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Gere a tua
carreira

Por onde devo começar?
O mais importante passa por te conheceres a ti próprio. A Organização 
Mundial de Saúde diz que existem dez competências base na vida, e 
aquela que encabeça a lista é o autoconhecimento. E para que tomes 
as tuas decisões, tens de te conhecer: perceber quais são os teus interesses, 
o que gostas de fazer, quais são as tuas reais competências – não só 
académicas como também transversais – e o que mais valorizas.
Por exemplo, se não reconheces grande importância às questões de 
autoridade, talvez um curso relacionado com a escola de Polícia ou 
com as Forças Armadas não seja a melhor opção para ti, porque todos 
os dias vais ter de lidar com elas. Noutro exemplo, talvez Medicina seja 
a escolha certa para ti se és uma pessoa altruísta e com vontade de 
fazer o bem pelos outros, ou se simplesmente valorizas mais a estabil-
idade pro� ssional e a tua remuneração. Para este exercício, é impor-
tante colocares-te numa perspetiva temporal de futuro e imaginares o 
teu “eu” pro� ssional como um todo.
Resumindo, se pesares todos estes aspetos, rapidamente conseguirás 
traçar um per� l pro� ssional que se adequa a ti, e com isso potenciais 
pro� ssões que se encaixem em quem tu és. Chama-se a isto antecipar, 
e vai ajudar-te muito ao longo da tua vida académica e pro� ssional, a 
começar já no acesso ao ensino superior!

Depois, tens de perceber o que é o meio. Conhecer que pro� ssões existem 
e falar com pro� ssionais das respetivas áreas para perceberes efetiva-
mente como é o dia a dia daquele emprego com que sempre sonhaste. 
Nem sempre a pro� ssão que tens na tua cabeça corresponde ao que 
ela é na realidade, por isso faz tudo para não ires ao engano!

Como me posso preparar para o mundo pro� ssional?
O maior dos passos é sem dúvida a entrada na universidade, que tem 
a missão de te preparar para o mercado de trabalho, trabalhando as 
tuas competências de empregabilidade. A tua assiduidade às aulas, o 
trabalho em equipa ou os prazos a cumprir na apresentação dos tra-
balhos são exemplos disso mesmo, porque são estes (e outros) desa� os 
que vais encontrar na tua vida pro� ssional.

Para além disso, se pertenceres ao grupo de alunos que se vê obrigado 
a sair de casa dos pais e a mudar de cidade para ingressar no Ensino 
Superior, estarás também a trabalhar outros aspetos essenciais ao teu 
futuro pro� ssional, como a autonomia, a independência ou a gestão 
do dinheiro. Também por isso é que uma experiência de mobilidade 
internacional é tão importante: o reforço destas competências e o 
acrescento de várias outras dar-te-ão jeito – e muito – no futuro.

No fundo, importa sobretudo não esqueceres que independente-
mente do curso que tirares, estarás a adquirir mais-valias transversais 
às quais poderás dar uso nessa ou noutras áreas: “Um curso superior 
não é uma amarra a prender-te a uma especialidade, é uma for-
mação académica � exível, por isso está na altura de tomares a tua 
decisão com naturalidade e tranquilidade”, refere Liliana Faria.

Como posso construir uma carreira sólida?
Mais uma vez, há que desconstruir a noção de carreira. Como te diz a 
especialista em Psicologia Vocacional Liliana Faria, “ela não é apenas o 
nosso papel pro� ssional, são todos os papéis de vida que desem-
penhamos ao longo do tempo”. Depois disso, é essencial ajustares-te 
à ideia de que o “emprego para a vida” já não existe, e com isso vais 
valorizar mais as tais competências transversais. Claro que podes ter 
progressão na carreira ao longo de muitos anos, mas serão poucas as 
pessoas que o conseguirão fazer dada a volatilidade e instabilidade do 
mercado de trabalho.

Qualquer jovem deve hoje assumir-se como um gestor ativo da sua 
carreira – a nível pessoal e pro� ssional – porque as empresas já não o 
farão por ti. É essa atitude que te fará evoluir e realizar-te pro� ssionalmente!
Existem inclusivamente estudos que demonstram que a nossa satis-
fação com a vida está relacionada com a nossa satisfação em geral, ou 
seja, no trabalho, e vice-versa. Por isso, há que pensar na carreira como 
um todo.

Ainda tenho o meu espaço em Portugal? 
Ou tenho de ir para fora?
É importante teres a noção de que podes trabalhar em qualquer parte 
da Europa ou do Mundo, desde que reúnas as competências 
necessárias. Mas se a decisão for � car cá, a psicóloga Liliana Faria diz 
que há espaço para que desenvolvas a tua carreira: “O que importa é 
perceberes que existem muitas outras possibilidades para lá de 
Portugal, e avaliares quais os fatores que pesam mais para ti e 
quais as vantagens e desvantagens, o que ganhas e o que perdes. 
Desta forma, libertas-te das emoções e consegues tomar a melhor 
decisão”.

O grande problema, reforça esta pro� ssional, é que estudos mostram 
que os alunos portugueses têm expetativas negativas perante o mer-
cado de trabalho. Se não acreditas que tens futuro no país, e se achas 
que não há espaço para ti, o mais provável é que te desresponsabilizes 
e que te demitas das tuas responsabilidades académicas. É sobretudo 
contra isso que deves lutar!

Um curso 
superior não é uma amarra. Está na altura de tomares a tua decisão com naturalidade e tranquilidade.

Todas as escolhas in� uenciam o teu futuro
E nenhuma delas é irreversível.

Segue o que o teu coração te ditar
E informa-te sobre as tuas opções, ouvindo 
os conselhos de quem já esteve no teu lugar.

Em Portugal ou lá fora, o que importa não 
é o “mercado” - são as tuas competências.

Não te esqueças: 
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conversa com 
os teus pais
Sonhar ou trabalhar, eis a questão

TEXTO: Ana Teles Teixeira

Terminaste o Ensino Secundário? Com a certeza de que o próximo passo a tomar será um dos mais 
importantes da tua vida, é natural que te assalte uma avalanche de questões: devo seguir a minha 
vocação ou preocupar-me com o emprego? Ouvir os meus pais ou decidir por mim? E se o curso que 
quero só existir longe de casa?

Uns dizem que deves seguir o teu desejo, o teu sonho e os teus gostos, 
e que só assim te sentirás realizado na tua vida pro� ssional. Outros 
chamam a isto uma ideia demasiado romântica e que só tem uma saída 
possível: o desemprego.
A verdade é que ninguém quer passar o resto da vida a sentir-se frustrado 
num trabalho que odeia e que não lhe traz qualquer motivação – daí 
que a solução, de acordo com José Morgado, docente do Departamento 
de Psicologia da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), esteja no equilíbrio e em ouvir os conselhos dos outros (sem 
que deixes de tomar a tua própria decisão):

“Sou dos que entendem que cada um de nós deve poder escrever, 
tanto quanto as circunstâncias o permitirem, a sua narrativa, e 
cumprir o seu sonho”, a� rma o professor, salientando a importância de 
não tomares decisões sem estares informado. “É preciso estar atento 
aos contextos e às condições que os in� uenciam, sabendo ainda 
a volatilidade e rapidez com que hoje em dia a vida acontece e a 
rápida variabilidade dos mercados de trabalho”, acrescenta ainda.

Assim sendo, José Morgado considera importante que um jovem 
“faça a sua escolha assente na motivação ou no projeto de vida 
que gostava de construir” e que, depois, se informe acerca das suas 
opções e dos cursos que tem disponíveis.

Andas à deriva?
Se não sabes bem o que queres ser 

ou fazer no futuro, não te preocupes. 
Esta é uma etapa importante da tua vida 

mas, caso não acertes à primeira, não é o � m 
do mundo. O importante é optares por uma 

área pela qual sintas alguma a� nidade – para 
que possas depois trabalhá-la de acordo 

com as oportunidades que surgirem – e 
gostares do que fazes.

Precisas de ajuda? 
Vai a www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp e 
pode ser que alguma das sugestões do Assistente 
de Escolha de Curso te ajude. Não te esqueças que 
há sempre quem te possa aconselhar na decisão 
� nal – fala com os teus pais, os teus amigos, o 
psicólogo da escola, etc.

A chave para o sucesso? Competência

Já ouviste dizer mil e uma vezes que a vida não está fácil e que o 
mercado de trabalho está a rebentar pelas costuras, cheio de jovens 
recém-licenciados no desemprego, de diploma e currículo na mão à 
espera uma oportunidade. 
O facto é que, por mais renhida que seja a competição, há uma coisa 
que te vai distinguir sempre dos restantes candidatos: a qualidade do 
teu trabalho.

“Boa parte da questão da empregabilidade, mesmo em situações 
de maior constrangimento, relativiza-se à competência”, garante o 
profissional do ISPA. Mesmo em áreas conhecidas por terem uma 
empregabilidade mais baixa, José Morgado acredita que  “a 
competência e a qualidade da formação e preparação para o 
desempenho pro� ssional são a melhor ferramenta para entrar no 
mercado de trabalho.”

Daí que seja tão importante optares por uma área onde te sintas mini-
mamente feliz e motivado – a� nal, gostares daquilo em que trabalhas 
é meio caminho andado para quereres fazer mais e melhor e tentares 
aperfeiçoar-te a ti e às tuas capacidades, dia após dia. Se não tiveres 
interesse e brio no trabalho que estás a desenvolver, di� cilmente 
serás um pro� ssional de topo e, esteja o mercado mais aberto ou 
mais fechado, “maus pro� ssionais terão sempre mais di� culdades”, 
aponta ainda o professor.
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Se estás a ler este texto, o mais provável é que sejas � nalista do Ensino Secundário. 
Parabéns! Esta é uma das melhores - e mais decisivas - fases da vida de qualquer estudante: 
a entrada na maioridade, o princípio da independência relativamente aos pais, o começo 
da de� nição do “eu” pro� ssional. Isso não quer dizer que a entrada no Ensino Superior 
deva ser marcada pelo receio; pelo contrário, é importante não confundires medo com 
responsabilidade. É dela que precisas para encontrares a tua vocação, escolheres um curso 
que a preencha de forma satisfatória, e aproveitares as muitas oportunidades que vais ter.
Pela nossa parte, queremos ajudar-te não só a perceber a área em que melhor te encaixas, 
como também a dotar-te de um conjunto de conhecimentos que farão a diferença no 
teu futuro. Por isso, a edição 2014 do Guia de Acesso ao Ensino Superior da revista Mais 
Educativa começa por uma grande entrevista ao responsável máximo de um dos teus 
maiores aliados na entrada no mercado de trabalho: o Instituto de Emprego e Formação 
Pro� ssional.
Este ano, resolvemos também aprofundar dois temas que implicam na vida de qualquer 
estudante universitário. Por um lado, procuramos desmisti� car o conceito de Gestão de 
Carreira e levar-te a considerar as diversas dimensões e implicações da opção por um 
determinado curso ou instituição. Saberes se essa é, de facto, a melhor opção para ti, passa 
por conheceres bem quem tu és e o que pretendes fazer, e a partir daí desconstruíres 
cada passo, rumo ao teu “eu” pro� ssional. Porque, na sociedade atual, fugir à tomada de 
decisão não pode ser a solução.
Por outro lado, falamos-te do momento em que deves dialogar com os teus pais sobre o 
teu futuro. Com a ajuda e os conselhos de um psicólogo, ajudamos-te a perceber como 
encarar a situação.
Damos depois destaque à oportunidade de estudares no estrangeiro. Sejam programas 
de ensino formal ou não formal, é importante teres do teu lado o máximo de informação 
sobre tudo o que tens a ganhar por perderes o medo e partires à aventura, pessoal, social, 
cultural e pro� ssionalmente. Com a ajuda da Agência ERASMUS+ Educação e Formação, 
fornecemos-te alguns dados a reter, para além de uma grande entrevista com a sua responsável.
A partir daí, as áreas de Ambiente, Artes, Ciências, Desporto e Artes do Espetáculo, Economia e 
Gestão, Educação e Psicologia, Letras, Saúde e Tecnologias organizam a opinião de quem 
percebe do assunto. Em cada uma delas, um Aluno, um Docente e um Pro� ssional dão-te 
a sua perspetiva sobre os desa� os e as mais-valias que podes esperar.
Finalmente, renovámos o nosso Diretório de Instituições de Ensino Superior Universitário 
e Politécnico, para que possas encontrar facilmente os contactos de que precisas.
Uma vez mais, esta publicação conta também com uma versão online, em formato PDF, 
disponível em www.maiseducativa.com.

Boas escolhas para todos! 
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Por onde devo começar?
O mais importante passa por te conheceres a ti próprio. A Organização 
Mundial de Saúde diz que existem dez competências base na vida, e 
aquela que encabeça a lista é o autoconhecimento. E para que tomes 
as tuas decisões, tens de te conhecer: perceber quais são os teus interesses, 
o que gostas de fazer, quais são as tuas reais competências – não só 
académicas como também transversais – e o que mais valorizas.
Por exemplo, se não reconheces grande importância às questões de 
autoridade, talvez um curso relacionado com a escola de Polícia ou 
com as Forças Armadas não seja a melhor opção para ti, porque todos 
os dias vais ter de lidar com elas. Noutro exemplo, talvez Medicina seja 
a escolha certa para ti se és uma pessoa altruísta e com vontade de 
fazer o bem pelos outros, ou se simplesmente valorizas mais a estabil-
idade pro� ssional e a tua remuneração. Para este exercício, é impor-
tante colocares-te numa perspetiva temporal de futuro e imaginares o 
teu “eu” pro� ssional como um todo.
Resumindo, se pesares todos estes aspetos, rapidamente conseguirás 
traçar um per� l pro� ssional que se adequa a ti, e com isso potenciais 
pro� ssões que se encaixem em quem tu és. Chama-se a isto antecipar, 
e vai ajudar-te muito ao longo da tua vida académica e pro� ssional, a 
começar já no acesso ao ensino superior!

Depois, tens de perceber o que é o meio. Conhecer que pro� ssões existem 
e falar com pro� ssionais das respetivas áreas para perceberes efetiva-
mente como é o dia a dia daquele emprego com que sempre sonhaste. 
Nem sempre a pro� ssão que tens na tua cabeça corresponde ao que 
ela é na realidade, por isso faz tudo para não ires ao engano!

Como me posso preparar para o mundo pro� ssional?
O maior dos passos é sem dúvida a entrada na universidade, que tem 
a missão de te preparar para o mercado de trabalho, trabalhando as 
tuas competências de empregabilidade. A tua assiduidade às aulas, o 
trabalho em equipa ou os prazos a cumprir na apresentação dos tra-
balhos são exemplos disso mesmo, porque são estes (e outros) desa� os 
que vais encontrar na tua vida pro� ssional.

Para além disso, se pertenceres ao grupo de alunos que se vê obrigado 
a sair de casa dos pais e a mudar de cidade para ingressar no Ensino 
Superior, estarás também a trabalhar outros aspetos essenciais ao teu 
futuro pro� ssional, como a autonomia, a independência ou a gestão 
do dinheiro. Também por isso é que uma experiência de mobilidade 
internacional é tão importante: o reforço destas competências e o 
acrescento de várias outras dar-te-ão jeito – e muito – no futuro.

No fundo, importa sobretudo não esqueceres que independente-
mente do curso que tirares, estarás a adquirir mais-valias transversais 
às quais poderás dar uso nessa ou noutras áreas: “Um curso superior 
não é uma amarra a prender-te a uma especialidade, é uma for-
mação académica � exível, por isso está na altura de tomares a tua 
decisão com naturalidade e tranquilidade”, refere Liliana Faria.

Como posso construir uma carreira sólida?
Mais uma vez, há que desconstruir a noção de carreira. Como te diz a 
especialista em Psicologia Vocacional Liliana Faria, “ela não é apenas o 
nosso papel pro� ssional, são todos os papéis de vida que desem-
penhamos ao longo do tempo”. Depois disso, é essencial ajustares-te 
à ideia de que o “emprego para a vida” já não existe, e com isso vais 
valorizar mais as tais competências transversais. Claro que podes ter 
progressão na carreira ao longo de muitos anos, mas serão poucas as 
pessoas que o conseguirão fazer dada a volatilidade e instabilidade do 
mercado de trabalho.

Qualquer jovem deve hoje assumir-se como um gestor ativo da sua 
carreira – a nível pessoal e pro� ssional – porque as empresas já não o 
farão por ti. É essa atitude que te fará evoluir e realizar-te pro� ssionalmente!
Existem inclusivamente estudos que demonstram que a nossa satis-
fação com a vida está relacionada com a nossa satisfação em geral, ou 
seja, no trabalho, e vice-versa. Por isso, há que pensar na carreira como 
um todo.

Ainda tenho o meu espaço em Portugal? 
Ou tenho de ir para fora?
É importante teres a noção de que podes trabalhar em qualquer parte 
da Europa ou do Mundo, desde que reúnas as competências 
necessárias. Mas se a decisão for � car cá, a psicóloga Liliana Faria diz 
que há espaço para que desenvolvas a tua carreira: “O que importa é 
perceberes que existem muitas outras possibilidades para lá de 
Portugal, e avaliares quais os fatores que pesam mais para ti e 
quais as vantagens e desvantagens, o que ganhas e o que perdes. 
Desta forma, libertas-te das emoções e consegues tomar a melhor 
decisão”.

O grande problema, reforça esta pro� ssional, é que estudos mostram 
que os alunos portugueses têm expetativas negativas perante o mer-
cado de trabalho. Se não acreditas que tens futuro no país, e se achas 
que não há espaço para ti, o mais provável é que te desresponsabilizes 
e que te demitas das tuas responsabilidades académicas. É sobretudo 
contra isso que deves lutar!

Um curso 
superior não é uma amarra. Está na altura de tomares a tua decisão com naturalidade e tranquilidade.

Todas as escolhas in� uenciam o teu futuro
E nenhuma delas é irreversível.

Segue o que o teu coração te ditar
E informa-te sobre as tuas opções, ouvindo 
os conselhos de quem já esteve no teu lugar.

Em Portugal ou lá fora, o que importa não 
é o “mercado” - são as tuas competências.

Não te esqueças: 
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conversa com 
os teus pais
Sonhar ou trabalhar, eis a questão

TEXTO: Ana Teles Teixeira

Terminaste o Ensino Secundário? Com a certeza de que o próximo passo a tomar será um dos mais 
importantes da tua vida, é natural que te assalte uma avalanche de questões: devo seguir a minha 
vocação ou preocupar-me com o emprego? Ouvir os meus pais ou decidir por mim? E se o curso que 
quero só existir longe de casa?

