
mo e com toda a garra possível.

De mão DaDa com 
as UniversiDaDes
A relação com o Ensino Superior continua 
a ser a grande prioridade da política de 
Responsabilidade Social Corporativa do 
Santander Totta, que tem vindo a estrei-
tar a sua relação com as universidades 
portuguesas, com as quais têm actual-
mente 43 convénios.
No ano de 2011, o Banco Santander Totta 
investiu um total de 6,6 milhões de euros 
em acções de Responsabilidade Social 
Corporativa, sendo que 80% deste in-
vestimento foi canalizado para o Ensino 
Superior, através do apoio ao conheci-
mento, à Mobilidade Internacional e da 
concessão de Bolsas de Mérito e Prémios 
Científicos.



12 | Guia de Acesso ao Ensino Superior 2012

INTRODUÇÃO | VOCAÇÃO E SAÍDAS

O que vais ser...

Não é preciso um álbum com fotografias a 
preto e branco para perceberes que o tem-
po passa, os estilos de vida mudam e as 
tendências profissionais acompanham, sem 
ripostar, a modernidade. A Tecnologia avan-
ça a galope e hoje são muito poucos os pro-
fissionais que não utilizam a Internet no seu 
local de trabalho, por exemplo, cenário que 
há 15 anos era impensável, a não ser nos fil-
mes de ficção científica mais rebuscados. O 
que quer isto dizer? Que há uma lista de pro-
fissões do futuro que reinventam completa-
mente as ideias que muitas vezes preconce-
bemos na cabeça acerca de profissões que 
se dedicam apenas a uma área de trabalho. 
Assim, as Tecnologias de Informação, o Setor 
da Saúde aplicado aos cuidados da terceira 
idade, a Nanotecnologia, as Energias Reno-
váveis, o vasto leque das Terapias Alterna-
tivas, o Coaching ou toda a área de Lazer e 
Bem-Estar muito em voga atualmente são 
hipóteses em plena expansão – que podem 
ser exercidas a partir de uma variedade bas-
tante grande de Licenciaturas e Mestrados à 

tua disposição.
No entanto, da Licenciatura à escolha da 
mesma vai um passo de gigante e, infeliz-
mente, por motivos económicos ou outros 
de vária ordem, nem sempre nas Escolas 
Secundárias e Profissionais há um profis-
sional psicólogo a tempo inteiro que possa 
dar uma ajuda no acompanhamento regular 
dos alunos indecisos, confusos ou mesmo 
preocupados com o seu futuro profissio-
nal - quer na escolhas de agrupamentos/ 
áreas no 9º ano, quer na escolha dum curso 
superior, já no final do 12º ano. Para Sofia 
Soares Pereira, Psicóloga Clínica e da Saú-
de e Membro efetivo da Ordem dos Psicó-
logos, “As escolas têm milhares de alunos 
e, sendo este acompanhamento de índole 
individual e também em grupo, seria ne-
cessário uma equipa de psicólogos por 
escola/agrupamento. Neste sentido, o pa-
pel do psicólogo junto dos alunos deveria 
estar direcionado para a área do acompa-
nhamento psicológico, psicopedagógico, 
orientação escolar e vocacional, dinamiza-

ção de várias ações pedagógicas de grupo, 
como por exemplo, estratégias/métodos 
de estudo, prevenção de comportamentos 
de risco, gestão de conflitos, entre muitas 
outras”. Quando o drama de optar por uma 
área engloba, além da comunidade escolar, 
os pais e família do aluno, Sofia Soares Perei-
ra refere que aí o assunto torna-se mais me-
lindroso, já que “Em relação à opinião dos 
pais e dos professores, esta é de facto im-
portante. Por terem experiências diversas, 
por conhecerem o mercado de trabalho 
e por diversas outras razões são capazes 
de opinar sobre este assunto. No entanto, 
opinar é diferente de pressionar que, por 
sua vez, é diferente de decidir pelo jovem. 
Pais e filhos devem conversar sempre que 
necessário sobre o assunto e sobretudo 
ouvir os filhos naquilo que eles têm a dizer 
sobre si e sobre estas dúvidas e ansiedades 
que geralmente rondam e permanecem 
nesta fase”.

agOra que já és grande?
Enquanto nos caem os dentes de leite, sonhamos ser 
astronautas, princesas, jogadores de futebol ou baila-
rinas. Depois, a escola vai alargando-nos os horizon-
tes e as costureiras, os polícias, os professores ou até 
as profissões  exercidas pelos nossos pais são as que 
mais nos fazem o coração palpitar. O pior é quando 
vem o 12º ano e os nossos sonhos esbarram como nu-
vens à hora de jantar, quando os noticiários anunciam 
crise de megafone e nos tiram até a vontade de comer 
a sobremesa... No entanto, a melhor receita para a in-
digestão noticiosa sobre a crise de empregos é uma 
boa dose de persistência, umas pitadas de confiança 
e estudo q.b. Escolhas o que escolheres, agora que já 
és grande, vai tudo correr bem – lembra-te da música 
que cantava a Doris Day, no filme de Alfred Hitchcock 
“O homem que sabia demais”, “Qué Será, Será/ Whate-
ver will be, will be/ The future’s not ours, to see/ Qué 
Será, Será/ What will be, will be”.  
Texto: Bruna Pereira
Foto: ©Depositphotos

Em rElação à opinião dos pais 
E dos profEssorEs, Esta é dE facto importantE...
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AgorA que já és grAnde?
TesTes psicoTécnicos: funcionAm 
mesmo ou são miTo urbAno? 

como podem os pAis AjudAr 
A ATenuAr o medo de fAlhAr dos filhos?

Conhecidos por muitos dos alunos do Ensino Básico e do Secundário, este é um 
método frequentemente utilizado nos gabinetes de psicologia das instituições de 
ensino pré-universitário. Mas será que funcionam mesmo? Eis a questão. “Os tes-
tes psicotécnicos não deveriam ser o centro de uma orientação escolar, porque 
um jovem é muito mais que aptidões extraídas de testes analisados informa-
ticamente. O jovem pode ter interesses diferentes dos que se enquadram nas 
suas aptidões, por isso, a orientação escolar e vocacional não se deve basear 
apenas em testes psicotécnicos. Estes, são um meio complementar que auxilia o 
aluno nesta fase”, refere a psicóloga, ao mesmo tempo que acrescenta o facto de 
que “supostamente, os psicotécnicos deveriam entrar após a realização de uma 
entrevista individual em que se exploram fatores importantes, como por exem-
plo: os interesses profissionais do aluno, as suas motivações, os seus objetivos, 
como é que ele se vê em determinadas profissões, o seu método de estudo, as 
áreas de que mais gosta e as de que menos gosta, entre muitos outros”, contudo 
isto nem sempre acontece devido a às limitações materiais e humanas existentes 
em muitas das escolas.

“É importante compreender o lado dos pais e o lado dos filhos. Noto no acom-
panhamento aos pais que há uma tendência forte para colocar nos filhos aquilo 
que os próprios pais gostam ou ambicionam, esquecendo-se que talvez não 
seja exatamente a mesma coisa que os filhos querem. Os filhos estão a desen-
volver a sua capacidade de autonomia e a definir a sua identidade, por isso, 
espera-se que a decisão final seja avançada pelo filho. Os pais ajudam quando 
proporcionam um ambiente de diálogo aberto sobre estes assuntos, quando 

promovem esta autonomia e quando conseguem separar aquilo que é am-
bição própria das ambições dos seus filhos”, começa por dizer Sofia Soares 

Pereira, lembrando que situações escolares mais extremas como o mau com-
portamento, avaliações negativas ou chumbar o ano devem ser alvo de refle-

xão por pais e filhos. “Tentar perceber o porquê destas situações estarem 
a acontecer com os filhos é mais importante que por exemplo, criticar 

o aluno. Há diversas causas que estão na origem do mau comporta-
mento e do baixo desempenho escolar e é na medida que se consegue 
olhar para estas causas que se pode obter mudança. Dificuldades de 
aprendizagem, desmotivação para a escola, falta de objetivos, baixa 
autoestima, entre muitas outras causas devem ser sujeitas a análise”.
O medo da falha ou o medo do erro é algo que acompanha as pessoas 
de qualquer idade, acrescenta esta profissional, convencida de que se 
olharmos para a falha ou para o erro sem medo, com certeza que os re-
sultados serão mais positivos. “A maioria das pessoas lida mal com o 

erro, esquecendo-se que é através do erro que é possível fazer mais e 
melhor. Não é possível crescer e aprender enquanto crianças, jovens e 

adultos sem ter acesso ao erro ou à falha. É desta forma que é possível 
atenuar o medo da falha - se todos olharem de frente para os seus me-

dos, eles com certeza diminuem de tamanho”.

Há diversas causas que estão na origem do mau 

comportamento e do baixo desempenHo escolar...
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HIM – Hotel Institute Montreaux
Aqui o saber ocupa um lugar… De excelência

É em plena Avenue des Alpes que se situa 
o HIM – Hotel Institute Montreaux. As pal-
meiras, os quartos virados para os impo-
nentes Alpes e as salas com amplas janelas 
que conduzem a vista para a luxuosa Rivie-
ra Suíça são apenas alguns dos atrativos 
desta que é a escola ideal para quem pro-
cura especializar-se em Hospitality Mana-
gement and Business.

A Mais Educativa teve a 
sorte de beneficiar dos 
serviços da Anna, uma 
estudante russa de 1º 
ano que, em época 
de exames práticos, 
deu o seu melhor na 
hora de nos apresen-
tar o menu e servir o 

Um paraíso
chamado Suíça

Já imaginaste conviver diariamente com 
alunos de 91 nacionalidades diferentes? Ter 
a oportunidade de melhorar o idioma mais 
internacional de todos, através dum ensino 
100% em inglês? Estudar numa escola que 
tem bar, discoteca e ainda te permite relaxar  
durante os tempos livres, num ginásio, SPA 
ou centro de desportos de inverno? E ainda 
poder estagiar nos melhores hotéis do mun-
do inteiro?
Nas escolas do SEG – Swiss Education Group 
tudo isto e muito mais é possível. Todas fa-
zem parte do mesmo grupo reconhecido 
internacionalmente, mas cada escola é mar-
cadamente caraterizada por um ambiente 
familiar, instalações únicas e paisagens pró-
prias – são elas o César Ritz Hospitality Col-
lege (presente nos campus de Le Bouveret, 
Brig e Lucerne), o HIM – Hotel Institute Mon-

Conhecida pelos engenhosos canivetes, o cho-
colate de sabor intenso, a solidez financeira dos 
bancos, os relógios e até as paisagens monta-
nhosas e nevadas como nos mostravam os dese-
nhos animados da Heidi, a Suíça é também berço 
de uma genuína e reputada ‘hospitality’, conceito 
que coloca as escolas hoteleiras do SEG – Swiss 
Education Group no topo das preferências dos 
grandes  recrutadores internacionais.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: Bruna Pereira e SEG

treux, a IHTTI – International School of Hotel 
Management (Neuchâtel) e ainda a SHMS - 
Swiss Hotel Management School (presente 
nos campus de Caux e Leysin).
“Mesmo que se fale em crise, as pessoas vão 
sempre querer ter férias –  se antes faziam 
mais, agora fazem menos, mas continuam 
a fazer. O grupo hoteleiro IHG – InterConti-
nental Hotels Group, por exemplo, tem em 
marcha um plano de construção de 1777 
novos hotéis, entre 2010 e 2014. Como o IHG 
muitos… O que significa isto? Mais hotéis 
vão precisar de mais pessoas qualificadas a 
trabalhar lá. Logo, este setor é dos poucos 
que se pode dizer que apresenta ótimas 
perspetivas no que a saídas profissionais se 
refere”, diz Mark Reimer, Diretor de Marke-
ting do SEG.
O facto das escolas do SEG serem 100% suí-

ças significa que há especificidades destas 
escolas que apenas se podem aprender e 
apreender neste país. 
Esta reputação suíça hoteleira é herdeira de 
César Ritz, o suíço que concebeu o conceito 
de hotel palaciano. “Aqui há algo especial: 
em cada quarto  em cada habitação sentem-
-se as tradições e os ensinamentos dos nos-
sos antepassados, o que nos dota de credibi-
lidade e de diferença”, continua o Diretor de 
Marketing do SEG.

Por seu lado, Ositha Oliveira descreveu a sua 
experiência como ‘maravilhosa’, num portu-
guês do Brasil adocicado que acrescentou 
ainda a admiração que tem todas as manhãs 
ao abrir a janela. “Tem dias em que ainda 
me assusto e penso: ali estão as montanhas 
outra vez! Estão tão perto e são tão bonitas 
que parece que vão entrar pela janela dentro 
(risos)”. Já para a mexicana, Lorena Davila, o 
maior fascínio deve-se ao método de ensino 
extremamente prático. “Às vezes acontece 
estarmos da manhã à noite a trabalhar ou 

jantar. Além de um excelente inglês falado, 
acompanhado por um sorriso angelical de 
18 anos de idade, Anna pôs em prática al-
guns dos ensinamentos que foi aprendendo 
nos últimos meses. “Há pessoas que nem 
imaginam o que temos que saber: desde no-
mes de queijos, nomes de vinhos, como abrir 
uma garrafa, de que lado aparar as migalhas 
antes da sobremesa…. Se é cansativo? É. 
Mas vale mesmo muito a pena estudar nesta 
escola suíça, onde o conceito de ‘hospitality’ 
está tão desenvolvido”. 

a estudar. O cansaço toma realmente conta 
de nós no momento de irmos dormir, mas 
quando acordamos e pensamos no que fize-
mos no dia anterior a nossa primeira reação 
é exclamar ‘qué bueno!’.



SHMS – Swiss Hotel Management School (Caux) 
Estudar num castelo de Contos de Fadas

Haja neve ou sol, a majestosa SHMS – Swiss 
Hotel Management School (campus de 
Caux) teima em reluzir do alto da monta-
nha, aos seus mil metros de altitude – ou 
não fosse ela a mais bela ‘joia’ das esco-
las que integram o SEG – Swiss Education 
Group. Sediada no belíssimo Palácio de 
Caux – datado do início de 1900 e em tem-
pos destino de viajantes endinheirados 
e albergue de refugiados de guerra, esta 
reputada escola emoldurada em Belle Épo-
que é perfeita para os que ambicionam for-
mar-se em Swiss Hospitality Management 
Education.

As vozes que ecoam nos corredores têm 
sotaques diferentes e foi nessa altura de 
apreciação multicultural que nos apercebe-
mos da presença de três estudantes latino-
-americanos: Luisa, Randol e Lucas. Randol 
Aun deixou a Venezuela e não se arrepende, 
pois aqui pode assistir a aulas completamen-
te diferentes do que estava habituado no seu 
país natal. “Quando uma pessoa deixa de vi-
ver com os pais e se apercebe do peso e da 
responsabilidade que é viver sozinho noutro 
país cresce por dentro”.
Luisa Castillejos vem do México e está a ado-

Conhecemos também Victor Gonçalves, o 
português que é também Diretor de Ope-
rações na SHMS de Caux. A trabalhar há 13 
anos no SEG, a palavra que mais refere quan-
do surgem as perguntas sobre o seu trabalho 

rar a “experiência de fazer amizades em todo 
o mundo”, assim como a capacidade de se 
desembaraçar sozinha. “Tem dias em que me 
sinto insegura, mas depois penso: não tenho 
aqui o meu pai nem a minha mãe, mas tenho 
sempre os meus professores e muitos profis-
sionais com quem posso contar, se precisar 
de alguma coisa. Isso deixa-me feliz”.

nesta escola é “diferença”, 
diferença essa que se tra-
duz tanto em “qualidade” 
como em “responsabili-
dade”. “Estes pais confia-
ram e nós sabemos que 
devido ao funcionamen-
to específico de cada 
uma das nossas escolas, 
estes alunos asseme-
lham-se a verdadeiros 
hóspedes, o que muda é que sabemos exa-
tamente quando fazem o check in e quando 
fazem o check out. A nossa missão é que a 
estadia seja a mais agradável, segura e pro-
veitosa possível, para que no final estejam 
satisfeitos e queiram voltar – ou recomendar 
a experiência a outros”, explica Victor, num 
português impecável que ainda deu tempo 
para recordar os vinhedos, os trajes, as comi-
das e as tradições portuguesas que mais se 
conhecem por terras suíças.

Pub
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Por mais moralismos que se criem, não é novidade para nin-
guém que as pessoas são todas diferentes. É a diversidade que 
nos dá vida, que nos identifica, e isso não significa que haja 
pessoas a valer mais do que outras.  
Texto: João Diogo Correia

à solução

As diferenças notam-se em várias coisas, 
como a forma de agir e os traços de per-
sonalidade, e há algumas que são logo 
identificáveis. Por exemplo, há pessoas 
muito objetivas, que vão diretas ao assun-
to, que querem saber da prática e dos resul-
tados concretos. E depois há pessoas mais 
dedicadas ao abstrato, com capacidade de 
discursar horas e horas sobre a causa das coi-
sas, argumentar acerca de temas com várias 
interpretações possíveis, moverem-se bem no 
campo da subjetividade e do pensamento mais 
filosófico. Se te inclinas para o primeiro grupo, é 
normal que te sintas bem com as ciências exatas.
Nesta área, a das Ciências, Biologia é capaz de ser o mais abrangente 
caminho a seguir. Um biólogo estuda a vida nas suas várias formas 
de expressão e isso significa estudar, basicamente, tudo o que nos 
rodeia, seja o solo que pisamos, aquilo que comemos, a vida dos 
animais ou a das plantas. Estão normalmente mais aptas a seguir 
esta profissão, as pessoas que têm, literalmente, o ‘bichinho’ por to-
dos os seres vivos. Dentro deste ramo, ainda tens o estudo dos or-
ganismos em ponto minúsculo, a microbiologia, ou a muito popular 
Biologia Marinha. E se é de terra e natureza que falamos, a carreira 
de geólogo também não cabe aqui nada mal. Estudarás as origens 
e a evolução do planeta Terra, os comportamentos e as forças que 
o vão modificando ao longo do tempo. A análise de rochas, fósseis 
e minerais também é muito requisitada aos geólogos, que acabam 
por se tornar úteis à área da engenharia civil, aplicando os seus co-
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Vai direto

nhecimentos no planeamento de algumas obras, como a constru-
ção de pontes, barragens, túneis ou tudo o que implique perceber a 
morfologia da terra.
E até podes não gostar de a estudar, mas terás de admitir que a físi-
ca está em todo o lado. É normalmente um curso com uma grande 
dose de cálculo matemático e que te pode habilitar a uma série de 
coisas. Aprenderás a apreciar obras como as que Galileu Galilei, Isaac 
Newton ou Albert Einstein deixaram no conhecimento do nosso pla-
neta e que hoje, mesmo sem darmos conta, são bases da nossa vida. 
Por ser uma área tão ampla, por estudar relações tão vastas e com-
pletas como são as que se passam entre a matéria, a energia, a luz, 
o calor ou o movimento, a física está dividida em vários ramos pelos 
quais poderás depois optar. E tem como parceira durante os tempos 
de escola (e também na faculdade, ainda que de forma diferente) a 
Química, a ciência que estuda a matéria. Para esta vertente, precisas 
de saber observar e registar, de forma precisa, dados de experiências 
e amostras, analisá-los e selecioná-los, investigar e cruzar informa-
ção, até conseguires chegar a conclusões sobre o que estudaste. É 
recompensador se pensares que, tal como na física, muito depen-
demos dos desenvolvimentos da Química para o conhecimento do 
mundo em que vivemos.
Para terminar, duas das ciências exatas mais antigas, a astronomia e 
a Matemática, são também soluções a ter em conta. Lembra-te que 
o cálculo e a precisão são muito importantes e que os fenómenos 
observados devem ser apresentados de forma clara e sem lugar a 
outras interpretações. É que para seguires Ciências tens mesmo de o 
mostrar e atirar as interrogações para fora do problema.
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num piscar de olhos
Dos números às letras,

Hugo Sousa licenciou-se em Ensino da Matemática na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa (FCUL), mas quis o destino que a carreira profis-
sional o desviasse duma sala de aula – mas não muito longe -  pois atualmen-
te é diretor editorial da Raiz Editora, uma editora eminentemente escolar do 
grupo Porto Editora.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Hugo Sousa

“A escolha do curso e da faculdade foi feita com alguma ponderação, pois se, por um 
lado, é muito importante termos em consideração o que mais gostaríamos de fazer 
profissionalmente no futuro, por outro também é fundamental percebermos quais 
são as 'ferramentas' que nos vão ser dadas e qual a sua 'qualidade'”, conta Hugo Sou-
sa, referindo-se à atenção que deve ser dada tanto aos conteúdos programáticos incluí-
dos nos cursos escolhidos como às competências promovidas e à reputação da insti-
tuição. Todos estes fatores foram determinantes para que Hugo tenha escolhido esta 
licenciatura e não seja, necessariamente, um professor: “É claro que enquanto diretor 
editorial de uma editora eminentemente escolar - a Raiz Editora, do Grupo Porto 
Editora - mantenho uma relação muito intensa com o ensino, mas foram as muitas 
outras competências desenvolvidas no curso - a capacidade de resolução de proble-
mas, o raciocínio, o gosto pelo trabalho e a concentração, entre muitas outras - que 
são fundamentais no meu dia-a-dia profissional, entre tarefas de edição, de gestão, 
de marketing, de negociação, de educação, etc.”

MateMÁtica, 
para que te quero

Um curso superior na área das Ciências - seja 
em Matemática, Física, Biologia, Engenharia, 
etc. - é, na opinião de Hugo Sousa, a melhor 
forma de estar preparado para poder ter 
qualquer profissão no futuro. “O enorme 
manancial de utensílios que nos faculta e 
permite uma adaptação fantástica ao difí-
cil mercado laboral. Poderia falar nos mui-
tos colegas que hoje trabalham na banca, 
consultoras, indústria, na edição em papel 
ou multimédia, que investigam ou que le-
cionam, e tudo isto com uma licenciatura 
em Matemática. É claro que durante o cur-
so são necessários alguns sacrifícios, pró-
prios da muita exigência e estudo, mas, e é 
o mais importante, que nos preparam para 
a realidade do mundo do trabalho com 

(quase) tudo aquilo que iremos necessitar 
a seguir para ter sucesso”.
Hoje em dia, um dos fatores para o qual 
mais deveremos estar mais predispostos é a 
adaptabilidade, acredita Hugo Sousa: “Não 
é porque temos uma licenciatura em Ensi-
no da Matemática que eu tenho de espe-
rar que o Estado me disponibilize um lugar 
numa escola. Não é porque nos dizem que 
determinado curso é fácil que o devo se-
guir. A adaptabilidade, e a consequente 
predisposição para vermos para além do 
óbvio, do senso comum, do imediato e dos 
'Velhos do Restelo', devem motivar-nos a 
seguir áreas do conhecimento que permi-
tam, mais tarde, fazer outras escolhas tão 
ou mais interessantes profissionalmente 

e que, com 18 anos quando escolhemos o 
curso, não conseguimos antever”.
Para todos os que estão na reta final do Ensi-
no Secundário, este profissional deixa o seu 
testemunho de pessoa feliz e realizada com 
o seu trabalho. “Poder fazer, com os livros 
que edito, com que milhares crianças to-
dos os anos contactem pela primeira com 
a leitura, com a Ciência e com a cultura, ou 
que jovens descubram e despertem para 
uma carreira profissional, porque a forma 
como foi apresentado determinado con-
teúdo os motivou a querer saber e fazer 
mais, são das maiores honras que alguém 
pode ambicionar para deixar algum marco 
na nossa sociedade”.
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Um físico pode desempenhar uma enorme variedade de profissões em Portugal ou no estran-
geiro, garante Carlos Herdeiro, docente da área na Universidade de Aveiro (UA) e consciente 
de que dada que a sua base formativa, a Física tem validade universal, “Em particular, muitos 
países estrangeiros têm necessidade de físicos: a Sociedade Alemã de Física publicou um pa-
recer afirmando que tem necessidade de integrar 3000 novos físicos por ano, bem acima da 
capacidade formativa das universidades alemãs na atualidade”, acrescenta, confiante no futu-
ro, o professor.  
Texto: Bruna Pereira
Foto: Carlos Herdeiro

mundo da física
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o admirável 

A Universidade de Aveiro é uma das mais prestigiadas instituições 
portuguesas de Ensino Superior, como passa a explicar Carlos Her-
deiro: “Recentemente, a Times Higher Education colocou-a no 304º 
posto num ranking de Universidades de todo o mundo, sendo a 
melhor Universidade Portuguesa neste ranking, distinguindo-se, 
em particular, nas colaborações com Universidades estrangeiras”.
Se as aulas de Físico-Química te deixam os olhos a brilhar – sobre-
tudo quando a matéria é mesmo só Física, melhor leres o que te diz 
este docente universitário: “Um licenciado em Física ou Engenharia 
Física pela UA carateriza-se pela sua versatilidade, uma caraterís-
tica fundamental num mundo onde inovar é obrigatório”. Se a tua 
escolha universitária recair ainda para a Universidade de Aveiro, fica 
ainda a saber que a instituição “pela sua organização num Cam-
pus Universitário, onde há grande proximidade física entre todos 
os departamentos e centros de investigação, facilita a interação 
entre o Departamento de Física e as diversas Engenharias, etc. 
Este aspeto facilita que Físicos e Engenheiros Físicos encontrem 
oportunidades de emprego em empresas na área da Eletrónica, 
Ciência dos Materiais ou Telecomunicações”, explica Carlos Herdei-
ro, ao mesmo tempo que salienta o facto da UA possuir uma parceria 

de longa data com a PT, através do Instituto de Telecomunicações: 
“na UA foi criado, por exemplo, o fornecedor de serviços para a 
internet SAPO. Também na área da investigação há oportunida-
des relevantes na UA, que possui grupos de investigação que 
são referências nacionais e internacionais em áreas tão distintas 
como Meteorologia e Estudos Climáticos; Oceanografia e Estudos 
do Mar; Nanotecnologia e Física dos Materiais; Física Estatística; 
Astrofísica; Gravitação e Cosmologia”, conclui.

um curso de física é útil porque...
“As duas saídas tradicionais dos cursos de Física, que são o en-
sino (2º ciclo, 3º ciclo e Superior) e a investigação, são hoje uma 
pequena parte do espetro de opções profissionais. Há físicos em 
múltiplos setores do tecido empresarial, integrando empresas 
desde a área da eletrónica como a Siemens, a empresas de pa-
pel como a Renova, ou indústrias químicas como a BASF, onde 
tipicamente trabalham nos departamentos de desenvolvimento 
de novos produtos. Para além disso, há físicos a trabalhar na con-
sultoria (Mckinsey, Deloitte...) e na banca e mercado financeiro, 
tipicamente como analistas”, explica Carlos Herdeiro.

para um futuro
bem situadoO que te faz lembrar Geogra-

fia? Um mapa de Portugal onde 
estão assinalados os rios, os 
cabos e as serras? Pois fica a 
saber que estudar Geografia na 
Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade 
NOVA de Lisboa (FCSH – UNL) 
significa poder vir a trabalhar 
em locais que vão muito “para 

além da Administração Pública, central e local, onde muitos 
dos seus quadros superiores e chefias são oriundos da NOVA”, 
já que “as grandes e médias empresas também procuram os 
geógrafos da NOVA: Nokia, Refer, Novabase, TMN, EDP, Muni-
cípia, etc”, como refere Maria José Roxo, professora e coorde-
nadora Departamento de Geografia e Planeamento Regional 
da FCSH.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Maria José Roxo

“A Geografia no quadro da FCSH e, de uma forma mais alargada, 
no âmbito dos estudos universitários de Geografia em Portugal 
destaca-se pela diversidade de perspetivas e pelo caráter inter-
disciplinar, com a valorização de domínios como os Sistemas de 
Informação Geográfica e Detecção Remota, Ambiente e Planea-
mento Biofísico, Ordenamento do Território e Desenvolvimen-
to Económico Regional e Local”, começa por explicar a docente, 
adiantando que esta preocupação com a formação dos alunos é 
recompensada no final, já que “a formação em Geografia pela 
NOVA, como muito frequentemente é reconhecida, proporciona 
a formação para mercados de trabalho emergentes como é o caso 
do oferecido por empresas nacionais implantadas no estrangeiro 

(Brasil e Angola, entre outros países, são disso exemplo)”, remata 
Maria José Roxo. 
As saídas profissionais de quem acaba por cursar Geografia nesta 
instituição de Ensino Superior de renome são variadas, passando 
pela “colaboração como técnicos qualificados na estruturação e 
desenvolvimento de Sistemas de Informação; colaboração nos 
domínios do Planeamento e Ordenamento do Território, nomea-
damente no que respeita à produção de estudos e documentos 
cartográficos a diferentes escalas: nacional, regional e local; par-
ticipação em estudos na área do Ambiente e Gestão de Recursos 
Naturais; envolvimento em trabalhos no domínio dos estudos de 
estratégia, quer no que concerne ao desenvolvimento económico 
e social a várias escalas de análise, quer no que se interliga com as 
perspetivas de integração europeia”, exemplifica a docente.

prepara-te para a 'cooperação ativa'
“A relação com os docentes passa a ser no âmbito de uma apren-
dizagem marcada pela 'cooperação ativa'. Os estudantes devem 
desenvolver autonomamente as suas pesquisas, contando com 
os docentes para apoio na prossecução das suas tarefas científi-
cas”, conclui Maria José Roxo, lembrando ainda que é na Universi-
dade que “o estudante aprende a gerir os seus diferentes tempos: 
o do estudo e do trabalho, o do lazer, o da cultura, o do estar com 
os amigos (entre o Facebook e o “real”). Há, portanto, uma apren-
dizagem da responsabilidade crescente como preparação para a 
vida do trabalho e uma cultura de proximidade frequente com co-
legas provenientes de muitos outros países do mundo, sobretudo 
da Europa, por via do programa ERASMUS”.
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de Química
Os há que gostam de Português, de 
Matemática, outros apaixonam-se à 
primeira vista por História, mas Vânia 
Castro rendeu-se foi à Química. Li-
cenciada precisamente em Química 
e atual aluna do Mestrado também 
em Química da Escola de Ciências da 
Universidade do Minho (UMinho), 
esta aluna acredita que “a Química é 
uma área em constante desenvolvi-
mento e evolução, que atrai até nós 
desafios novos todos os dias” e que 
não há muito que pensar na hora de 
tomar uma decisão: “ou se gosta, ou 
não se gosta”.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Vânia Castro

“Desde cedo, afeiçoei-me à Química, através da disciplina de Físi-
co-Química - quer no ensino Básico quer no Secundário. Mesmo 
quando poucos gostavam desta disciplina, lembro-me que apre-
ciava a descoberta de todas as matérias e fenómenos estudados. 
Por isso, acho que nunca me apercebi que era Química que que-
ria, porque desde bem cedo que esse sentimento e esta vontade 
incontornável me acompanhava, na medida em que sempre me 
lembro de ter intenções de fazer do laboratório parte integrante 
da minha vida”. É assim que Vânia nos apresenta a paixão que a 
levou estudar a sério a Química na UMinho – tanto a nível de Li-
cenciatura como agora de Mestrado. Quanto às cadeiras que mais 
a cativaram no Superior, a aluna refere “as do terceiro ano, no-
meadamente Química Medicinal, Química de Produtos Naturais 
e Química Alimentar. Talvez por abordar áreas de meu interesse, 
em que eu própria optei na hora de desenvolver o meu plano de 
estudos”.
Ficar longe dos pais não foi um problema para Vânia nem para a sua 
família, já que permaneceu na residência dos pais. “As principais 
alterações que constatei foram, sobretudo a nível de ensino e, 
obviamente, que a nível de maturidade, notei grandes alterações 
também. As responsabilidades e consequências de todas e quais-
quer decisões passaram a ser minhas. Fiquei encarregue de todo 
o meu processo escolar, sem as figuras de Encarregado de Educa-
ção ou Diretor de Turma”, acrescen-

ta, referindo que as grandes diferenças notadas na passagem entre 
o Secundário e o Superior se verificam não só na estrutura envol-
vente de cada um dos níveis, como também  na nova autonomia e 
na independência que se ganha.
A nível de saídas profissionais, Vânia acredita que se trata, apesar 
de tudo, “de uma área em que a concorrência, apesar de existir, 
não é tão feroz, dada a especificidade desta mesma área. Desde 
laboratórios de análise a manuseamento de equipamentos espe-
cíficos até a uma carreira no campo da investigação, acho que o 
leque é alargado e apelativo”. E visto que “a Química é uma área 
em constante desenvolvimento e evolução, que atrai até nós de-
safios novos todos os dias”, é difícil para esta aluna de mestrado 
dar conselhos a outros futuros alunos, já que “ou se gosta, ou não 
se gosta. Ao contrário de outras áreas em que há múltiplos cursos 
similares e em que as próprias saídas profissionais se confundem, 
como por exemplo nas Letras, em Química tudo isto cai por terra 
e desde bem cedo apercebemo-nos da atração por este curso”. 
Para que tudo corra bem, depois da decisão tomada, Vânia reco-
menda uma boa dose de perseverança e vontade de trabalho, bem 
como paciência e persistência - são estas as condições fundamen-
tais para se completar este ciclo de estudos. “Método e rigor têm 
sempre de nos acompanhar, sem nunca esquecer a nossa intuição 
Química”, termina Vânia. 

uma Questão

Há sacrifícios que 
valem sempre a pena

Maria Isabel Castro é a mãe de Vânia e uma mulher, acima de tudo, 
muito orgulhosa pelos estudos que a filha foi capaz de alcançar. “O 
orgulho que temos nos nossos filhos nesta fase da vida quase dá 
para esquecer os sacrifícios passados para que se tornasse uma 
realidade”. Maria Isabel continua o relato emocionado, contando 
que Vânia “muitas vezes saiu de casa de manhã cedo e, quando re-

gressou a casa, era já de noite. Quase que nem lhe punha os olhos 
em cima. Não só a nível financeiro e de custos se passa sacrifícios”.
Esta mãe conclui ainda que fica contente por Vânia ter atingido este 
nível de estudos, “sobretudo num curso que ela gosta e que sem-
pre esteve motivada”. 
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É normalmente a área de que os pais mais gostam. Médico, enfermeiro ou den-
tista, de cuidados de saúde precisamos sempre, dizem eles, com ar grave. E não 
há crise ou fuga de médicos para o país do lado que os convença que ser “Dou-
tor” já não é o que era. 
Texto: João Diogo Correia

A fAmA

Parece que nenhuma das teses está totalmente errada. Segundo 
dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em 
27 grupos de profissões, o setor da saúde é o menos afetado pelo 
desemprego. No entanto, outra voz que sabe do que fala, o presi-
dente da Associação Portuguesa das Empresas do Setor Privado de 
Emprego (APESPE), Marcelino Pena Costa, diz que as coisas estão a 
mudar um pouco nesta área: “por um lado, há atualmente uma gran-
de exportação de mão-de-obra e, por outro, por causa dos cortes 
orçamentais, o Serviço Nacional de Saúde recorre cada vez mais ao 
trabalho temporário”.
Já sabes que precisas de poder de encaixe: dar uma injeção, mexer 
nos ossos alheios ou espreitar as vísceras do paciente são banalida-
des do dia-a-dia, nalguns casos. Claro que podes sempre optar por 
algo mais soft, mas não menos importante, como Nutrição (o au-
mento da obesidade e os maus hábitos de alimentação espalhados 
pelo mundo atual justificam a aposta), Farmácia ou Terapia da Fala. 
E para os que juntem o gosto por animais à vontade de os curar, fica 
o aviso de que nem tudo vai ser bonito e felpudo. Muitas das doen-
ças da espécie humana passaram a ser consideradas e reconhecidas 
também nos animais, graças ao avanço da Veterinária. Os can-
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cros, o VIH, a hepatite infeciosa, a hipertensão arterial ou a raiva são 
doenças com as quais vais ter de aprender a lidar.
Tem em conta que, para quase todos os cursos da área da Saúde, as 
médias de entrada são muito altas: notas à volta de 14 é do mais bai-
xo que consegues encontrar (o que pode dar jeito, caso estejas aflito 
e não queiras ficar mais um ano no Secundário a fazer melhorias) e 
prepara-te para estudar a dobrar para os Exames Nacionais e chegar 
a classificações entre o 16 e o 18. Medicina (que depois te permite 
seguir uma de várias especializações), Medicina Nuclear, Fisioterapia 
ou Medicina Dentária são exemplos de cursos com médias altas, se 
bem que tudo varia consoante a instituição que escolhes e o ano de 
entrada, porque quem define a média são os alunos que se candi-
datam e não a faculdade. As provas de ingresso, ou Exames Nacio-
nais, pedidas para esta área também variam consoante o curso e o 
estabelecimento de ensino mas, tal como nas Ciências, há um certo 
padrão e disciplinas como Biologia e Geologia, Física e Química e/
ou Matemática aparecem frequentemente. E já que a onda é de con-
selhos, muita atenção a outro pormenor: nalguns cursos de Saúde 
é comum precisares de pré-requisitos para entrar. Os pré-requisitos 
são provas de aptidão física ou vocacional, que podem servir de fa-

tor eliminatório, por isso, informa-te se a faculdade que pretendes 
exige algum pré-requisito e não te esqueças das datas para os faze-
res e para os entregares.
Para esta área, também não há outra hipótese, tens mesmo de ter 
vocação. De outra maneira não vais aguentar o ritmo. Só quem es-
tuda por gosto não se cansa o suficiente e aguenta firme as exigên-
cias. E, como sabes, dizer que tens muito que estudar é dizer quase 
nada, porque aqui vais ter mesmo de te superar.
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O fascínio é olhar para uma pessoa debilitada e “vê-la como 
um todo, não só como um doente físico”. A grande recompen-
sa é melhorar “a qualidade de vida do ser humano”. Alexandra 
Fernandes licenciou-se em Enfermagem na Universidade Fer-
nando Pessoa (UFP), em Ponte Lima, e hoje faz o que lhe dá 
mais prazer no Bloco Operatório do Hospital de Braga.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Alexandra Fernandes

EnfErmEiros
sa

ud
e

a vEr ao longE

É uma ideia que está presente em quase todas as áreas do Ensino 
Superior, mas a verdade é que muitas vezes temos ouvido que os 
enfermeiros são dos mais procurados pelo mercado estrangeiro. 
Alexandra Fernandes, profissional de Enfermagem, confirma: “há 
oportunidades lá fora e hoje deveremos pensar o mercado como 
global. Se queremos ser enfermeiros, devemos estar conscientes 
que o mercado neste momento está limitado, mas há oportunida-
des em várias partes do mundo, que podem enriquecer o nosso 
currículo profissional e pessoal”. Não é uma má notícia, portanto. E 
melhor ainda é a que se segue: “a maioria das escolas de enferma-
gem portuguesas preparam ótimos profissionais e tal revela-se uma 
mais-valia, essencialmente para os muitos recém-licenciados que 
procuram oportunidades no estrangeiro e que acabam por se tra-
duzir em casos de sucesso profissional”. E é no Ensino Superior que 
deve começar essa ligação com outras realidades, para que o cho-
que não seja demasiado duro - “a UFP é um exemplo de preparação 
global dos seus estudantes para o exercício da profissão nos mais 
diversos cenários, proporcionando inúmeros locais de intercâmbio 
do Programa ERASMUS e tendo, no plano curricular, a Língua Inglesa 
como disciplina obrigatória”.
Proximidade com os professores, para que as dúvidas dos alunos 
não caiam no vazio, condições de ensino, “desde as instalações à alta 

qualificação e experiência profissional dos docentes”, e uma larga 
oferta de campos de estágio fazem da UFP uma instituição de re-
ferência na área. Alexandra Fernandes vai mais longe e acrescenta: 
hoje, e sabendo da abertura próxima do Hospital-Escola da UFP, fico 
com a certeza de que o ensino nesta Universidade continua, cada 
vez mais, no rumo da excelência”.
Se ainda tens dúvidas ou andas a dar a volta a cabeça com o percur-
so a escolher, Alexandra Fernandes dá-te o alerta – os jovens “devem 
acreditar na profissão que querem, independentemente, de a saída 
profissional no nosso país ser limitada ou não”.

TEns pErfil 
para a EnfErmagEm, sE...

Dás muita importância à valorização do ser humano nas diferen-
tes etapas da vida: infância, adolescência, idade adulta, velhice;

Estás sempre atento às evoluções tecnológicas, nutres o gosto 
pela investigação e fazes com frequência pesquisa bibliográfica 
por uma questão de enriquecimento pessoal;

Gostas de trabalhar em equipa e estás sempre disposto a ajudar 
os teus colegas;

És uma pessoa que se guia por valores éticos e que coloca o bem-
-estar dos outros acima dos interesses económicos;

És uma pessoa flexível e com capacidades de trabalhar tanto em 
tarefas mais técnicas, como em funções mais administrativas ou 
de assistência aos outros;

Estás pronto para fazer sacrifícios, quer sejam a nível de horários, 
quer se trate de passar menos tempo com a família e os amigos 
em prole dos cuidados a quem mais precisa;
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Uma área transversal, essencial para a qualidade de vida dos seus destinatários. É assim 
que Lia Jacobsohn, docente da Universidade Atlântica (UAtlântica), descreve a Saúde e, 
mais concretamente, a Fisioterapia. “Raciocínio clínico eficaz e espírito crítico” é a receita 
para o sucesso na profissão.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Lia Jacobsohn

Fisioterapia

o aluno 

sa
ud

e

no sítio certo

para lá das notas
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Lia Jacobsohn é coordenadora da Licenciatura em Fisioterapia da 
UAtlântica, para além de docente dalgumas cadeiras, e resume: “o fi-
sioterapeuta tem como objetivo ajudar a atingir a máxima função 
e qualidade de vida dos seus utentes, inserido em equipas multi-
disciplinares, com responsabilidade profissional”. Para cumprires 
essas metas, é preciso que tenhas algumas qualidades, como a au-
tonomia, o dinamismo, a capacidade de comunicar e a organização, 
já que te será pedido que consigas “avaliar, diagnosticar, planear, 
organizar e intervir nos utentes durante a sua prática clínica”.
Na UAtlântica, afirma Lia, a aposta na vertente prática garante bons 
resultados e uma formação capaz de gerar profissionais de quali-
dade: “a sua estrutura curricular aposta numa forte componente 
prática, com aulas práticas em ginásio com material especializado 
e estágios clínicos durante os 4 anos de curso nos mais diversos 
contextos clínicos em que o fisioterapeuta pode atuar”.

e onde podem os Fisioterapeutas atuar?
“Na comunidade , ao nível dos Cuidados de Saúde Primários (cen-
tros de saúde, recintos desportivos, domicílios), dos Cuidados 
Secundários ou Diferenciados (hospitais) e dos Cuidados Con-
tinuados (unidades de convalescença). O campo de atuação do 
fisioterapeuta é variado” e, apesar das dificuldades, parece que 
o mercado ainda precisa de ti, caro aspirante a fisioterapeuta, da-
das as carências existentes, “com realce para os Cuidados Conti-
nuados”.
E se intervir na promoção da Saúde e no tratamento da doença é 
o que te vês a fazer, o Superior está à tua espera. Na opinião de Lia 
Jacobsohn esse é mesmo um passo decisivo - "é através da Licen-
ciatura que o futuro profissional tem acesso às diferentes áreas de 
intervenção e à realização de estágios clínicos, ao contacto com 
os utentes em diferentes contextos de intervenção, à aquisição 
das ferramentas indispensáveis à sua inserção no mercado de tra-
balho e à opção por áreas específicas a aprofundar em formação 
pós-graduada”.

É um conselho a reter. João Paulo Nunes, professor e diretor da Escola de Enfermagem 
S. Francisco das Misericórdias (ESESFM), diz que a preocupação é “formar pessoas e não 
só técnicos”. Da experiência enquanto enfermeiro diretor de uma instituição hospitalar, 
recorda: “nós não nos preocupávamos tanto com a nota que o estudante trazia, porque 
ela é apenas um indicador teórico”.
Texto: João Diogo Correia
Foto: João Paulo Nunes

“Não faz sentido ter um enfermeiro que é muito bom em termos 
técnicos se, do ponto de vista das relações interpessoais, for uma 
nódoa”. É a grande preocupação de João Paulo Nunes e da institui-
ção que representa. Pode considerar-se transversal a todas as áreas, 
mas na Enfermagem é essencial “ter alguém que tome atenção às 
outras pessoas”. E, por isso, a ESESFM definiu a trilogia com que se 
orienta:

 1. Saber coisas.
 2. Saber fazer coisas.
 3. Saber ser pessoa.

Estar no terceiro ponto não significa ser menos importante - aqui, as 
qualidades e os valores pessoais, a preocupação com o bem-estar 
dos pacientes ou a relação que se cria com eles são fatores chave 
para o sucesso. “Quem não está debilitado não toma muita aten-
ção a isto, mas quem está com uma deficiência ou em situação de 
doença, ou dependência, é muito mais sensível a esta qualidade”, 
que o diretor da ESESFM considera fazer parte do ser humano e ne-

cessitar de “ser estimulada nas universidades”. O valor humano de 
um enfermeiro pode também tornar-se “num elemento terapêu-
tico”.
João Paulo Nunes considera que, “felizmente, a enfermagem por-
tuguesa é, de uma forma geral, muito bem dotada e qualificada” 
(prova disso são os recrutamentos feitos por vários países euro-
peus) e que é necessária uma ligação próxima com a realidade, 
quando se fala de mercado de trabalho. Um exemplo concreto: 
“nós agora ouvimos falar muito de Cuidados Continuados e Cui-
dados Paliativos. Quando esses temas começaram a aparecer, nós 
[ESESFM] introduzimos logo uma unidade curricular especifica-
mente sobre estes temas e fomos buscar um docente especiali-
zado”. É com orgulho que refere a alta taxa de empregabilidade dos 
diplomados em Enfermagem pela ESESFM e garante que essa boa 
relação com o mercado de trabalho é para continuar, porque “as 
pessoas precisarão sempre de cuidados de saúde”. João Paulo Nu-
nes conclui: “e nós conseguimos efetivamente ajudar as pessoas”.
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A Adriana Maia sempre fas-
cinou o bem-estar alheio. 
Queria cuidar das pessoas, 
fazê-las sentirem-se me-
lhor, estar junto delas. A 
certa altura, quis também 
escolher uma profissão. 
Hoje está no 2º ano da li-
cenciatura em Enferma-
gem na Escola Superior 
de Enfermagem de Santa 
Maria (ESENFSM) e sabe 
que não se enganou, “por-
que a cada dia que passo 
na Escola, a minha vontade 
de ser enfermeira é fortale-
cida”. 
Texto: João Diogo Correia
Foto: Adriana Maia

Cuidar
do Corpo

Começou por ser escuteira e, talvez daí, 
tenha vindo o prazer por “este contacto 
humano”. Decidiu ser enfermeira e logo es-
cutou - “mais uma para o fundo de desem-
prego”. Decidida, contrapôs: “isso não me 
preocupa. Porque sempre ouvi os meus 
pais dizerem para escolher uma profissão 
que me faça feliz. E a minha escolha foi 
baseada neste critério, algo que permitiria 
realizar-me”.
Conforto, menos dor e vida saudável é o que 
Adriana quer proporcionar aos doentes que 
com ela se cruzarem e é o motivo do fascí-
nio pela profissão, para além da alta respon-
sabilidade que é necessária. Ser enfermeira 
“exige muito rigor, muita técnica e orga-
nização. É uma profissão que me permite 

Foi o que acharam os pais de Adriana. Falam em conjunto, porque na família nunca houve 
dúvidas: “somos apologistas de que devemos esclarecer e informar os nossos filhos so-
bre as diferentes profissões que eles podem escolher, mas não devemos influenciar as 
suas opções”.
Nunca temeram a entrada da filha na Universidade, apesar de terem abdicado de algumas 
atividades de lazer por causa do forte investimento, até porque Adriana tem dois irmãos 
em idade escolar. “De nada estamos arrependidos”, garantem, porque o futuro trará devi-
dos frutos, “sabendo que a Adriana é responsável e está determinada a ser enfermeira, 
fará tudo para merecer o esforço que estamos a fazer por ela”.
Sentem o prazer de a ver evoluir e só têm pena que “o estudo universitário ocupa muito 
o tempo da Adriana e notamos que ela não participa tanto nas saídas familiares”. Adria-
na também o sente. Em relação à família e não só: “adquiri um método de estudo que, 
inconscientemente, me afastou dos meus amigos. Mas sei que é necessário um estudo 
rigoroso e organizado para poder, futuramente, exercer de maneira responsável a mi-
nha profissão”.