Uns dizem que deves seguir o teu desejo, o teu sonho e os teus gostos, 
e que só assim te sentirás realizado na tua vida pro� ssional. Outros 
chamam a isto uma ideia demasiado romântica e que só tem uma saída 
possível: o desemprego.
A verdade é que ninguém quer passar o resto da vida a sentir-se frustrado 
num trabalho que odeia e que não lhe traz qualquer motivação – daí 
que a solução, de acordo com José Morgado, docente do Departamento 
de Psicologia da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), esteja no equilíbrio e em ouvir os conselhos dos outros (sem 
que deixes de tomar a tua própria decisão):

“Sou dos que entendem que cada um de nós deve poder escrever, 
tanto quanto as circunstâncias o permitirem, a sua narrativa, e 
cumprir o seu sonho”, a� rma o professor, salientando a importância de 
não tomares decisões sem estares informado. “É preciso estar atento 
aos contextos e às condições que os in� uenciam, sabendo ainda 
a volatilidade e rapidez com que hoje em dia a vida acontece e a 
rápida variabilidade dos mercados de trabalho”, acrescenta ainda.

Assim sendo, José Morgado considera importante que um jovem 
“faça a sua escolha assente na motivação ou no projeto de vida 
que gostava de construir” e que, depois, se informe acerca das suas 
opções e dos cursos que tem disponíveis.

Andas à deriva?
Se não sabes bem o que queres ser 

ou fazer no futuro, não te preocupes. 
Esta é uma etapa importante da tua vida 

mas, caso não acertes à primeira, não é o � m 
do mundo. O importante é optares por uma 

área pela qual sintas alguma a� nidade – para 
que possas depois trabalhá-la de acordo 

com as oportunidades que surgirem – e 
gostares do que fazes.

Precisas de ajuda? 
Vai a www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp e 
pode ser que alguma das sugestões do Assistente 
de Escolha de Curso te ajude. Não te esqueças que 
há sempre quem te possa aconselhar na decisão 
� nal – fala com os teus pais, os teus amigos, o 
psicólogo da escola, etc.

A chave para o sucesso? Competência

Já ouviste dizer mil e uma vezes que a vida não está fácil e que o 
mercado de trabalho está a rebentar pelas costuras, cheio de jovens 
recém-licenciados no desemprego, de diploma e currículo na mão à 
espera uma oportunidade. 
O facto é que, por mais renhida que seja a competição, há uma coisa 
que te vai distinguir sempre dos restantes candidatos: a qualidade do 
teu trabalho.

“Boa parte da questão da empregabilidade, mesmo em situações 
de maior constrangimento, relativiza-se à competência”, garante o 
profissional do ISPA. Mesmo em áreas conhecidas por terem uma 
empregabilidade mais baixa, José Morgado acredita que  “a 
competência e a qualidade da formação e preparação para o 
desempenho pro� ssional são a melhor ferramenta para entrar no 
mercado de trabalho.”

Daí que seja tão importante optares por uma área onde te sintas mini-
mamente feliz e motivado – a� nal, gostares daquilo em que trabalhas 
é meio caminho andado para quereres fazer mais e melhor e tentares 
aperfeiçoar-te a ti e às tuas capacidades, dia após dia. Se não tiveres 
interesse e brio no trabalho que estás a desenvolver, di� cilmente 
serás um pro� ssional de topo e, esteja o mercado mais aberto ou 
mais fechado, “maus pro� ssionais terão sempre mais di� culdades”, 
aponta ainda o professor.
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Juventude em ação! 
Torna-te empregável!
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Se estás a ler este texto, o mais provável é que sejas � nalista do Ensino Secundário. 
Parabéns! Esta é uma das melhores - e mais decisivas - fases da vida de qualquer estudante: 
a entrada na maioridade, o princípio da independência relativamente aos pais, o começo 
da de� nição do “eu” pro� ssional. Isso não quer dizer que a entrada no Ensino Superior 
deva ser marcada pelo receio; pelo contrário, é importante não confundires medo com 
responsabilidade. É dela que precisas para encontrares a tua vocação, escolheres um curso 
que a preencha de forma satisfatória, e aproveitares as muitas oportunidades que vais ter.
Pela nossa parte, queremos ajudar-te não só a perceber a área em que melhor te encaixas, 
como também a dotar-te de um conjunto de conhecimentos que farão a diferença no 
teu futuro. Por isso, a edição 2014 do Guia de Acesso ao Ensino Superior da revista Mais 
Educativa começa por uma grande entrevista ao responsável máximo de um dos teus 
maiores aliados na entrada no mercado de trabalho: o Instituto de Emprego e Formação 
Pro� ssional.
Este ano, resolvemos também aprofundar dois temas que implicam na vida de qualquer 
estudante universitário. Por um lado, procuramos desmisti� car o conceito de Gestão de 
Carreira e levar-te a considerar as diversas dimensões e implicações da opção por um 
determinado curso ou instituição. Saberes se essa é, de facto, a melhor opção para ti, passa 
por conheceres bem quem tu és e o que pretendes fazer, e a partir daí desconstruíres 
cada passo, rumo ao teu “eu” pro� ssional. Porque, na sociedade atual, fugir à tomada de 
decisão não pode ser a solução.
Por outro lado, falamos-te do momento em que deves dialogar com os teus pais sobre o 
teu futuro. Com a ajuda e os conselhos de um psicólogo, ajudamos-te a perceber como 
encarar a situação.
Damos depois destaque à oportunidade de estudares no estrangeiro. Sejam programas 
de ensino formal ou não formal, é importante teres do teu lado o máximo de informação 
sobre tudo o que tens a ganhar por perderes o medo e partires à aventura, pessoal, social, 
cultural e pro� ssionalmente. Com a ajuda da Agência ERASMUS+ Educação e Formação, 
fornecemos-te alguns dados a reter, para além de uma grande entrevista com a sua responsável.
A partir daí, as áreas de Ambiente, Artes, Ciências, Desporto e Artes do Espetáculo, Economia e 
Gestão, Educação e Psicologia, Letras, Saúde e Tecnologias organizam a opinião de quem 
percebe do assunto. Em cada uma delas, um Aluno, um Docente e um Pro� ssional dão-te 
a sua perspetiva sobre os desa� os e as mais-valias que podes esperar.
Finalmente, renovámos o nosso Diretório de Instituições de Ensino Superior Universitário 
e Politécnico, para que possas encontrar facilmente os contactos de que precisas.
Uma vez mais, esta publicação conta também com uma versão online, em formato PDF, 
disponível em www.maiseducativa.com.

Boas escolhas para todos! 
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Entrevista

Um parceiro na procura de emprego

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: IEFP

Se não há como fugir ao problema do desemprego jovem, a verdade é que as oportunidades estão aí 
para quem as souber agarrar. O Presidente do Instituto do Emprego e Formação Pro� ssional (IEFP), Jorge 
Gaspar, dá-te nesta entrevista as melhores ferramentas na tua procura de um lugar ao sol. E no que ao 
emprego diz respeito, não duvides: o IEFP é o teu maior aliado.

Sabemos hoje que tirar um curso superior só por tirar pode ser 
inimigo do seu aproveitamento em termos pro� ssionais. 
Entre a vocação do indivíduo e as necessidades do mercado de 
trabalho, onde está o equilíbrio?
Independentemente da dinâmica própria do mercado de trabalho, a 
formação superior é sempre uma mais-valia pois adquirem-se não só 
conhecimentos técnicos como competências diversas, passíveis de ser 
aplicadas em diferentes atividades pro� ssionais. De qualquer modo é 
sempre possível, por ação do próprio indivíduo, conciliar o que pretende 
com as necessidades do mercado de trabalho.
Todos os indivíduos possuem capacidades mais desenvolvidas, interesses, 
características de personalidade, motivações e valores pessoais que os 
tornam mais capazes e os fazem sentir melhor a realizar determina-
dos tipos de atividades. Isto não signi� ca que só tenham sucesso e se 
sintam bem numa única atividade. Há sempre várias atividades que 
podem satisfazer um indivíduo, e que ele pode desenvolver de forma 
bem-sucedida.

Por sua vez, um curso superior permite aceder a atividades pro� ssionais 
distintas, nas quais estão implicadas diferentes “vocações”. Por exemplo, 
uma pessoa que realiza uma formação superior em engenharia 
biológica pode dedicar-se ao ensino, à investigação ou a trabalhar na 
indústria. Para isso, importa que esteja permanentemente atento, que 
explore, que se informe acerca das atividades profissionais que lhe 
interessam, quais as suas condições, se estão ou não a ser procuradas 
pelas entidades empregadoras, e quais os cursos que preparam para 
as mesmas. Ao ponderar as várias alternativas possíveis, é possível 
estabelecer um equilíbrio entre as suas necessidades e as do mercado 
de trabalho.

Que dados possui o IEFP sobre as áreas e os cursos que 
atualmente garantem uma mais fácil colocação no mercado de 
trabalho?
De acordo com os dados do IEFP sobre colocações (entenda-se por 
colocação uma oferta de emprego satisfeita por uma pessoa inscrita 
nos serviços do IEFP), os desempregados com formação superior 
integrados pelo IEFP no mercado em 2013 tinham formação na área 
de Gestão e Administração, representando estas colocações 9,3% do 
volume total das mesmas.
De destacar também um significativo número de colocações de 
desempregados das áreas de Formação de Professores do Ensino Básico, 
de Trabalho Social e Orientação, de Contabilidade e Fiscalidade, de 
Construção Civil e Engenharia Civil e de Eletrónica e Automação.

Além disso, se se tiver em conta o tempo médio de inscrição dos 
desempregados destas áreas nos serviços do IEFP, aqueles que menos 
tempo permaneceram inscritos foram os das áreas de Construção Civil 
e de Engenharia Civil e, em seguida, os de Eletrónica e Automação e 
de Contabilidade e Fiscalidade. Por outro lado, aqueles que possuíam 
formação na área de Trabalho Social e Orientação permaneceram, em 
média, inscritos para emprego no IEFP mais do quádruplo do tempo 
que a generalidade dos desempregados, enquanto os das áreas de 
Gestão e Administração e de Formação de Professores do Ensino Básico 
estiveram inscritos, em média, o mesmo tempo que a generalidade 
dos desempregados com o mesmo nível de habilitações.

Contudo, se atentarmos nas ofertas de emprego comunicadas ao IEFP, 
durante o ano de 2013, que requeriam formação superior, veri� camos 
que os profissionais mais requisitados foram Programadores de 
Informática e Engenheiros Civis.
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conversa com 
os teus pais
Sonhar ou trabalhar, eis a questão

TEXTO: Ana Teles Teixeira

Terminaste o Ensino Secundário? Com a certeza de que o próximo passo a tomar será um dos mais 
importantes da tua vida, é natural que te assalte uma avalanche de questões: devo seguir a minha 
vocação ou preocupar-me com o emprego? Ouvir os meus pais ou decidir por mim? E se o curso que 
quero só existir longe de casa?

Uns dizem que deves seguir o teu desejo, o teu sonho e os teus gostos, 
e que só assim te sentirás realizado na tua vida pro� ssional. Outros 
chamam a isto uma ideia demasiado romântica e que só tem uma saída 
possível: o desemprego.
A verdade é que ninguém quer passar o resto da vida a sentir-se frustrado 
num trabalho que odeia e que não lhe traz qualquer motivação – daí 
que a solução, de acordo com José Morgado, docente do Departamento 
de Psicologia da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), esteja no equilíbrio e em ouvir os conselhos dos outros (sem 
que deixes de tomar a tua própria decisão):

“Sou dos que entendem que cada um de nós deve poder escrever, 
tanto quanto as circunstâncias o permitirem, a sua narrativa, e 
cumprir o seu sonho”, a� rma o professor, salientando a importância de 
não tomares decisões sem estares informado. “É preciso estar atento 
aos contextos e às condições que os in� uenciam, sabendo ainda 
a volatilidade e rapidez com que hoje em dia a vida acontece e a 
rápida variabilidade dos mercados de trabalho”, acrescenta ainda.

Assim sendo, José Morgado considera importante que um jovem 
“faça a sua escolha assente na motivação ou no projeto de vida 
que gostava de construir” e que, depois, se informe acerca das suas 
opções e dos cursos que tem disponíveis.

Andas à deriva?
Se não sabes bem o que queres ser 

ou fazer no futuro, não te preocupes. 
Esta é uma etapa importante da tua vida 

mas, caso não acertes à primeira, não é o � m 
do mundo. O importante é optares por uma 

área pela qual sintas alguma a� nidade – para 
que possas depois trabalhá-la de acordo 

com as oportunidades que surgirem – e 
gostares do que fazes.

Precisas de ajuda? 
Vai a www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp e 
pode ser que alguma das sugestões do Assistente 
de Escolha de Curso te ajude. Não te esqueças que 
há sempre quem te possa aconselhar na decisão 
� nal – fala com os teus pais, os teus amigos, o 
psicólogo da escola, etc.

A chave para o sucesso? Competência

Já ouviste dizer mil e uma vezes que a vida não está fácil e que o 
mercado de trabalho está a rebentar pelas costuras, cheio de jovens 
recém-licenciados no desemprego, de diploma e currículo na mão à 
espera uma oportunidade. 
O facto é que, por mais renhida que seja a competição, há uma coisa 
que te vai distinguir sempre dos restantes candidatos: a qualidade do 
teu trabalho.

“Boa parte da questão da empregabilidade, mesmo em situações 
de maior constrangimento, relativiza-se à competência”, garante o 
profissional do ISPA. Mesmo em áreas conhecidas por terem uma 
empregabilidade mais baixa, José Morgado acredita que  “a 
competência e a qualidade da formação e preparação para o 
desempenho pro� ssional são a melhor ferramenta para entrar no 
mercado de trabalho.”

Daí que seja tão importante optares por uma área onde te sintas mini-
mamente feliz e motivado – a� nal, gostares daquilo em que trabalhas 
é meio caminho andado para quereres fazer mais e melhor e tentares 
aperfeiçoar-te a ti e às tuas capacidades, dia após dia. Se não tiveres 
interesse e brio no trabalho que estás a desenvolver, di� cilmente 
serás um pro� ssional de topo e, esteja o mercado mais aberto ou 
mais fechado, “maus pro� ssionais terão sempre mais di� culdades”, 
aponta ainda o professor.
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Mas tenho mesmo de ter um 
curso Superior?

No que diz respeito à educação, não ex-
istem verdades absolutas ou um caminho 
“certo” a seguir. A verdade é que a formação 
é essencial. A de nível Superior (Politécnico 
ou Universitário) pode ser compensadora 
em relação a outras opções, mas não é a tua 
única opção.

[  ] Dinheiro, comida, roupa
[  ] Condições da habitação 
         (tem Internet, despesas incluídas, etc.)

[  ] Respeitar as regras do espaço partilhado
[  ] Ir às aulas (!)
[  ] Ser sociável
[  ] Aproveitar a experiência :)

IR MORAR SOZINHO

Malas feitas?

“O fator preocupante é que, 
segundo indicadores recentes, 

relativos a 2013, existem em 
Portugal cerca de 440 mil jovens, 
entre os 15 e os 34 anos, que não 

estudam nem trabalham”, alerta José 
Morgado, chamando a atenção para a taxa de 

abandono escolar de alunos entre os 18 e 
os 20 anos (19,2%): “Apesar de uma 

ligeira melhoria, ainda é a 
terceira taxa mais alta da 

União Europeia.”

Está na hora de fazer as malas

Passar do Secundário para o Ensino Superior pode ser uma experiência 
muito marcante, especialmente para quem se vê, pela primeira vez, 
longe da casa dos pais. Às inseguranças típicas de quem enfrenta um 
novo mundo e um sistema de ensino mais exigente (em termos de 
responsabilidade, autonomia e conhecimentos), junta-se o “drama” de 
chegar com tudo às costas a uma casa ou residência onde não conheces 
ninguém e onde terás de passar a fazer tudo sozinho.

Se estás mesmo a considerar a hipótese de sair de casa dos teus pais 
para ires estudar para longe, dorme bem sobre o assunto e discute 
com eles os prós e contras de uma mudança dessas. 
Caso a decisão � nal seja positiva, façam contas à vida e preparem 
tudo para a tua “aventura”: dinheiro mensal, comida, roupa de cama, 
utensílios, etc. Informa-te também com tempo (e a fundo) sobre as 
condições do quarto/casa/residência para onde pretendes ir.
Depois de lá estares, lembra-te que, apesar de partilhar casa ser uma 
forma de dividir despesas e ganhar alguma liberdade, não signi� ca 
que não haja regras a cumprir! Viver com pessoas que não conheces 
bem pode ser um verdadeiro desa� o a somar àquele que já tens entre 
mãos (o curso superior), mas, com respeito, boa vontade e alguma � exi-
bilidade, não é tão difícil como pode parecer.

Apesar de todos os amigos que vais fazer logo na primeira semana, 
é normal que de vez em quando as saudades apertem. Quando isto 
acontecer, não te esqueças: as palavras e os conselhos dos teus pais e 
amigos estão sempre à distância de um telefonema!
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Estudar no estrangeiro. Porquê?
Juventude em ação! 
Torna-te empregável!
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Se estás a ler este texto, o mais provável é que sejas � nalista do Ensino Secundário. 
Parabéns! Esta é uma das melhores - e mais decisivas - fases da vida de qualquer estudante: 
a entrada na maioridade, o princípio da independência relativamente aos pais, o começo 
da de� nição do “eu” pro� ssional. Isso não quer dizer que a entrada no Ensino Superior 
deva ser marcada pelo receio; pelo contrário, é importante não confundires medo com 
responsabilidade. É dela que precisas para encontrares a tua vocação, escolheres um curso 
que a preencha de forma satisfatória, e aproveitares as muitas oportunidades que vais ter.
Pela nossa parte, queremos ajudar-te não só a perceber a área em que melhor te encaixas, 
como também a dotar-te de um conjunto de conhecimentos que farão a diferença no 
teu futuro. Por isso, a edição 2014 do Guia de Acesso ao Ensino Superior da revista Mais 
Educativa começa por uma grande entrevista ao responsável máximo de um dos teus 
maiores aliados na entrada no mercado de trabalho: o Instituto de Emprego e Formação 
Pro� ssional.
Este ano, resolvemos também aprofundar dois temas que implicam na vida de qualquer 
estudante universitário. Por um lado, procuramos desmisti� car o conceito de Gestão de 
Carreira e levar-te a considerar as diversas dimensões e implicações da opção por um 
determinado curso ou instituição. Saberes se essa é, de facto, a melhor opção para ti, passa 
por conheceres bem quem tu és e o que pretendes fazer, e a partir daí desconstruíres 
cada passo, rumo ao teu “eu” pro� ssional. Porque, na sociedade atual, fugir à tomada de 
decisão não pode ser a solução.
Por outro lado, falamos-te do momento em que deves dialogar com os teus pais sobre o 
teu futuro. Com a ajuda e os conselhos de um psicólogo, ajudamos-te a perceber como 
encarar a situação.
Damos depois destaque à oportunidade de estudares no estrangeiro. Sejam programas 
de ensino formal ou não formal, é importante teres do teu lado o máximo de informação 
sobre tudo o que tens a ganhar por perderes o medo e partires à aventura, pessoal, social, 
cultural e pro� ssionalmente. Com a ajuda da Agência ERASMUS+ Educação e Formação, 
fornecemos-te alguns dados a reter, para além de uma grande entrevista com a sua responsável.
A partir daí, as áreas de Ambiente, Artes, Ciências, Desporto e Artes do Espetáculo, Economia e 
Gestão, Educação e Psicologia, Letras, Saúde e Tecnologias organizam a opinião de quem 
percebe do assunto. Em cada uma delas, um Aluno, um Docente e um Pro� ssional dão-te 
a sua perspetiva sobre os desa� os e as mais-valias que podes esperar.
Finalmente, renovámos o nosso Diretório de Instituições de Ensino Superior Universitário 
e Politécnico, para que possas encontrar facilmente os contactos de que precisas.
Uma vez mais, esta publicação conta também com uma versão online, em formato PDF, 
disponível em www.maiseducativa.com.