InvestImento
seguro

cuidar do ser humano segundo uma prá-
tica holística, isto é, cuidar da doença mas 
também do espírito, vendo o ser humano 
como um todo”.
E foi em Santa Maria que o percebeu. “A 
Escola ensinou-me a valorizar o ser huma-
no. Ensinou-me que nem sempre a cura é 
a solução para o problema, mas que devo 
valorizar a qualidade de vida. Ensinou-me 
que a responsabilidade é fundamental 
e que tenho sempre de ter brio em todas 
as tarefas, pequenas ou grandes, que irei 
executar. Ensinou-me que é fundamental 
promover a saúde e prevenir as pessoas. E 
sei que esta escola ainda tem mais para me 
ensinar e para me dar”.

e da alma
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“O rapaz estuda nos computadores, dizem que é um emprego com saída”, era o que 
cantavam os Rio Grande à querida mãe e ao querido pai. Se calhar até estavam cer-
tos. É nesta área que nascem a maioria das chamadas “profissões do futuro” e muitas 
delas vão parecer-te bem apetecíveis. 
Texto: João Diogo Correia
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Diz que

Se vires um anúncio de emprego a pedir um Gestor de Comunida-
des Online não dês muitas voltas à cabeça porque é isso mesmo: es-
crever blog posts, dinamizar as redes sociais, encher a tua empresa 
de likes e gerir a relação com personalidades de grande reputação 
online, que não precisam de ser figuras públicas como estás habi-
tuado, porque tudo isso mudou. Como tal, Ciências da Computação, 
Comunicação Multimédia ou Redes e Sistemas Informáticos são 
também profissões habituadas a fazer um percurso ascendente. 
O crescimento da Internet está obviamente ligado a todas estas mu-
danças e chegou a altura de te vingares dos que um dia te chama-
ram ‘nerd’ dos computadores. É que essa veia vai valer-te de muito se 
quiseres seguir a vertente de programação, por exemplo, fazendo a 
manutenção e desenvolvimento de software. E não esquecer as apli-
cações para iPad, que estão aí para ser exploradas! Para além disso, 
há outra caraterística que pode ter nascido contigo para te ajudar 
no futuro: o vício pelos jogos virtuais. Se sempre preferiste ficar em 
casa a passar níveis e desafios em vez de ires para o café ver a bola, 
talvez esteja aí uma atração por cursos como Aplicações Multimédia 
e Videojogos.
Intimamente ligadas à área das Tecnologias estão as Engenharias. E 
aqui também não faltam opções, consoante os teus interesses. En-
genharia Física, Engenharia Civil, Eletrotécnica, Aeroespacial, Aero-
náutica, para além da inevitável Engenharia Informática, todas elas 
têm uma ligação muito especial e positiva ao mercado de trabalho. 
Não te deixes enganar pelas médias de entrada, que normalmen-
te não são muito altas, porque é um erro pensar que uma média 
relativamente baixa é sinónimo de um curso fácil. As engenharias 
têm uma forte componente de Física e de Matemática que te vão 
acompanhar ao longo de toda a licenciatura, por isso convém não 
relaxar, para não seres daqueles que têm muita facilidade em entrar 
no Superior, mas muita dificuldade em sair.
E Biomédica, sabes o que é? Aqui parece haver o grupo dos que vão 

é uma espécie De ‘nerD’

porque gostam, dos que não vão porque não gostam e dos que nem 
sequer sabem que existe ou como funciona. Pois bem, Biomédica é 
uma área igualmente em grande expansão e com um potencial ino-
vador muito alto. É uma vertente da Engenharia que alia as Ciências 
Exatas às Ciências da Saúde para o desenvolvimento de materiais 
que possam prevenir doenças, fazer o seu diagnóstico ou tratamen-
to, reabilitar pacientes e melhorar a saúde pública. Os engenheiros 
biomédicos produzem próteses, implantes, instrumentos médicos, 
equipamentos de diagnóstico e abordagens informáticas inovado-
ras para chegar aos objetivos. É uma área muito abrangente, já que 
mistura conhecimentos de Química, Física, Biologia e Medicina, o 
que permite que estes profissionais possam trabalhar em hospitais 
e clínicas, indústrias e empresas médicas ou mesmo em universida-
des, dedicando-se à pesquisa e investigação.
Segundo os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), o setor das Engenharias, especialmente as das Tecnologias de 
Informação, é um dos que apresenta números mais baixos em ter-
mos de desemprego (em 27 grupos de profissões, só é batido pelo 
setor da Saúde), representando “apenas” 1,5% do número de desem-
pregados inscritos. Ninguém está aqui para te encher de estatísticas 
e muito menos para te influenciar as escolhas, mas fica a dica!





Ser piloto é muito mais do que viajar nas nuvens e espalhar charme por entre a tripulação graças à farda. Victor Brandão, pre-
sidente da CAE Global Academy Évora, fala-nos dos horários incertos, da formação rigorosa e da precisão com que pilotar um 
avião se assemelha à técnica utilizada por um médico-cirurgião no bloco operatório. Mesmo assim, toda a entrevista que se 
segue aconteceu com um brilhozinho nos olhos do entrevistado, já que este piloto diz com orgulho não conhecer profissão 
melhor do que esta.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: CAE Global Academy Évora

Quais são as mais-valias de estudar na 
CAE Global Academy Évora?
Uma Global Academy traz obviamente mais-
-valias a nível da experiência internacional, 
porque estamos presentes em todos os con-
tinentes e em todas as unidades aeronáu-
ticas, não só europeias, mas também ame-
ricanas e asiáticas – o que nos dá logo um 
nível de know-how e de segurança que não 
seria possível de outra maneira. Permite-nos 
também ter valências a nível de permuta de 
experiências, mas também de pessoal e de 
material. Ou seja, nunca sentimos falta de 
material ou de meios humanos em nenhu-
ma das academias. 
Quanto aos alunos, a principal vantagem em 
tirar um curso na CAE Global Academy é pri-
meiro a nossa localização e depois a maneira 
como a nossa academia está construída: os 
nossos alunos vivem já num ambiente de 
academia aérea e isso permite-lhes dedica-
rem-se exclusivamente ao estudo, porque 
vivem praticamente lá dentro e o próprio 
ambiente de operações é um ambiente que 
os integra e onde eles vão experimentar o 
que é o stand by, por exemplo, aquilo que 
as companhias chamam quando um piloto 
está em casa à espera de ser chamado ou 
está no aeroporto a fazer tempo... Tudo isso 
é possível recriar nas nossas instalações. 

Quanto a saídas profissionais, como se 
posicionam os alunos da CAE Global Aca-
demy no mercado de trabalho atual?
O mercado está mau e a crise toca a todos, 
como se costuma dizer. No entanto, temos 
neste momento 70% dos alunos que estão 
já a trabalhar em companhias aéreas, que é 

uma taxa fantástica nos dias que correm. A 
nível de saídas profissionais, um aluno que 
saia da CAE Global Academy sai com a habili-
tação para piloto comercial de avião - pode-
rá ter é um processo de qualificação especí-
fica no avião onde deverá voar, dependendo 
da companhia onde vá voar, mas também o 
poderá fazer connosco, já que introduzimos, 
na última parte do curso, um módulo obri-
gatório de Multi Crop Operation, para se ser 
piloto em aviões que incluam mais do que 
um piloto. A partir de 1 de abril passa a ser 
dado no centro de treino em Bruxelas, num 
simulador do Boeing 737 Full Motion, ou 
seja, num daqueles simuladores que refle-
tem na realidade e à exaustão um avião. 
Os alunos que saem dos nossos cursos saem 
perfeitamente aptos a enfrentar qualquer 
entrevista de emprego em qualquer com-
panhia aérea do mundo. Com este curso 
qualquer aluno já teve 28 horas de treino in-
tensivo e que podem fazer toda a diferença 
entre entrar numa companhia e não entrar. 
Daí que as grandes companhias aéreas do 
mundo estejam neste momento a abordar-
-nos em busca de alunos, o que para nós é 
muito bom. 

Quer deixar alguma mensagem aos jo-
vens que terminaram o seu 12º ano, em 
relação ao prosseguimento dos estudos?
Não só como diretor da escola mas também 
como piloto, o meu conselho é: continuem 
a estudar e concluam a licenciatura, que é 
uma mais-valia para qualquer profissão, so-
bretudo para os pilotos, que estão sempre 
a aprender. Daí que tenhamos na Academia 
um protocolo com a Universidade Lusófo-
na que permite aos nossos alunos, quando 
concluem o curso de piloto, concluírem 
também uma licenciatura na Lusófona: o 

nosso curso dá mais ou menos 50% do 
curso da Lusófona e com mais três 

semestres na Lusófona dá di-

reito à Licenciatura completa em Ciências 
Aeronáuticas. Esta possibilidade começou 
precisamente este ano letivo 2011/12. Qual 
é que é a nossa sugestão? É que façam o cur-
so de piloto, mas não fiquem por aí. Se têm 
essa oportunidade, façam a licenciatura por 
mais três semestres. Há quem faça o con-
trário: conclua a licenciatura e depois faça 
o curso de piloto, não tenho nada contra, a 
não ser três fatores: primeiro é que se fize-
rem o curso de piloto primeiro já têm meta-
de da licenciatura feita, segundo é a idade 
– quanto mais avançarem na idade menos 
oportunidades têm, e o terceiro é que com 
a licença de piloto já estão no mercado de 
trabalho e podem já estar a trabalhar e con-
cluírem a licenciatura ao mesmo tempo.

Como é ser piloto? Já alguma vez teve 
medo?
A profissão de piloto é sempre uma profis-
são dura, não haja ilusões – tem aquele gla-
mour da farda, mas é uma profissão dura, 
tem muito desgaste e é preciso muita apli-
cação. Somos provavelmente a única pro-
fissão onde nos submetemos a exames de 
seis em seis meses. Além disso, estamos em 
permanente formação – quando mudamos 
de avião, por exemplo, temos de estudar. Se 
mudamos de posição, temos de estudar, se 
mudamos de operação, temos de estudar... 
Comparo esta profissão muito com a de ci-
rurgião, pois é  necessária muita precisão e 
muita responsabilidade.
Quanto ao medo, se algum piloto disser que 
nunca na vida teve medo, está a mentir - 
não sentimos o medo de imediato, porque 
primeiro está a responsabilidade e a nossa 
primeira reação é saber como sair dali, mas 
no fim, se calhar, sentimos medo. Resumin-
do: não conheço profissão melhor do que 
esta. Sempre foi isto que eu quis ser desde 
pequenino, culpa do meu pai que me come-
çou a levar aos aeroportos desde bebezinho 
(risos).

Quando o céu
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O Ensino Superior pós-Bolonha exigiu 
transformações no Ensino Secundário, 
no sentido de preparar os estudantes 
para um patamar de estudo e de traba-
lho muito mais exigente, como recorda 
Agostinho Cruz, presidente da Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde do 
Instituto Politécnico do Porto (ESTSP-
-IPP): “um conjunto de capacidades 
orientadas para a resolução de pro-
blemas, recolha e tratamento da in-
formação, fundamentação das opções 

e escolhas, pensamento crítico e rigoroso e sobretudo para 
o trabalho autónomo”, são algumas das palavras-chave para 
quem se prepara para dizer adeus ao 12º ano.
Texto: Bruna Pereira
Foto: ESTSP

Exigência E autonomia

papEl do docEntE
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“A ESTSP-IPP completou já o seu 31º aniversário, demonstrando uma 
posição experiente e consolidada no Ensino Superior público, inte-
grando o maior Politécnico do país”, começa por lembrar Agostinho 
Cruz, frisando que a instituição  conta, presentemente, com cerca de 
2200 estudantes de Licenciatura e Mestrado, cerca de 250 docentes, 
600 monitores de estágio e 40 colaboradores não docentes. Além de 
possuir  13 cursos que conferem o grau de Licenciatura, a ESTSP possui 
6 cursos de mestrado na área das Tecnologias da Saúde, promovendo 
ainda vários cursos de pós-graduações. “Destaca-se o facto das notas 
de acesso dos estudantes serem, de forma geral, das mais elevadas 
na área da saúde, a nível nacional”, destaca o presidente da instituição.
Desde o ano letivo de 2008/2009, todos os cursos de Licenciatura e 
Mestrado da ESTSP estão de acordo com a Declaração de Bolonha, 
cujo propósito é construir um Espaço Europeu do Ensino Superior, fo-
calizado na harmonização e comparabilidade de procedimentos e na 
excelência de resultados, capaz de atrair novos estudantes e docentes. 

A transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior apresenta-se 
como uma fase crucial na vida do estudante, começa por adiantar o 
presidente da ESTSP: “Se, por um lado, é um período de aumento da 
sua autonomia e da sua liberdade, por outro, trata-se duma fase da 
vida em que também aumenta o seu sentido de responsabilidade e 
a sua autodisciplina”. Agostinho Cruz alerta ainda para o facto de que 
“embora se assista, por vezes, a alguma controvérsia, o debate do pa-
pel do Ensino Secundário na preparação dos estudantes para níveis 
superiores de educação e formação está definitivamente ultrapas-
sado, dado que estas capacidades nucleares para o Ensino Superior, 
são igualmente importantes para a vida profissional, na educação ao 
longo da vida e para a preparação dos estudantes para outras vias 
de formação”. 

Adeus secundário, olá superior

estimulAr A Análise críticA dos Alunos

“A ESTSP está profundamente comprometida na valorização duma 
cultura de ensino/aprendizagem de excelência, pelo que a imple-
mentação da Declaração de Bolonha suscitou um processo de refle-
xão alargado, numa lógica de envolvimento e participação ativa de 
vários stakeholders neste processo.” Tal envolvente indica, continua 
Agostinho Cruz, “um impacto considerável, em termos de benefi-
ciários pertencentes à comunidade, dos resultados potencialmente 
esperados da formação destes profissionais”, sobretudo porque “no 
que concerne a dados obtidos através do Gabinete de Planeamento, 
Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI), podemos 
verificar que os diplomados na área da saúde, no período de 2001 a 
2011, constam das três áreas com menor taxa de desemprego/nº de 
diplomados dentro do universo das 22 áreas existentes na classifica-
ção deste organismo”, conclui.

Marco Costa é docente no ISTEC – Ins-
tituto Superior de Tecnologias Avan-
çadas, instituição na qual se orgulha 
de trabalhar e onde “a exigência dos 
docentes é aliada ao seu empenho 
em propiciar que os alunos abordem 
temas complexos através de materiais 
de apoio específicos. Numa época em 
que existe muitas vezes excesso de in-
formação, cabe ao docente orientar o 

aluno no estudo das fontes correctas de conhecimento”.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Marco Costa

Para quem pensa ingressar no Ensino Superior, “as licenciaturas do 
ISTEC privilegiam o carácter prático não descurando os aspectos con-
ceptuais. Assim, o saber fazer e a ciência caminham lado a lado propor-
cionando um desenvolvimento pessoal e profissional ao longo da vida. 
O facto de alguns dos nossos alunos, quando se inscrevem, serem  já 
profissionais experientes em diferentes áreas da Informática é um fac-
tor positivo gerando-se um espírito de entreajuda que perdura muitas 
vezes para além do curso. São usuais os grupos de estudo que abordam 
as matérias teóricas mais difíceis ou permitem acelerar a compreensão 
das tecnologias e da sua utilização”.
Ainda a propósito da oferta formativa do ISTEC, Marco Costa salienta 
alguns dos principais tópicos referentes às Licenciaturas de Informática 
e de Engenharia Multimédia. “Muitos dos nossos licenciados em Infor-
mática trabalham actualmente com funções específicas tão diversas 
como as de consultor de sistemas de informação, gestor de equipas de 
administração de sistemas, programador, formador, etc. Algumas das 
consultoras de sistemas de informação mais conhecidas empregam 
licenciados do ISTEC, alguns até em cargos superiores”. Quanto à Licen-

ciatura  em Engenharia Multimédia, esta “reúne técnicas de produção 
multimédia, aplicações interactivas, modelação 3D, animação gráfica, 
jogos e outros domínios relacionados com a multimédia interactiva”, 
sendo que “um licenciado em Engenharia Multimédia adquire uma prá-
tica num conjunto de técnicas e ferramentas que lhe permitem traba-
lhar em produção de sites interactivos, conteúdos audiovisuais, design 
e criação de jogos e animações 2D e 3D. 

O docente acredita que um estudante do Ensino Superior, quando ini-
cia este novo período da sua vida, deve ter em conta que lhe é colocado 
um desafio e que “a sua resposta a este desafio poderá marcar de forma 
significativa o seu futuro profissional. O interesse e o empenho manifes-
tados darão frutos posteriormente que não se resumem a um melhor 
emprego ou a uma remuneração mais elevada. O conhecimento aliado 
à capacidade e ao interesse de criar estão a mudar o mundo todos os 
dias”.
Ao contar com a exigência dos docentes, aliada ao seu empenho em 
propiciar que os alunos abordem temas complexos através de materiais 
de apoio específicos, estudar no ISTEC é meio caminho andado para 
atingir esse mesmo desafio com sucesso, garante Marco Costa. “O aluno 
deve estar preparado para ler diversas fontes bibliográficas e aceder a 
um conjunto de conteúdos como vídeos interactivos, sites de apoio e 
pesquisa, bem como utilizar ferramentas como blogs, wikis e tutoriais, 
entre outros”, salienta o professor, sem deixar de elogiar os alunos de 
hoje, que se tornam os colegas de amanhã: “o respeito que tenho pe-
los alunos leva-me a ver neles meus colegas num futuro próximo e a 
exigir deles em conformidade. Tenho sido retribuído com o seu êxito 
profissional e a amizade que muitos me concedem após o fim dos seus 
estudos”.

NOTA: Este texto não se encontra ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico, a pedido do entrevistado.

o importantE
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Tecnologias

João Nuno Gonçalves estuda Tec-
nologias da Informação e Mul-
timédia na Escola Superior de 
Tecnologia do Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco (IPCB) e 
está muito confiante em relação 
à entrada no mercado de traba-
lho, já que “a área de Tecnolo-
gias da Informação é bastante 
apelativa,está a empregar muita 
gente e é uma área na vanguarda 
da evolução tecnológica”.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: João Nuno Gonçalves

ALARGAR
hoRizontes

O drama de deixar a casa dos pais para ir estudar não existiu na vida 
de João Nuno, o que até deu jeito: “acabei por ficar na minha cida-
de natal, o que foi benéfico, já que tive um período de adaptação 
mais curto, pois já conhecia a cidade e alguns colegas de curso”. 
A nível das diferenças de ensino, o aluno confessa que sentiu o peso 
da exigência nos ombros, “mas a liberdade na forma de trabalho 
que nos dão, ajuda-nos bastante a atingir um novo grau de auto-
suficiência, o que a meu ver é importante também para o começo 
da nossa emancipação”.
Quanto ao rumo dos seus estudos, este não podia ir em melhor di-
reção, confessa: “a área de Tecnologias da Informação é bastante 
apelativa e está a empregar muita gente e é uma área na vanguar-
da da evolução tecnológica. A área da Multimédia também é bas-
tante interessante, uma vez que é uma área transversal a muitas 
outras, e que interliga muitas outras áreas”. 
Sentindo-se afortunado por poder progredir nos estudos, João 
Nuno está mentalizado para as dificuldades que muitos alunos ain-
da no Secundário enfrentam: “Nos dias que correm, devido a todas 
as condicionantes económicas que pairam na maioria dos lares 
dos portugueses, está mais difícil podermos fazer o investimento 
de integrar um curso Superior. A minha opinião é que se houver 
oportunidade, devemos fazer esse sacrifício, e outros que estão 
associados a isso, pois vale sempre a pena instruirmo-nos”. No 
entanto, o aluno prossegue e alerta para o facto de “quando esco-
lhemos a área em que nos queremos formar, seguirmos não só o 
nosso coração, mas também escolhermos um curso que não es-
teja com uma empregabilidade muito reduzida. Acho que temos 
de ter o cuidado de tentar encontrar um balanço e procurar algo 
que gostemos de fazer, mas sempre a pensar no futuro a longo 
prazo”, completa.
Para todos os alunos que pensam em seguir igualmente Tecnologias 
da Informação ou outro ramo na área na Informática, João Nuno 
deixa a seguinte mensagem: “eu apoio fortemente, uma vez que 
são áreas que estão com elevadíssima empregabilidade no nosso 
país e que permitem também outros horizontes (internacionais). 
É uma área muito trabalhosa, mas é uma área interessantíssima 
e que evolui todos os dias. Está sempre em constante mutação, 

tudo poR um futuRo 

“O tempo que passamos juntos é significativamente menor, uma 
vez que ele acaba por estar mais ocupado do que no Ensino Se-
cundário”, confessam os pais de João Nuno, convencidos de que 
“as despesas aumentaram, mas é preciso não esquecer que uma 
licenciatura é uma ferramenta de trabalho, desse modo, conside-
ramos não uma despesa, mas sim um investimento para o futuro”.
A todos os pais que lerem este testemunho, fica o seguinte conse-
lho: “Ao se optar por uma licenciatura, devem ter-se em atenção 
três pontos fundamentais: 1º a aptidão; 2º a credibilidade da insti-
tuição de ensino perante o mundo académico e o mundo empre-
sarial; 3º o grau de empregabilidade dessa licenciatura, porque 
muitas vezes, investimos  muito dinheiro numa licenciatura e, em 
algumas áreas, a empregabilidade é muito reduzida e portanto, a 
probabilidade do desemprego é grande”. No entanto, os sacrifícios 
valem sempre a pena, resumem: “Embora sabendo que tirar uma 
licenciatura é difícil, que os custos são grandes e que empregabi-
lidade nem sempre corresponde às nossas expetativas, devemos 
motivar os jovens e fazê-los acreditar num futuro mais risonho”.

sempre com a perspetiva de evolução. É também uma área que 
nos permite criar algo novo e tentar, através da informática, po-
der interagir no dia-a-dia doutras pessoas, seja com um software 
especifico, uma aplicação interativa, um portal, etc...”.
A propósito das experiências internacionais, o universitário acres-
centa que, “se tiverem oportunidade”, todos os que ingressam no 
Superior deveriam realizar o programa ERASMUS, “pois é uma expe-
riência que nos enriquece muito e ajuda imenso à nossa matura-
ção, já para não falar do facto de ter contacto com outras línguas, 
outras culturas e outros costumes”.

mAis Risonho
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Os fenómenos ambientais extremos, como 
secas, cheias, ondas de calor, fortes tem-
pestades, estão a aumentar. Os glaciares, 
a biodiversidade e muitos ecossistemas 
vão desaparecendo, o nível do mar sobe. 
Dificilmente estas mudanças climáticas te 
passam despercebidas.  
Texto: João Diogo Correia
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Há e são verdes

Desde os anos 1960 que a consciencialização pública dos proble-
mas ambientais tem vindo a crescer de forma positiva: Debates so-
bre o tema aparecem constantemente na televisão, em filmes e nos 
jornais. E, quanto mais não seja, já terás percebido que algo se passa 
para andares a dar mergulhos no mar durante o mês de fevereiro e 
passares dezembro sem um hipotermia. Em muitos de nós cresce 
então um incessável desejo de deixar um mundo melhor para as 
gerações futuras.
Foi desta necessidade real que nasceram profissões indispensáveis, 
como as dos especialistas que recomendam práticas de políticas pú-
blicas e comportamentos pró-ambiente. Dependemos deles para o 
estudo de questões como o aquecimento global, a conservação da 

saídas?

Biodiversidade, a poluição, o uso de recursos naturais e energias re-
nováveis, a gestão de resíduos e o desenvolvimento sustentável.
Se te sentes verdadeiramente impulsionado para participar nesta 
complexa mas desafiante questão global, então temos uma boa 
notícia para ti: os cursos ambientais são considerados profissões do 
futuro. Cada vez mais os governos e as empresas mostram preocu-
pação com a responsabilidade ambiental e produção sustentável. Se 
te queres tornar um ambientalista, há várias vertentes para ajudar a 
decidir.
Se escolheres Ciências do Ambiente, tornar-te-ás um técnico am-
biental, ficando responsável pela realização de pesquisas de campo 
para fazer recolhas de amostras e testes químicos e biológicos. O 
curso de Gestão Ambiental visa o uso de práticas que garantam a 
conservação e preservação da Biodiversidade, a promoção da reci-
clagem e a redução do impacte das ações humanas nos recursos na-
turais. Quando acabares os estudos, terás de conciliar os interesses 
organizacionais, sociais e ambientais. Assim, a tua área de atuação 
será ampla: podes dedicar-te ao setor público (em indústrias ou em-
presas), à consultoria ambiental e até mesmo à área académica. Por 
último, com o curso de Engenharia Ambiental terás como principal 
função o controlo das atividades humanas para ajudar a preservar 
os recursos ambientais como a água, solo, vegetação e fauna. Mui-
tas empresas poderão contratar-te para a realização de estudos e 
avaliações dos seus projetos, com o intuito de verificar se estão a 
causar o mínimo impacte ambiental possível. Estima-se que abram 
milhares de postos de trabalho para os engenheiros ambientais nos 
próximos anos, portanto pensa bem nesta hipótese porque as pers-
petivas de carreira são ótimas.
Seja qual for a área que escolhas, os cursos ambientais têm a grande 
vantagem de conciliar dois fatores importantes: a alta probabilidade 
de sucesso profissional e a satisfação pessoal de poder ajudar num 
problema que nos toca a todos.
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um país com energia
portugal,

para o futuro

Está neste momento a desenvolver um projeto de investigação so-
lar no Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), com vá-
rias etapas, sendo que a sua preferida é mesmo a fase de testes do 
protótipo. Neuza Rosa é um caso de sucesso, depois de concluída 
a licenciatura na área do Ambiente. Da Universidade, em Évora, re-
corda as bases, que lhe foram tão úteis na altura de passar da teoria 
à prática: “a introdução de disciplinas mais abrangentes como a 
Electrónica, Electrotecnia, Física, Termodinâmica ou Armazena-
mento de Energia foram fundamentais para a aplicação de todos 
os conhecimentos adquiridos, de modo a torná-los práticos nes-
ta primeira experiência de trabalho”. E para que não esqueças o 
papel que o curso que escolheres vai ter na tua vida, confirma: 
“foi essencial na minha formação e na qualidade de trabalho que 
é possível prestar através do curso. Está estruturado, em relação 
às energias renováveis, de modo a fornecer aos alunos, de uma 
forma abrangente, todas as informações, aplicações, tecnologias 
e metodologias existentes acerca desta temática”.
Apesar do desconhecimento que pode haver por parte da popula-
ção em geral - “este é um tema recente que pode trazer alguma con-
trovérsia, nomeadamente em relação ao custo deste tipo de ener-
gias” - Portugal tem tudo para crescer. Senão vejamos: “em relação 

à energia eólica temos zonas com um grande aproveitamento da 
velocidade do vento; falando de energia solar, mais de metade do 
nosso país tem ótimas condições para a implementação de no-
vas centrais, aproveitando assim a maior parte da radiação solar; 
e toda a nossa extensa costa é propícia ao desenvolvimento de 
novas tecnologias dos oceanos, marés e ondas”. 
Então o que nos prende? “Existem muitos desperdícios de resíduos 
florestais e que podiam ser aproveitados para o aumento do con-
sumo da biomassa. Contudo, a conjutura atual do país, e o próprio 
governo, não permite grandes avanços tecnológicos e financeiros 
em todas as renováveis”. Garante que esta é uma área em que se 
deve apostar, tanto a nível nacional como mundial, e que podia con-
tribuir para o crescimento da própria economia portuguesa. 
Como se não bastassem os benefícios para o nosso planeta e para a 
vida em comunhão com a natureza, a saúde financeira também sai a 
ganhar -  “todo o investimento é facilmente recuperado devido às 
excelentes condições climatéricas do país”. Talvez por isso, Neuza 
Rosa não tenha dúvidas em afirmar que toda a comunidade cien-
tífica, especializada na área, “é super experiente, o que devolve 
estabilidade ao setor”.

A opinião é de quem sabe do que 
fala: Neuza Rosa é licenciada em En-
genharia das Energias Renováveis 
pela Universidade de Évora (UE) e 
garante que o nosso país “tem um 
grande potencial para o desenvol-
vimento das energias renováveis e 
para ser pioneiro em algumas tec-
nologias”. Destaca o clima portu-
guês e diz que, do seu trabalho, o 
que gosta mesmo é de experimen-
tar.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Neuza Rosa
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O Ambiente não está só na moda. O Ambiente precisa de estar na moda e nós precisa-
mos de nos preocupar com ele. Margarida Ribau Teixeira é professora do Mestrado In-
tegrado em Engenharia do Ambiente (leciona cadeiras como Gestão de Resíduos Perio-
gosos ou Tratamento de Águas) na Faculdade de Ciências e Tecnolgia da Universidade 
do Algarve (UAlg) e deixa claro que, apesar da crescente sensibilização para este tema, 
os alunos ainda mostram falta de informação.  
Texto: João Diogo Correia
Foto: Margarida Ribau Teixeira
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o que o futuro

juntos por uma boa causa

aproveita 

ambiente e economia

te dá

“Acho que os alunos que se candidatam aos cursos superiores, 
designadamente ao Curso de Engenharia do Ambiente, ainda 
não têm um conhecimento completo das saídas profissionais. 
E este desconhecimento, no meu entender, é maior para os ‘no-
vos’ cursos já que ninguém tem dúvidas das saídas profissionais, 
por exemplo, de um curso de medicina”. A parte boa nisto é que 
algumas destas saídas podem ser belas oportunidades de fuga às 
profissões do antigamente, que agora estão em queda. A professo-
ra dá exemplos como “as energias renováveis, a conservação da 
energia, os biocombustíveis, o ecodesign e o risco ambiental”, em 
substituição de outras “mais frequentes no passado, nomeada-
mente a consultoria e as entidades públicas”.
Quanto às dificuldades que terás de enfrentar num curso deste gé-
nero, Margarida Teixeira alerta para a adaptação que é preciso fazer 
ao regime intensivo de um Curso Superior, acompanhando todos 
os dias as matérias que foram lecionadas. Caso te distraias, inicia-se 
“um processo de atraso nas matérias ‘em bola de neve’ e que terá 
repercussões ao nível do tempo e custo total do curso”. Para além 

disso, os cursos pós-Bolonha são mais curtos e têm menos horas de 
contacto com os professores, o que faz com que sejas responsável 
pelo teu tempo. Há que o gerir da melhor forma, para não deixares 
tudo para o fim.
Mas não se assustem, futuros alunos e profissionais da área do Am-
biente. Dificuldades são transversais a todos os cursos e Margarida 
Teixeira não tem dúvidas das potencialidades e recompensas que 
aqui vais encontrar -  “um curso na área do Ambiente, nomeada-
mente um curso de Engenharia do Ambiente, é o curso do futuro. 
Não há dúvidas que os recursos da Terra são limitados, que o am-
biente afeta directamente a saúde das pessoas, causado doenças, 
e que o ambiente afeta os ecossistemas. Também não há dúvidas 
que o Homem não irá abdicar de todas as conquistas conseguidas 
ao longo dos tempos, com aumento do seu conforto e qualidade 
de vida. Desta forma, o Engenheiro do Ambiente é o técnico que 
entende o ambiente e apresenta soluções para o desenvolvimen-
to alcançado e pretendido no futuro”. Uma mistura entre um mun-
do desenvolvido e saudável. De que é que precisas mais?

“Curiosidade natural, sentido crítico, pensamento inovador, 
visando contribuir para a sustentabilidade dos ecossistemas 
e para a construção de um futuro melhor”. Jorge Ventura é o 
responsável pelo curso de Engenharia do Ambiente da Univer-
sidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e garante que 
todas essas características te vão fazer falta, se é esta a área 
que pretendes. Para te animar, garante também que o curso 
regista “uma elevada taxa de empregabilidade”.
Texto: João Diogo Correia

É tudo uma questão de saberes investigar e planear. Se queres ser 
um futuro engenheiro do Ambiente, tens de seguir uma “lógica de 
ecoeficiência, entendida como a relação entre as atividades eco-
nómicas e os respetivos efeitos negativos no ambiente”. A Esco-
la Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA), da UTAD, pode ser uma 
boa solução, segundo Jorge Ventura, tendo em conta “a preocupa-
ção constante para que todas as condições em termos de meios 
humanos e materiais sejam garantidas, a grande proximidade e 
disponibilidade dos docentes, o permanente intercâmbio com 
alunos de outras áreas profissionais e científicas ou o livre e fácil 
acesso à internet em todo o campus”. Mas, como bem podes ima-
ginar, a tua realização também depende muito da parte social e é 
por isso que na ECVA se tenta proporcionar aos alunos “uma vida 
pessoal e académica sólida e norteada por valores como os da so-
lidariedade, humanismo e tolerância”.

No final, pede-se que saias como uma sólida formação académica e 
que mostres ser “pró-ativo, criativo e perfeitamente consciente do 
papel das ciências ambientais como força de trabalho colaborati-
vo, procurando constantemente chamar a atenção para a impor-
tância da preservação do ambiente e dos recursos naturais, en-
volvendo todos os agentes académicos, científicos, institucionais 
e empresarias, no sentido de encurtar a distância entre a ciência, 
o ambiente e a sociedade”. 
Jorge Ventura termina recordando que “a profissão de Engenheiro 
do Ambiente está abrangida pela Diretiva Comunitária de Reco-
nhecimento das Qualificações Profissionais e integra-se na lista 
de Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 (CPP/2010)”.
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Para entrar na Universidade, não precisas de vir dire-
tamente do Secundário ou sequer de o ter completa-
do. O programa Maiores de 23 anos está aí para ser 
aproveitado e Sérgio Colaço é a prova disso mesmo. 
Foi para a Escola Superior Agrária do Instituto Poli-
técnico de Santarém (ESA IPSantarém) e não se arre-
pende, “devido ao vasto conhecimento e capacidades 
que se adquirem e às possibilidades de futuro que se 
possa vir a ter na área da Engenharia do Ambiente”.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Sérgio Colaço

NuNca é tarde

ao ambieNte

Já não estudava há alguns anos, mas não deixa de sentir as diferen-
ças para o Secundário: “é um choque muito grande, o grau de exi-
gência é superior e com programas muito bem definidos”. Considera 
que as aulas no IPSantarém são simples e com uma vertente prática 
importante, mas “muito exigentes, obrigando à pesquisa, na pro-
cura de novos conhecimentos”. Chegado aos 26 anos, a saída de 
casa dos pais deu-se por vontade de ter o próprio espaço, mas tam-
bém pela maturidade que alcançou.
Talvez graças a essa maturidade, sinta que o Ensino Superior é um 
investimento que exige grande sacrifício humano e material, não 
deixando por isso de valer a pena. No entanto, alerta: “nos tempos 
de hoje, não chega só tirar uma licenciatura e ficar a viver à custa 
disso, porque, quando dermos por nós, estamos completamente 
desatualizados. Com a velocidade de nova informação que ocorre 
todos os dias, é necessário estar constantemente a fazer atuali-
zações”. 
Decidiu estudar Engenharia do Ambiente por uma questão de vo-
cação e sente que adquiriu novas capacidades e conhecimentos: “a 
licenciatura tem um vasto leque de cadeiras muito bem definidas 
e eu dou especial ênfase às relacionadas com as biociências”. Ape-

sar de não estar previsto um estágio no fim do curso na ESA, a ver-
dade é que “o projeto final, que tem de se apresentar e defender” 
pode ser a garantia de que os conhecimentos estão bem estrutu-
rados e prontos a ser usados no mercado de trabalho. “Pelo que 
sei dos alunos que têm saído daqui, a empregabilidade tem sido 
quase imediata. Com a crise que se instalou não sei como vai ser 
de futuro, mas espero que continue com uma taxa alta”.
A ti, que estás com dúvidas sobre o passo a dar rumo ao Ensino Su-
perior, Sérgio Colaço dá a garantia: “aconselho vivamente os que 
estão indecisos a optar por esta área, da Engenharia do Ambien-
te, pois não se vão arrepender, de preferência na Escola Superior 
Agrária de Santarém. Acho que é um curso muito bem lecionado 
e, pelo que vejo aqui nesta Escola, ainda se vive de uma forma 
intensa o espírito académico e ainda há uma grande união entre 
todos os alunos”. Mas como nem tudo na vida de universitário se 
assemelha a um jardim perfumado, Sérgio Colaço deixa mais um 
aviso. É preciso “que tenham paixão pela temática do Ambiente 
e que tenham força de vontade e confiança, porque não é uma 
licenciatura nada fácil”.

para te dedicares

o que é e a quem se destiNa o acesso ao eNsiNo superior

para maiores de 23 aNos (m23):
A quem complete 23 anos até ao dia 31 de dezembro do 
ano anterior e, mesmo não tendo completado o Ensino Se-
cundário, prove que tem capacidade para a frequência de 
uma licenciatura, normalmente, através de provas escritas.

Em muitas universidades, existe um período de adaptação, 
antes da realização das provas, que serve para os futuros 
alunos ganharem confiança e retomarem o ritmo de estu-
do.

As universidades estão também preparadas para receber 
estudantes que já exercem uma atividade profissional, 

como é o caso da maioria dos candidatos ao M23. Escolhe a 
instituição que queres para o teu futuro e confere o regula-
mento do trabalhador-estudante.

Basta uma pequena pesquisa na Internet, para dares de ca-
ras com uma infinidade de testemunhos, que comprovam 
as vantagens do Programa. Para alguns estudantes, ter in-
gressado no Superior através do M23 foi mais do que uma 
valorização pessoal e profissional. Foi a chave para melho-
rar a respetiva qualidade de vida.
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“Anda conhecer 

o IPBeja!”
Apelando às conhecidas e verdejantes paisagens alentejanas salpicadas por ovelhas, 
o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) quis mostrar ao mundo que a modernidade e 
a excelência também são ex-libris da cidade. Prova disso foi a mega mobilização em 
torno das filmagens do LipDub da instituição – onde nem os 33º marcados no termó-
metro deitaram a baixo os ânimos e a boa disposição dos participantes.
Texto e fotos: Bruna Pereira e João Diogo Correia

Chama-se LipDub e podíamos dizer que é um filme sem cortes ou uma espécie de video-
clip – se quiseres – onde no decorrer de uma ou várias músicas se dá a apresentação do 
IPBeja, pelas suas várias escolas: Escola Superior de Educação (ESE), Escola Superior de 
Saúde (ESS), Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG) e a Escola Superior Agrária 
(ESA). Para mascote desta iniciativa foi escolhida uma simpática ovelha, muito cool e mu-
nida de óculos de sol. “Esta escolha tem muito a ver com a nossa identidade local. Se 
pensarmos que a maior feira do Baixo Alentejo é a Ovibeja e juntarmos a essa matriz 
identitária o facto de que, através deste LipDub, estamos a projetar-nos no futuro, com 
inciativas na área dos Novos Media, das Tecnologias, dos Serviços Social, da Enferma-
gem…. O IPBeja é tudo isso e essa é precisamente a imagem que queremos transmitir”, 
diz Aldo Passarinho, coordenador do Gabinete de Imagem e Comunicação.
Quanto à ideia do LipDub,“esta insere-se no contexto – chave inovação”, refere Vito Ca-
rioca. “Estamos a apostar em tudo aquilo que nos parece diferente, marcante e ino-
vador, de forma a ultrapassar a mera retórica das coisas simples e a deixarmos de ser 
amadores para apostarmos na excelência”.

Morte à espera!
olha a tesoura de poda!

do IpBeja para o Mundo

Verdes são os caMpos… da cor dos alunos

‘tá a graVar

Dos malabaristas circenses 
às galinhas de campo, 
passando pelas já acos-
tumadas tunas do IPBeja 
e as bailarinas orientais, 
destacamos os simpáticos 
enfermeiros zombies fãs 
da revista Mais Educativa, 
media partner do LipDub. 
“Esta é uma iniciativa 
fantástica e estamos muito anima-
dos para entrar em ação!”, disse Sara Fernandas, aluna finalista de 
Enfermagem da ESS, sem esconder os segredos de uma maquilha-
gem tão veridicamente assustadora – mesmo em plena luz do dia. 
“Isto foi rápido, nem meia hora demorou!”

Como nem só de estudantes 
e professores vive o LipDub 
do IPBeja, eis aqui a equipa 
verdinha do Serviço de Higiene 
e Limpeza do Município de 
Beja, bem equipada para a 
fotografia. Além da imponen-
te varredora mecânica, não 
ficaram esquecidas as tesouras 
de poda, os ancinhos e até 
arbustos de eucalipto para dinamizar mais 
a aparição nas filmagens. 

As palhas do chapéu não 
enganam – nem tampouco o 
faz a máquina fotográfica ao 
pescoço e o mapa de Portugal 
bem estendido em jeito de len-
çol. Estamos perante algumas 
alunas do Curso de Turismo da 
ESTIG, prestes a entrarem em 
cena do LipDub do IPBeja.

Mesmo em época decisiva 
de exames, estas alunas do 
Curso de Saúde Ambiental da 
ESS do IPBeja não foram de 
modas: uma vez assegurados 
os estudos, transformaram-se 
em verdadeiras cheerleaders 
equipadas de verde, tal e qual 
as profissões que poderão 
vir a desempenhar no futuro 
mandam.
A docente de Saúde Pública Raquel Santos esteve sempre ao lado das 
suas alunas e foi muito visível a cumplicidade que as uniu durante a 
tarde das filmagens do LipDub. “Não podia deixar de estar presente 
neste momento. Os alunos merecem tudo de nós”, disse-nos, sempre 
sorridente, a professora.

Arranca o primeiro take do LipDub 
do IPBeja e logo a puxar gargalha-
das. Serafim chega de bicicleta, 
num blazer bem aprumado e 
protegido por um capacete, não 
vá a falta de equilíbrio tecê-las. 
“Ena tanta gentiii”, comenta com 
o inconfundível toque alentejano. 
“Isto no meu tempo não era 
assim”. “Já aterram aviões em Beja” é o nome do sketch 
de arranque e, para que Serafim não se sinta sozinho, é a deixa 
duma das alunas. “Devem ser aviões daqueles que andam muito 
baixinho”, responde o ciclista fortuito. Pelos vistos, está enganado. 
A aluna não se deixa ficar: “anda conhecer o IPBeja”. 

Embora o bigode e as vistosas 
plumagens não ajudem a uma 
descoberta rápida, nós explicamos 
tudo: a Daniela, a Núria, a Joana e 
a Andreia são alunas do 3º ano de 
Educação Básica da ESE do IPBeja. 
Quanto ao sucesso causado nas 
filmagens do mega LipDub da 
instituição, esse foi mais do que 
garantido!

Quando as galInhas Vão às fIlMagens
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Se decidires seguir artes, qualquer que seja a especialidade, 
provavelmente já tens queda desde pequeno. Podem dizer-
-te que escolher este ramo é uma jogada arriscada – e nalguns 
cursos superiores até poderão ter razão – mas se nada te dá 
mais gosto e se tens força de vontade para te tornares num 
bom profissional, atira-te de cabeça. 
Texto: João Diogo Correia

E que cursos poderás tirar para te afirmares no mundo das artes? Por 
um lado, se tens os familiares sempre a elogiar os teus trabalhos ma-
nuais, se adoras trabalhar o barro, pintar, desenhar ou ilustrar, então 
Escultura, Artes Plásticas ou Pintura poderão ser o teu futuro.
Se, por outro lado, te imaginas a fotografar a vida inteira e a captar 
a vida por trás de uma lente, não hesites em enveredar pela oitava 
arte. Depois de aprenderes todas as complexidades de uma máqui-
na no curso superior de Fotografia, poderás, por exemplo, fotografar 
eventos e cerimónias (e ser um fura-casamentos profissional), ser 
fotógrafo de uma revista de viagens (queres melhor desculpa para 
viajar pelo mundo?) ou tornares-te fotojornalista (e quem sabe se 
não vamos ver o teu nome nos prémios da World Press Photo).

AR
TE

S

Tens dedo
para o sucesso?

E para os que sempre olharam para as relíquias perdidas na casa 
dos avós como preciosidades, e não como algo pronto a ir para o 
contentor, ganhar a vida a restaurar obras de arte, antiguidades e 
velharias talvez seja uma hipótese. Quem quiser aprender a fazê-lo 
experimente uma licenciatura em Conservação e Restauro.
E o mundo do espetáculo, entusiasma-te? O modo como as luzes e o 
som funcionam, interessa-te? Gostavas de aprender a trabalhar com 
a produção e edição de vídeo e áudio? Dá uma olhadela nos cursos 
de Artes Visuais, Arte e Multimédia e Audiovisual e vê se algum te 
interessa verdadeiramente. E se os teus olhos ficam fixos no palco, 
mas são os figurinos e os cenários que te chamam à atenção, então 
porque não considerar a profissão de cenógrafo?

A execução de prédios, conjuntos urbanos ou grandes obras 
públicas exige capacidade de investigação e planeamento. 
É preciso ter em conta a concepção arquitetónica dos edi-
fícios e encontrar uma relação harmoniosa com o espaço 
que os envolve (não faz sentido ter uma série de prédios 
‘encavalitados’ uns em cima dos outros no meio de uma al-
deia de xisto, assim como não faz sentido ter uma ‘casinha 

de bonecas’ à porta do metro, no centro da cidade). Se isto te dá pra-
zer, já se está a adivinhar, Arquitetura é o teu curso. Aqui tens várias 
vertentes, para além da Arquitetura, como Arquitetura de interiores, 
Arquitetura Paisagística, de Design, do Planeamento Urbano e Ar-
quitetura Territorial.
Também já deves ter ouvido falar das mais recentes profissões da 
‘moda’, nas quais muitos estão a apostar... E bem. Com a constante 
urgência de inovação no mercado da publicidade, websites e equi-
pamentos, surgiram os cursos de Design, Design de Comunicação, 
Design Gráfico, Design de Equipamentos ou Design de Interiores. 
Que te parece?
A escolha é tua, desde que te lembres sempre que é precisa muita 
dedicação – e que quem é realmente bom nunca fica de fora.
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É a liberdade que emoldura a vida de Mariana Mattos, a Designer de Comunicação que há 12 anos optou por trabalhar em 
regime freelancer e não esquece os ensinamentos que recebeu na Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos (ESAD). 
Dedicada às Artes de corpo e alma, esta profissional admite que não há nada melhor do que “nunca fazemos só uma coisa que 
gostamos (e ainda bem),  todos os dias são diferentes, com cores diferentes e pessoas diferentes”.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Mariana Matos

“Todos os dias
são diferenTes”

Qual foi o curso que tirou na ESAD?
Tirei o Curso de Design de Comunicação.