Boas escolhas para todos! 

4 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Entrevista

Um parceiro na procura de emprego

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: IEFP

Se não há como fugir ao problema do desemprego jovem, a verdade é que as oportunidades estão aí 
para quem as souber agarrar. O Presidente do Instituto do Emprego e Formação Pro� ssional (IEFP), Jorge 
Gaspar, dá-te nesta entrevista as melhores ferramentas na tua procura de um lugar ao sol. E no que ao 
emprego diz respeito, não duvides: o IEFP é o teu maior aliado.

Sabemos hoje que tirar um curso superior só por tirar pode ser 
inimigo do seu aproveitamento em termos pro� ssionais. 
Entre a vocação do indivíduo e as necessidades do mercado de 
trabalho, onde está o equilíbrio?
Independentemente da dinâmica própria do mercado de trabalho, a 
formação superior é sempre uma mais-valia pois adquirem-se não só 
conhecimentos técnicos como competências diversas, passíveis de ser 
aplicadas em diferentes atividades pro� ssionais. De qualquer modo é 
sempre possível, por ação do próprio indivíduo, conciliar o que pretende 
com as necessidades do mercado de trabalho.
Todos os indivíduos possuem capacidades mais desenvolvidas, interesses, 
características de personalidade, motivações e valores pessoais que os 
tornam mais capazes e os fazem sentir melhor a realizar determina-
dos tipos de atividades. Isto não signi� ca que só tenham sucesso e se 
sintam bem numa única atividade. Há sempre várias atividades que 
podem satisfazer um indivíduo, e que ele pode desenvolver de forma 
bem-sucedida.

Por sua vez, um curso superior permite aceder a atividades pro� ssionais 
distintas, nas quais estão implicadas diferentes “vocações”. Por exemplo, 
uma pessoa que realiza uma formação superior em engenharia 
biológica pode dedicar-se ao ensino, à investigação ou a trabalhar na 
indústria. Para isso, importa que esteja permanentemente atento, que 
explore, que se informe acerca das atividades profissionais que lhe 
interessam, quais as suas condições, se estão ou não a ser procuradas 
pelas entidades empregadoras, e quais os cursos que preparam para 
as mesmas. Ao ponderar as várias alternativas possíveis, é possível 
estabelecer um equilíbrio entre as suas necessidades e as do mercado 
de trabalho.

Que dados possui o IEFP sobre as áreas e os cursos que 
atualmente garantem uma mais fácil colocação no mercado de 
trabalho?
De acordo com os dados do IEFP sobre colocações (entenda-se por 
colocação uma oferta de emprego satisfeita por uma pessoa inscrita 
nos serviços do IEFP), os desempregados com formação superior 
integrados pelo IEFP no mercado em 2013 tinham formação na área 
de Gestão e Administração, representando estas colocações 9,3% do 
volume total das mesmas.
De destacar também um significativo número de colocações de 
desempregados das áreas de Formação de Professores do Ensino Básico, 
de Trabalho Social e Orientação, de Contabilidade e Fiscalidade, de 
Construção Civil e Engenharia Civil e de Eletrónica e Automação.

Além disso, se se tiver em conta o tempo médio de inscrição dos 
desempregados destas áreas nos serviços do IEFP, aqueles que menos 
tempo permaneceram inscritos foram os das áreas de Construção Civil 
e de Engenharia Civil e, em seguida, os de Eletrónica e Automação e 
de Contabilidade e Fiscalidade. Por outro lado, aqueles que possuíam 
formação na área de Trabalho Social e Orientação permaneceram, em 
média, inscritos para emprego no IEFP mais do quádruplo do tempo 
que a generalidade dos desempregados, enquanto os das áreas de 
Gestão e Administração e de Formação de Professores do Ensino Básico 
estiveram inscritos, em média, o mesmo tempo que a generalidade 
dos desempregados com o mesmo nível de habilitações.

Contudo, se atentarmos nas ofertas de emprego comunicadas ao IEFP, 
durante o ano de 2013, que requeriam formação superior, veri� camos 
que os profissionais mais requisitados foram Programadores de 
Informática e Engenheiros Civis.
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Para além disso, que competências são hoje especialmente 
valorizadas no contexto pro� ssional? O que devem os jovens 
procurar desenvolver?
Se atendermos às conclusões preliminares do último Inquérito Europeu 
sobre as Condições de Vida e de Trabalho, constatamos que, sobretudo 
para os indivíduos com menos de 30 anos, é imposta a realização de 
tarefas complexas, com elevados padrões de qualidade, a resolução de 
problemas imprevistos e a aprendizagem e adaptação a novas situações. 
Tais exigências só são possíveis de satisfazer se os pro� ssionais desen-
volverem competências transversais, nomeadamente no âmbito da 
aprendizagem, relacionais, de decisão, de resolução de problemas e 
de trabalho em equipa.
Estas competências são, obviamente, aquelas que as empresas valorizam 
e requerem quando se trata de contratarem colaboradores. Isto está 
bem patente nos anúncios de emprego e nas ofertas de emprego 
comunicadas ao IEFP, à exceção das que respeitam a pro� ssões não 
diferenciadas.

Um mercado de trabalho caracterizado pela alteração permanente do 
conteúdo das atividades pro� ssionais, pela diversidade de formas de 
organização do trabalho, pela rotação de empregos e pela internacio-
nalização do � uxo de trabalhadores tem efeitos não só na obtenção de 
um emprego inicial, como também na capacidade de o manter ou de 
conseguir um novo emprego. Daí que os jovens devam investir na sua 
formação inicial, consciencializarem-se que esse é um primeiro patamar 
para poderem continuar a aprender e, sobretudo, aproveitar todas as 
circunstâncias – académicas, familiares, associativas, desportivas, 
entre outras – para desenvolver as suas competências transversais.

Que ferramentas podem os jovens usar para tomar uma decisão 
informada na altura de escolher a sua formação superior?
Nos estabelecimentos de ensino, os jovens podem recorrer a serviços 
de psicologia e orientação (SPO) e a centros para a quali� cação e ensino 
pro� ssional (CEQPS) que, através do aconselhamento vocacional, os 
podem apoiar na tomada de decisão.
Além disso, por si próprios, os jovens podem e devem investir na 
pesquisa de informação sobre os cursos que lhes permitam aceder à 
pro� ssão dos seus sonhos. O estabelecimento de contactos com pro-
fessores e pro� ssionais dessas áreas de formação, a consulta do portal 
de acesso ao ensino superior e do guia de acesso ao ensino superior 
são também meios que devem utilizar para decidir, de modo informado, 
a formação superior a frequentar.

O IEFP, por seu lado, também dispõe de uma ferramenta online, gratuita, 
à qual os jovens têm vantagem em aceder - o portal Vi@s, de apoio à 
exploração do universo pro� ssional e à gestão autónoma da carreira, 
possibilitando escolhas mais esclarecidas em matéria de educação, 
formação e trabalho.

O IEFP tem vindo a desenvolver programas que o posicionam, 
cada vez mais, como um aliado na procura de emprego. 
Pode detalhar-nos aqueles que mais possam interessar aos jovens?
Os jovens que necessitem de adquirir ou melhor a sua quali� cação escolar 
e pro� ssional podem frequentar:

Cursos de Aprendizagem, de formação pro� ssional inicial, de dupla 
certi� cação, em alternância, dirigidos aos jovens com idade inferior a 
25 anos e com o 3º ciclo do Ensino Básico, mas que não detenham uma 
habilitação escolar de nível secundário ou equivalente. Conferem uma 
quali� cação pro� ssional de nível 4 e equivalência ao Ensino Secundário;

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de dupla certi� -
cação, destinados a candidatos com idade igual ou superior a 18 anos 
sem quali� cação adequada para efeitos de inserção ou progressão no 
mercado de trabalho ou sem a conclusão do Ensino Básico ou do 
Ensino Secundário. Conferem um certi� cado do 3º ciclo do Ensino Básico 
e o nível 2 de quali� cação, ou um certi� cado do Ensino Secundário e 
o nível 4 de quali� cação, consoante o tipo de percurso frequentado.

No caso dos jovens com quali� cação que necessitem de desenvolver 
competências sociopro� ssionais em ambiente de trabalho, poderão 
bene� ciar da medida Estágios Emprego com uma duração de 12 
meses, que proporciona uma experiência prática em contexto de tra-
balho, permitindo assim melhorar o seu per� l de empregabilidade e a 
sua integração pro� ssional.

Por � m, o IEFP disponibiliza ainda várias Técnicas de Procura de Emprego, 
destinadas a apoiar diretamente os jovens na procura de emprego por 
sua iniciativa, assim como a prepará-los para serem mais capazes de 
demonstrar a sua mais-valia às entidades empregadoras. Elaboração 
do currículo, realização de respostas a anúncios de emprego, de can-
didaturas espontâneas e comportamento em entrevistas de emprego 
são algumas das competências.

O IEFP promove também outras medidas como o Apoio à Contratação 
por via da redução da Taxa Social Única sobre as entidades empregadoras, e 
a Garantia Jovem, que conta com a colaboração e cooperação em rede 
de diversos parceiros e prevê que todos os jovens com menos de 30 
anos bene� ciem de uma oferta de emprego, formação permanente, 
aprendizagem ou estágio, no prazo de quatro meses após terem � cado 
desempregados ou terem terminado o ensino formal.

_Conhecer as suas características de personalidade, 

interesses e valores

_Identificar e desenvolver competências

_Explorar oportunidades de educação e formação

_Conhecer profissões, condições de exercício e 

formação de acesso

_Desenvolver técnicas de procura de emprego

_Conhecer oportunidades de trabalho

_Identificar e desenvolver o seu potencial 

empreendedor

_Saber o que fazer para criar o próprio negócio
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Mas tenho mesmo de ter um 
curso Superior?

No que diz respeito à educação, não ex-
istem verdades absolutas ou um caminho 
“certo” a seguir. A verdade é que a formação 
é essencial. A de nível Superior (Politécnico 
ou Universitário) pode ser compensadora 
em relação a outras opções, mas não é a tua 
única opção.

[  ] Dinheiro, comida, roupa
[  ] Condições da habitação 
         (tem Internet, despesas incluídas, etc.)

[  ] Respeitar as regras do espaço partilhado
[  ] Ir às aulas (!)
[  ] Ser sociável
[  ] Aproveitar a experiência :)

IR MORAR SOZINHO

Malas feitas?

“O fator preocupante é que, 
segundo indicadores recentes, 

relativos a 2013, existem em 
Portugal cerca de 440 mil jovens, 
entre os 15 e os 34 anos, que não 

estudam nem trabalham”, alerta José 
Morgado, chamando a atenção para a taxa de 

abandono escolar de alunos entre os 18 e 
os 20 anos (19,2%): “Apesar de uma 

ligeira melhoria, ainda é a 
terceira taxa mais alta da 

União Europeia.”

Está na hora de fazer as malas

Passar do Secundário para o Ensino Superior pode ser uma experiência 
muito marcante, especialmente para quem se vê, pela primeira vez, 
longe da casa dos pais. Às inseguranças típicas de quem enfrenta um 
novo mundo e um sistema de ensino mais exigente (em termos de 
responsabilidade, autonomia e conhecimentos), junta-se o “drama” de 
chegar com tudo às costas a uma casa ou residência onde não conheces 
ninguém e onde terás de passar a fazer tudo sozinho.

Se estás mesmo a considerar a hipótese de sair de casa dos teus pais 
para ires estudar para longe, dorme bem sobre o assunto e discute 
com eles os prós e contras de uma mudança dessas. 
Caso a decisão � nal seja positiva, façam contas à vida e preparem 
tudo para a tua “aventura”: dinheiro mensal, comida, roupa de cama, 
utensílios, etc. Informa-te também com tempo (e a fundo) sobre as 
condições do quarto/casa/residência para onde pretendes ir.
Depois de lá estares, lembra-te que, apesar de partilhar casa ser uma 
forma de dividir despesas e ganhar alguma liberdade, não signi� ca 
que não haja regras a cumprir! Viver com pessoas que não conheces 
bem pode ser um verdadeiro desa� o a somar àquele que já tens entre 
mãos (o curso superior), mas, com respeito, boa vontade e alguma � exi-
bilidade, não é tão difícil como pode parecer.

Apesar de todos os amigos que vais fazer logo na primeira semana, 
é normal que de vez em quando as saudades apertem. Quando isto 
acontecer, não te esqueças: as palavras e os conselhos dos teus pais e 
amigos estão sempre à distância de um telefonema!

ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
porquê?

TEXTO: Tiago Belim | DADOS: ERASMUS+ Educação e Formação

Quando se diz que o Ensino Superior te abre as portas do mundo, é para levares a sério e no sentido 
literal da frase. Existem cada vez mais programas de mobilidade, em função dos teus objetivos, e são 
inúmeras as mais-valias pessoais, socioculturais e académicas que podes retirar de uma experiência no 
estrangeiro. Conhece as motivações e o per� l do aluno Erasmus português, e os números da Agência 
ERASMUS+ Educação e Formação, em 26 anos de atividade.
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Porquê estudar no estrangeiro?
Estudar no estrangeiro proporciona-te um conhecimento 
e uma vivência que não é possível encontrar “cá 
dentro”, e é bem possível que seja a primeira grande 
viagem da tua vida. Vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades com pessoas de 
várias nacionalidades, adquirir novos conhecimentos 
e competências, e bene� ciar de uma experiência de 
aprendizagem completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Para ti
Cada aluno Erasmus re� ete sobre os resultados da sua 
experiência no estrangeiro. Recorremos a dados da Dados 
da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, 
que nos indicam que 96,3% dos estudantes avaliam 
como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 
pessoal da experiência Erasmus, ou seja, indicadores 
como a autonomia, a autossu� ciência, a subsistência e 
a autocon� ança.
Segue-se a dimensão sociocultural – integração, vivências, 
relações interpessoais, intercâmbio cultural e experiência 
europeia – com 95,4% de respostas positivas, e a 
dimensão académica – aprendizagem, diversidade 
curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as 
– com 78,4%.

Ao pensarem no futuro, 94% dos estudantes considera 
que o programa Erasmus terá um impacto positivo na 
sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá 
proporcionar oportunidades de trabalho noutro 
país europeu. Para além disso, 89% destes alunos 
assume maior predisposição para trabalhar num 
país estrangeiro.
E se falarmos de quem já está inserido no mercado de 
trabalho, há também uma avaliação muito positiva do 
impacto do estágio nas suas carreiras pro� ssionais. 
30,9% declaram que a experiência de estágio foi 
decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que 
teve mesmo a oportunidade de � car a trabalhar na 
instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Para os empregadores
Cada vez mais, a experiência de estudar no estrangeiro 
é vista como uma importante forma de aquisição e de 
reforço de competências técnicas, sociais e relacionais, 
que impactam também na tua autoestima e autocon-
� ança. Para as empresas, integrares um programa de 
estudos lá fora reforça a tua empregabilidade, uma vez 
que a disponibilidade que revelaste para o fazer aumenta 
os teus índices de responsabilidade social, de apren-
dizagem e de inovação.

As motivações para estudar no estrangeiro
1º: Emprego e futuro pro� ssional2º: Desenvolvimento pessoal e sociocultural3º: Conhecimentos e competências académicas
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75000 
alunos em 

mobilidade 
ao longo de 

26 anos

7000 
alunos � zeram 

estágio no
estrangeiro

O per� l do estudante 
Erasmus português
Áreas de estudo:
1) Ciências Sociais, Gestão e Direito
2) Engenharia, Indústria 
Transformadora e Construção
3) Saúde e Proteção Social
Duração média:
5 meses
Países:
Espanha (25% dos alunos)
Itália
Polónia
França
República Checa
Reino Unido

“Senti-me uma 

verdadeira cidadã 

europeia. Senti a 

verdadeira Europa sem 

fronteiras, e vi ‘portas a abrir’ 

a nível académico e 

pro� ssional.”
Estudante Erasmus, 

Holanda, 26 anos

“Se não é a 
melhor 

experiência da nossa vida, 

é pelo menos 

aquela que nos faz dar valor a 

todas as outras.”

Estudante Erasmus, 

Finlândia, 22 anos

“Viver 3 meses 
num novo país como 

estudante, estar por minha 

conta e perceber que o mundo 

é muito mais do que aquilo a que 

estava habituada, fez do Erasmus 

a experiência mais grati� cante 

que vivi até hoje.”
Estudante Erasmus, 

Reino Unido, 21 anos



4 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Entrevista

Um parceiro na procura de emprego

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: IEFP

Se não há como fugir ao problema do desemprego jovem, a verdade é que as oportunidades estão aí 
para quem as souber agarrar. O Presidente do Instituto do Emprego e Formação Pro� ssional (IEFP), Jorge 
Gaspar, dá-te nesta entrevista as melhores ferramentas na tua procura de um lugar ao sol. E no que ao 
emprego diz respeito, não duvides: o IEFP é o teu maior aliado.

Sabemos hoje que tirar um curso superior só por tirar pode ser 
inimigo do seu aproveitamento em termos pro� ssionais. 
Entre a vocação do indivíduo e as necessidades do mercado de 
trabalho, onde está o equilíbrio?
Independentemente da dinâmica própria do mercado de trabalho, a 
formação superior é sempre uma mais-valia pois adquirem-se não só 
conhecimentos técnicos como competências diversas, passíveis de ser 
aplicadas em diferentes atividades pro� ssionais. De qualquer modo é 
sempre possível, por ação do próprio indivíduo, conciliar o que pretende 
com as necessidades do mercado de trabalho.
Todos os indivíduos possuem capacidades mais desenvolvidas, interesses, 
características de personalidade, motivações e valores pessoais que os 
tornam mais capazes e os fazem sentir melhor a realizar determina-
dos tipos de atividades. Isto não signi� ca que só tenham sucesso e se 
sintam bem numa única atividade. Há sempre várias atividades que 
podem satisfazer um indivíduo, e que ele pode desenvolver de forma 
bem-sucedida.

Por sua vez, um curso superior permite aceder a atividades pro� ssionais 
distintas, nas quais estão implicadas diferentes “vocações”. Por exemplo, 
uma pessoa que realiza uma formação superior em engenharia 
biológica pode dedicar-se ao ensino, à investigação ou a trabalhar na 
indústria. Para isso, importa que esteja permanentemente atento, que 
explore, que se informe acerca das atividades profissionais que lhe 
interessam, quais as suas condições, se estão ou não a ser procuradas 
pelas entidades empregadoras, e quais os cursos que preparam para 
as mesmas. Ao ponderar as várias alternativas possíveis, é possível 
estabelecer um equilíbrio entre as suas necessidades e as do mercado 
de trabalho.

Que dados possui o IEFP sobre as áreas e os cursos que 
atualmente garantem uma mais fácil colocação no mercado de 
trabalho?
De acordo com os dados do IEFP sobre colocações (entenda-se por 
colocação uma oferta de emprego satisfeita por uma pessoa inscrita 
nos serviços do IEFP), os desempregados com formação superior 
integrados pelo IEFP no mercado em 2013 tinham formação na área 
de Gestão e Administração, representando estas colocações 9,3% do 
volume total das mesmas.
De destacar também um significativo número de colocações de 
desempregados das áreas de Formação de Professores do Ensino Básico, 
de Trabalho Social e Orientação, de Contabilidade e Fiscalidade, de 
Construção Civil e Engenharia Civil e de Eletrónica e Automação.

Além disso, se se tiver em conta o tempo médio de inscrição dos 
desempregados destas áreas nos serviços do IEFP, aqueles que menos 
tempo permaneceram inscritos foram os das áreas de Construção Civil 
e de Engenharia Civil e, em seguida, os de Eletrónica e Automação e 
de Contabilidade e Fiscalidade. Por outro lado, aqueles que possuíam 
formação na área de Trabalho Social e Orientação permaneceram, em 
média, inscritos para emprego no IEFP mais do quádruplo do tempo 
que a generalidade dos desempregados, enquanto os das áreas de 
Gestão e Administração e de Formação de Professores do Ensino Básico 
estiveram inscritos, em média, o mesmo tempo que a generalidade 
dos desempregados com o mesmo nível de habilitações.

Contudo, se atentarmos nas ofertas de emprego comunicadas ao IEFP, 
durante o ano de 2013, que requeriam formação superior, veri� camos 
que os profissionais mais requisitados foram Programadores de 
Informática e Engenheiros Civis.
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Entrevista
Para além disso, que competências são hoje especialmente 
valorizadas no contexto pro� ssional? O que devem os jovens 
procurar desenvolver?
Se atendermos às conclusões preliminares do último Inquérito Europeu 
sobre as Condições de Vida e de Trabalho, constatamos que, sobretudo 
para os indivíduos com menos de 30 anos, é imposta a realização de 
tarefas complexas, com elevados padrões de qualidade, a resolução de 
problemas imprevistos e a aprendizagem e adaptação a novas situações. 
Tais exigências só são possíveis de satisfazer se os pro� ssionais desen-
volverem competências transversais, nomeadamente no âmbito da 
aprendizagem, relacionais, de decisão, de resolução de problemas e 
de trabalho em equipa.
Estas competências são, obviamente, aquelas que as empresas valorizam 
e requerem quando se trata de contratarem colaboradores. Isto está 
bem patente nos anúncios de emprego e nas ofertas de emprego 
comunicadas ao IEFP, à exceção das que respeitam a pro� ssões não 
diferenciadas.

Um mercado de trabalho caracterizado pela alteração permanente do 
conteúdo das atividades pro� ssionais, pela diversidade de formas de 
organização do trabalho, pela rotação de empregos e pela internacio-
nalização do � uxo de trabalhadores tem efeitos não só na obtenção de 
um emprego inicial, como também na capacidade de o manter ou de 
conseguir um novo emprego. Daí que os jovens devam investir na sua 
formação inicial, consciencializarem-se que esse é um primeiro patamar 
para poderem continuar a aprender e, sobretudo, aproveitar todas as 
circunstâncias – académicas, familiares, associativas, desportivas, 
entre outras – para desenvolver as suas competências transversais.

Que ferramentas podem os jovens usar para tomar uma decisão 
informada na altura de escolher a sua formação superior?
Nos estabelecimentos de ensino, os jovens podem recorrer a serviços 
de psicologia e orientação (SPO) e a centros para a quali� cação e ensino 
pro� ssional (CEQPS) que, através do aconselhamento vocacional, os 
podem apoiar na tomada de decisão.
Além disso, por si próprios, os jovens podem e devem investir na 
pesquisa de informação sobre os cursos que lhes permitam aceder à 
pro� ssão dos seus sonhos. O estabelecimento de contactos com pro-
fessores e pro� ssionais dessas áreas de formação, a consulta do portal 
de acesso ao ensino superior e do guia de acesso ao ensino superior 
são também meios que devem utilizar para decidir, de modo informado, 
a formação superior a frequentar.

O IEFP, por seu lado, também dispõe de uma ferramenta online, gratuita, 
à qual os jovens têm vantagem em aceder - o portal Vi@s, de apoio à 
exploração do universo pro� ssional e à gestão autónoma da carreira, 
possibilitando escolhas mais esclarecidas em matéria de educação, 
formação e trabalho.

O IEFP tem vindo a desenvolver programas que o posicionam, 
cada vez mais, como um aliado na procura de emprego. 
Pode detalhar-nos aqueles que mais possam interessar aos jovens?
Os jovens que necessitem de adquirir ou melhor a sua quali� cação escolar 
e pro� ssional podem frequentar:

Cursos de Aprendizagem, de formação pro� ssional inicial, de dupla 
certi� cação, em alternância, dirigidos aos jovens com idade inferior a 
25 anos e com o 3º ciclo do Ensino Básico, mas que não detenham uma 
habilitação escolar de nível secundário ou equivalente. Conferem uma 
quali� cação pro� ssional de nível 4 e equivalência ao Ensino Secundário;

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de dupla certi� -
cação, destinados a candidatos com idade igual ou superior a 18 anos 
sem quali� cação adequada para efeitos de inserção ou progressão no 
mercado de trabalho ou sem a conclusão do Ensino Básico ou do 
Ensino Secundário. Conferem um certi� cado do 3º ciclo do Ensino Básico 
e o nível 2 de quali� cação, ou um certi� cado do Ensino Secundário e 
o nível 4 de quali� cação, consoante o tipo de percurso frequentado.

No caso dos jovens com quali� cação que necessitem de desenvolver 
competências sociopro� ssionais em ambiente de trabalho, poderão 
bene� ciar da medida Estágios Emprego com uma duração de 12 
meses, que proporciona uma experiência prática em contexto de tra-
balho, permitindo assim melhorar o seu per� l de empregabilidade e a 
sua integração pro� ssional.

Por � m, o IEFP disponibiliza ainda várias Técnicas de Procura de Emprego, 
destinadas a apoiar diretamente os jovens na procura de emprego por 
sua iniciativa, assim como a prepará-los para serem mais capazes de 
demonstrar a sua mais-valia às entidades empregadoras. Elaboração 
do currículo, realização de respostas a anúncios de emprego, de can-
didaturas espontâneas e comportamento em entrevistas de emprego 
são algumas das competências.

O IEFP promove também outras medidas como o Apoio à Contratação 
por via da redução da Taxa Social Única sobre as entidades empregadoras, e 
a Garantia Jovem, que conta com a colaboração e cooperação em rede 
de diversos parceiros e prevê que todos os jovens com menos de 30 
anos bene� ciem de uma oferta de emprego, formação permanente, 
aprendizagem ou estágio, no prazo de quatro meses após terem � cado 
desempregados ou terem terminado o ensino formal.

_Conhecer as suas características de personalidade, 

interesses e valores

_Identificar e desenvolver competências

_Explorar oportunidades de educação e formação

_Conhecer profissões, condições de exercício e 

formação de acesso

_Desenvolver técnicas de procura de emprego

_Conhecer oportunidades de trabalho

_Identificar e desenvolver o seu potencial 

empreendedor

_Saber o que fazer para criar o próprio negócio

via
s.ie
fp.
pt

O portal
Vi@S permite:

 FOTO: ISCAP

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto (ISCAP) é mais que uma instituição de Ensino 
Politécnico. Para lá dos 127 anos de know-how  e 
experiência acumulados, a inovação e a busca constante 
pelas melhores soluções de ensino garantem-te que esta 
é a escolha certa nos domínios da Assessoria e Tradução, 
Comércio Internacional, Comunicação Empresarial, 
Contabilidade e Administração, Gestão das Atividades 
Turísticas e Marketing. Tudo isto numa cidade com muita 
diversão noturna e uma oferta cultural riquíssima.

Publireportagem

A referência em 
Contabilidade 
e Administração

Na opinião do responsável máximo do ISCAP, o que 
distingue a instituição relativamente às demais, nas 
áreas de Contabilidade e Administração?
O que nos distingue nestas áreas é, desde logo, a enorme experiência 
de formação que resulta dos nossos 127 anos de existência. Como se 
sabe, o ISCAP (uma das sete Escolas que integram o Politécnico do Porto) 
é o digno sucessor do antigo Instituto Comercial do Porto, criado em 
1886, e que desde sempre esteve ligado ao ensino da Contabilidade. 
Grandes nomes ligados a esta área, como Jaime Lopes Amorim, foram 
docentes desta Escola. Depois, acresce a inovação que procuramos 
imprimir a cada momento. Fomos os pioneiros na criação, em 2002, 
de duas Unidades Curriculares de Simulação Empresarial, que vieram 
permitir aos nossos alunos adquirir experiência no “fazer”, ainda 
enquanto estudantes. E tentamos estar sempre à frente, na busca por 
melhores soluções de ensino/aprendizagem.

Para além de tudo o que está relacionado com a área 
académica, que outros aliciantes (culturais, lúdicos, 
desportivos) podem os estudantes encontrar no ISCAP 
e na cidade do Porto?
No ISCAP, temos vindo a aumentar a oferta de outras atividades, desig-
nadamente as culturais e as desportivas, em colaboração com a nossa 
Associação de Estudantes, que é muito ativa. Como meros exemplos, 
cito o ISCULTURAP, um evento anual de caráter cultural, e o INTER ISCA’S, 
um evento de natureza desportiva que coloca em competição os 
estudantes dos quatro Institutos Superiores de Contabilidade e 
Administração existentes no país.
Quanto à cidade do Porto, há a registar que acaba de ser eleita como 
o “Melhor Destino Europeu 2014”, galardão que recebe pela segunda 
vez, o que diz tudo. É claro que, para os mais jovens, interessará men-
cionar a “movida noturna”, sendo que esta é apenas uma das muitas 
ofertas que o turista e o visitante poderá encontrar e apreciar.

Que novidades curriculares está o ISCAP a preparar 
para o ano letivo 2014/2015? 
Estamos a preparar algumas alterações curriculares na maioria dos 
nossos cursos, embora não seja ainda seguro que as consigamos 
implementar já no próximo ano letivo. O mesmo se passa com uma 
nova licenciatura que queremos criar, a de “Criatividade e Inovação 
Empresarial”, que poderá ser o primeiro joint degree a entrar em fun-
cionamento em Portugal. De facto, trata-se de um curso organizado, 
em conjunto, por três Escolas, o ISCAP em Portugal, a Vilniaus Kolegija 
(VIKO) da Lituânia e a Estonian Entrepreneurship University of Applied 
Sciences (EUAS) da Estónia, sob a supervisão da Aalborg University 
(Dinamarca), que colabora na de� nição das metodologias de ensino e 
avaliação. Inova na existência de dois momentos de estágio em anos 
diferentes (2º e 3º ano), bem como no seu conteúdo que foi desen-
volvido com base em investigação realizada pela Aalborg University 
– Unlimited Knowledge Application Research Group e na Plataforma criativa 
por eles desenvolvida. Os alunos que pretendam a obtenção do diplo-
ma conjunto terão de fazer pelo menos 40% dos ECTS (créditos) nas 
Escolas parceiras, sendo que 10% da mobilidade académica pode ser 
virtual.
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Mas tenho mesmo de ter um 
curso Superior?

No que diz respeito à educação, não ex-
istem verdades absolutas ou um caminho 
“certo” a seguir. A verdade é que a formação 
é essencial. A de nível Superior (Politécnico 
ou Universitário) pode ser compensadora 
em relação a outras opções, mas não é a tua 
única opção.

[  ] Dinheiro, comida, roupa
[  ] Condições da habitação 
         (tem Internet, despesas incluídas, etc.)

[  ] Respeitar as regras do espaço partilhado
[  ] Ir às aulas (!)
[  ] Ser sociável
[  ] Aproveitar a experiência :)

IR MORAR SOZINHO

Malas feitas?

“O fator preocupante é que, 
segundo indicadores recentes, 

relativos a 2013, existem em 
Portugal cerca de 440 mil jovens, 
entre os 15 e os 34 anos, que não 

estudam nem trabalham”, alerta José 
Morgado, chamando a atenção para a taxa de 

abandono escolar de alunos entre os 18 e 
os 20 anos (19,2%): “Apesar de uma 

ligeira melhoria, ainda é a 
terceira taxa mais alta da 

União Europeia.”

Está na hora de fazer as malas

Passar do Secundário para o Ensino Superior pode ser uma experiência 
muito marcante, especialmente para quem se vê, pela primeira vez, 
longe da casa dos pais. Às inseguranças típicas de quem enfrenta um 
novo mundo e um sistema de ensino mais exigente (em termos de 
responsabilidade, autonomia e conhecimentos), junta-se o “drama” de 
chegar com tudo às costas a uma casa ou residência onde não conheces 
ninguém e onde terás de passar a fazer tudo sozinho.

Se estás mesmo a considerar a hipótese de sair de casa dos teus pais 
para ires estudar para longe, dorme bem sobre o assunto e discute 
com eles os prós e contras de uma mudança dessas. 
Caso a decisão � nal seja positiva, façam contas à vida e preparem 
tudo para a tua “aventura”: dinheiro mensal, comida, roupa de cama, 
utensílios, etc. Informa-te também com tempo (e a fundo) sobre as 
condições do quarto/casa/residência para onde pretendes ir.
Depois de lá estares, lembra-te que, apesar de partilhar casa ser uma 
forma de dividir despesas e ganhar alguma liberdade, não signi� ca 
que não haja regras a cumprir! Viver com pessoas que não conheces 
bem pode ser um verdadeiro desa� o a somar àquele que já tens entre 
mãos (o curso superior), mas, com respeito, boa vontade e alguma � exi-
bilidade, não é tão difícil como pode parecer.

Apesar de todos os amigos que vais fazer logo na primeira semana, 
é normal que de vez em quando as saudades apertem. Quando isto 
acontecer, não te esqueças: as palavras e os conselhos dos teus pais e 
amigos estão sempre à distância de um telefonema!

ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
porquê?

TEXTO: Tiago Belim | DADOS: ERASMUS+ Educação e Formação

Quando se diz que o Ensino Superior te abre as portas do mundo, é para levares a sério e no sentido 
literal da frase. Existem cada vez mais programas de mobilidade, em função dos teus objetivos, e são 
inúmeras as mais-valias pessoais, socioculturais e académicas que podes retirar de uma experiência no 
estrangeiro. Conhece as motivações e o per� l do aluno Erasmus português, e os números da Agência 
ERASMUS+ Educação e Formação, em 26 anos de atividade.
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Porquê estudar no estrangeiro?
Estudar no estrangeiro proporciona-te um conhecimento 
e uma vivência que não é possível encontrar “cá 
dentro”, e é bem possível que seja a primeira grande 
viagem da tua vida. Vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades com pessoas de 
várias nacionalidades, adquirir novos conhecimentos 
e competências, e bene� ciar de uma experiência de 
aprendizagem completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Para ti
Cada aluno Erasmus re� ete sobre os resultados da sua 
experiência no estrangeiro. Recorremos a dados da Dados 
da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, 
que nos indicam que 96,3% dos estudantes avaliam 
como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 
pessoal da experiência Erasmus, ou seja, indicadores 
como a autonomia, a autossu� ciência, a subsistência e 
a autocon� ança.
Segue-se a dimensão sociocultural – integração, vivências, 
relações interpessoais, intercâmbio cultural e experiência 
europeia – com 95,4% de respostas positivas, e a 
dimensão académica – aprendizagem, diversidade 
curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as 
– com 78,4%.

Ao pensarem no futuro, 94% dos estudantes considera 
que o programa Erasmus terá um impacto positivo na 
sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá 
proporcionar oportunidades de trabalho noutro 
país europeu. Para além disso, 89% destes alunos 
assume maior predisposição para trabalhar num 
país estrangeiro.
E se falarmos de quem já está inserido no mercado de 
trabalho, há também uma avaliação muito positiva do 
impacto do estágio nas suas carreiras pro� ssionais. 
30,9% declaram que a experiência de estágio foi 
decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que 
teve mesmo a oportunidade de � car a trabalhar na 
instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Para os empregadores
Cada vez mais, a experiência de estudar no estrangeiro 
é vista como uma importante forma de aquisição e de 
reforço de competências técnicas, sociais e relacionais, 
que impactam também na tua autoestima e autocon-
� ança. Para as empresas, integrares um programa de 
estudos lá fora reforça a tua empregabilidade, uma vez 
que a disponibilidade que revelaste para o fazer aumenta 
os teus índices de responsabilidade social, de apren-
dizagem e de inovação.

As motivações para estudar no estrangeiro
1º: Emprego e futuro pro� ssional2º: Desenvolvimento pessoal e sociocultural3º: Conhecimentos e competências académicas
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ao longo de 

26 anos

7000 
alunos � zeram 

estágio no
estrangeiro

O per� l do estudante 
Erasmus português
Áreas de estudo:
1) Ciências Sociais, Gestão e Direito
2) Engenharia, Indústria 
Transformadora e Construção
3) Saúde e Proteção Social
Duração média:
5 meses
Países:
Espanha (25% dos alunos)
Itália
Polónia
França
República Checa
Reino Unido

“Senti-me uma 

verdadeira cidadã 

europeia. Senti a 

verdadeira Europa sem 

fronteiras, e vi ‘portas a abrir’ 

a nível académico e 

pro� ssional.”
Estudante Erasmus, 

Holanda, 26 anos

“Se não é a 
melhor 

experiência da nossa vida, 

é pelo menos 

aquela que nos faz dar valor a 

todas as outras.”

Estudante Erasmus, 

Finlândia, 22 anos

“Viver 3 meses 
num novo país como 

estudante, estar por minha 

conta e perceber que o mundo 

é muito mais do que aquilo a que 

estava habituada, fez do Erasmus 

a experiência mais grati� cante 

que vivi até hoje.”
Estudante Erasmus, 

Reino Unido, 21 anos
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
Juventude em ação!

TEXTO: Tiago Belim 

É este o nome do Programa ERASMUS+ dedicado por inteiro às oportunidades que a Europa reserva para 
o teu futuro, através do voluntariado. Com o objetivo de melhorar as tuas competências, de promover a 
tua participação na vida democrática europeia e a tua inserção no mercado de trabalho, esta iniciativa 
de educação não formal pede apenas que tenhas entre os 13 e os 30 anos.

São três os tipos de ações que o Programa ERASMUS+ Juventude em Ação te permite desenvolver:

Mobilidade Individual para � ns 
de Aprendizagem 
Para atividades de aprendizagem não 
formal, em 3 tipos: Intercâmbios de Jovens, 
Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade 
de Pro� ssionais.

Cooperação para a Inovação e 
Partilha de Boas Práticas
Desenvolves parcerias estratégicas para 
iniciativas conjuntas, jovens ou de proje-
tos de cidadania, para a inovação social, 
a participação na vida democrática e o 
empreendedorismo. Subdivide-se nas 
Parcerias Estratégicas na área da Educação, 
Formação e Juventude, e na Capacitação 
no domínio da Juventude.