E qual a profissão que exerce atualmente?
Trabalho como designer freelancer há 12 
anos, em paralelo com duas marcas - uma 
de design mais institucional (onde crio lo-
gótipos, folhetos, catálogos etc.), e outra de 
design gráfico para crianças, a XSDESiGN. 
Comecei também recentemente a trabalhar 
na ESAD, na coordenação do ESAD/lab (um 
programa de formação aberta que visa res-
ponder às crescentes necessidades, não ape-
nas dos licenciados em Artes e Design, mas 
de todos os profissionais que pretendam, de 
uma forma contínua, adquirir novos conhe-
cimentos e atualizar e aprofundar compe-
tências já adquiridas.) Resolvi, ao fim de 10 
anos a trabalhar exclusivamente por conta 
própria, abraçar este novo desafio. Estou 
contente por continuar ligada ao Design e à 
ESAD.

Enquanto aluna, quais foram as principais 
ferramentas a nível de conhecimentos e 
aprendizagens que a ESAD lhe deu para a 
sua atividade profissional atual? 
Aprendi a aprender! A consciência do que é 
o mundo do trabalho subjacente à formação 
e postura na ESAD deu-me as ferramentas 
necessárias para evoluir. A ESAD é uma esco-
la muito humanizada, isso cria uma relação 
muito próxima dos alunos com os docentes, 
que nos marca e acompanha no percurso 
profissional.

A área artística exerce muito fascínio en-
tre os alunos do Ensino Secundário. Que 
conselho dá a todos os que querem seguir 
os estudos no Superior na sua área mas 
estão indecisos, até porque só se fala em 
crise? 
Tudo se consegue com paixão, muito muuui-
to trabalho, humildade e uma pitada de 
sorte. Mas, como diria o L. Pasteur, "a sorte 

favorece a mente bem preparada", e o Ensi-
no Superior prepara-nos de uma forma mais 
consistente.
A crise está instalada, mesmo que nós este-
jamos a fazer o que não gostamos. Portanto, 
mais vale fazer o que gostamos e seguir os 
nossos sonhos. Só conseguimos ser realmen-
te bons a fazer aquilo que gostamos.

O que é que mais gosta do trabalho que 
faz diariamente e que lhe faz sorrir todos 
os dias?
A liberdade, a diversidade! ... De escolher... 
De pensar… De Criar... De tomar decisões.
Nunca fazemos só uma coisa que gostamos 
(e ainda bem), todos os dias são diferentes, 
com cores diferentes e pessoas diferentes.



44 | Guia de Acesso ao Ensino Superior 2012

às artes

precisam-se

Localizada no Centro Histórico do Porto, por entre as pedras da calçada e os sotaques das gentes nor-
tenhas que por elas passam e que fazem deste sítio portuense Património Mundial da Humanidade, a 
ESAP - Escola Superior Artística do Porto, foi uma das primeiras instituições de Ensino Superior privado 
criadas em Portugal e que comemora agora o seu 30º aniversário. Como distintivo de qualidade, a 
ESAP orgulha-se de “estabelecer uma relação próxima entre todos os elementos envolvidos no pro-
cesso formativo, onde os alunos não são números mas pessoas consideradas na sua individualidade, 
o que permite o seu desenvolvimento integral”.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Henrique Mugas
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DeDicar a viDa

respostas criativas

Antes de continuares a ler, toma nota: “Ao con-
trário do que acontece no Ensino Secundá-
rio, a frequência de um curso superior não 
é uma obrigação mas uma opção de cada 
estudante, a qual requer maturidade não 
só para escolher um curso adequado às res-
petivas aptidões e motivações e às exigên-
cias do mercado de trabalho, como para a 
realização do curso”. Quem o diz é Henrique 
Muga, 1º Diretor Adjunto da Direção Académi-
ca da ESAP e também docente de Psicologia da 
Arte e de Psicologia da Percepção na mesma 
instituição, que atualmente oferece sete varia-
das licenciaturas (Animação e Produção Cultu-
ral, Artes Visuais - Fotografia, Artes Plásticas e 
Intermédia, Cinema e Audiovisual, Design de 
Comunicação Multimédia, Gestão Cultural, e 
Teatro - Interpretação e Encenação), três Mes-
trados (Artes Visuais e Intermédia, Realização 
- Cinema e Televisão, e Teatro) e um Mestrado 
Integrado (Arquitetura). 
Mas tantos nomes de curso servem para fazer 

o quê? A esta pergunta, Henrique Muga não 
hesita em responder, dando alguns exemplos 
de locais onde os diplomados da ESAP pode-
rão ter funções, tais como “fundações, asso-
ciações e instituições culturais e artísticas; 
empresas de programação e produção cul-
tural e artística; autarquias e Organizações 
Não Governamentais (ONG), estabeleci-
mentos escolares, Instituições Particulares 
de Solidariedade Social; serviços regionais 
do Ministério da Juventude; estúdios de fo-
tografia; museus, galerias e ateliês de Arte: 
teatros, ludotecas e bibliotecas; parques 
ambientais e até empresas de Animação de 
Tempos Livres e de Turismo Cultural”, entre 
muitas outras, refere o docente, acrescentando 
que “as saídas profissionais dos diplomados 
constituem uma preocupação fundamen-
tal da ESAP”.  “A par da formação artística, 
técnica e científica, a maioria dos cursos 
inclui no seu plano curricular estágios em 
empresas e outras instituições ligadas à res-

petiva área de formação, o que constitui um 
mecanismo importante para a inserção no 
mercado de trabalho. Por outro lado, uma 
grande percentagem dos professores alia a 
atividade docente com a atividade artística, 
o que permite aos estudantes conhecer e 
estabelecer pontes com o mundo profissio-
nal”.
Para os diplomados existe também o Progra-
ma Leonardo da Vinci, o qual financia estágios 
em instituições ou empresas transnacionais, 
permitindo adquirir competências e aptidões 
necessárias para a integração no mercado de 
trabalho internacional. “Apesar da variabi-
lidade entre os vários cursos, e tendo em 
conta a época que atravessamos, podemos 
considerar que a empregabilidade dos nos-
sos diplomados é elevada. Contudo, para 
reforçar a taxa de empregabilidade está a 
ser criado um Gabinete de Inserção na Vida 
Ativa”, conclui Henrique Mugas.

José Manuel Pedreirinho é Diretor da Escola Universitária das Artes de Coimbra (EUAC) desde janeiro de 
2012, mas o cargo de Coordenador do Departamento de Arquitectura da mesma instituição já o exerce 
desde 1996 – bagagem mais do que suficiente para saber que as saídas profissionais são, neste momento, 
das maiores incógnitas, mas que, por isso mesmo, “a formação em artes, com tudo aquilo que lhe está sub-
jacente, da diversidade de problemas a que tem de se saber dar resposta, e das componentes culturais que 
tem de saber exprimir, possibilitam uma capacidade de resposta à grande diversidade de situações com 
que somos diariamente confrontados”.
Texto: Bruna Pereira
Foto:  EUAC

Se estás a concluir o teu Ensino Secundário, pensas ter nas Artes uma 
forma de exprimir o teu talento e anseias uma formação nesse sentido, 
atenta ao seguinte: “A maior mudança do Secundário para o Superior 
é a que se verifica na maior responsabilização dos alunos. Maior res-
ponsabilização que se reflete, naturalmente, na maior liberdade dada 
a cada um. No modo como se relacionam com a Escola, com o traba-
lho e, em última instância, com a vida”, refere José Manuel Pedreirinho, 
acrescentando que “Compatibilizar essas novas perspetivas, manten-
do simultaneamente a clareza dos objetivos é o grande desafio que se 
coloca aos estudantes do Ensino Superior. Sobretudo quando à nossa 
frente temos o infinito”.
Um vez terminado o curso, não fiques desanimado, se as portas não se 
abrirem logo. Lembra-te que há sempre uma janela: “As saídas profis-
sionais são seguramente, neste momento, das maiores incógnitas, 
por tudo aquilo a que assistimos de constantes mudanças. Mudanças 
que fazem com que as certezas e as profissões de hoje não sejam as 
de amanhã. Por isso mesmo, a formação em Artes, com tudo aquilo 
que lhe está subjacente, da diversidade de problemas a que tem de se 

saber dar resposta, e das componentes culturais que tem de saber ex-
primir, possibilitam uma capacidade de resposta à grande diversida-
de de situações com que somos diariamente confrontados”. O diretor 
da EUAC diz acredita ainda que “Num mundo de hiper especializações 
e de caminhos de direção única, nada melhor do que a visão alargada 
e abrangente do artista para abrir novas perspetivas, e outros modos 
de ver. Nada melhor do que não ser especialista de coisa nenhuma 
para manter a capacidade de experimentar novos caminhos e novas 
saídas profissionais”

A Escola Universitária das Artes de Coimbra (EUAC) é a única es-
cola superior de Coimbra que tem por tradição e vocação o En-
sino Superior artístico com licenciaturas e mestrados nas áreas 
científicas de Arquitetura, Arte e Design. Fundada em 1989, con-
tinuadora da ARCA (com origem nos anos 70), a EUAC desenvol-
ve, desde 1996, as suas atividades no Campus Universitário da 
ARCA, em instalações próprias, especialmente projetadas, com 
amplos ateliês, auditórios e salas específicas para as suas diver-
sas áreas artísticas e científicas.

traDição artística De renome

Há sempre várias soluções
para um mesmo problema
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Com apenas 19 anos, Milene Alexandra Almeida já frequenta o 
2º ano da Licenciatura em Conservação - Restauro na Faculda-
de de Ciências e Tecnologias da Universidade NOVA de Lisboa. 
Embora o Secundário já lá vá, a aluna universitária ainda se 
recorda do dia em que saiu de casa dos pais e passou a ser 
aluna universitária.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Milene Almeida

com muito amor à camisola
conservação e restauro

“As principais mudanças que senti foram, principalmente, a saída de 
casa dos pais, o grau de exigência que a Faculdade requer e a falta 
de conhecimentos e de aprendizagens mais globalizadas. Estas duas 
últimas porque o curso que integrei é muito interdisciplinar, em que 
tanto são lecionadas cadeiras científicas (como Química e Matemá-
tica) como sócio-humanísticas (História da Arte), algo que a forma-
ção em Artes não oferece totalmente, pois no meu caso as minhas 
disciplinas específicas eram Matemática B e Geometria Descritiva”. 
Mesmo assim, a Licenciatura em Conservação - Restauro tem sido 
uma descoberta a cada semestre que passa, tanto a nível pessoal 
como de conhecimentos, refere Milene. “O curso prepara-nos para 
sabermos fazer face a todas as questões relacionadas com o cuidado 
que as obras de arte carecem, tanto a nível da Conservação como 
do Restauro, o que faz com que quem se forma neste curso, nesta 
Faculdade, possa ser tanto um conservador num museu, como um 
restaurador num atelier ou num laboratório de restauro”.
Aos indecisos quanto ao ingresso nesta área, Milene aconselha a que 
se informem e pesquisem acerca da oferta que existe em Portugal 
(tanto a nível de instituições de ensino, como dos planos curricula-
res adotados) e que averigúem a credibilidade da instituição dentro 
do mercado de trabalho. “É preciso ter-se a certeza da escolha que se 
vai fazer, pois isso pode mudar uma vida. A determinação, paciência, 
força de vontade e ‘amor à camisola’ são também muito importantes 
para quem quer seguir este curso. Quem vem para Conservação - 
Restauro tem que ter muito gosto pela profissão que escolheu, por-
que inicialmente o choque é muito grande quando começamos a 
ter cadeiras que pouco relacionamos (na nossa cabeça) com o curso, 
mas na verdade essas cadeiras são muito importantes para que mais 
tarde seja possível uma aprendizagem rigorosa acerca de assuntos 
importantíssimos neste ramo”. Ao princípio podem desanimar um 
pouco, refere ainda a aluna, “mas é algo que rapidamente passa, 
também, com a ajuda do espírito académico que se vive na Facul-
dade e com as festas que, de vez em quando, nos ajudam a aliviar o 
‘stress estudantil’”.

Só quero que a minha 
filha Seja feliz!

Entrar no Ensino Superior significa euforia, para quem entra, mas 
também uma certa tristeza, sobretudo para os pais que veem os 
seus filhos partir para outra cidade em busca dum canudo e duma 
vida melhor. Contudo, para Maria do Céu Dias não houve dramas 
nem despedidas, na altura em que Milene Almeida ingressou na 
Universidade NOVA de Lisboa e teve de deixar a família em Mafra. 
“A Milene saiu de casa para estudar tinha ainda 17 anos. Era 
muito novinha e foi difícil, claro. No entanto, como ela já era es-
cuteira desde pequenina, fui-me habituando aos poucos a ficar 
sem ela... Por isso, acho que a minha maior dificuldade foi ficar 
sem ela a primeira noite, quando ela tinha apenas sete anos de 
idade”, garante esta mãe que sempre apoiou em primeira fila os 
sonhos da filha, mesmo quando esta lhe disse que gostava de en-
veredar pela área das Artes. “Em relação a prosseguir os estudos, 
sempre a apoiei, já em relação à área pus algumas reticências, 
pois uma pessoa nunca sabe ao certo se esta é uma área que 
terá futuro... Mas mesmo assim, apoiei e acompanhei-a sempre 
nos estudos e estou sempre a ver se ela precisa dalguma coisa 
ou dalguma ajuda. Como ela é uma miúda muito responsável e 
muito atinada, está é sempre com medo que os pais estejam a 

gastar muito dinheiro...”, diz Maria do Céu, orgulhosa de ter uma 
filha que passou pela Universidade.
O futuro a Deus pertence, costuma dizer-se, e é isso mesmo que 
pensa esta mãe. “Em relação ao futuro, não posso fazer nada, es-
pero apenas que ela fique colocada e que seja feliz. Esta geração 
vai ter mais dificuldade em conseguir empregos estáveis, mas 
mesmo assim nós, pais, não podemos estar sempre a desvane-
cer os sonhos dos filhos: há que lutar e de certeza que se não 
for cá, no nosso país, terá de ser fora a procura desse futuro me-
lhor”, conclui Maria do Céu, repetindo que o que mais anseia é que 
a filha seja feliz. E se a mãe puder ajudar, tanto melhor.

quando a mãe também 
vai à univerSidade

“Fui inscrevê-la e gostei muito, porque nessa altura estavam a 
acontecer as praxes aos caloiros e gostei muito da vida académi-
ca, pelo menos daquele bocadinho que presenciei.”, refere Maria 
do Céu Dias, apostada em dar o melhor que puder e tiver à filha. 



Quem se quiser dedicar à área da Educação terá de o fazer, lite-
ralmente, de corpo e alma. Poucas profissões requerem um es-
forço tão grande. Há que preparar aulas, conquistar os alunos, 
não tolerar os distúrbios que todos nós conhecemos (às vezes 
é mesmo preciso berrar), ter sempre energia para passar a 
matéria da forma mais eficaz, analisar as dificuldades de cada 
aluno (sem beneficiar ninguém, se não vêm logo os justicei-
ros prontos a reclamar), corrigir testes, inventar fichas e por aí 
fora. O mais provável é que chegues a casa e só te apeteça cair 
no sofá, mas outra coisa é certa: a recompensa é inestimável. 
Texto: João Diogo Correia
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À prova

No entanto, antes de aceitares este desafio, faz a ti próprio as se-
guintes perguntas: sempre sentiste gosto e vontade de explicar aos 
outros o que sabes? Entusiasma-te trabalhar com crianças e jovens? 
Satisfaz-te ajudar os outros a aprender coisas novas? Apetece-te tra-
balhar coletivamente para o sucesso? Se respondeste que sim a to-
das elas, não podes deixar de parte a hipótese de escolher esta área.
O primeiro passo é candidatares-te a Educação Básica. Esta licencia-
tura vai fornecer-te todas as bases para mais tarde escolheres o nível 
com que mais te identificas: pré-escolar, se pretendes ser educador 
de infância em escolas e creches; 1º ciclo, se pretendes ser professor 
primário; ou 2º ciclo se preferes dar aulas aos 5º e 6º anos. Se a esco-
lha for a educação primária, por exemplo, imagina a satisfação que 
vais sentir quando vires os sorrisos de alunos que conseguem ler 
um livro sozinhos pela primeira vez, escrever um ditado (quase) sem 
erros ou resolver um problema matemático. Vê as coisas por este 
prisma: terás oportunidade de instruir e inspirar a próxima geração 
de músicos, matemáticos, enfermeiros, cientistas, astronautas, filó-
sofos, entre muitos outros. Quem é que não se lembra do seu pro-
fessor primário e não o recorda com carinho? É uma carreira exigen-
te, terás de ter conhecimento de várias áreas (Matemática, Língua 
Portuguesa, Ciências, História, Sociedade ou Ambiente), tal como 
das características específicas das crianças pequenas. Será também 
gratificante no sentido em que poderás ver o efeito de tanto esforço. 
Ao longo dos anos, as crianças amadurecem como alunos e, essen-
cialmente, como cidadãos. Ajudarás a criar um mundo bem melhor, 
aluno a aluno. E por falar em mundo melhor, “tarde é o que nunca 
vem” e se acreditas que os mais velhos têm tanto direito a aprender 
como os mais novos, Educação Sénior é o que procuras. Ainda não é 

uma licenciatura muito conhecida, mas todos prevêem 
o aumento de candidatos dado o en-

velhecimento do nosso país. Com o 
lema “nunca é tarde para aprender”, 
vais ver como ensinar a um ‘jovem’ de 
70 anos pode ser muito gratificante.
Por outro lado, com a licenciatura em 
Educação Social poderás ser uma mis-

tura de professor e assistente social 
numa só profissão. Irás dedicar-te à 
prevenção e resolução de casos de 
problemas sociais, emocionais e so-
cioeducativos através da formação 
de crianças, famílias e comunida-
des. Este é um dos maiores desafios 

que te podemos apresentar, sentes-te 
à altura?

de bala

Não te esqueças que se não te sentires com estofo para ser profes-
sor, uma licenciatura em Ciências da Educação permite que te tor-
nes coordenador, consultor, assessor, agente de desenvolvimento, 
investigador, planificador, formador ou avaliador.
Por fim, e mais vasto ainda, outra vertente que tem muito a ver com 
o desenvolvimento humano: a Psicologia. Responsável por tratar 
das dores dos pacientes (das mentais e não das outras), precisas de 
uma grande sensibilidade para que te possas tornar psicólogo, já 
que é de mente, razão, instintos, emoções, desejos e comportamen-
tos das pessoas que se trata. Tem vários ramos que podes mais tarde 
seguir (Psicologia Clínica, Educacional, Social e das Organizações...) 
e vários concorrentes, que os cursos de psicologia são muito pro-
curados, mas também tem um poço de problemáticas nas quais te 
podes envolver.
Já viste a quantidade de opções que tens na mesa? Já te estás a ima-
ginar de giz na mão? Ou já deste por ti a aconselhar amigos sobre 
problemas pessoais e a pensar fazer disso a tua vida? Então informa-
-te bem e faz a tua escolha – nós garantimos que, independente-
mente da idade dos alunos ou dos pacientes, vais voltar a casa com 
algumas dores de cabeça, mas muitas razões para sorrir.
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Rafaela Silva é Intérprete de Língua Gestual Portuguesa e 
na Escola Superior de Educação de Coimbra transmite es-
ses conhecimentos aos estudantes da licenciatura com o 
mesmo nome. O curso é frequentado por alunos surdos e 
ouvintes e é essa a magia da sua profissão, “na medida em 
que permite ser a ponte de ligação entre duas comunida-
des, a surda e a ouvinte, quebrando assim as barreiras que 
impedem que se estabeleça uma comunicação”.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Rafaela Silva
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Dar voz
a quem não a tem
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“Ser-se intérprete é ser-se bilingue e, neste caso, ter contacto 
com uma língua diferente, que é produzida no espaço e que é 
processada através do canal visual, o que a torna tão especial. É 
um bailado de mãos que permite que o surdo não fique em des-
vantagem perante o ouvinte”. Tem tanto de gratificante, como de 
difícil e exigente: “para um intérprete, todos os dias representam 
um desafio, visto estar sempre presente a responsabilidade de se 
ser um agente de inclusão de uma minoria”. Junta-se a isto, o facto 
de nada poder falhar, de forma a “efetuar uma interpretação fide-
digna, que possibilite que a pessoa surda tenha acesso à mesma 
informação que a pessoa ouvinte”.
Se te sentes fascinado por este desafio, regista ainda a boa notícia: 
segundo Rafaela Silva, nesta área, “as oportunidades vão surgin-
do com alguma frequência, pois é crescente a preocupação para 
com as pessoas que apresentam alguma limitação, quer seja físi-
ca, intelectual ou sensorial. Esta atenção dada à pessoa diferente, 
quando abarca a comunidade surda passa, necessariamente, pelo 
intérprete de língua gestual, o que significa que a presença deste 
elemento estabelecedor da ponte de comunicação tem vindo a 
ser muito requerida em diversos contextos”.