Apoio a Reformas Políticas 
Implementa a agenda política da União 
Europeia no domínio da Juventude. Entre 
as atividades estão encontros nacionais 
e transnacionais, seminários, debates 
e participações ativas dos jovens em 
diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para a estratégia 
europeia.

Agarra o teu Passe Jovem
Apesar de serem não formais, as competências que 
adquires no Programa Juventude em Ação são 
certi� cadas e devidamente reconhecidas pela União 
Europeia através do chamado Passe Jovem (Youthpass). 
Com este certi� cado, terás a oportunidade de descrever 
o que fizeste no teu projeto e que competências 
adquiriste, e isso dar-te-á visibilidade enquanto 
cidadão europeu ativo:

O Youthpass reforça o reconhecimento social do 
trabalho dos e para os jovens;

Torna visíveis e valida as tuas competências 
chave através de um certi� cado, e apoia a tua 
empregabilidade;

Coloca ao mesmo nível a educação formal, 
não formal e informal no campo da aquisição 
de competências.

Juventude em Ação vs. outros programas formativos
A� nal, quais são as diferenças entre a educação formal dos 
outros programas formativos no estrangeiro e a educação 
não formal certi� cada no Juventude em Ação? Esta é uma 
oportunidade para adquirires capacidades e competências 
numa dimensão europeia, de forma não formal. Signi� ca 
isto que ocorre fora do currículo educacional formal, através 
de ações de voluntariado.
Combinados, estes dois tipos de aprendizagem permitem-te 
adquirir competências essenciais e, em simultâneo, con-
tribuir para o teu desenvolvimento pessoal, integração 
social e cidadania ativa, melhorando desta forma as tuas 
perspetivas de emprego.



5 edição especial da revista mais educativa | Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15

Entrevista
Para além disso, que competências são hoje especialmente 
valorizadas no contexto pro� ssional? O que devem os jovens 
procurar desenvolver?
Se atendermos às conclusões preliminares do último Inquérito Europeu 
sobre as Condições de Vida e de Trabalho, constatamos que, sobretudo 
para os indivíduos com menos de 30 anos, é imposta a realização de 
tarefas complexas, com elevados padrões de qualidade, a resolução de 
problemas imprevistos e a aprendizagem e adaptação a novas situações. 
Tais exigências só são possíveis de satisfazer se os pro� ssionais desen-
volverem competências transversais, nomeadamente no âmbito da 
aprendizagem, relacionais, de decisão, de resolução de problemas e 
de trabalho em equipa.
Estas competências são, obviamente, aquelas que as empresas valorizam 
e requerem quando se trata de contratarem colaboradores. Isto está 
bem patente nos anúncios de emprego e nas ofertas de emprego 
comunicadas ao IEFP, à exceção das que respeitam a pro� ssões não 
diferenciadas.

Um mercado de trabalho caracterizado pela alteração permanente do 
conteúdo das atividades pro� ssionais, pela diversidade de formas de 
organização do trabalho, pela rotação de empregos e pela internacio-
nalização do � uxo de trabalhadores tem efeitos não só na obtenção de 
um emprego inicial, como também na capacidade de o manter ou de 
conseguir um novo emprego. Daí que os jovens devam investir na sua 
formação inicial, consciencializarem-se que esse é um primeiro patamar 
para poderem continuar a aprender e, sobretudo, aproveitar todas as 
circunstâncias – académicas, familiares, associativas, desportivas, 
entre outras – para desenvolver as suas competências transversais.

Que ferramentas podem os jovens usar para tomar uma decisão 
informada na altura de escolher a sua formação superior?
Nos estabelecimentos de ensino, os jovens podem recorrer a serviços 
de psicologia e orientação (SPO) e a centros para a quali� cação e ensino 
pro� ssional (CEQPS) que, através do aconselhamento vocacional, os 
podem apoiar na tomada de decisão.
Além disso, por si próprios, os jovens podem e devem investir na 
pesquisa de informação sobre os cursos que lhes permitam aceder à 
pro� ssão dos seus sonhos. O estabelecimento de contactos com pro-
fessores e pro� ssionais dessas áreas de formação, a consulta do portal 
de acesso ao ensino superior e do guia de acesso ao ensino superior 
são também meios que devem utilizar para decidir, de modo informado, 
a formação superior a frequentar.

O IEFP, por seu lado, também dispõe de uma ferramenta online, gratuita, 
à qual os jovens têm vantagem em aceder - o portal Vi@s, de apoio à 
exploração do universo pro� ssional e à gestão autónoma da carreira, 
possibilitando escolhas mais esclarecidas em matéria de educação, 
formação e trabalho.

O IEFP tem vindo a desenvolver programas que o posicionam, 
cada vez mais, como um aliado na procura de emprego. 
Pode detalhar-nos aqueles que mais possam interessar aos jovens?
Os jovens que necessitem de adquirir ou melhor a sua quali� cação escolar 
e pro� ssional podem frequentar:

Cursos de Aprendizagem, de formação pro� ssional inicial, de dupla 
certi� cação, em alternância, dirigidos aos jovens com idade inferior a 
25 anos e com o 3º ciclo do Ensino Básico, mas que não detenham uma 
habilitação escolar de nível secundário ou equivalente. Conferem uma 
quali� cação pro� ssional de nível 4 e equivalência ao Ensino Secundário;

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de dupla certi� -
cação, destinados a candidatos com idade igual ou superior a 18 anos 
sem quali� cação adequada para efeitos de inserção ou progressão no 
mercado de trabalho ou sem a conclusão do Ensino Básico ou do 
Ensino Secundário. Conferem um certi� cado do 3º ciclo do Ensino Básico 
e o nível 2 de quali� cação, ou um certi� cado do Ensino Secundário e 
o nível 4 de quali� cação, consoante o tipo de percurso frequentado.

No caso dos jovens com quali� cação que necessitem de desenvolver 
competências sociopro� ssionais em ambiente de trabalho, poderão 
bene� ciar da medida Estágios Emprego com uma duração de 12 
meses, que proporciona uma experiência prática em contexto de tra-
balho, permitindo assim melhorar o seu per� l de empregabilidade e a 
sua integração pro� ssional.

Por � m, o IEFP disponibiliza ainda várias Técnicas de Procura de Emprego, 
destinadas a apoiar diretamente os jovens na procura de emprego por 
sua iniciativa, assim como a prepará-los para serem mais capazes de 
demonstrar a sua mais-valia às entidades empregadoras. Elaboração 
do currículo, realização de respostas a anúncios de emprego, de can-
didaturas espontâneas e comportamento em entrevistas de emprego 
são algumas das competências.

O IEFP promove também outras medidas como o Apoio à Contratação 
por via da redução da Taxa Social Única sobre as entidades empregadoras, e 
a Garantia Jovem, que conta com a colaboração e cooperação em rede 
de diversos parceiros e prevê que todos os jovens com menos de 30 
anos bene� ciem de uma oferta de emprego, formação permanente, 
aprendizagem ou estágio, no prazo de quatro meses após terem � cado 
desempregados ou terem terminado o ensino formal.

_Conhecer as suas características de personalidade, 

interesses e valores

_Identificar e desenvolver competências

_Explorar oportunidades de educação e formação

_Conhecer profissões, condições de exercício e 

formação de acesso

_Desenvolver técnicas de procura de emprego

_Conhecer oportunidades de trabalho

_Identificar e desenvolver o seu potencial 

empreendedor

_Saber o que fazer para criar o próprio negócio

via
s.ie
fp.
pt

O portal
Vi@S permite:

 FOTO: ISCAP

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto (ISCAP) é mais que uma instituição de Ensino 
Politécnico. Para lá dos 127 anos de know-how  e 
experiência acumulados, a inovação e a busca constante 
pelas melhores soluções de ensino garantem-te que esta 
é a escolha certa nos domínios da Assessoria e Tradução, 
Comércio Internacional, Comunicação Empresarial, 
Contabilidade e Administração, Gestão das Atividades 
Turísticas e Marketing. Tudo isto numa cidade com muita 
diversão noturna e uma oferta cultural riquíssima.

Publireportagem

A referência em 
Contabilidade 
e Administração

Na opinião do responsável máximo do ISCAP, o que 
distingue a instituição relativamente às demais, nas 
áreas de Contabilidade e Administração?
O que nos distingue nestas áreas é, desde logo, a enorme experiência 
de formação que resulta dos nossos 127 anos de existência. Como se 
sabe, o ISCAP (uma das sete Escolas que integram o Politécnico do Porto) 
é o digno sucessor do antigo Instituto Comercial do Porto, criado em 
1886, e que desde sempre esteve ligado ao ensino da Contabilidade. 
Grandes nomes ligados a esta área, como Jaime Lopes Amorim, foram 
docentes desta Escola. Depois, acresce a inovação que procuramos 
imprimir a cada momento. Fomos os pioneiros na criação, em 2002, 
de duas Unidades Curriculares de Simulação Empresarial, que vieram 
permitir aos nossos alunos adquirir experiência no “fazer”, ainda 
enquanto estudantes. E tentamos estar sempre à frente, na busca por 
melhores soluções de ensino/aprendizagem.

Para além de tudo o que está relacionado com a área 
académica, que outros aliciantes (culturais, lúdicos, 
desportivos) podem os estudantes encontrar no ISCAP 
e na cidade do Porto?
No ISCAP, temos vindo a aumentar a oferta de outras atividades, desig-
nadamente as culturais e as desportivas, em colaboração com a nossa 
Associação de Estudantes, que é muito ativa. Como meros exemplos, 
cito o ISCULTURAP, um evento anual de caráter cultural, e o INTER ISCA’S, 
um evento de natureza desportiva que coloca em competição os 
estudantes dos quatro Institutos Superiores de Contabilidade e 
Administração existentes no país.
Quanto à cidade do Porto, há a registar que acaba de ser eleita como 
o “Melhor Destino Europeu 2014”, galardão que recebe pela segunda 
vez, o que diz tudo. É claro que, para os mais jovens, interessará men-
cionar a “movida noturna”, sendo que esta é apenas uma das muitas 
ofertas que o turista e o visitante poderá encontrar e apreciar.

Que novidades curriculares está o ISCAP a preparar 
para o ano letivo 2014/2015? 
Estamos a preparar algumas alterações curriculares na maioria dos 
nossos cursos, embora não seja ainda seguro que as consigamos 
implementar já no próximo ano letivo. O mesmo se passa com uma 
nova licenciatura que queremos criar, a de “Criatividade e Inovação 
Empresarial”, que poderá ser o primeiro joint degree a entrar em fun-
cionamento em Portugal. De facto, trata-se de um curso organizado, 
em conjunto, por três Escolas, o ISCAP em Portugal, a Vilniaus Kolegija 
(VIKO) da Lituânia e a Estonian Entrepreneurship University of Applied 
Sciences (EUAS) da Estónia, sob a supervisão da Aalborg University 
(Dinamarca), que colabora na de� nição das metodologias de ensino e 
avaliação. Inova na existência de dois momentos de estágio em anos 
diferentes (2º e 3º ano), bem como no seu conteúdo que foi desen-
volvido com base em investigação realizada pela Aalborg University 
– Unlimited Knowledge Application Research Group e na Plataforma criativa 
por eles desenvolvida. Os alunos que pretendam a obtenção do diplo-
ma conjunto terão de fazer pelo menos 40% dos ECTS (créditos) nas 
Escolas parceiras, sendo que 10% da mobilidade académica pode ser 
virtual.

Assessoria e Tradução

Ano Lectivo 2014/ 2015
Ensino Super ior  Públ ico

Comércio Internacional

Comunicação Empresarial

Contabilidade e Administração

Gestão de Actividades Turísticas

Marketing

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

LICENCIATURAS

ANO ZERO (1 ano)

www.iscap.ipp.pt
Rua Jaime Lopes Amorim, s/n 4465-004 S. Mamede de Infesta

Tlf: 22 905 00 00 Fax: 22 902 58 99
E-mail: instituto@iscap.ipp.pt

PUB

Numa altura em que a empregabilidade é talvez a 
principal preocupação de pais e de alunos, que 
ferramentas confere o ISCAP para uma maior taxa de 
sucesso na procura de emprego?
Criámos um Gabinete – o Gabinete de Estágios e Empregabilidade – 
que procura ajudar ou orientar os nossos diplomados na procura de 
emprego. Para nós, este aspeto é fulcral. É importante que os nossos 
diplomados se consigam empregar no menor tempo possível após 
a obtenção do diploma e o façam na área do seu curso. O Gabinete 
centraliza, também, todas as ofertas de emprego que nos chegam das 
diversas empresas e entidades com quem temos protocolos, sendo 
certo que recebe e trata qualquer uma que nos chegue, mesmo vinda 
de quem connosco não tem qualquer ligação.

O Curso Superior continua a ser uma aposta vencedora 
para enfrentar o mercado de trabalho?
Sem qualquer margem para dúvidas. A quali� cação sempre foi e será 
a principal “porta” por onde entram as oportunidades de emprego. E 
estas serão tão mais aliciantes quanto maiores forem as quali� cações. 
Logo, ninguém deverá hesitar no que respeita à necessidade de procurar 
obter um diploma de nível superior. Se é certo que este cada vez garante 
menos um emprego seguro, também não é menos verdade que os 
melhor quali� cados serão aqueles que mais facilmente conseguirão 
uma colocação ou que estarão em melhores condições para gerir o 
seu próprio negócio.

ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
porquê?

TEXTO: Tiago Belim | DADOS: ERASMUS+ Educação e Formação

Quando se diz que o Ensino Superior te abre as portas do mundo, é para levares a sério e no sentido 
literal da frase. Existem cada vez mais programas de mobilidade, em função dos teus objetivos, e são 
inúmeras as mais-valias pessoais, socioculturais e académicas que podes retirar de uma experiência no 
estrangeiro. Conhece as motivações e o per� l do aluno Erasmus português, e os números da Agência 
ERASMUS+ Educação e Formação, em 26 anos de atividade.
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Porquê estudar no estrangeiro?
Estudar no estrangeiro proporciona-te um conhecimento 
e uma vivência que não é possível encontrar “cá 
dentro”, e é bem possível que seja a primeira grande 
viagem da tua vida. Vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades com pessoas de 
várias nacionalidades, adquirir novos conhecimentos 
e competências, e bene� ciar de uma experiência de 
aprendizagem completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Para ti
Cada aluno Erasmus re� ete sobre os resultados da sua 
experiência no estrangeiro. Recorremos a dados da Dados 
da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, 
que nos indicam que 96,3% dos estudantes avaliam 
como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 
pessoal da experiência Erasmus, ou seja, indicadores 
como a autonomia, a autossu� ciência, a subsistência e 
a autocon� ança.
Segue-se a dimensão sociocultural – integração, vivências, 
relações interpessoais, intercâmbio cultural e experiência 
europeia – com 95,4% de respostas positivas, e a 
dimensão académica – aprendizagem, diversidade 
curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as 
– com 78,4%.

Ao pensarem no futuro, 94% dos estudantes considera 
que o programa Erasmus terá um impacto positivo na 
sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá 
proporcionar oportunidades de trabalho noutro 
país europeu. Para além disso, 89% destes alunos 
assume maior predisposição para trabalhar num 
país estrangeiro.
E se falarmos de quem já está inserido no mercado de 
trabalho, há também uma avaliação muito positiva do 
impacto do estágio nas suas carreiras pro� ssionais. 
30,9% declaram que a experiência de estágio foi 
decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que 
teve mesmo a oportunidade de � car a trabalhar na 
instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Para os empregadores
Cada vez mais, a experiência de estudar no estrangeiro 
é vista como uma importante forma de aquisição e de 
reforço de competências técnicas, sociais e relacionais, 
que impactam também na tua autoestima e autocon-
� ança. Para as empresas, integrares um programa de 
estudos lá fora reforça a tua empregabilidade, uma vez 
que a disponibilidade que revelaste para o fazer aumenta 
os teus índices de responsabilidade social, de apren-
dizagem e de inovação.

As motivações para estudar no estrangeiro
1º: Emprego e futuro pro� ssional2º: Desenvolvimento pessoal e sociocultural3º: Conhecimentos e competências académicas
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O per� l do estudante 
Erasmus português
Áreas de estudo:
1) Ciências Sociais, Gestão e Direito
2) Engenharia, Indústria 
Transformadora e Construção
3) Saúde e Proteção Social
Duração média:
5 meses
Países:
Espanha (25% dos alunos)
Itália
Polónia
França
República Checa
Reino Unido

“Senti-me uma 

verdadeira cidadã 

europeia. Senti a 

verdadeira Europa sem 

fronteiras, e vi ‘portas a abrir’ 

a nível académico e 

pro� ssional.”
Estudante Erasmus, 

Holanda, 26 anos

“Se não é a 
melhor 

experiência da nossa vida, 

é pelo menos 

aquela que nos faz dar valor a 

todas as outras.”

Estudante Erasmus, 

Finlândia, 22 anos

“Viver 3 meses 
num novo país como 

estudante, estar por minha 

conta e perceber que o mundo 

é muito mais do que aquilo a que 

estava habituada, fez do Erasmus 

a experiência mais grati� cante 

que vivi até hoje.”
Estudante Erasmus, 

Reino Unido, 21 anos
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
Juventude em ação!

TEXTO: Tiago Belim 

É este o nome do Programa ERASMUS+ dedicado por inteiro às oportunidades que a Europa reserva para 
o teu futuro, através do voluntariado. Com o objetivo de melhorar as tuas competências, de promover a 
tua participação na vida democrática europeia e a tua inserção no mercado de trabalho, esta iniciativa 
de educação não formal pede apenas que tenhas entre os 13 e os 30 anos.

São três os tipos de ações que o Programa ERASMUS+ Juventude em Ação te permite desenvolver:

Mobilidade Individual para � ns 
de Aprendizagem 
Para atividades de aprendizagem não 
formal, em 3 tipos: Intercâmbios de Jovens, 
Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade 
de Pro� ssionais.

Cooperação para a Inovação e 
Partilha de Boas Práticas
Desenvolves parcerias estratégicas para 
iniciativas conjuntas, jovens ou de proje-
tos de cidadania, para a inovação social, 
a participação na vida democrática e o 
empreendedorismo. Subdivide-se nas 
Parcerias Estratégicas na área da Educação, 
Formação e Juventude, e na Capacitação 
no domínio da Juventude.

Apoio a Reformas Políticas 
Implementa a agenda política da União 
Europeia no domínio da Juventude. Entre 
as atividades estão encontros nacionais 
e transnacionais, seminários, debates 
e participações ativas dos jovens em 
diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para a estratégia 
europeia.

Agarra o teu Passe Jovem
Apesar de serem não formais, as competências que 
adquires no Programa Juventude em Ação são 
certi� cadas e devidamente reconhecidas pela União 
Europeia através do chamado Passe Jovem (Youthpass). 
Com este certi� cado, terás a oportunidade de descrever 
o que fizeste no teu projeto e que competências 
adquiriste, e isso dar-te-á visibilidade enquanto 
cidadão europeu ativo:

O Youthpass reforça o reconhecimento social do 
trabalho dos e para os jovens;

Torna visíveis e valida as tuas competências 
chave através de um certi� cado, e apoia a tua 
empregabilidade;

Coloca ao mesmo nível a educação formal, 
não formal e informal no campo da aquisição 
de competências.