“os alunos Da escola superior 
como interpretar linguagem 

De eDucação De coimbra 
gestual com sucesso

Rafaela Silva não tem dúvidas, “um aluno que pensa ingressar no 
Ensino Superior deve ter consciência que o seu sucesso não de-
pende exclusivamente daquilo que será lecionado em sala de aula”. 
Depende muito da tua participação ativa na procura de formação e 
valorização, tanto pessoal como profissional, e no aproveitamento 
de tudo o que a escola tem para te oferecer - “nesse aspeto, os alu-
nos que frequentam a Escola Superior de Educação são uns privi-
legiados pois, durante todo o ano letivo, a escola dispõem de um 
leque enorme de atividades paralelas, que são desenvolvidas no 
sentido de ir ao encontro das necessidades do aluno, atividades 
essas que são tanto de caráter geral como específico de cada área 
de formação”.

são uns privilegiaDos”
“No meu caso, enquanto intérprete de língua gestual portuguesa, 
o meu sucesso passa por, numa primeira fase, definir bem qual 
o meu papel dentro da sala de aula e na escola, mantendo com 
os alunos uma relação saudável, que se caracteriza por ser, simul-
taneamente, aberta mas com o devido distanciamento, próprio 
de um contexto educativo”. Junta-lhe capacidade para cooperar 
com os colegas e trabalhar em equipa, flexibilidade na gestão das 
relações humanas e, mais importante para Rafaela Silva, respeito 
pela experiência dos outros e humildade. “Uma vez que um edu-
cador é, ao mesmo tempo, um aprendiz, é necessário existir uma 
constante vontade em querer aprender e evoluir, sendo por isso 
imprescindível participar em formações, ações de reciclagem, ou 
seja, manter-se atualizado e a par das investigações desenvolvi-
das em relação à sua área de trabalho”. Para a linguagem gestual, 
naturalmente, é fundamental “manter sempre o contacto com a 
comunidade surda”.
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Escolher um curso Superior nem sempre é fácil. Escolher o que 
fazer com ele também não. É por isso que quanto mais pistas 
fores tirando ao longo do curso, mais fácil será orientares-te 
depois disso. Miguel Tecedeiro, docente de Métodos de Ava-
liação em Psicologia e Teoria e Técnica de Aconselhamento do 
ISPA- Instituto Universitário diz que é por isso que se deve pri-
vilegiar a parte prática.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Miguel Tecedeiro
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O terrenO
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“Quer no contexto das atividades letivas dos diferentes cursos, 
quer ao nível das atividades extracurriculares à disposição dos 
alunos”, o trabalho de campo deve estar sempre presente. No ISPA, 
garante, “os alunos vão tendo acesso a visitas de estudo, saídas 
de campo, conferências e palestras por profissionais de referência 
nos diversos mercado de trabalho e ganham, assim, uma profun-
da compreensão das inúmeras possibilidades laborais à sua fren-
te”.
Para que as coisas te saiam bem, precisas de começar a prepara-
ção mais cedo, já que, na opinião de Miguel Tecedeiro, há alunos 
que chegam com “lacunas graves em áreas tão básicas como a 
capacidade de ler e entender um texto, organização e métodos 
de estudo ou competências elementares de cálculo mental”. No 
entanto, felizmente, “existem grandes diferenças interindividuais, 
continuando a haver alunos de elevada craveira e excelente pre-
paração”.
Faz o que puderes para pertencer ao segundo grupo e aproveita 
uma área que pode não estar tão sobrelotada como por vezes se diz: 
“o país continua abaixo dos rácios europeus, no que diz respeito 
ao número de licenciados por mil habitantes, em todas as áreas da 
oferta formativa do ISPA”.

dá-te pistas

ensinar é mudar
O mundO para melhOr

Tens de saber do Português, da Matemática ou das 
Ciências. Tens de levantar a voz, de vez em quando, e 
explicar a matéria de forma clara. No fundo, trata-se 
“de ser capaz de interagir com jovens e crianças, com 
competência, alegria e inovação”, resume Ana Aires, 
Presidente do Conselho de Direção da Escola Supe-
rior de Educadores de Infância Maria Ulrich.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Ana Aires

Querem-se estudantes “com sentido positivo, capaz de se 
melhorar e de, pela cooperação, promover o desenvolvi-
mento de outras pessoas”. A Maria Ulrich é, segundo a Pre-
sidente, uma Escola exigente do ponto de vista humano, 
científico e pedagógico, que oferece “possibilidades con-
cretas dos estudantes experimentarem e melhorarem os 
seus saberes em situação de estágio, em instituições que 
colaboram com a Escola há muitos anos”. E quais são as 
vantagens reais destes estágios, para ti que pensas seguir a área da 
Educação? “Os estágios desde o princípio do curso permitem aos 
alunos, a par e passo, 'testar-se' em situação com crianças, o que é, 
de uma forma geral, muito aliciante”. Os estágios não se limitam às 
fronteiras portuguesas e os programas de estudo em vários países 
europeus, entre os quais a Noruega, a Suécia ou a Inglaterra, permite 
um enriquecimento pessoal e profissional aos estudantes. “Apren-
der na Escola Maria Ulrich é um ato desafiador, porque exige não só 
aprendizagem teórica, como possibilidades de inovar e de trabalhar 
em cooperação”, remata Ana Aires.
Quem se decidir por este curso, tem a possibilidade de se formar 
em Educação Básica e depois optar por uma diversidade de especia-

lizações, “como por exemplo, a profissionalização em Educação de 
Infância ou, simultaneamente, em Educação de Infância e Ensino do 
1º Ciclo do Ensino Básico, o que lhe permite uma visão alargada da 
infância e também uma empregabilidade maior. Além disso, pode 
completar a sua formação em áreas das necessidades educativas es-
peciais, dificuldades de aprendizagem e expressões artísticas”.
A escolha para esta área é vasta e traz recompensas impagáveis: 
“educar/ensinar é transformar o Mundo para melhor. E isso só se 
consegue com educadores e professores que acreditem na sua pro-
fissão e que acreditem que as dificuldades temporárias não devem 
hipotecar o sonho de um mundo melhor, com mais justiça para to-
dos e em que todos têm um lugar importante”.
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Educacao

e psicologia

Inês Pereira nunca teve grandes dúvidas. O fascínio pelas relações humanas e pela interação das pessoas com o meio que as 
envolve só podia dar numa coisa, na hora de escolher um curso superior – Psicologia. “Acho mesmo que nunca me veria a tirar 
outro curso”. Para isso, saiu de casa e foi na Universidade do Algarve (UAlg) que aprendeu a ser independente. 
Texto: João Diogo Correia
Foto: Inês Pereira

Descobrir
o ser humano

“Ter vindo para o Algarve foi uma das maiores aventuras da minha 
vida, senão a maior. Não é fácil para qualquer estudante deixar 
o seu porto de abrigo, agarrar na trouxa e deixar as pessoas que 
mais ama, os amigos, a sua própria rotina e os lugares que até ali 
conhecia”. Sentiu os receios próprios de quem apalpa um terreno 
novo, a pressão de quem precisa de justificar a oportunidade, até 
que “ganhei asas” e “uma nova família”. “Há quatro anos que vivo 
numa Residência Universitária e aqui tenho tirado grandes lições 
de vida. Dizem que os amigos são a família que nós escolhemos. 
Aqui, esta é a família que eu escolhi, todos muito diferentes uns 
dos outros, mas todos eles com sonhos, como eu”.

“O prOdutO sOmOs 

Inês chegou agora ao Mestrado 
em Psicologia Social e das Orga-

nizações e, da escolha que fez, não 
guarda um segundo de arrependimento: “ter 

ingressado na UAlg mostrou-me que o tempo não é tudo. 
Embora seja uma Universidade nova, é uma instituição com 

valores e tradições, com um caráter jovem e empreendedor, que 
procura oferecer um conjunto de fatores que dificilmente obte-
ríamos noutra Universidade”. Para além da parte social da expe-
riência, o curso de Psicologia no Algarve “é uma oportunidade de 
crescimento, aprendizagem e descoberta. A proximidade entre 
a comunidade académica realça as relações humanas que estão 
inerentes. Existe um elo de cooperação e partilha de conhecimen-
to. Há uma constante procura por surpreender e dar ao alunos 
oportunidades e desafios que os façam desenvolver as suas capa-
cidades/competências”

Das notícias sobre desemprego jovem na área de Psicologia, e em 
todas as outras, Inês prefere procurar a diferenciação: “acredito que 
cada um de nós pode tentar fazer a diferença. Se realmente esta-
mos a tirar o que queremos, automaticamente haverá uma maior 
motivação, que à partida se irá refletir na forma como defende-
mos as nossas ideias e pontos de vista, no fundo aquilo em que 
acreditamos”. E Inês acredita que os atributos e convicções indivi-
duais vão acabar por nos distinguir - “é preciso sabermos vender ‘o 
produto’, e neste caso o produto somos nós próprios”.

Conclui com um conselho que não se resume à Psicologia: “para se 
ser bom em alguma coisa, é preciso gostar, ter paixão e entusias-
mo no dia a dia. Se assim for tudo se tornará mais acessível. Infe-
lizmente, um dos principais problemas dos jovens no Ensino Su-
perior é não estarem no curso que gostam e sim naquele em que 
conseguiram entrar, ou então porque alguém disse que ‘aquele’ 
era um bom curso. Há que tentar mudar essa realidade, não há 
nada como sermos nós a decidir o que queremos fazer com o nos-
so futuro”.

nós própriOs”

A escOlhA 
certA
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Se o teu instinto natural sempre esteve mais virado para a 
escrita do que para as contas, para a interpretação de texto 
do que para o raciocínio matemático, para a literatura do que 
para outras questões práticas como a Economia ou a Gestão 
financeira, tens aqui muito por onde escolher.
Texto: João Diogo Correia

das palavras

A escrita é a presença mais assídua nesta área, principalmente para 
quem queira arriscar uma carreira no Jornalismo (e aqui ‘arriscado’ é 
mesmo a palavra certa) ou tenha ‘dedo’ para a escrita literária, que 
tanto pode servir para a publicação de textos e livros, como para a re-
presentação. Ser crítico de literatura, cinema ou política são opções 
para aqueles que, além da facilidade em expressar ideias, tenham 
bom sentido analítico e capacidade de síntese. Para os criativos, a 
Publicidade e o Marketing, também ligados à área das tecnologias, 
têm muito potencial.
Mas não penses que o Português é a única disciplina que tens de ter 
em conta. Se és dos que gosta de saber todos os pormenores quan-
do chega o dia do teste de História, poderás vir a ter um percurso de 
sucesso na área das Letras. Basta pensar que para seres arqueólogo, 
antropólogo, historiador, filósofo, sociólogo ou conservador de mu-
seus (se quiseres ser um bocadinho mais original) precisas de uma 
grande bagagem histórica e deves interessar-te por estudos e inves-
tigações sobre as origens e a evolução do Homem e das sociedades. 
E, por falar nelas, se passarmos rapidamente para a atualidade, ve-
mos que cresce o número de sociedades desiguais. A riqueza mal 
distribuída provoca o empobrecimento de mais famílias, não só em 
Portugal como um pouco por toda a Europa e pelo mundo. A forma 
mais direta de o combateres talvez seja seguires pelo Serviço Social. 
Precisas de um bom estofo, ali mesmo ao pé de um bom coração, e 
de te saberes sacrificar pelos outros (mas não precisas de fazer greve 
de fome). Os problemas sociais que decorrem da pobreza ou da dis-
criminação, seja ela racial, de género, orientação sexual ou condição 
física ou social têm de estar no topo das tuas preocupações. Não 
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a dança

ligues se te disserem que não podes querer mudar o mundo, porque 
mudar o mundo de uma pessoa já é muito mais do que a maior par-
te das outras consegue fazer.
A área das Letras não fica completa sem duas opções extremamen-
te marcantes: Advocacia e Política. Interpretar leis, intervir face aos 
tribunais, em representação do Estado ou de outros, ou redigir do-
cumentos jurídicos pode não soar entusiasmante, mas candidatos 
é que não faltam. Os cursos de Direito estão entre os mais procu-
rados por quem sai do Secundário. Já a Ciência Política ou as Rela-
ções Internacionais têm vindo a aumentar a popularidade e, para os 
que não se importavam de largar já tudo para viajar pelo mundo, a 
carreira de diplomata é mais do que aliciante. Convém é que saibas 
falar outras línguas. O inglês já deve fazer parte do teu dia-a-dia, por 
isso o importante é encontrares forma de te diferenciares (experi-
menta o árabe ou o mandarim). Como para tudo o resto, para as 
línguas é preciso trabalhar e insistir, mas também faz falta algum ta-
lento natural. Às vezes parece que há pessoas que vêm um ou dois 
filmes noutra língua e começam logo a ‘arranhar’ nalgumas palavras. 
Para esses, a tradução de textos, documentos ou livros não deve ser 
uma dificuldade. E, mais uma vez, ser diferente pode permitir en-
contrar trabalho com regularidade, mesmo em regime freelancer, 
feito e pago à peça (e olha que às vezes até pagam por cada palavra 
traduzida). Enveredares pela tradução pode também servir-te para 
lecionar línguas e literaturas.
Se sentes que as Letras são a tua saída, não hesites. Vais ouvir dizer 
que o desemprego está a aumentar e que estas profissões são as 
mais afetadas. Não é mentira, mas vais ver que o trabalho e o esforço 
acabam por ser sempre recompensados.
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Rita de Sousa cresceu com o bichinho do Jornalismo, devido ao pai, e foi expe-
rimentar a paixão pela comunicação no ISCAP - Instituto Superior de Contabi-
lidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto, onde cursou  Comu-
nicação Empresarial. Atualmente é Gestora de Projetos na No More e passa os 
dias a promover eventos sociais, culturais e empresariais. Se é cansativo? Nada 
disso, porque aqui a rotina não existe e cada dia é uma novidade. “Hoje trata-se 
de um evento de Gastronomia, amanhã desenha-se um evento de Moda e na 
semana seguinte organiza-se uma noite de Óscares”, diz ela. 
Texto: Bruna Pereira
Foto: Rita de Sousa
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Paixão
Pela comunicação

“Os projetos e eventos são atribuídos a cada Gestor e, a partir daí, todo o desenvol-
vimento do trabalho fica a seu cargo: formulação de conceito, elaboração de guião, 
elaboração de dossiês de patrocinador, contacto com fornecedores e clientes, or-
çamentos, acompanhamento de montagens e desmontagens, tratamento de lo-
gística e, no caso de eventos em que temos expositores, tratamento das inscrições 
e acompanhamento personalizado…”. Esta é uma pequena descrição do que pode 
fazer diariamente Rita de Sousa no seu local de trabalho, a empresa No More. O que 
mais gosta no meio de tanta possibilidade de trabalhos? O que mais gosta é a diver-
sidade, a falta de rotina e a liberdade criativa a que tem direito. É isso que a faz sorrir 
todos os dias. “Hoje trata-se de um evento de Gastronomia, amanhã desenha-se 
um evento de Moda e na semana seguinte organiza-se uma noite de Óscares. Os 
brain-stormings surgem espontaneamente, podemos aproveitar as nossas paixões 
e convertê-las em projetos. Temos a autonomia para pegar numa ideia, desenvol-
ver todo um conceito e poder assistir à sua concretização”.
O cargo profissional que ocupa hoje pode dizer-se que é o fruto colhido depois de 
uma licenciatura completada com esforço e dedicação – muito útil hoje em dia, já 
que são muitos os ensinamentos que guarda e aplica na sua atividade profissional. 
“As principais ferramentas que o ISCAP me deu foram, sem dúvida, as cadeiras de 
Atelier de Comunicação Empresarial e Comunicação de Marketing, onde pudemos 
pôr em prática os conhecimentos que fomos adquirindo ao longo do curso e sentir 
que estávamos no “terreno”. O estágio foi outra das ferramentas fundamentais e 
que serviu de preparação para a minha entrada no mercado de trabalho. Estagiei 
na Protokol Eventos e Serviços e, uma empresa do mesmo ramo onde me encontro 
atualmente e a minha primeira experiência com o contacto com clientes e for-
necedores, elaboração de propostas e orçamentos...”.

todo um conceito e poder assistir à sua concretização
temos a autonomia para pegar numa ideia, desenvolver

Quando escolheres um curso não vás pelos outros, vai por ti

Quando perguntámos à Rita que conselhos 
daria a todos os que querem seguir os estu-
dos superiores na área de Letras mas estão 
indecisos (até porque só se fala em crise), 
a resposta não se fez tardar. “O primeiro 
conselho é em forma de pergunta: “O que 
é que gostas de fazer?” Passamos a maior 
parte do nosso dia a trabalhar e, por isso, 
acho fundamental fazermos o que gos-
tamos. Desde sempre disse que queria 
ser jornalista, não por influência direta 
do meu pai (que é jornalista), mas talvez 
porque sempre acompanhei a azáfama do 
seu dia-a-dia e da sua (fabulosa) falta de 
rotina.” Surge então o segundo conselho da 

Rita: despender tempo a pensar se estamos 
a tomar uma decisão porque é realmente o 
que queremos ou porque é por influência 
de alguém. “Ao longo da minha vida aca-
démica, vi várias pessoas a trocar de cur-
so, precisamente por seguirem o sonho 
dos pais e não o seu próprio sonho. Nunca 
tive qualquer indecisão sobre o que queria 
ser - mesmo quando já estava na fila para 
me inscrever apenas em Jornalismo, en-
tregaram-me um panfleto do ISCAP onde, 
no meio de inúmeras saídas profissionais, 
tinha a Comunicação Social, que se en-
quadrava na minha decisão de sempre. E 
foi justamente por este curso ter tantas 

saídas profissionais que 
se tornou tão apelativo”.
A paixão pela organização de 
eventos despertou na Rita ao lon-
go do curso com a organização 
do II Encontro de Comunicação 
Empresarial e com a participação 
na organização das Jornadas Inter-
nacionais (JoinIN). É mesmo a partir 
daqui que vem o seu último conse-
lho, termina ela: “aproveitar as opor-
tunidades extracurriculares para nos 
ajudar a perceber quais as nossas 
aptidões e o que gostaríamos de fazer 
profissionalmente”.
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“Deve mudar tudo ou quase tudo. No Secundário não fica mal 
que o Encarregado de Educação vá falar com o Encarregado 
de Turma ou com um docente em particular sobre o aluno; 
já na Universidade isto não é em geral aceitável. Estamos ou 
devemos estar a lidar com adultos”. É assim que João Bilhim 
encara a entrada na Universidade, que implica um maior grau 
de exigência para quem acabou o 12º ano. 
Texto: Bruna Pereira
Foto: ISCSP
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“Estamos ou dEvEmos

“uma univErsidadE

Estar a lidar com adultos”

dEvE andar na ‘crista da onda’

João Bilhim é professor catedrático no Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade Técnica de Lisboa. Tendo 
também sido presidente da mesma instituição até há bem pouco 
tempo, sabe perfeitamente quais as áreas em que o ISCSP dá cartas 
em termos de formação (Gestão de Recursos Humanos; Administra-
ção Pública; Administração e Políticas do Território; Serviço Social; 
Ciência Política; Ciências da Comunicação; Antropologia; Relações 
Internacionais e Sociologia) e quais as mais-valias de estudar nesta 
instituição de renome. “Na hora da procura dum posto de traba-
lho, os nossos alunos, por regra, encontram-se mais bem ape-
trechados do ponto de vista de instrumentos e ferramentas de 
trabalho do que os da concorrência, na região de Lisboa. Esta 
preocupação prática revela-se, por exemplo, no esforço que o 
ISCSP faz no ensino das línguas estrangeiras - que se traduz por 
uma das duas turmas da Licenciatura em Gestão de Recursos 
Humanos ser integralmente dada em inglês. Estamos a formar 
já não tanto para Portugal, mas para a Europa e para o mundo”, 
explica João Bilhim, sublinhando a tendência que se irá acentuar nos 
anos mais próximos. “Somos membros da União Europeia e esta 
assenta na livre circulação de pessoas e bens. O ISCSP está a pre-
parar os jovens para esta livre circulação”.

Carreira diplomátiCa de suCesso

aprender fazendo

“Os alunos de Relações Internacionais do ISCSP têm ocupado 
um lugar de destaque na seleção para a carreira diplomática. 
Grande parte dos diplomatas portugueses tem saído deste 
curso. Por outro lado, nas Organizações Internacionais, nos 
departamentos internacionais das grandes empresas e etc. 
encontra-se, com toda a facilidade, um antigo aluno deste cur-
so”, continua João Bilhim, ao mesmo tempo que refere que hoje os 
cursos de Administração Pública e de Políticas do Território são re-
conhecidos como referência de Portugal; o curso de Serviço Social é 
reconhecido como o melhor do País; muitos dos atuais dirigentes e 
jornalistas de referência em Portugal estudaram Ciências da Comu-
nicação ou Comunicação Social no ISCSP; ou ainda que o curso de 
Antropologia tem tido saídas para profissões muitas vezes surpreen-
dentes como Gestão Marketing (consumo) e profissões ligadas ao 
Turismo e à Hotelaria. “A tudo isto acresce as normais saídas tais 
como os museus, e a antropologia forense”, explica o docente. 

“Os licenciados em Ciências da Comunicação da UFP têm conse-
guido, numa percentagem muito razoável, colocação profissio-
nal nas áreas para que receberam formação”. É este o cartão de 
visita com que nos presenteia Frederico Lopes, que orgulhoso pela 
instituição onde trabalha, revela ainda: “Tenho um grande prazer 
ao encontrar na RTP (onde sou jornalista e onde trabalho desde 
1981), na SIC e na TVI, como colegas, antigos alunos meus ou 
da UFP. Posso dizer que são bastantes e muitos deles  ‘entram’ 
em casa das pessoas diariamente”. No entanto, o docente abre 
caminho a outra possibilidades de trabalho para os finalistas deste 
mesmo curso: “há um mercado, ainda não esgotado, nos canais 
regionais que surgiram, nas televisões corporativas (grandes 
empresas, bancos, autarquias, etc) que já emitem e nas que vão 
começar a emitir aproveitando as tecnologias, cada dia mais 
acessíveis, de difusão de conteúdos através da Internet”
Enquanto responsável pelo Laboratório de Televisão da UFP, Frede-
rico Lopes tenta que o ensino ministrado acompanhe as tendências 
formais e técnicas do mercado, porque, refere, “uma Universidade 

deve andar na 'crista da onda'. Começámos a trabalhar com um 
servidor, dedicado, de vídeo em simultâneo com os grandes ca-
nais, fomos (senão a primeira) uma das Universidades a come-
çar  com a transmissão direta (em ‘live streaming’) dos trabalhos 
dos nossos alunos. Por exemplo, há dois anos que os conteúdos 
são produzidos em formato 16:9 (o futuro) quando mesmo as 
televisões nacionais ainda estão a trabalhar, parcialmente, em 
4:3. A nossa formação é pensada para o futuro!”

Uma das caraterísticas do curso de Ciências da Comunicação na UFP 
é a formação muito abrangente que a instituição proporciona aos 
seus alunos. “Um licenciado em Ciências da Comunicação está 
preparado para exercer a sua atividade profissional em áreas 
como o Jornalismo, a Publicidade, o Marketing, a Comunicação 
Empresarial e a Assessoria de Imprensa”.
No que toca à proximidade docente/estudante, esta é feita tendo 
por base um acompanhamento personalizado, onde o professor é 
um orientador e a componente prática é fundamental e alicerçada 
numa sólida formação teórica, como conclui Frederico Lopes. “Para 
dar um exemplo, na minha área, a UFP disponibiliza aos seus 
alunos mais interessados em Televisão a “Oficina de Televisão”, 
onde em regime de voluntariado e sem custos, os alunos de to-
dos os anos do curso têm acesso a uma estrutura semelhante 
a um canal de televisão, produzindo conteúdos, fazendo emis-
sões de noticiários e programas e cobrindo eventos. Tudo isto 
com transmissão em direto, através do circuito interno da UFP e 
em ‘live streaming’. Poderão ver alguns exemplos em: www.ufp.
pt/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Ite
mid=255”, sugere o docente, sublinhando um dos lemas da UFP: 
“Venha aprender fazendo”!