Juventude em Ação vs. outros programas formativos
A� nal, quais são as diferenças entre a educação formal dos 
outros programas formativos no estrangeiro e a educação 
não formal certi� cada no Juventude em Ação? Esta é uma 
oportunidade para adquirires capacidades e competências 
numa dimensão europeia, de forma não formal. Signi� ca 
isto que ocorre fora do currículo educacional formal, através 
de ações de voluntariado.
Combinados, estes dois tipos de aprendizagem permitem-te 
adquirir competências essenciais e, em simultâneo, con-
tribuir para o teu desenvolvimento pessoal, integração 
social e cidadania ativa, melhorando desta forma as tuas 
perspetivas de emprego.
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 FOTO: ISCAP

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto (ISCAP) é mais que uma instituição de Ensino 
Politécnico. Para lá dos 127 anos de know-how  e 
experiência acumulados, a inovação e a busca constante 
pelas melhores soluções de ensino garantem-te que esta 
é a escolha certa nos domínios da Assessoria e Tradução, 
Comércio Internacional, Comunicação Empresarial, 
Contabilidade e Administração, Gestão das Atividades 
Turísticas e Marketing. Tudo isto numa cidade com muita 
diversão noturna e uma oferta cultural riquíssima.

Publireportagem

A referência em 
Contabilidade 
e Administração

Na opinião do responsável máximo do ISCAP, o que 
distingue a instituição relativamente às demais, nas 
áreas de Contabilidade e Administração?
O que nos distingue nestas áreas é, desde logo, a enorme experiência 
de formação que resulta dos nossos 127 anos de existência. Como se 
sabe, o ISCAP (uma das sete Escolas que integram o Politécnico do Porto) 
é o digno sucessor do antigo Instituto Comercial do Porto, criado em 
1886, e que desde sempre esteve ligado ao ensino da Contabilidade. 
Grandes nomes ligados a esta área, como Jaime Lopes Amorim, foram 
docentes desta Escola. Depois, acresce a inovação que procuramos 
imprimir a cada momento. Fomos os pioneiros na criação, em 2002, 
de duas Unidades Curriculares de Simulação Empresarial, que vieram 
permitir aos nossos alunos adquirir experiência no “fazer”, ainda 
enquanto estudantes. E tentamos estar sempre à frente, na busca por 
melhores soluções de ensino/aprendizagem.

Para além de tudo o que está relacionado com a área 
académica, que outros aliciantes (culturais, lúdicos, 
desportivos) podem os estudantes encontrar no ISCAP 
e na cidade do Porto?
No ISCAP, temos vindo a aumentar a oferta de outras atividades, desig-
nadamente as culturais e as desportivas, em colaboração com a nossa 
Associação de Estudantes, que é muito ativa. Como meros exemplos, 
cito o ISCULTURAP, um evento anual de caráter cultural, e o INTER ISCA’S, 
um evento de natureza desportiva que coloca em competição os 
estudantes dos quatro Institutos Superiores de Contabilidade e 
Administração existentes no país.
Quanto à cidade do Porto, há a registar que acaba de ser eleita como 
o “Melhor Destino Europeu 2014”, galardão que recebe pela segunda 
vez, o que diz tudo. É claro que, para os mais jovens, interessará men-
cionar a “movida noturna”, sendo que esta é apenas uma das muitas 
ofertas que o turista e o visitante poderá encontrar e apreciar.

Que novidades curriculares está o ISCAP a preparar 
para o ano letivo 2014/2015? 
Estamos a preparar algumas alterações curriculares na maioria dos 
nossos cursos, embora não seja ainda seguro que as consigamos 
implementar já no próximo ano letivo. O mesmo se passa com uma 
nova licenciatura que queremos criar, a de “Criatividade e Inovação 
Empresarial”, que poderá ser o primeiro joint degree a entrar em fun-
cionamento em Portugal. De facto, trata-se de um curso organizado, 
em conjunto, por três Escolas, o ISCAP em Portugal, a Vilniaus Kolegija 
(VIKO) da Lituânia e a Estonian Entrepreneurship University of Applied 
Sciences (EUAS) da Estónia, sob a supervisão da Aalborg University 
(Dinamarca), que colabora na de� nição das metodologias de ensino e 
avaliação. Inova na existência de dois momentos de estágio em anos 
diferentes (2º e 3º ano), bem como no seu conteúdo que foi desen-
volvido com base em investigação realizada pela Aalborg University 
– Unlimited Knowledge Application Research Group e na Plataforma criativa 
por eles desenvolvida. Os alunos que pretendam a obtenção do diplo-
ma conjunto terão de fazer pelo menos 40% dos ECTS (créditos) nas 
Escolas parceiras, sendo que 10% da mobilidade académica pode ser 
virtual.

Assessoria e Tradução

Ano Lectivo 2014/ 2015
Ensino Super ior  Públ ico

Comércio Internacional

Comunicação Empresarial

Contabilidade e Administração

Gestão de Actividades Turísticas

Marketing

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

LICENCIATURAS

ANO ZERO (1 ano)

www.iscap.ipp.pt
Rua Jaime Lopes Amorim, s/n 4465-004 S. Mamede de Infesta

Tlf: 22 905 00 00 Fax: 22 902 58 99
E-mail: instituto@iscap.ipp.pt
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Numa altura em que a empregabilidade é talvez a 
principal preocupação de pais e de alunos, que 
ferramentas confere o ISCAP para uma maior taxa de 
sucesso na procura de emprego?
Criámos um Gabinete – o Gabinete de Estágios e Empregabilidade – 
que procura ajudar ou orientar os nossos diplomados na procura de 
emprego. Para nós, este aspeto é fulcral. É importante que os nossos 
diplomados se consigam empregar no menor tempo possível após 
a obtenção do diploma e o façam na área do seu curso. O Gabinete 
centraliza, também, todas as ofertas de emprego que nos chegam das 
diversas empresas e entidades com quem temos protocolos, sendo 
certo que recebe e trata qualquer uma que nos chegue, mesmo vinda 
de quem connosco não tem qualquer ligação.

O Curso Superior continua a ser uma aposta vencedora 
para enfrentar o mercado de trabalho?
Sem qualquer margem para dúvidas. A quali� cação sempre foi e será 
a principal “porta” por onde entram as oportunidades de emprego. E 
estas serão tão mais aliciantes quanto maiores forem as quali� cações. 
Logo, ninguém deverá hesitar no que respeita à necessidade de procurar 
obter um diploma de nível superior. Se é certo que este cada vez garante 
menos um emprego seguro, também não é menos verdade que os 
melhor quali� cados serão aqueles que mais facilmente conseguirão 
uma colocação ou que estarão em melhores condições para gerir o 
seu próprio negócio.

 FOTOS: SEG

Publireportagem

SWISS EDUCATION 
GROUP
O Swiss Education Group (SEG) representa o 
maior grupo de escolas internacionais de 
Hotelaria na Suíça. O SEG recebe todos os anos 
mais de 5000 alunos de 80 nacionalidades 
diferentes, nos diversos campus das cinco 
escolas que fazem parte do grupo e que se 
encontram por todo o território suíço, 
nomeadamente:

Swiss Hotel Management School 
SHMS, em Caux e Leysin

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

Hotel Institute Montreux 
HIM, em Montreux

César Ritz Colleges Switzerland, 
em Le Bouveret, Brig e Lucerne

Culinary Arts Academy Switzerland, 
em Lucerne e Le Bouveret

Todas as escolas estão localizadas em antigos hotéis e 
dispõem das instalações e infraestruturas mais adequadas ao 
ensino teórico e prático para as diversas vertentes da área de 
Hotelaria.

em Lucerne e Le Bouveret
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
Juventude em ação!

TEXTO: Tiago Belim 

É este o nome do Programa ERASMUS+ dedicado por inteiro às oportunidades que a Europa reserva para 
o teu futuro, através do voluntariado. Com o objetivo de melhorar as tuas competências, de promover a 
tua participação na vida democrática europeia e a tua inserção no mercado de trabalho, esta iniciativa 
de educação não formal pede apenas que tenhas entre os 13 e os 30 anos.

São três os tipos de ações que o Programa ERASMUS+ Juventude em Ação te permite desenvolver:

Mobilidade Individual para � ns 
de Aprendizagem 
Para atividades de aprendizagem não 
formal, em 3 tipos: Intercâmbios de Jovens, 
Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade 
de Pro� ssionais.

Cooperação para a Inovação e 
Partilha de Boas Práticas
Desenvolves parcerias estratégicas para 
iniciativas conjuntas, jovens ou de proje-
tos de cidadania, para a inovação social, 
a participação na vida democrática e o 
empreendedorismo. Subdivide-se nas 
Parcerias Estratégicas na área da Educação, 
Formação e Juventude, e na Capacitação 
no domínio da Juventude.

Apoio a Reformas Políticas 
Implementa a agenda política da União 
Europeia no domínio da Juventude. Entre 
as atividades estão encontros nacionais 
e transnacionais, seminários, debates 
e participações ativas dos jovens em 
diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para a estratégia 
europeia.

Agarra o teu Passe Jovem
Apesar de serem não formais, as competências que 
adquires no Programa Juventude em Ação são 
certi� cadas e devidamente reconhecidas pela União 
Europeia através do chamado Passe Jovem (Youthpass). 
Com este certi� cado, terás a oportunidade de descrever 
o que fizeste no teu projeto e que competências 
adquiriste, e isso dar-te-á visibilidade enquanto 
cidadão europeu ativo:

O Youthpass reforça o reconhecimento social do 
trabalho dos e para os jovens;

Torna visíveis e valida as tuas competências 
chave através de um certi� cado, e apoia a tua 
empregabilidade;

Coloca ao mesmo nível a educação formal, 
não formal e informal no campo da aquisição 
de competências.

Juventude em Ação vs. outros programas formativos
A� nal, quais são as diferenças entre a educação formal dos 
outros programas formativos no estrangeiro e a educação 
não formal certi� cada no Juventude em Ação? Esta é uma 
oportunidade para adquirires capacidades e competências 
numa dimensão europeia, de forma não formal. Signi� ca 
isto que ocorre fora do currículo educacional formal, através 
de ações de voluntariado.
Combinados, estes dois tipos de aprendizagem permitem-te 
adquirir competências essenciais e, em simultâneo, con-
tribuir para o teu desenvolvimento pessoal, integração 
social e cidadania ativa, melhorando desta forma as tuas 
perspetivas de emprego.
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
torna-te empregável!

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação

Estudar no estrangeiro signi� ca, para além de uma oportunidade cultural fantástica, crescer em todos 
os domínios, adaptando o teu talento a contextos diferentes e aprendendo a realizar várias tarefas. Estas 
são mais-valias essenciais na economia global dos nossos dias, nas palavras da Diretora da Agência 
Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.

Hoje em dia, falar em estudar no estrangeiro signi� ca muito mais que falar em Erasmus. 
Quais os programas disponíveis para quem quer estudar lá fora?
O Programa ERASMUS+ disponibiliza, de forma integrada, oportunidades em quatro eixos de ação: 
a educação, a formação, a juventude e o desporto.

Estes eixos estão dispostos em três ações chave:

Dedicada à mobilidade de pessoas para � ns 
de aprendizagem, ou seja, para estudar, 
estagiar, fazer voluntariado, ensinar, 
fazer formação, etc., em qualquer nível de 
educação, formação ou juventude: estu-
dantes, alunos, professores, educadores, 
pro� ssionais de educação e formação, 
etc. Todas estas oportunidades estão dis-
poníveis desde janeiro de 2014.

Uma forte aposta na cooperação entre or-
ganizações e a identi� cação e exploração 
de boas práticas, ou seja, a criação de par-
cerias estratégicas que estabelece pontes 
entre os diversos setores da educação, da 
formação, da juventude e do desporto, 
e que envolvam uma diversidade muito 
alargada de organizações.
Para além disso, esta ação incentiva a 
criação de alianças que promovam a 
excelência do conhecimento e que pro-
duzam mecanismos que desenvolvam 
nas pessoas competências de alto nível, 
procurando dar resposta às necessidades 
do mercado de trabalho de uma econo-
mia competitiva e que atua a nível global.

Aposta na reforma das políticas que 
abranjam qualquer tipo de atividade cujo 
objetivo seja apoiar e facilitar a modern-
ização dos sistemas de educação, for-
mação e juventude. É transversal a todas 
as ações chave uma atuação tanto no 
espaço da União Europeia como em vários 
países no mundo, ou seja, a mobilidade e 
a cooperação é ao mesmo tempo europeia 
e mundial.

Que papel pode esta experiência ter na preparação dos nossos jovens para enfrentar os desa� os do futuro?
As organizações da economia global são dinâmicas, criam empregos competitivos e exigem competências transferíveis. Ao operarem 
num mercado global, as organizações sobrevivem adaptando-se às exigências, respondendo às necessidades e antecipando tendências. 
Esta estrutura laboral da organização investe fortemente no recrutamento de pessoas que tenham competências transferíveis.
Ter competências transferíveis signi� ca que a pessoa é capaz de mobilizar os seus talentos para fazer face a situações e para realizar tarefas 
distintas, para atuar em localizações geográ� cas distantes e noutras culturas. A competitividade e a cooperação nascem precisamente 
desta capacidade de mobilizar os recursos existentes em situações diversas e retirar o máximo proveito. 

Esta forma de atuar da economia global é o principal desa� o dos jovens. E face a esta economia global, os jovens, ao procurarem emprego 
devem reunir os requisitos que os tornem empregáveis. É na mobilidade internacional que os jovens encontrarão uma excelente 
oportunidade para de adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os requisitos de empregabilidade.
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Assessoria e Tradução

Ano Lectivo 2014/ 2015
Ensino Super ior  Públ ico

Comércio Internacional

Comunicação Empresarial

Contabilidade e Administração

Gestão de Actividades Turísticas

Marketing

(3 anos)
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(3 anos)

(3 anos)

LICENCIATURAS

ANO ZERO (1 ano)

www.iscap.ipp.pt
Rua Jaime Lopes Amorim, s/n 4465-004 S. Mamede de Infesta

Tlf: 22 905 00 00 Fax: 22 902 58 99
E-mail: instituto@iscap.ipp.pt
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Numa altura em que a empregabilidade é talvez a 
principal preocupação de pais e de alunos, que 
ferramentas confere o ISCAP para uma maior taxa de 
sucesso na procura de emprego?
Criámos um Gabinete – o Gabinete de Estágios e Empregabilidade – 
que procura ajudar ou orientar os nossos diplomados na procura de 
emprego. Para nós, este aspeto é fulcral. É importante que os nossos 
diplomados se consigam empregar no menor tempo possível após 
a obtenção do diploma e o façam na área do seu curso. O Gabinete 
centraliza, também, todas as ofertas de emprego que nos chegam das 
diversas empresas e entidades com quem temos protocolos, sendo 
certo que recebe e trata qualquer uma que nos chegue, mesmo vinda 
de quem connosco não tem qualquer ligação.

O Curso Superior continua a ser uma aposta vencedora 
para enfrentar o mercado de trabalho?
Sem qualquer margem para dúvidas. A quali� cação sempre foi e será 
a principal “porta” por onde entram as oportunidades de emprego. E 
estas serão tão mais aliciantes quanto maiores forem as quali� cações. 
Logo, ninguém deverá hesitar no que respeita à necessidade de procurar 
obter um diploma de nível superior. Se é certo que este cada vez garante 
menos um emprego seguro, também não é menos verdade que os 
melhor quali� cados serão aqueles que mais facilmente conseguirão 
uma colocação ou que estarão em melhores condições para gerir o 
seu próprio negócio.

 FOTOS: SEG

Publireportagem

SWISS EDUCATION 
GROUP
O Swiss Education Group (SEG) representa o 
maior grupo de escolas internacionais de 
Hotelaria na Suíça. O SEG recebe todos os anos 
mais de 5000 alunos de 80 nacionalidades 
diferentes, nos diversos campus das cinco 
escolas que fazem parte do grupo e que se 
encontram por todo o território suíço, 
nomeadamente:

Swiss Hotel Management School 
SHMS, em Caux e Leysin

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

Hotel Institute Montreux 
HIM, em Montreux

César Ritz Colleges Switzerland, 
em Le Bouveret, Brig e Lucerne

Culinary Arts Academy Switzerland, 
em Lucerne e Le Bouveret

Todas as escolas estão localizadas em antigos hotéis e 
dispõem das instalações e infraestruturas mais adequadas ao 
ensino teórico e prático para as diversas vertentes da área de 
Hotelaria.

em Lucerne e Le Bouveret

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

VANTAGENS EM ESTUDAR NO 
SWISS EDUCATION GROUP (SEG):

Maior grupo de escolas de Gestão Hoteleira em Inglês, com 
localização na Suíça, o que lhe confere o reconhecimento dos 
padrões de excelência e qualidade patentes no ensino suíço;

A Suíça é considerado o país com maior tradição na área da 
hotelaria, oferecendo aos alunos que obtêm os diplomas 
uma maior valorização e reconhecimento a nível internacional;

O SEG é constituído por 5escolas autónomas, num total de 
9 edifícios escolares em 7 locais diferentes, o que permite aos 
estudantes uma grande variedade de opções;
Todos os Campus estão situados em hotéis convertidos em 
escolas, onde os clientes são os próprios alunos;

Mais de 60 empresas de todo o Mundo vêm recrutar ao 
Swiss Education Group, dando aos alunos as maiores 
oportunidades de uma carreira internacional.

OPEN HOUSE
O SEG dá aos estudantes interessados, a 
possibilidade de visitarem as escolas do 
grupo, de� nindo para tal um conjunto 
de dias durante os quais os alunos podem 
� car a conhecer a vida académica no 
Campus, assegurando o alojamento e 
alimentação, � cando a cargo dos 
visitantes apenas a deslocação.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
_Idade mínima – 18 anos;
_Curso secundário completo ou frequência 
de curso superior;
_Bom nível de Inglês;
_Estudantes que tenham completado 
um curso superior noutras áreas podem fazer 
um período de 5 meses que lhes dá acesso a um 
diploma Pós-Graduação. O mesmo se aplica 
a quem possua 3 anos de experiência em 
funções de che� a.

ESTÁGIOS
Os estágios em hotéis, restaurantes e 
outros locais são parte integrante do 
curso e são tratados e acompanhados 
pelo departamento de colocações do 
SEG.

O serviço de colocação em estágios do 
SEG dispõe de mais lugares do que o 
número de estudantes que recorrem 
aos serviços.

Não se pagam taxas escolares durante 
o estágio. Os estudantes recebem um 
salário mensal bruto nunca inferior ao 
salário mínimo da Suiça.