Frederico Lopes é responsável pelo 
Laboratório de Televisão da Uni-
versidade Fernando Pessoa (UFP), 
onde leciona a cadeira de “Labo-
ratório de Televisão” e coordena a 
“Oficina de Televisão”. Para este do-
cente, é um orgulho encontrar na 
RTP, SIC e TVI antigos alunos seus, 
que veem assim o cumprir de um 
sonho comum: a paixão pelo jorna-
lismo.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Frederico Lopes
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Sair da casa dos pais implica deixar de ter roupa lavada, comi-
dinha pronta em cima da mesa e apoio diário daqueles que 
nos são mais queridos. No entanto, nem tudo são coisas más e 
a entrada no Ensino Superior pode querer dizer que, se calhar, 
está na altura de começares a voar com as tuas próprias asas. É 
assim que pensa também Maura Teixeira, que concluiu a licen-
ciatura em Comunicação e Cultura na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (FLUL) e considera essa sua passagem 
pela Universidade como tendo sido “muito enriquecedora”.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Maura Teixeira

Tenho imenso 

“A transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior foi um 
pouco dura, visto que tive de sair de casa, mudar-me para Lisboa 
e frequentar uma Universidade onde não conhecia ninguém. No 
entanto, foi também uma experiência muito enriquecedora, porque 
tive de me habituar a viver sozinha e a gerir tudo o que isso compor-
ta”. É desta forma que Maura Teixeira descreve os primeiros tempos 
de caloira na capital portuguesa, um período inicial que ela mesmo 
considera como tendo sido “um processo essencial” para conquistar 
a sua independência e a tornar-se mais segura e confiante enquanto 
pessoa.
Quando lhe perguntámos o porquê de seguir a área de Letras, atra-
vés dum curso de Comunicação e Cultura, Maura reponde que des-
de cedo soube que era isso o que queria. “Por ser um investimento 
tão grande da minha parte e da minha família, tive muito cuidado 
na escolha da Faculdade e principalmente, do curso. Comunicação 
e Cultura era um dos novos cursos da Faculdade de Letras, o plano 
de estudos era interessante e diversificados e as saídas profissionais 
iam de encontro aos meus objetivos profissionais. A licenciatura foi 
muito enriquecedora e algumas cadeiras como Comunicação e Me-
dia, Cultura Visual, Gestão Cultural  e, mais tarde, o estágio que rea-
lizei no final do curso, permitiram-me ganhar capacidade de crítica, 
desenvolver aptidões nestas áreas e,  principalmente, conhecer as 

orgulho nela
As melhores amigas das filhas, costuma dizer-se, são as mães. 
Portanto, quem melhor para partilhar as tristezas – mas tam-
bém as alegrias – de tudo quanto se passa na nossa vida? Foi 
isso que fizeram a filha Maura Teixeira e a mãe Sandra Meire-
les, quando chegou a altura de embarcar para uma nova aven-
tura chamada Ensino Superior. “A mudança mais sentida foi a 
minha filha sair de casa e ir estudar para Lisboa. A distância era 
significativa e nem todos os meses conseguíamos estar juntas. 
Além das saudades, estava constantemente preocupada com 
a sua segurança, alimentação e com o facto de estar sozinha 
numa cidade que não conhecia, sem nenhum familiar pró-
ximo”. Mesmo assim, Sandra nunca deixou de apoiar a filha, 
quando esta mais precisava.  “Falávamos muito ao telefone e 
ela contava-me como é que as aulas estavam a correr, as novas 
amizades que fazia e como se sentia na residência de estudan-
tes onde estava a morar”.
Ao ser a primeira pessoa a concluir um curso superior na fa-
mília, Maura é um orgulho para todos – sobretudo para a sua 
mãe. “A minha filha é um exemplo de vida, sempre entendeu 
as dificuldades que eu tinha e sempre conseguiu gerir as suas 

economias de forma a conseguir ter alguma qualidade de 
vida. Tenho um imenso orgulho por ela ter entrado na Univer-
sidade, ter conseguido tirar o curso que queria e por tê-lo feito 
com distinção. E o orgulho não é só meu, é de toda a família, 
visto que ela foi a primeira pessoa a tirar um curso superior na 
nossa família”.
Em relação aos restantes pais que atravessam esta fase de 
se ‘afastarem’ dos filhos para que estes prossigam a sua bus-
ca por um futuro melhor, Sandra acredita que os pais devem 
sempre tentar proporcionar o melhor para os seus filhos. “Eu 
sei que hoje em dia é cada vez mais complicado e estou ciente 
das dificuldades que atravessamos, pois às vezes, por muito 
que se queira, não conseguimos ajudar mais. A verdade é que 
nós queremos sempre o melhor para eles, que vão mais além 
e consigam um futuro mais promissor”, refere esta mãe, que 
se confessou igualmente comovida quando viu a filha trajada. 
“Foi uma experiência única vê-la de traje no dia da formatura e 
na cerimónia. São momentos únicos - tanto para os pais como 
para os filhos”.

para a independência
O primeirO passO

exigências do mercado de trabalho”.
No que toca a conselhos, por assim dizer, Maura diz que mesmo 
parecendo “cliché”, em altura de crise e indecisão, o mais seguro é 
investir na formação e adquirir competências diferenciadoras que 
permitam vingar no mercado de trabalho. “A Licenciatura não nos 
define, nós podemos fazer dela o que quisermos, por isso não de-
vemos desistir de tentar fazer aquilo que gostamos. É crucial que 
sejamos criativos e persistentes, porque as coisas quando são fáceis 
não nos dão tanta satisfação”, remata esta apaixonada pela Comuni-
cação e pela área das Letras em geral.
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ISEGI | nova

SuceSSo
Com uma taxa de empregabilidade dos licenciados a rondar 
os praticamente 100% e um salário médio mensal líquido de 
quase 1200 euros imediatamente após a conclusão do curso, 
apostar no ISEGI-NOVA “é apostar numa formação inesquecí-
vel, de elevada qualidade e que tem sido garantia de reconhe-
cimento e sucesso profissional”, refere, em entrevista, o Dire-
tor da instituição, Prof. Doutor Pedro Simões Coelho.
Texto: Bruna Pereira
Foto: ISEGI-NOVA

garantido

Quais são as principais mais-valias de estu-
dar no ISEGI-NOVA e que diferenciam esta 
de outras instituições?
Poderia falar-lhe no prestigiado corpo docen-
te que conta com professores nacionais e es-
trangeiros de reputação reconhecida interna-
cionalmente, ou com elevada competência e 
prestígio profissional. Poderia dizer-lhe como 
o ISEGI-NOVA aposta numa formação dire-
cionada para as necessidades do mercado 
de trabalho colaborando intensamente com 
uma associação de empresas (a ADISEGI) que 
promovem o desenvolvimento deste institu-
to. Poderia ainda falar-lhe na intensa produ-
tividade científica do corpo docente e inves-
tigadores do instituto ou mesmo no grande 
número de projetos de I&D a decorrer em 
colaboração com empresas (normalmente 
mais de 40 por ano) e que permite uma apro-
ximação permanente do ISEGI-NOVA à socie-
dade, criando inúmeras oportunidades de 
colaboração e estágios para os nossos alunos. 
Poderia igualmente falar-lhe do nosso corpo 
de alunos internacional, permitindo que, 
quer dentro do ISEGI-NOVA, quer através de 
programas de cooperação os nossos alunos 
contactem com colegas de várias nacionali-
dades.  Finalmente, poderia falar-lhe no gran-
de número de prémios de desempenho e 
excelência académica atribuídos por diversas 
organizações que procuram estimular o mé-
rito académico quer dos nossos candidatos, 
quer dos nossos alunos.
Mas como as instituições devem ser sobre-
tudo avaliadas pelos seus outputs diria que, 
no contexto restritivo em que atualmente vi-
vemos, o que mais nos diferencia é o sucesso 
dos nossos alunos no mercado de trabalho. 
Temos atualmente uma taxa de empregabili-
dade dos nossos licenciados de praticamente 
100% e um salário médio mensal líquido de 
quase 1200 euros imediatamente após a con-
clusão da licenciatura. Os nossos licenciados 
demoram, em média, cerca de um mês para 
encontrar colocação no mercado de trabalho 
e muitos estão empregados mesmo antes de 
terminar a licenciatura. Diria assim que apos-
tar no ISEGI-NOVA é apostar numa formação 
inesquecível, de elevada qualidade e que tem 
sido garantia de reconhecimento e sucesso 
profissional.

A nível da oferta formativa do ISEGI, como 
se posicionam as suas Licenciaturas no 
mercado atual e quais as variadas saídas 
profissionais que apresentam aos seus es-
tudantes?
As licenciaturas em Gestão de Informação 
e em Sistemas e Tecnologias de Informação 
oferecem uma formação de elevada qualida-
de em duas das áreas com maior procura no 
mercado português e igualmente no interna-
cional.
A licenciatura em Gestão de Informação está 
mais direcionada para a formação de técnicos 
e gestores com fortes capacidades analíticas 
e a licenciatura em Sistemas e Tecnologias 
de Informação mais direcionada para a for-
mação de especialistas na implementação e 
gestão de sistemas de informação. Acredita-
mos que ambas estão a produzir licenciados 
cujas competências estão no centro das ne-
cessidades da atual sociedade da informação 
e do conhecimento. As saídas profissionais 
são muito alargadas, incluindo especialistas 
envolvidos na especificação, conceção e de-
senvolvimento de sistemas de informação e 
de Apoio à Decisão; desenvolvimento de es-
tudos e estratégias de marketing e CRM; inte-
gração em gabinetes de suporte à tomada de 
decisão e de produção de informação de ges-
tão; analistas de risco; especialistas no dese-
nho de processos de negócio e muitas outras.

Qual a ligação do ISEGI ao mundo laboral?
Penso que a empregabilidade imediata dos 
nossos licenciados e o facto de todos os anos 
não conseguirmos dar resposta a muitos 
dos pedidos profissionais que nos chegam 
de inúmeras empresas são o melhor feed-
back que poderíamos ter do desempenho 
dos nossos diplomados. Temos sentido uma 
procura crescente do mercado de trabalho, 
que aliás não parece diminuir mesmo du-
rante a crise de empregabilidade que o país 
atravessa. A ligação à sociedade e ao merca-
do laboral faz parte da matriz identitária do 
ISEGI-NOVA, que desde a sua criação sempre 
se pautou pela oferta de uma formação mui-
ta dirigida às necessidades do mercado e que 
é permanentemente adaptada com base em 
rigorosos critérios científicos, mas também 
com base no contributo de muitos profissio-
nais e empresas que connosco colaboram 
permanentemente.

Uma instituição tem também uma vertente 
lúdica - muito apreciada pelos estudantes. 
Quais são as atividades extracurriculares, 
culturais e académicas que existem no 
ISEGI?
Toda a comunidade ISEGI-NOVA se conhe-
ce (alunos, professores, funcionários) o que 
permite criar uma enorme coesão e uma 
unidade que faz com que a experiência no 
ISEGI-NOVA seja inesquecível para quem 
aqui passa. Acreditamos que a vivência da 
universidade não se confina a estar nas aulas 
e procuramos juntamente com os estudantes 
criar condições, nomeadamente lúdicas, para 
intensificar essa experiência. Para além das 
atividades estritamente lúdicas, normalmen-
te organizadas pelos estudantes e pela sua 
associação, o ISEGI-NOVA oferece inúmeras 
atividades (encontros, seminários, conferên-
cias, concursos, escolas de verão) onde os 
alunos têm oportunidade de contactar com 
antigos alunos, com profissionais reputados 
ou com investigadores e professores de perfil 
internacional, permitindo assim enriquecer a 
experiência no ISEGI-NOVA muito para além 
da formação académica básica.

Quer deixar alguma mensagem aos fina-
listas do 12º ano sobre a aposta no ensino 
superior, sobretudo para os que estão mais 
desanimados com as notícias sobre crise?
Sim, sem dúvida. Gostaria sobretudo de lhes 
dizer que a crise ou mesmo o desemprego 
não são fatalidades. Aqueles que estiverem 
dispostos a apostar numa formação superior 
de qualidade e que estiverem dispostos a tra-
balhar para serem bem sucedidos, têm nes-
te momento em Portugal ofertas formativas 
reconhecidas, prestigiadas e que lhes abrem 
as portas do mundo profissional. Entre estas, 
acredito que se destacam as licenciaturas em 
Gestão de Informação e em Sistemas e Tec-
nologias de Informação, por formarem diplo-
mados que se encontram no núcleo da área 
cuja procura mais vai crescer, pelo menos 
nos próximos 20 anos. Sobretudo, sugiro aos 
finalistas que seja qual for a área para a qual 
se sentem mais motivados, apostem numa 
formação de qualidade. Se o fizerem aumen-
tarão a probabilidade de ter uma carreira que 
os realize profissionalmente e estarão mais 
protegidos em relação a conjunturas laborais 
adversas como as que se vivem atualmente.
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A primeira palavra que nos salta da língua é dinheiro, mas nin-
guém te garante que lhe vais sentir o cheiro só porque queres 
fazer da Economia a tua vida. Possivelmente, não haverá nada 
mais atual do que os problemas financeiros, a especulação, a 
crise e o valor do dinheiro.
Texto: João Diogo Correia

para o negócio

As empresas, pequenas, médias ou grandes, precisam cada dia mais 
de planear, organizar e controlar todos os gastos para obter o máxi-
mo lucro (ou, pelo menos, não ter prejuízo), em tempos que não se 
adivinham fáceis. É preciso que tenhas algumas frieza e que estejas 
bem orientado para a obtenção de resultados. Caso optes pela car-
reira de economista, por exemplo, será comum pedirem-te para rea-
lizar estudos e fazer previsões sobre problemas relacionados com a 
economia da empresa ou mesmo do país. Acertar na previsão pode 
ajudar a solucionar crises, mandar tiros ao lado pode ser a morte do 
economista.
A Gestão é outra das vertentes da vanguarda e com um mercado 
cada vez mais renhido, com espaço apenas para os melhores, surge 
uma função com boas perspetivas de futuro: gestor de produto. O 
gestor de produto é uma espécie de pai de uma marca. É respon-
sável por todo o marketing e comunicação associados ao produto, 
seja na definição dos preços, na análise dos concorren-
tes, nas promoções ou na comercialização. O gestor 
de produto é ainda responsável por criar um plano 
de publicidade e gerir o orçamento disponível. Mui-
tas vezes, para além de Gestão, é pedida a licencia-
tura ou a experiência em Marketing ou Publicidade. 
As grandes empresas procuram bons gestores de pro-
duto, pelo que é essencial que tenhas capacidade de 
análise, sentido de organização mas, acima de tudo, 
visão periférica, para perceberes que o teu trabalho 
depende do de muitos outros e é preciso uma corre-
ta articulação e um grande poder de comunicação, 
não só para conseguir essa articulação com outros 
departamentos, como para te relacionares com 
clientes da marca. Convém também que não tenhas 
problemas em tomar decisões. 
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o olho virado

No sentido inverso caminha a função de diretor financeiro. Seria 
muito simplista dizer que está em vias de extinção, mas a verdade 
é que começa a sofrer alterações na conjuntura atual, já que só nas 
grandes empresas se justifica existir uma direção exclusivamente 
dedicada à questão financeira. Ora, se pensarmos no quadro portu-
guês, vemos que a maioria das empresas são de pequena e média 
dimensão, o que significa que a direção administrativo-financeira 
está mais adequada à nossa realidade, porque assegura diversas 
funções e dispensa a figura do diretor financeiro. De qualquer ma-
neira, em Portugal ou no estrangeiro, esta carreira é uma boa aposta 
e certamente recompensadora, já que é ao diretor financeiro que 
compete lidar com um dos recursos mais importantes das empre-
sas: esse mesmo, o dinheiro.
Organizar e supervisionar os serviços de contabilidade e dar pare-
ceres sobre problemas dessa natureza a empresas ou instituições, 
com o objetivo de elaborar as contas, é tarefa para um contabilista. 
Mas muito mais há para fazer numa empresa: gerente de empresa, 
diretor bancário, assessor económico, assessor fiscal, consultor, au-
ditor, analista financeiro ou simplesmente empresário são algumas 
das profissões a ter em conta neste ramo.

Preocupa-te em ser pragmático, direto, sem nunca 
esquecer a parte que está entregue à co-

municação e à tua capacidade de apre-
sentar ideias e defendê-las. Lembra-te 
também que é importante teres feito o 

Secundário no agrupamento de Eco-
nomia, porque dá-te bases muito 
úteis, mas não decisivo: os exames 
de Matemática, Português ou até 
mesmo Geografia podem salvar-te 
e serem a chave que abre a porta 

para um curso de Economia ou Ges-
tão.
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O cansaço era muito, já que Nelson Alves fez o curso superior de Gestão de Empre-
sa no Instituto Superior de Entre Douro e Vouga (ISVouga) em regime pós-laboral, 
sendo que na altura já era casado e durante o curso foi pai. No entanto, todo esse 
esforço é agora recompensado, já que o trabalho que exerce na Gametal, SA, em-
presa pertencente ao Grupo KIRCHHOFF, o deixa feliz e orgulhoso. 
Texto: Bruna Pereira
Foto: Nelson Alves

é gerir pessoas
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gerir empresas

Em Portugal, a empresa tem uma unidade em Ovar e outra em Cucu-
jães, explica Nelson. “Sou responsável a nível local (Portugal) pela 
implementação do KIRCHHOFF Automotive Production System 
(KAPS). O KAPS nasceu em junho de 2010 e tem o compromisso 
da Gestão de topo do Grupo e as Administrações dos vários paí-
ses Europeus onde a empresa está representada (Portugal, Ale-
manha, Espanha, Polónia, França, Hungria e, mais recentemente, 
Roménia). Neste momento, o KAPS também já foi expandido para 
a nossa unidade na China”, adianta Nelson, explicando que o desa-
fio é atingir a visão da família KIRCHHOFF - ser Fabricante de Classe 
Mundial -, e que para isso é necessário passar do pensamento tradi-
cional das empresas para a filosofia LEAN.  
No seu arranque, e com o apoio da Porsche Consulting, Nelson teve 
a oportunidade de fazer parte da equipa multidisciplinar e interna-
cional que deu os primeiros conteúdos ao KAPS.  Após essa primeira 
fase, foi convidado para ser o KAPS Manager em Portugal e constituir 
uma equipa que conta atualmente com três elementos. “As nossas 
atividades baseiam-se na criação de equipas multidisciplinares, 
formando-as segundo o nosso sistema de produção e com foco 

num determinado processo, máquina ou tema, de forma a identi-
ficar o desperdício existente nos processos produtivos, nos fluxos 
de informação e dos processos… Ou seja, eliminar o desperdício 
é o objetivo principal e substituir esse desperdício por valor acres-
centado, fazendo com que os processos fiquem com uma taxa de 
valor acrescentado superior”.
Nelson acrescenta ainda que “É impressionante quando analisa-
mos, por exemplo, a distância a que movimentamos/transpor-
tamos os nossos produtos, ou o tempo que eles estão parados 
(stocks) sem serem precisos. Tudo isso é custo e as empresas nem 
se apercebem do quão elevado que esse custo é”, adianta Nelson, 
acrescentando que na empresa onde trabalha há sete princípios, 
sendo que um deles é o da melhoria contínua, que tem como slogan: 
“Trabalhar melhor e não mais”. “É motivador perceber que, no fim 
de um workshop, se conseguem resultados superiores quer a ní-
vel de eficiência, quer a nível de tempo em que os equipamentos 
produzem sem terem avarias. Ao mesmo tempo, os nossos cola-
boradores não saem mais cansados, mas sim mais satisfeitos. Pois 
com um esforço menor, conseguem trabalhar melhor”.

“sem este curso superior, 

Admitindo que é, “sem dúvida” um investimento para a vida, Nelson 
fala ainda dos sacrifícios que completar um curso superior exigiram: 
“Fiz o meu curso em regime pós-laboral, na altura já era casado e 
durante o curso fui pai. Por vezes, o cansaço era grande e o tempo 
com a família… Entre aulas, trabalhos de grupo, estudar e man-
ter as atividades profissionais... Às vezes houve um, dois dias que 
praticamente não os via. Tudo isto foi um compromisso entre nós 
e que felizmente teve frutos”, explica este profissional, consciente 
da utilidade de tal esforço e dedicação agora: “Tenho a noção que 
sem este curso superior, dificilmente poderia desempenhar o car-
go que tenho hoje”.
Sobre a instituição de Ensino Superior onde estudou, Nelson Alves 
só guarda boas recordações. “A grande lição que aprendi com o 
corpo docente do ISVouga, basicamente todo ele constituído por 
pessoas que tinham como profissão atividades relacionadas com 
as cadeiras que ministravam e que claramente conseguiam trans-
mitir os conhecimentos, não só pela teoria mas com exemplos 
práticos, é o saber aliado ao saber fazer. Temos de ter uma parte 
de conhecimento teórico, mas temos de conseguir aliar esse co-
nhecimento à prática e isso só se consegue se realmente 'meter-
mos a mão na massa'”.

“O próprio convívio com os outros estudantes, a partilha de 
ideias, os vários estilos de vida, experiências, tudo isso já por si só 
é positivo e acorda-nos para o mundo”, começa por referir Nelson, 
acreditando que um curso superior alarga muito os horizontes: “Por 
vezes, damos por nós a pensar que afinal o mundo não é só o local 
onde vivemos, é muito mais do que isso”. Este profissional consta-
ta ainda que a paixão pela área escolhida deve ser muita e que, no 
caso da sua formação, Gestão de Empresas, a mesma “tem várias 
saídas e várias oportunidades de carreira”. “Para se tirar o curso 
de Gestão de Empresas, temos de ter a noção que as empresas 
são constituídas por pessoas. Para este curso não temos que ter-
só um agrado pelos números nem pela Contabilidade, temos que 
ser mais abrangentes, ter uma paixão em comunicar e envolver 
as pessoas, criar dinâmicas, perceber o que motiva cada um, para 
que se motive um todo”.
Nelson parece ter encontrado o local de trabalho perfeito, tendo 
até dificuldades em dizer o que o faz sorrir todos os dias, quando 
a pergunta lhe é feita: “Bem, confesso que tenho dificuldade em 
responder a esta pergunta. Isto porque tenho realmente a sorte, 
sendo que a sorte também se procura, de fazer algo que realmen-
te gosto. Logo, é difícil não estar motivado para o meu trabalho 
diário”.
Conviver com pessoas e conseguir ajudá-las diariamente para que 
os seus postos de trabalho melhorem e lhes sejam mais favoráveis 
na execução das suas tarefas é algo que deixa Nelson muito con-
tente. “Mas não há nada que mais mexa comigo do que, ‘vindo do 
nada’, alguém que por sua livre e espontânea vontade diz orgu-
lhosamente à nossa administração e direção que é ‘fantástico’ ter 
participado no Workshop com a equipa do KAPS e que as duas 
semanas que passou connosco (os nossos Workshops são de duas 
semanas), foram uma experiência enriquecedora e serviram para 
“combater” o desperdício. Já aconteceu algumas vezes e, sem dú-
vida, que isso não só me faz sorrir, como me motiva nesta nossa 
caminhada Lean”, conclui, feliz, Nelson.

dificilmente poderia 
desempenhar o cargo 

“é importante ter um curso superior”

que tenho hoje”
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Não é novidade que podes, e deves, aplicar os conhecimentos 
que vais adquirindo nos tempos de escola no teu próprio quo-
tidiano. Para Carla Vivas, professora da Escola Superior de Ges-
tão e Tecnologia de Santarém (ESGTS), essa é uma das mais-
-valias de tirar um curso de Economia e Gestão: é que, para 
além do teu desenvolvimento profissional, esta área vai ser-te 
útil na gestão do orçamento familiar, na perceção da vida das 
empresas e dos governos e, por tudo isso, na tomada de deci-
sões que podem influenciar, e muito, a tua existência.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Carla Vivas

A sugestão já não é nova: os tempos mudaram e há que procu-
rar soluções diferentes no mercado de trabalho. Da entrevista 
com Maria Teresa Pereira, professora e coordenadora da área 
disciplinar de Gestão de Recursos Humanos e Comportamen-
to Organizacional do Instituto Superior de Gestão Bancária 
(ISGB), podes retirar algumas ideias.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Maria Teresa Pereira

Dos negócios 
à família

“A entrada no Ensino Superior é muitas vezes acompanhada por 
dificuldades relacionadas com a saída de casa dos pais, o afasta-
mento da família e a adaptação a um novo quotidiano académico, 
que implica também adaptação aos hábitos e métodos de estudo 
adequados às características e às exigências deste nível de ensi-
no”. É por isso que são consideradas qualidades essenciais “a von-
tade de aprender, a capacidade de trabalho, o empenho, a per-
sistência, a criatividade, a aptidão para o trabalho em equipa e o 
bom relacionamento interpessoal”. No caso de cursos como os de 
Gestão que a ESGTS oferece, acrescenta-se a dificuldade que os alu-
nos provenientes da área das Humanidades têm: “a preparação em 
Matemática [desses alunos] revela-se mais incipiente, implicando 
que desenvolvam um esforço acrescido no estudo de matérias de 
natureza mais quantitativa”.