AQUI, TENS ACESSO 
AO MERCADO DE TRABALHO
Duas vezes por ano, as grandes cadeias de hotelaria 
deslocam-se à Suíça para entrevistar e recrutar os 
alunos que terminaram um curso numa das escolas 
do SEG. O International Recruitment  Forum (IRF) 
conta com a presença de mais de 50 das principais 
cadeias hoteleiras do mundo.

A maioria dos antigos alunos 
do SEG está atualmente a 
desenvolver a sua carreira 
pro� ssional nos melhores e 
mais prestigiados hotéis do 
Mundo!
Do que é que estás à espera?

DIPLOMAS:
Cada aluno pode planear o seu curso de acordo com 
os seus objetivos. A escola analisa cada caso indi-
vidualmente, permitindo aos estudantes que já tenham 
frequentado, na totalidade ou em parte, cursos de hotelaria, 
ou que tenham experiência prática comprovada neste 
ramo, o acesso imediato a um nível mais avançado.
Consoante os seus objetivos é aconselhada ao estudante 
a inscrição em determinada escola do SEG.

Os diplomas são obtidos em conjunto com universidades 
do Reino Unido ou dos Estados Unidos, o que confere um 
reconhecimento e uma aceitação de carácter universal.
Os estudantes podem obter licenciaturas em diversas 
vertentes da área de Gestão: Hoteleira, de Eventos, de 
Spas, de Hotel Design, e ainda de Turismo ou Artes 
Culinárias. Para além disso, têm também a possibilidade 
de frequentar um MBA (Master of Business Administration).
Os estudantes com licenciatura noutra área podem 
optar por uma pós-graduação que lhes permite, ao � m 
de um ano, alcançar um diploma em Gestão Hoteleira.

Existem outras situações de acesso possível que terão de 
ser analisadas individualmente.

Para além das opções de mestrado, existe ainda a opção 
de realização de um MIB – Master in International Business 
- especialmente criado e idealizado para as necessidades 
da Indústria Hoteleira.

Para uma informação mais completa sobre todas as ofer-
tas referentes aos cursos e às escolas do Swiss Education 
Group (SEG), acede através do site: 

www.swisseducation.com

Avenida dos Estados Unidos da América,
100 - 13º fte. 1700-179 Lisboa
Tel: 218 132 535 | Fax: 218 154 688
e-mail: multiway@multiway.org
www.multiway.org

Para mais informações contacta:
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
torna-te empregável!

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação

Estudar no estrangeiro signi� ca, para além de uma oportunidade cultural fantástica, crescer em todos 
os domínios, adaptando o teu talento a contextos diferentes e aprendendo a realizar várias tarefas. Estas 
são mais-valias essenciais na economia global dos nossos dias, nas palavras da Diretora da Agência 
Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.

Hoje em dia, falar em estudar no estrangeiro signi� ca muito mais que falar em Erasmus. 
Quais os programas disponíveis para quem quer estudar lá fora?
O Programa ERASMUS+ disponibiliza, de forma integrada, oportunidades em quatro eixos de ação: 
a educação, a formação, a juventude e o desporto.

Estes eixos estão dispostos em três ações chave:

Dedicada à mobilidade de pessoas para � ns 
de aprendizagem, ou seja, para estudar, 
estagiar, fazer voluntariado, ensinar, 
fazer formação, etc., em qualquer nível de 
educação, formação ou juventude: estu-
dantes, alunos, professores, educadores, 
pro� ssionais de educação e formação, 
etc. Todas estas oportunidades estão dis-
poníveis desde janeiro de 2014.

Uma forte aposta na cooperação entre or-
ganizações e a identi� cação e exploração 
de boas práticas, ou seja, a criação de par-
cerias estratégicas que estabelece pontes 
entre os diversos setores da educação, da 
formação, da juventude e do desporto, 
e que envolvam uma diversidade muito 
alargada de organizações.
Para além disso, esta ação incentiva a 
criação de alianças que promovam a 
excelência do conhecimento e que pro-
duzam mecanismos que desenvolvam 
nas pessoas competências de alto nível, 
procurando dar resposta às necessidades 
do mercado de trabalho de uma econo-
mia competitiva e que atua a nível global.

Aposta na reforma das políticas que 
abranjam qualquer tipo de atividade cujo 
objetivo seja apoiar e facilitar a modern-
ização dos sistemas de educação, for-
mação e juventude. É transversal a todas 
as ações chave uma atuação tanto no 
espaço da União Europeia como em vários 
países no mundo, ou seja, a mobilidade e 
a cooperação é ao mesmo tempo europeia 
e mundial.

Que papel pode esta experiência ter na preparação dos nossos jovens para enfrentar os desa� os do futuro?
As organizações da economia global são dinâmicas, criam empregos competitivos e exigem competências transferíveis. Ao operarem 
num mercado global, as organizações sobrevivem adaptando-se às exigências, respondendo às necessidades e antecipando tendências. 
Esta estrutura laboral da organização investe fortemente no recrutamento de pessoas que tenham competências transferíveis.
Ter competências transferíveis signi� ca que a pessoa é capaz de mobilizar os seus talentos para fazer face a situações e para realizar tarefas 
distintas, para atuar em localizações geográ� cas distantes e noutras culturas. A competitividade e a cooperação nascem precisamente 
desta capacidade de mobilizar os recursos existentes em situações diversas e retirar o máximo proveito. 

Esta forma de atuar da economia global é o principal desa� o dos jovens. E face a esta economia global, os jovens, ao procurarem emprego 
devem reunir os requisitos que os tornem empregáveis. É na mobilidade internacional que os jovens encontrarão uma excelente 
oportunidade para de adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os requisitos de empregabilidade.
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• Ampla escolha de excitantes carreiras internacionais em Hotéis, Restaurantes, Viagens e Turismo,
Health Clubs & Spas, Resorts de Golf, Consultoria, etc;
• Comunidade estudantil internacional com mais de 50 Nacionalidades;
• Opções de Transferência para os Campus de Espanha, Suiça e China;
• Média de 3 oportunidades de Estágio por estudante;
• Top 10 das maiores e mais importantes empresas Mundiais vêm recrutar à Les Roches Marbella;
• 85% dos nossos estudantes são contratados ao concluir do curso.

• Barchelor Program in Business Administration (BBA) - Hospitality  (3,5 anos)
• Post-Graduate Diploma in Hospitality Management  (1 ano)

• Events Management  (3,5 anos)
• Resort Management  (3,5 anos)
• Entrepreneurship & SME Management  (3,5 anos)
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 FOTOS: SEG

Publireportagem

SWISS EDUCATION 
GROUP
O Swiss Education Group (SEG) representa o 
maior grupo de escolas internacionais de 
Hotelaria na Suíça. O SEG recebe todos os anos 
mais de 5000 alunos de 80 nacionalidades 
diferentes, nos diversos campus das cinco 
escolas que fazem parte do grupo e que se 
encontram por todo o território suíço, 
nomeadamente:

Swiss Hotel Management School 
SHMS, em Caux e Leysin

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

Hotel Institute Montreux 
HIM, em Montreux

César Ritz Colleges Switzerland, 
em Le Bouveret, Brig e Lucerne

Culinary Arts Academy Switzerland, 
em Lucerne e Le Bouveret

Todas as escolas estão localizadas em antigos hotéis e 
dispõem das instalações e infraestruturas mais adequadas ao 
ensino teórico e prático para as diversas vertentes da área de 
Hotelaria.

em Lucerne e Le Bouveret

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

VANTAGENS EM ESTUDAR NO 
SWISS EDUCATION GROUP (SEG):

Maior grupo de escolas de Gestão Hoteleira em Inglês, com 
localização na Suíça, o que lhe confere o reconhecimento dos 
padrões de excelência e qualidade patentes no ensino suíço;

A Suíça é considerado o país com maior tradição na área da 
hotelaria, oferecendo aos alunos que obtêm os diplomas 
uma maior valorização e reconhecimento a nível internacional;

O SEG é constituído por 5escolas autónomas, num total de 
9 edifícios escolares em 7 locais diferentes, o que permite aos 
estudantes uma grande variedade de opções;
Todos os Campus estão situados em hotéis convertidos em 
escolas, onde os clientes são os próprios alunos;

Mais de 60 empresas de todo o Mundo vêm recrutar ao 
Swiss Education Group, dando aos alunos as maiores 
oportunidades de uma carreira internacional.

OPEN HOUSE
O SEG dá aos estudantes interessados, a 
possibilidade de visitarem as escolas do 
grupo, de� nindo para tal um conjunto 
de dias durante os quais os alunos podem 
� car a conhecer a vida académica no 
Campus, assegurando o alojamento e 
alimentação, � cando a cargo dos 
visitantes apenas a deslocação.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
_Idade mínima – 18 anos;
_Curso secundário completo ou frequência 
de curso superior;
_Bom nível de Inglês;
_Estudantes que tenham completado 
um curso superior noutras áreas podem fazer 
um período de 5 meses que lhes dá acesso a um 
diploma Pós-Graduação. O mesmo se aplica 
a quem possua 3 anos de experiência em 
funções de che� a.

ESTÁGIOS
Os estágios em hotéis, restaurantes e 
outros locais são parte integrante do 
curso e são tratados e acompanhados 
pelo departamento de colocações do 
SEG.

O serviço de colocação em estágios do 
SEG dispõe de mais lugares do que o 
número de estudantes que recorrem 
aos serviços.

Não se pagam taxas escolares durante 
o estágio. Os estudantes recebem um 
salário mensal bruto nunca inferior ao 
salário mínimo da Suiça.

AQUI, TENS ACESSO 
AO MERCADO DE TRABALHO
Duas vezes por ano, as grandes cadeias de hotelaria 
deslocam-se à Suíça para entrevistar e recrutar os 
alunos que terminaram um curso numa das escolas 
do SEG. O International Recruitment  Forum (IRF) 
conta com a presença de mais de 50 das principais 
cadeias hoteleiras do mundo.

A maioria dos antigos alunos 
do SEG está atualmente a 
desenvolver a sua carreira 
pro� ssional nos melhores e 
mais prestigiados hotéis do 
Mundo!
Do que é que estás à espera?

DIPLOMAS:
Cada aluno pode planear o seu curso de acordo com 
os seus objetivos. A escola analisa cada caso indi-
vidualmente, permitindo aos estudantes que já tenham 
frequentado, na totalidade ou em parte, cursos de hotelaria, 
ou que tenham experiência prática comprovada neste 
ramo, o acesso imediato a um nível mais avançado.
Consoante os seus objetivos é aconselhada ao estudante 
a inscrição em determinada escola do SEG.

Os diplomas são obtidos em conjunto com universidades 
do Reino Unido ou dos Estados Unidos, o que confere um 
reconhecimento e uma aceitação de carácter universal.
Os estudantes podem obter licenciaturas em diversas 
vertentes da área de Gestão: Hoteleira, de Eventos, de 
Spas, de Hotel Design, e ainda de Turismo ou Artes 
Culinárias. Para além disso, têm também a possibilidade 
de frequentar um MBA (Master of Business Administration).
Os estudantes com licenciatura noutra área podem 
optar por uma pós-graduação que lhes permite, ao � m 
de um ano, alcançar um diploma em Gestão Hoteleira.

Existem outras situações de acesso possível que terão de 
ser analisadas individualmente.

Para além das opções de mestrado, existe ainda a opção 
de realização de um MIB – Master in International Business 
- especialmente criado e idealizado para as necessidades 
da Indústria Hoteleira.

Para uma informação mais completa sobre todas as ofer-
tas referentes aos cursos e às escolas do Swiss Education 
Group (SEG), acede através do site: 

www.swisseducation.com

Avenida dos Estados Unidos da América,
100 - 13º fte. 1700-179 Lisboa
Tel: 218 132 535 | Fax: 218 154 688
e-mail: multiway@multiway.org
www.multiway.org

Para mais informações contacta:
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Gere a tua
carreira
Prepara-te para o sucesso

TEXTO: Tiago Belim 

Há muito tempo que ser Doutor deixou de ser essencial para de� nir o teu percurso pro� ssional. O que 
interessa mesmo é começares desde já a gerir a tua carreira que, como vais perceber, não se limita ao 
teu “eu” pro� ssional. Procurar os serviços de Orientação Vocacional da tua escola é o melhor começo, e 
foi por isso que procurámos a especialista Liliana Faria, da Universidade Europeia, para te ajudar a entrar 
nos eixos do sucesso.

És homem e gostavas de ser educador de infância? És mulher e achas 
que a tua pro� ssão passa pela área de  informática? Então liberta-te 
dos estereótipos de género que fazem parte do século passado e 
procura os serviços de Orientação Vocacional da tua escola.
Não, não queremos que � ques dependente de um psicólogo. Aliás, a 
ideia é precisamente a contrária: dotar-te de competências para lidares 
com todos os desa� os que vais enfrentar. E quais são? Antes de tudo, 
conheceres-te bem a ti próprio, e depois teres capacidade de decisão, 
porque, como te diz a psicóloga Liliana Faria, “todos os dias tens de 
tomar decisões de carreira. Hoje escolhes o curso, amanhã tens de 
escolher as disciplinas, depois um estágio, e por aí adiante”.

Ainda não sei o que quero ser... ou fazer?
Em primeiro lugar há que desmisti� car a noção de não saberes o que 
queres “ser”. A escolha de um curso não é irreversível, nem ele te vai 
dizer quem vais ser! Depois há também muitas vezes a confusão entre 
formação e pro� ssão… O tempo de tirar engenharia signi� car auto-
maticamente ser-se engenheiro já lá vai, e o processo de Bolonha só 
veio reforçar isso mesmo. Um curso dota-te de um conjunto de 
competências transversais, que depois podes reforçar através de uma 
especialização, ou mesmo com uma formação que à partida pouco 
tenha a ver com ele.

Por isso podes aliviar a camada de stress em cima de ti e começar a 
delinear com tranquilidade o teu futuro. Algo fundamental para ti é 
que, de alguma forma – nem que seja ajudando os teus pais nas tarefas 
domésticas – vás tomando contacto com o mundo pro� ssional e te vás 
descobrindo nas tuas preferências e capacidades, para que na altura 
de entrares para a universidade e, mais tarde, para o mercado de tra-
balho, não sofras um choque tão grande que não te sintas preparado 
para ele.

Vocação ou empregabilidade?
Mas afinal, qual é a “escolha acertada” entre aquilo que são os teus 
interesses e competências e as áreas que à partida garantem melhor 
empregabilidade? José Morgado, Docente do Departamento de Psicologia 
da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, defende que 
“cada um de nós deve poder escrever, tanto quanto as circunstâncias 
o permitirem, a sua narrativa e cumprir o seu sonho”. Por outro 
lado, a vida também nos ensina que é preciso estar atento aos contex-
tos e às condições, sobretudo com a rapidez com que a vida se desen-
volve e com a mudança rápida do mercado de trabalho. Assim, este 
pro� ssional aconselha-te a fazer uma escolha “assente na motivação 
ou no projeto de vida que gostavas de construir e, então, infor-
mares-te sobre as opções, escolas e respetivos níveis de qualidade 
a que podes aceder para te quali� cares.”

Todos os dias 
tomas decisões 
de carreira: hoje 
escolhes o curso,

amanhã as 
disciplinas, depois um 

estágio, e por aí
 adiante.

Formação VS Pro� ssão

VOCAÇÃO

EMPREGABILIDADE
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
torna-te empregável!

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação

Estudar no estrangeiro signi� ca, para além de uma oportunidade cultural fantástica, crescer em todos 
os domínios, adaptando o teu talento a contextos diferentes e aprendendo a realizar várias tarefas. Estas 
são mais-valias essenciais na economia global dos nossos dias, nas palavras da Diretora da Agência 
Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.

Hoje em dia, falar em estudar no estrangeiro signi� ca muito mais que falar em Erasmus. 
Quais os programas disponíveis para quem quer estudar lá fora?
O Programa ERASMUS+ disponibiliza, de forma integrada, oportunidades em quatro eixos de ação: 
a educação, a formação, a juventude e o desporto.

Estes eixos estão dispostos em três ações chave:

Dedicada à mobilidade de pessoas para � ns 
de aprendizagem, ou seja, para estudar, 
estagiar, fazer voluntariado, ensinar, 
fazer formação, etc., em qualquer nível de 
educação, formação ou juventude: estu-
dantes, alunos, professores, educadores, 
pro� ssionais de educação e formação, 
etc. Todas estas oportunidades estão dis-
poníveis desde janeiro de 2014.

Uma forte aposta na cooperação entre or-
ganizações e a identi� cação e exploração 
de boas práticas, ou seja, a criação de par-
cerias estratégicas que estabelece pontes 
entre os diversos setores da educação, da 
formação, da juventude e do desporto, 
e que envolvam uma diversidade muito 
alargada de organizações.
Para além disso, esta ação incentiva a 
criação de alianças que promovam a 
excelência do conhecimento e que pro-
duzam mecanismos que desenvolvam 
nas pessoas competências de alto nível, 
procurando dar resposta às necessidades 
do mercado de trabalho de uma econo-
mia competitiva e que atua a nível global.

Aposta na reforma das políticas que 
abranjam qualquer tipo de atividade cujo 
objetivo seja apoiar e facilitar a modern-
ização dos sistemas de educação, for-
mação e juventude. É transversal a todas 
as ações chave uma atuação tanto no 
espaço da União Europeia como em vários 
países no mundo, ou seja, a mobilidade e 
a cooperação é ao mesmo tempo europeia 
e mundial.

Que papel pode esta experiência ter na preparação dos nossos jovens para enfrentar os desa� os do futuro?
As organizações da economia global são dinâmicas, criam empregos competitivos e exigem competências transferíveis. Ao operarem 
num mercado global, as organizações sobrevivem adaptando-se às exigências, respondendo às necessidades e antecipando tendências. 
Esta estrutura laboral da organização investe fortemente no recrutamento de pessoas que tenham competências transferíveis.
Ter competências transferíveis signi� ca que a pessoa é capaz de mobilizar os seus talentos para fazer face a situações e para realizar tarefas 
distintas, para atuar em localizações geográ� cas distantes e noutras culturas. A competitividade e a cooperação nascem precisamente 
desta capacidade de mobilizar os recursos existentes em situações diversas e retirar o máximo proveito. 

Esta forma de atuar da economia global é o principal desa� o dos jovens. E face a esta economia global, os jovens, ao procurarem emprego 
devem reunir os requisitos que os tornem empregáveis. É na mobilidade internacional que os jovens encontrarão uma excelente 
oportunidade para de adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os requisitos de empregabilidade.
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• Ampla escolha de excitantes carreiras internacionais em Hotéis, Restaurantes, Viagens e Turismo,
Health Clubs & Spas, Resorts de Golf, Consultoria, etc;
• Comunidade estudantil internacional com mais de 50 Nacionalidades;
• Opções de Transferência para os Campus de Espanha, Suiça e China;
• Média de 3 oportunidades de Estágio por estudante;
• Top 10 das maiores e mais importantes empresas Mundiais vêm recrutar à Les Roches Marbella;
• 85% dos nossos estudantes são contratados ao concluir do curso.