É preciso furar o mercado
Apesar das dificuldades que vamos atravessando, e que Carla Vivas 
não nega, “a Gestão é uma das áreas de formação com maior ga-
rantia de entrada no mercado de trabalho, pela transversalidade 
das competências, pela sua aplicabilidade às mais diversas áreas”. 
E, com todas as mudanças a que o mercado tem sido sujeito, é 
natural que haja “cursos com melhores perspetivas profissionais 
que outros” e que as “empresas procurem cada vez menos forma-
ções muito especializadas”. Daí que seja importante analisares as 
opções e aconselhares-te junto de quem sabe - “as profissões em 
que os estudantes devem apostar devem ser fundamentalmente 
as áreas/funções mais solicitadas pelas empresas”, que, “na minha 
opinião, e segundo vários especialistas, são: função financeira e 
contabilística (nesta fase crítica em que as empresas se mostram 
mais focalizadas na gestão do equilíbrio entre os rendimentos, os 
gastos e análise do risco), funções na área comercial (com uma 
forte componente de tecnologias de informação, web based), 
gestor de exportação (ganham relevância as estratégias de inter-
nacionalização)”.
Conclusão? Esta área “encontra-se num grupo privilegiado, uma 
vez que visa formar licenciados capazes de desempenhar uma 
gama ampla de funções de direção e gestão, quer em organiza-
ções públicas, quer privadas, ou até mesmo capazes de iniciar o 
seu próprio negócio”.

muito mais do
que um canuDo

Não se trata de te darem ou não emprego. Trata-se de mostrares o 
que vales e o que trazes de novo a quem te vai contratar: “indepen-
dentemente da área de estudo, as saídas profissionais são facilita-
das quando, durante a formação, o jovem adquire conhecimentos 
teóricos e metodológicos sólidos e a auto-confiança necessária para 
demonstrar, com clareza e entusiasmo, a um empregador ou a um 
financiador, porque é que este o deve contratar ou apostar no seu 
projeto”. Isto é válido para todas as áreas mas “uma formação na área 
da Gestão capacita os jovens para conseguirem desenvolver um 
projeto de trabalho socialmente útil e com valor acrescentado para 
vários tipos de empregadores (empresas, administração pública, 
organizações do terceiro setor, organizações internacionais) e, tam-
bém, para terem a iniciativa e a vontade de aproveitarem as oportu-
nidades existentes e criarem o seu próprio emprego”.
Prepara-te para as mudanças, porque a onda mais descontraída do 

Secundário acabou: “o Ensino Superior traz desafios e exigências, 
nomeadamente no que respeita à capacidade de pensar e trabalhar 
com rigor, de ser autónomo e de ser cooperativo”.
Do mercado de trabalho têm vindo boas notícias para o ISGB, que 
conta com duas licenciaturas na área da Gestão - “os diplomados 
da licenciatura em Gestão Bancária e da licenciatura em Gestão de 
Sistemas de Informação têm tido um grande reconhecimento junto 
dos empregadores do setor e têm encontrado colocação nos Ban-
cos para o desempenho de funções na área comercial ou em áreas 
de apoio e suporte técnico à gestão”. E o objetivo é mesmo esse, 
“preparar quadros e técnicos para a atividade financeira e bancária”.
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Não é caso único, mas não deixa 
de ser curioso. Guilherme Costa 
licenciou-se em Direito e, pouco 
tempo depois, decidiu envere-
dar por um Mestrado em Gestão, 
“numa perspetiva de abertura 
dos meus horizontes profissio-
nais”. Encontrou no Instituto Su-
perior de Gestão (ISG) o acompa-
nhamento certo e, ao que parece, 
a opção resultou.
Texto: João Diogo Correia
Foto: Guilherme Costa

da gestão

ECONOMIA

e gestao

as LeIs

“Nós, os juristas de formação, temos a felicidade de o curso de Di-
reito ser, diria eu, de banda larga, isto é, um curso que nos permite 
desempenhar as mais variadas funções e abraçar as mais diver-
sas carreiras”. Guilherme Costa optou pela Gestão porque queria 
marcar a diferença e “não existem assim tantos juristas com com-
petências nesta área”. Foi a forma que encontrou e é o conselho 
que te dá: “hoje não basta ser bom, temos de nos destacar dos 
demais”.
Hoje está em Angola, a trabalhar na área, e diz que o estrangeiro 
pode ser um excelente recurso para fugir à saturação do mercado 
nacional. Isso e uma boa dose de calma e auto-confiança: “vim pa-
rar a Angola, como em quase tudo na minha vida, por acidente 
(risos). Cheguei a casa depois de um jantar de amigos - já tarde 
- e resolvi abrir, uma vez mais, os anúncios de emprego. A certeza 
de que não seria chamado era tanta que fiz uma carta de apre-

sentação muito descontraída. E não é que foi isso que marcou a 
diferença?”.
Garante que os cursos de Economia e Gestão têm a vantagem de, 
se for essa a tua vontade, partir para um projeto de auto-emprego, 
onde o empreendedorismo e a inovação são fatores eliminatórios. 
Segue um conselho: “bem, aquilo que eu posso dizer do alto dos 
meus 26 anos (risos) é que temos de estar dispostos a fazer sacri-
fícios. E eles começam, inclusive, durante a licenciatura. Para mim, 
sempre foi inconcebível ter três meses de férias no verão e outros 
tantos ao longo do ano”. Guilherme termina, avisando que as ofer-
tas que encontrares até podem não ser muito entusiasmantes do 
ponto de vista remuneratório, mas podem permitir “ganhar currícu-
lo, experiência e maturidade. Se juntarmos a isto uma boa dose de 
perseverança, ambição e humildade o ramalhete fica completo”.

“É uma idade de grandes mudanças, não haja dúvidas. E a uni-
versidade potencia isso. Mas não é só a eles que a entrada na 
universidade causa mudanças (risos)”. Para Raquel Branco, mãe de 
Guilherme Costa, esta é uma altura decisiva da vida dos jovens, em 
que “tudo pode correr bem e tudo pode correr mal”. Em relação a 
Guilherme, preocupava-a a indecisão e a vida depois do curso. “Ten-
tei ajudá-lo a organizar as ideias”, mas “a última palavra foi dele”.
Mesmo sabendo que “ter um filho a estudar é cada vez mais difí-
cil”, Raquel Branco não duvida de que “há ganhos ao nível pessoal 
que não podem ser esquecidos. Estudar torna-nos pessoas mais 
atentas e melhores cidadãos. E, quando bem aproveitada, uma 
licenciatura é sempre uma vantagem na procura de emprego”.

entrar na UnIversIdade 
sIgnIfIca mUdar também os paIs
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Nem sempre funciona assim, mas se sempre gostaste mais de 
jogar à bola do que de ficar em casa em frente ao computador, 
se a tua motivação era maior a descer uma rampa de bicicleta 
na terra dos teus avós do que a ficar em casa deles a brincar 
com carrinhos ou bonecas, é possível que estejas inclinado a 
decidir-te por um curso superior na área do Desporto. 
Texto: João Diogo Correia

em forma
Cérebro
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Já se sabe que a preparação física e os hábitos saudáveis te vão dar 
uma ajuda preciosa, mas também é preciso acabar com esse mito 
de que os cursos de desporto são só para quem sabe ‘mandar’ umas 
corridas. 
Pensa, por exemplo, nas licenciaturas em Gestão do Desporto e Ges-
tão das Organizações Desportivas: a primeira, na Faculdade de Mo-
tricidade Humana, em Lisboa, até é lecionada em conjunto com o 
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e tem cadeiras como 
Anatomofisiologia, Cálculos e Instrumentos Financeiros ou Conta-
bilidade Analítica; a segunda dá para te tornares consultor, diretor 
desportivo, gestor de equipamentos, eventos ou produtos desporti-
vos, investigador, professor ou técnico de desporto. 
A oferta é variada e vai desde as Ciências do Desporto à Motricidade 
Humana. Tens a Educação Física e o Desporto Escolar, para o caso de 
conseguires dar uma mãozinha noutra das áreas, a Educação. Ajudar 
os jovens a ter hábitos de vida saudável pode ser recompensador, 
mas vais precisar de muito estofo para aguentar as descargas de 
energia que os alunos aproveitam para ter nessas aulas. 
Mas há mais: a variante de Desporto de Natureza e Turismo Ativo 
permite-te perceber que equipamentos e normas de segurança de-
ves ter em conta para que as atividades físicas em contacto com a 
natureza não acabem por correr mal. O Desporto de Lazer e Bem-
-Estar também entra neste ramo, com objetivos como a animação, 
recreação e lazer. Pensa que, para além dos jovens, também as pes-
soas em idade adulta, ou mesmo idosas, podem vir a agradecer-te 
uma vida mais agradável e duradoura.
E se, para além de estudar nesta área, fores desportista de alta com-

petição, fica a saber que ninguém se esquece de ti e da dificuldade 
que representa conciliar as duas vidas. Como tal, há condições espe-
ciais de acesso e de frequência do Ensino Superior.

a quem se destina?
Praticantes desportivos de alto rendimento ou praticantes desporti-
vos de alto rendimento que tenham terminado a carreira sem nunca 
ter acedido ao Regime Especial de Acesso ao Ensino Superior. Para 
estes, a partir do momento em que põem um ponto final na carreira, 
existe um prazo de três anos para concorrer.

Naturalmente, é necessário ser titular de um curso de Ensino Secun-
dário ou de habilitação legalmente equivalente;

o que tens de fazer?
Apresentar o documento comprovativo da situação de praticante 
de alto rendimento desportivo ou da data do termo da carreira, con-
soante o caso, emitido pelo Instituto do Desporto de Portugal.
 
Os outros requisitos são iguais aos dos alunos que acedem através 
do Regime Geral.

Uma vez na universidade, os atletas de alta competição benefi-
ciam de algumas vantagens, como a compreensão por parte dos 
professores e da própria instituição em relação às faltas e aos 
prazos extra para entrega de trabalhos ou realização de exames. 
Confere o estatuto que cada instituição te dá e, se for caso dis-
so, aproveita esta vida dupla, que te pode trazer frutos pessoais e 
profissionais a dobrar.
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Quem disse que o futebol é desporto e coisa de homens é porque não 
conhece Mónica Jorge, a atual diretora do Futebol Feminino da Federa-
ção Portuguesa de Futebol. A paixão pela bola deixa-a tão feliz e moti-
vada no dia-a-dia que a mensagem de alento aos que se preparam para 
abraçar a entrada no Ensino Superior não podia ser mais positiva, mes-
mo nos tempos de mal-estar económico que se vivem: “a crise é um pro-
blema para uns, mas uma sorte para outros - para as mentes criativas, 
sugiro que façam a diferença e que sejam autênticos!”
Entrevista: Bruna Pereira

no feminino
o futebol
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Cursou na Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (ESDRM) e trabalha atualmen-
te na Federação Portuguesa de Futebol. 
Fale-nos um pouco de todo esse percurso 
académico e profissional.
Tirei o curso de Alto Rendimento - variante 
Futebol, na Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior. Neste momento, sou efetivamente 
Diretora do Futebol Feminino da Federação 
Portuguesa de Futebol, depois de ter sido 
durante quatro anos e meio Selecionadora 
Nacional Feminina e durante sete anos Trei-
nadora Assistente das Seleções Nacionais 
Femininas. Estagiei também com as Seleções 
Nacionais Femininas na Federação Portu-
guesa de Futebol, ainda como aluna da ES-
DRM, e eles acabaram por dar continuidade 
a essa ligação até aos dias de hoje.

Um curso superior é um investimento 
para a vida, mesmo que exija alguns sacri-
fícios humanos e materiais. Quais são as 
principais ferramentas a nível de conhe-
cimentos e aprendizagens que a ESDRM 
lhe deu para a sua atividade profissional 
atual? 
A ESDRM deu-me, sobretudo, as ferramentas 
'bibliotecárias' necessárias. É óbvio que um 

curso superior nos torna mais capazes, mais 
adaptáveis e mais pró-ativos para o futuro, 
mas o estágio ensinou-me coisas únicas: os 
medos, os confrontos, as dúvidas, as certe-
zas, tudo isto foram estratégias de evolução 
e de comunicação que me ajudaram a 'so-
breviver' neste meio. A observação, a cons-
trução prática das minhas ideias, a compara-
ção com outros contextos fez de mim uma 
profissional sempre em construção, mais 
atenta e mais cuidada na forma de estar.

Que conselho dá a todos os que querem 
seguir os estudos superiores na área des-
portiva mas estão indecisos, até porque 
só se fala em crise?
Primeiro façam aquilo que gostem, para que 
o dinheiro não 'compre' o vosso caráter, a 
vossa inteligência e a vossa vida. Trabalhar 
com paixão e com lealdade será sempre a 
vossa estratégia mais forte, mais construtiva 
da vossa vida profissional. Nunca foi o di-
nheiro que me moveu nem nunca foram as 
'amizades', foi sim o sonho, a dedicação e o 
profissionalismo. Sei o que sou, sei os meus 
limites e as minhas fraquezas mas sei o que 
quero e faço-o com muito gosto! Eu decido 
as minhas escolhas, ninguém pode decidir 
por mim! A crise é um problema para uns, 
mas a sorte de outros - para as mentes cria-
tivas, sugiro que façam a diferença e que se-
jam autênticos.

O que é que mais gosta do trabalho que 
faz diariamente e que lhe faz sorrir todos 
os dias?
O que me faz sorrir são as ideias construídas, 
um projeto realizado, o sucesso das nossas 
atletas, o orgulho que os amigos, as jogado-
ras, os familiares e os que me 'escolheram' e 
com quem partilho os sonhos têm em mim! 
Sentir que não os desiludo, ganhando a sua 
máxima confiança, deixa-me muito feliz. Tra-
balhar com uma família solidária, que nos 
ajuda e nos levanta nas horas mais difíceis, 
é um privilégio.
Os sonhos vividos a sós não têm graça ne-
nhuma, há que partilhá-los e envolver os 
'leais' nessa vontade, nessa realidade. É um 
trabalho dum todo e não duma pessoa só!
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O que muda com a entrada no Superior? Muita coisa, “nomea-
damente a nível académico, com a adaptação aos novos rit-
mos e estratégias de aprendizagem, e a nível social, uma vez 
que se estabelecem novos padrões de relacionamento com os 
professores e os colegas e a nível pessoal, verificando-se uma 
aquisição progressiva de uma maior autonomia e responsabi-
lidade”, responde Alexandra Mendes, coordenadora do Curso 
de Educação Física e Desporto da ESE Jean Piaget/Arcozelo.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Alexandra Mendes

SaídaS profiSSionaiS

CurSo Com forte vertente profiSSional

formação Com futuro

em movimento

Às vezes, é difícil descobrirmos para que temos, afinal, vocação. No 
entanto, para tirares as teimas, Alexandra Mendes começa por ex-
plicar que “ao técnico de Educação Física e Desporto exige-se um 
conjunto de competências ao nível, designadamente, da promo-
ção do bem-estar, através do exercício físico e do desporto, da 
implementação de programas de melhoria da condição física, da 
prescrição, organização, intervenção e planeamento de ativida-
des físicas e desportivas”.  Nesta formação, procura-se ainda uma 
forte ligação entre teoria e prática como ponto fulcral do processo 
de aprendizagem e da aquisição de competências a vários níveis, 
continua a docente: “as diferentes tipologias que constituem as 
várias unidades curriculares, designadamente, as teórico-práti-
cas e práticas laboratoriais, possibilitam concretizar a forte vin-
culação existente entre o desenvolvimento de saberes e de com-
petências”.

“A formação em contexto de trabalho procura dotar os estudan-
tes de vivências profissionais reais e possibilitar a aplicação das 
competências adquiridas nas unidades curriculares de formação 
geral, científica e específica. Cumulativamente, promove-se a in-
trodução dos estudantes na prática real do mercado de trabalho. 
As atividades de estágio profissional corporizam, no último ano 
do curso, esta intencionalidade”, adianta Alexandra Mendes, cons-
ciente de que após a  sua formação, estes alunos estarão munidos 
de “competências de base na área das atividades físicas e despor-
tivas, através de um plano de estudos que integra os conhecimen-
tos científicos, técnicos e didáticos da educação física e desporto 
e os conhecimentos e competências das diferentes modalidades 
desportivas”.

Cartão vermelho
Morais explica que “a Licenciatura em Administração e Gestão Des-
portiva destina-se à formação do profissional de Desporto e preten-
de dotá-lo de conhecimentos e competências de planeamento, or-
ganização, administração, gestão e operacionalização de atividades 
desportivas, bem como da preparação de base de futuros docen-
tes e investigadores operacionais”. O docente adianta também que 
“através das atividades e cursos desenvolvidos no âmbito do De-
partamento de Desporto, pretendemos contribuir para o aumen-
to da competitividade Desportiva em Portugal, ancorando-a em 
processos de aprendizagem individual, coletiva e organizacional 
que a sustentem, apoiem e inovem continuamente face aos de-
safios de uma atividade crescente, global, complexa e altamente 
competitiva”. 

“O perfil científico do Departamento de Desporto consubstancia-
-se num alargado número de docentes especialistas, com larga 
experiência e provas dadas na atividade desportiva nacional e 
internacional e num conjunto de docentes qualificados para as 
disciplinas nucleares do plano de estudos do curso”, razões mais 
que suficientes para não teres medo de arriscar numa formação com 
futuro, onde os caminhos a seguir poderão significar vires a ser Dire-
tor desportivo; Secretário técnico; Técnico de pelouro desportivo de 
autarquias; Diretor de instalações; Gestor de operações; Gestor de 
eventos desportivos; Administrador de Sociedades Desportivas; ou 
até Gestor de Desporto em Câmaras Municipais, Associações, Clu-
bes, SAD’s, entre outros, finaliza João Morais.

“É um setor dinâmico e de rápi-
do crescimento. É fonte de valo-
res importantes como o espírito 
de equipa, a solidariedade, a 
tolerância e a competição leal 
(fair play), contribuindo para o 
desenvolvimento e a realização 

pessoais”, continua o docente, 
ao mesmo tempo que acrescenta 
que todos “os ativos que desen-
volvem a sua atividade laboral 
na área do Desporto ou aqueles 

que queiram iniciar um percurso 
neste campo, têm de estar capacita-

dos e munidos de conhecimentos específicos 
sem os quais não poderão aspirar a um desem-

penho de mérito”.
Para ti, que tens na UAL uma possibilidade de fu-

turo no que aos estudos superiores diz respeito, João 

João Morais, conhecido por muitos como o ‘pai do Euro 2004’ e 
também docente de Desporto na Universidade Autónoma de 
Lisboa (UAL), não tem dúvidas de que “a vertente profissional 
do Desporto assume uma importância cada vez maior na rea-
lidade atual, contribuindo para a criação de emprego e para o 
crescimento económico dos países”.
Texto: Bruna Pereira

 para o deSemprego
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Cursar Ciências do Desporto na Universidade da Beira Interior (UBI) foi a escolha de 
Mariana Pereira, que desde sempre se interessou pelo bem-estar do corpo propor-
cionado pelo exercício físico. No seu terceiro e último ano de curso, a aluna admite 
que a principal diferença do Secundário para o Superior “foi mesmo a mudança de 
cidade, isto é, mudança de um novo ritmo de vida, novos amigos, novos hábitos e 
novas adaptações”.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Mariana Pereira

esquerda, direita
1, 2, 
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Na universidade, o grau de exigência aumenta e outras diferenças 
emergem à superfície de quem se despediu há pouco do 12º ano, 
refere Mariana Pereira. “No Departamento de Ciências do Despor-
to da UBI há uma maior proximidade entre professor/aluno e o 
modo de dar as aulas não difere muito do Ensino Secundário – 
claro que não existem os manuais escolares específicos para cada 
disciplina, o que obriga as pessoas a irem às aulas para obterem 
os seus próprios materiais de estudo, quer sejam apontamentos 
próprios, quer sejam livros que professores recomendam ou até 
mesmo slides/power points que alguns docentes disponibilizam 
(pois nem todos o fazem). Tudo isto obriga a uma maior maturida-
de e responsabilidade”.
Reformulado recentemente e para melhor – na opinião da aluna 
Mariana Pereira, pois inclui  mais vertente prática - o Curso de Ciên-
cias do Desporto na UBI é uma boa aposta para os amantes da boa 
forma e da Educação Física. “Este curso tem um bom balanço entre 

disciplinas teóricas e práticas. Neste momento, as aulas práticas  
de que o curso dispõe são: Natação, Ginástica, Futsal, Basquete-
bol, Futebol, Ténis e desportos de aventura, recreação e lazer. As 
saídas profissionais a que este curso nos habilita são, numa ver-
tente prática, dar aulas a escolas de 1º ciclo, treino desportivo, es-
truturas públicas ou privadas de exercício-saúde (ginásios), como 
a nível mais "teórico", trabalhar em autarquias (Técnico Superior 
de Desporto), investigação no desporto e gestão de empresas 
desportivas”. Como aluna finalista, Mariana vai ainda realizar o seu 
Seminário e estagiar no projeto “Diabetes em Movimento”, que con-
siste em trabalhar com diabéticos Tipo 2 da região da Covilhã. “Esta 
disciplina possibilita-nos a dar um passo no mundo do trabalho e 
pode ir ao encontro dos objetivos de cada um: para os que prefe-
rem trabalhos mais práticos e para os outros que preferem traba-
lhos mais teóricos”.

Desde cedo que Mariana gosta de praticar desporto e daí o inte-
resse para um curso relacionado com o Desporto. “Usar o Desporto 
para melhorar a condição física das pessoas (que cada vez mais 
desenvolvem doenças como obesidade, diabetes, outras) deixa-
-me particularmente contente. Pena que o desporto em Portugal 
não seja tão reconhecido como, por exemplo, em Inglaterra, onde 
nos hospitais existem profissionais do Desporto a trabalhar com 
profissionais de Saúde”.
Se tens paixão e perfil para o Desporto, segue em frente em direção 
a essa mudança, recomenda Mariana: “Devem ser pessoas que gos-
tem de compreender o movimento humano para poderem corri-
gir e melhorar de dia para dia cada resultado a obter, cada obje-
tivo a ser cumprido, tanto a nível das técnicas e táticas do futebol 
como dos tempos na natação. Devem ser pessoas que tenham 
espírito de grupo e que lutem pelos seus objetivos, tentando ser 
sempre o melhor e dar sempre o melhor de si. Lutar por um posto 
de trabalho passa por mostrar as qualidades e o que de melhor 
cada um sabe fazer. Não vale a pena querer ser como o Mourinho 
se não houver um grande esforço para chegar a esse objetivo”.
Quanto a diversão e a trabalho, na UBI existe tudo com peso e medi-
da. “Em três anos de vida académica, posso dizer que nunca ouvi 
falar em assaltos nas noites em que há festas e penso que isto se 
deve ao facto da UBI estar inserida na cidade da Covilhã. Esta ci-
dade é muito acolhedora e as pessoas residentes de lá são muito 
simpáticas com os estudantes - tanto que o dia da Latada mais pa-
rece um feriado, 'toda' a Covilhã para para ver os caloiros passar. 
E quem vem parar à Covilhã que não pense que aqui não existem 
grandes festas, muito pelo contrário: só não vai às festas quem 
não quer. Praticamente existem festas todas as noites!” 

Os benefíciOs 
dO despOrtO

“Os jOvens de hOje 
sãO O futurO

de amanhã!”
“As despesas são muito maiores em comparação ao Ensino Secun-
dário, pois existem as despesas de viagem, alojamento, alimenta-
ção e outros (caso de fotocópias e livros)”. É esta a primeira dife-
rença após a conclusão do 12º ano, à qual se juntam as saudades da 
filha, confessa José Pereira, revelando que o tempo que passa com 
a filha é menos, pois só a vê “nos fins de semana que vem a casa”.
Mesmo assim, os sacrifícios têm valido a pena para este pai, que diz 
sem rodeios: “tenho orgulho em ter a minha filha no Ensino Supe-
rior e mais orgulho me dá vê-la acabar o curso nos três anos que 
este tem”.
A todos os restantes pais que estiverem a ler este texto neste preciso 
momento, José recomenda: “Se os filhos tiverem capacidades para 
continuar os estudos, por que não apostar num futuro melhor? 
Devemos sempre incentivar os outros pais a não desistirem dos 
filhos”. Contudo, José acredita que os pais que têm dificuldades fi-
nanceiras devem ter outros apoios, principalmente do Estado. “Os 
pais fazem os seus descontos para a Segurança Social para tal 
efeito e outros. Em tudo há uma oportunidade, basta terem boas 
ideias e acreditar que estas vão resultar. Os jovens de hoje são o 
futuro de amanhã!”.
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