• Barchelor Program in Business Administration (BBA) - Hospitality  (3,5 anos)
• Post-Graduate Diploma in Hospitality Management  (1 ano)

• Events Management  (3,5 anos)
• Resort Management  (3,5 anos)
• Entrepreneurship & SME Management  (3,5 anos)
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Quais as principais competências que 
os jovens precisam de ter para que a 
sua passagem pelo ensino internacional 
seja um sucesso?
Podemos agrupar as competências em três 
grandes grupos: as chamadas soft skills, as 
general hard skills e as speci� c hard skills. 
Os jovens que estudam ou estagiam em 
mobilidade internacional adquirem, desen-
volvem e melhoram as suas competências 
em todos estes grupos.

As competências relacionadas com a capaci-
dade individual e que não são especí� cas 
de um emprego ou de uma pro� ssão (soft 
skills) são amplamente desenvolvidas, no-
meadamente o autocontrolo e a resistência 
ao stress, a autocon� ança, a � exibilidade, a 
criatividade, o relacionamento interpessoal, 
a cooperação, a capacidade de resolução 
de problemas, a autonomia, a iniciativa, 
etc. Todas estas competências, por serem 
genéricas, são facilmente transferíveis de 
tarefa para tarefa, de emprego para emprego, 
contribuindo fortemente para a empregabi-
lidade e para o desenvolvimento pessoal e 
pro� ssional dos jovens.

As competências especí� cas que podem 
ser aplicadas de forma e� caz em quase todos os 
empregos, na maioria de empresas e até na 
vida pessoal (general hard skills) são também 
potenciadoras da empregabilidade, na medi-
da em que fomentam a comunicação em 
línguas estrangeiras, os conhecimentos da 
legislação laboral de outros países, as com-
petências em tecnologias de informação 
e comunicação, as e-competências, etc. 
Este know-how abre as portas para setores 
mais especí� cos do que as competências 
individuais, e promove o desenvolvimento 
pro� ssional e pessoal em áreas onde com-
petências de alto nível são necessárias.

Todo este leque de competências bene� cia 
e potencia-se com a mobilidade internacional. 
Ter competências adquiridas em ambiente 
internacional signi� ca que o jovem é ca-
paz de mobilizar os seus talentos para faz-
er face a situações diferentes, para realizar 
tarefas distintas, para atuar em localizações 
geográ� cas distantes e noutras culturas.

Há alguns dados estatísticos curiosos/importantes 
relacionados com os estudos no estrangeiro que 
queiram partilhar com a comunidade estudantil?

A PROALV (atual ERASMUS+ Educação e Formação) apresentou 
em 2013 duas publicações, “Mobilidade, Projetos e Cooperação 
– os bons exemplos do PALV (Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida)” e “Pessoas com necessidades educativas 
especiais: projetos e mobilidades no PALV”. A primeira evidencia 
que a mobilidade é um fator diferenciador na educação e na 
formação das pessoas, já que gera um impacto na sua vida pessoal 
e pro� ssional. E esse impacto é uma experiência concreta do 
mundo global, onde a cooperação é necessária, o respeito pelas 
diferenças é uma exigência e assumir a diversidade é um fator 
de competitividade. Ao selecionar alguns bons exemplos do 
PALV, esta publicação pretende evidenciar os casos concretos 
onde a mobilidade e os projetos � zeram a diferença e onde a 
cooperação criou oportunidades.

A segunda publicação identi� ca que, entre 2007 e 2013, foram 
concretizadas cerca de 150 iniciativas, visando pessoas com ne-
cessidades educativas especiais, em mobilidades e a projetos 
internacionais. Estes exemplos mostram que é possível otimizar 
os recursos e os instrumentos � nanceiros da União Europeia em 
prol da acessibilidade, da não discriminação e da participação 
inclusiva de pessoas com necessidades educativas especiais na 
aprendizagem ao longo da vida.Os jovens que 

estudam ou 
estagiam em 

mobilidade internacional 

adquirem, desenvolvem 

e melhoram as suas 

competências.

As competências adquiridas:



International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

VANTAGENS EM ESTUDAR NO 
SWISS EDUCATION GROUP (SEG):

Maior grupo de escolas de Gestão Hoteleira em Inglês, com 
localização na Suíça, o que lhe confere o reconhecimento dos 
padrões de excelência e qualidade patentes no ensino suíço;

A Suíça é considerado o país com maior tradição na área da 
hotelaria, oferecendo aos alunos que obtêm os diplomas 
uma maior valorização e reconhecimento a nível internacional;

O SEG é constituído por 5escolas autónomas, num total de 
9 edifícios escolares em 7 locais diferentes, o que permite aos 
estudantes uma grande variedade de opções;
Todos os Campus estão situados em hotéis convertidos em 
escolas, onde os clientes são os próprios alunos;

Mais de 60 empresas de todo o Mundo vêm recrutar ao 
Swiss Education Group, dando aos alunos as maiores 
oportunidades de uma carreira internacional.

OPEN HOUSE
O SEG dá aos estudantes interessados, a 
possibilidade de visitarem as escolas do 
grupo, de� nindo para tal um conjunto 
de dias durante os quais os alunos podem 
� car a conhecer a vida académica no 
Campus, assegurando o alojamento e 
alimentação, � cando a cargo dos 
visitantes apenas a deslocação.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
_Idade mínima – 18 anos;
_Curso secundário completo ou frequência 
de curso superior;
_Bom nível de Inglês;
_Estudantes que tenham completado 
um curso superior noutras áreas podem fazer 
um período de 5 meses que lhes dá acesso a um 
diploma Pós-Graduação. O mesmo se aplica 
a quem possua 3 anos de experiência em 
funções de che� a.

ESTÁGIOS
Os estágios em hotéis, restaurantes e 
outros locais são parte integrante do 
curso e são tratados e acompanhados 
pelo departamento de colocações do 
SEG.

O serviço de colocação em estágios do 
SEG dispõe de mais lugares do que o 
número de estudantes que recorrem 
aos serviços.

Não se pagam taxas escolares durante 
o estágio. Os estudantes recebem um 
salário mensal bruto nunca inferior ao 
salário mínimo da Suiça.

AQUI, TENS ACESSO 
AO MERCADO DE TRABALHO
Duas vezes por ano, as grandes cadeias de hotelaria 
deslocam-se à Suíça para entrevistar e recrutar os 
alunos que terminaram um curso numa das escolas 
do SEG. O International Recruitment  Forum (IRF) 
conta com a presença de mais de 50 das principais 
cadeias hoteleiras do mundo.

A maioria dos antigos alunos 
do SEG está atualmente a 
desenvolver a sua carreira 
pro� ssional nos melhores e 
mais prestigiados hotéis do 
Mundo!
Do que é que estás à espera?

DIPLOMAS:
Cada aluno pode planear o seu curso de acordo com 
os seus objetivos. A escola analisa cada caso indi-
vidualmente, permitindo aos estudantes que já tenham 
frequentado, na totalidade ou em parte, cursos de hotelaria, 
ou que tenham experiência prática comprovada neste 
ramo, o acesso imediato a um nível mais avançado.
Consoante os seus objetivos é aconselhada ao estudante 
a inscrição em determinada escola do SEG.

Os diplomas são obtidos em conjunto com universidades 
do Reino Unido ou dos Estados Unidos, o que confere um 
reconhecimento e uma aceitação de carácter universal.
Os estudantes podem obter licenciaturas em diversas 
vertentes da área de Gestão: Hoteleira, de Eventos, de 
Spas, de Hotel Design, e ainda de Turismo ou Artes 
Culinárias. Para além disso, têm também a possibilidade 
de frequentar um MBA (Master of Business Administration).
Os estudantes com licenciatura noutra área podem 
optar por uma pós-graduação que lhes permite, ao � m 
de um ano, alcançar um diploma em Gestão Hoteleira.

Existem outras situações de acesso possível que terão de 
ser analisadas individualmente.

Para além das opções de mestrado, existe ainda a opção 
de realização de um MIB – Master in International Business 
- especialmente criado e idealizado para as necessidades 
da Indústria Hoteleira.

Para uma informação mais completa sobre todas as ofer-
tas referentes aos cursos e às escolas do Swiss Education 
Group (SEG), acede através do site: 

www.swisseducation.com

Avenida dos Estados Unidos da América,
100 - 13º fte. 1700-179 Lisboa
Tel: 218 132 535 | Fax: 218 154 688
e-mail: multiway@multiway.org
www.multiway.org

Para mais informações contacta:
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Gere a tua
carreira
Prepara-te para o sucesso

TEXTO: Tiago Belim 

Há muito tempo que ser Doutor deixou de ser essencial para de� nir o teu percurso pro� ssional. O que 
interessa mesmo é começares desde já a gerir a tua carreira que, como vais perceber, não se limita ao 
teu “eu” pro� ssional. Procurar os serviços de Orientação Vocacional da tua escola é o melhor começo, e 
foi por isso que procurámos a especialista Liliana Faria, da Universidade Europeia, para te ajudar a entrar 
nos eixos do sucesso.

És homem e gostavas de ser educador de infância? És mulher e achas 
que a tua pro� ssão passa pela área de  informática? Então liberta-te 
dos estereótipos de género que fazem parte do século passado e 
procura os serviços de Orientação Vocacional da tua escola.
Não, não queremos que � ques dependente de um psicólogo. Aliás, a 
ideia é precisamente a contrária: dotar-te de competências para lidares 
com todos os desa� os que vais enfrentar. E quais são? Antes de tudo, 
conheceres-te bem a ti próprio, e depois teres capacidade de decisão, 
porque, como te diz a psicóloga Liliana Faria, “todos os dias tens de 
tomar decisões de carreira. Hoje escolhes o curso, amanhã tens de 
escolher as disciplinas, depois um estágio, e por aí adiante”.

Ainda não sei o que quero ser... ou fazer?
Em primeiro lugar há que desmisti� car a noção de não saberes o que 
queres “ser”. A escolha de um curso não é irreversível, nem ele te vai 
dizer quem vais ser! Depois há também muitas vezes a confusão entre 
formação e pro� ssão… O tempo de tirar engenharia signi� car auto-
maticamente ser-se engenheiro já lá vai, e o processo de Bolonha só 
veio reforçar isso mesmo. Um curso dota-te de um conjunto de 
competências transversais, que depois podes reforçar através de uma 
especialização, ou mesmo com uma formação que à partida pouco 
tenha a ver com ele.

Por isso podes aliviar a camada de stress em cima de ti e começar a 
delinear com tranquilidade o teu futuro. Algo fundamental para ti é 
que, de alguma forma – nem que seja ajudando os teus pais nas tarefas 
domésticas – vás tomando contacto com o mundo pro� ssional e te vás 
descobrindo nas tuas preferências e capacidades, para que na altura 
de entrares para a universidade e, mais tarde, para o mercado de tra-
balho, não sofras um choque tão grande que não te sintas preparado 
para ele.

Vocação ou empregabilidade?
Mas afinal, qual é a “escolha acertada” entre aquilo que são os teus 
interesses e competências e as áreas que à partida garantem melhor 
empregabilidade? José Morgado, Docente do Departamento de Psicologia 
da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, defende que 
“cada um de nós deve poder escrever, tanto quanto as circunstâncias 
o permitirem, a sua narrativa e cumprir o seu sonho”. Por outro 
lado, a vida também nos ensina que é preciso estar atento aos contex-
tos e às condições, sobretudo com a rapidez com que a vida se desen-
volve e com a mudança rápida do mercado de trabalho. Assim, este 
pro� ssional aconselha-te a fazer uma escolha “assente na motivação 
ou no projeto de vida que gostavas de construir e, então, infor-
mares-te sobre as opções, escolas e respetivos níveis de qualidade 
a que podes aceder para te quali� cares.”

Todos os dias 
tomas decisões 
de carreira: hoje 
escolhes o curso,

amanhã as 
disciplinas, depois um 

estágio, e por aí
 adiante.

Formação VS Pro� ssão

VOCAÇÃO

EMPREGABILIDADE

• Ampla escolha de excitantes carreiras internacionais em Hotéis, Restaurantes, Viagens e Turismo,
Health Clubs & Spas, Resorts de Golf, Consultoria, etc;
• Comunidade estudantil internacional com mais de 50 Nacionalidades;
• Opções de Transferência para os Campus de Espanha, Suiça e China;
• Média de 3 oportunidades de Estágio por estudante;
• Top 10 das maiores e mais importantes empresas Mundiais vêm recrutar à Les Roches Marbella;
• 85% dos nossos estudantes são contratados ao concluir do curso.

• Barchelor Program in Business Administration (BBA) - Hospitality  (3,5 anos)
• Post-Graduate Diploma in Hospitality Management  (1 ano)

• Events Management  (3,5 anos)
• Resort Management  (3,5 anos)
• Entrepreneurship & SME Management  (3,5 anos)
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Quais as principais competências que 
os jovens precisam de ter para que a 
sua passagem pelo ensino internacional 
seja um sucesso?
Podemos agrupar as competências em três 
grandes grupos: as chamadas soft skills, as 
general hard skills e as speci� c hard skills. 
Os jovens que estudam ou estagiam em 
mobilidade internacional adquirem, desen-
volvem e melhoram as suas competências 
em todos estes grupos.

As competências relacionadas com a capaci-
dade individual e que não são especí� cas 
de um emprego ou de uma pro� ssão (soft 
skills) são amplamente desenvolvidas, no-
meadamente o autocontrolo e a resistência 
ao stress, a autocon� ança, a � exibilidade, a 
criatividade, o relacionamento interpessoal, 
a cooperação, a capacidade de resolução 
de problemas, a autonomia, a iniciativa, 
etc. Todas estas competências, por serem 
genéricas, são facilmente transferíveis de 
tarefa para tarefa, de emprego para emprego, 
contribuindo fortemente para a empregabi-
lidade e para o desenvolvimento pessoal e 
pro� ssional dos jovens.

As competências especí� cas que podem 
ser aplicadas de forma e� caz em quase todos os 
empregos, na maioria de empresas e até na 
vida pessoal (general hard skills) são também 
potenciadoras da empregabilidade, na medi-
da em que fomentam a comunicação em 
línguas estrangeiras, os conhecimentos da 
legislação laboral de outros países, as com-
petências em tecnologias de informação 
e comunicação, as e-competências, etc. 
Este know-how abre as portas para setores 
mais especí� cos do que as competências 
individuais, e promove o desenvolvimento 
pro� ssional e pessoal em áreas onde com-
petências de alto nível são necessárias.

Todo este leque de competências bene� cia 
e potencia-se com a mobilidade internacional. 
Ter competências adquiridas em ambiente 
internacional signi� ca que o jovem é ca-
paz de mobilizar os seus talentos para faz-
er face a situações diferentes, para realizar 
tarefas distintas, para atuar em localizações 
geográ� cas distantes e noutras culturas.

Há alguns dados estatísticos curiosos/importantes 
relacionados com os estudos no estrangeiro que 
queiram partilhar com a comunidade estudantil?

A PROALV (atual ERASMUS+ Educação e Formação) apresentou 
em 2013 duas publicações, “Mobilidade, Projetos e Cooperação 
– os bons exemplos do PALV (Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida)” e “Pessoas com necessidades educativas 
especiais: projetos e mobilidades no PALV”. A primeira evidencia 
que a mobilidade é um fator diferenciador na educação e na 
formação das pessoas, já que gera um impacto na sua vida pessoal 
e pro� ssional. E esse impacto é uma experiência concreta do 
mundo global, onde a cooperação é necessária, o respeito pelas 
diferenças é uma exigência e assumir a diversidade é um fator 
de competitividade. Ao selecionar alguns bons exemplos do 
PALV, esta publicação pretende evidenciar os casos concretos 
onde a mobilidade e os projetos � zeram a diferença e onde a 
cooperação criou oportunidades.

A segunda publicação identi� ca que, entre 2007 e 2013, foram 
concretizadas cerca de 150 iniciativas, visando pessoas com ne-
cessidades educativas especiais, em mobilidades e a projetos 
internacionais. Estes exemplos mostram que é possível otimizar 
os recursos e os instrumentos � nanceiros da União Europeia em 
prol da acessibilidade, da não discriminação e da participação 
inclusiva de pessoas com necessidades educativas especiais na 
aprendizagem ao longo da vida.Os jovens que 

estudam ou 
estagiam em 

mobilidade internacional 

adquirem, desenvolvem 

e melhoram as suas 

competências.

As competências adquiridas:



Percorrida a estrada Secundária, 
está à vista a aventura nos caminhos 
do Ensino Superior. 
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www.ualg.pt
info@ualg.pt

ARTES, COMUNICAÇÃO 
E PATRIMÓNIO
>  ARTES VISUAIS
>  CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO
>  DESIGN DE COMUNICAÇÃO
>  IMAGEM ANIMADA
>  LÍNGUAS E COMUNICAÇÃO
>  LÍNGUAS, LITERATURAS E CULTURAS
>  PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA
 
CIÊNCIAS SOCIAIS 
E DA EDUCAÇÃO
>  CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO
>  DESPORTO
>  EDUCAÇÃO BÁSICA
>  EDUCAÇÃO SOCIAL (D/PL)
>  PSICOLOGIA
>  SOCIOLOGIA
 
CIÊNCIAS DA TERRA, 
DO MAR E DO AMBIENTE
>  AGRONOMIA (PL)
>  ARQUITETURA PAISAGISTA
>  BIOLOGIA
>  BIOLOGIA MARINHA
>  BIOQUÍMICA
>  BIOTECNOLOGIA
>  CIÊNCIAS DO MAR

CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIAS DA SAÚDE
>  ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA
>  CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
>  CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (MI)
>  DIETÉTICA E NUTRIÇÃO
>  ENFERMAGEM
>  FARMÁCIA
>  ORTOPROTESIA
>  RADIOLOGIA
>  TERAPIA DA FALA
 
ECONOMIA, GESTÃO 
E TURISMO
>  ECONOMIA
>  GESTÃO (DN)
>  GESTÃO DE EMPRESAS
>  GESTÃO HOTELEIRA
>  MARKETING
>  TURISMO

ENGENHARIAS 
E TECNOLOGIAS
>  ENGENHARIA CIVIL
>  ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÓNICA
>  ENGENHARIA INFORMÁTICA
>  ENGENHARIA MECÂNICA
>  TECNOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
>  TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
    E COMUNICAÇÃO

D - Diurno
PL - Pós-laboral 

MI - Mestrado Integrado
DN - Diurno e Noturno

LICENCIATURAS 
E MESTRADOS INTEGRADOS
2014/15

Esta informação não dispensa a consulta do portal de acesso ao Ensino Superior:
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso
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Gere a tua
carreira

Por onde devo começar?
O mais importante passa por te conheceres a ti próprio. A Organização 
Mundial de Saúde diz que existem dez competências base na vida, e 
aquela que encabeça a lista é o autoconhecimento. E para que tomes 
as tuas decisões, tens de te conhecer: perceber quais são os teus interesses, 
o que gostas de fazer, quais são as tuas reais competências – não só 
académicas como também transversais – e o que mais valorizas.
Por exemplo, se não reconheces grande importância às questões de 
autoridade, talvez um curso relacionado com a escola de Polícia ou 
com as Forças Armadas não seja a melhor opção para ti, porque todos 
os dias vais ter de lidar com elas. Noutro exemplo, talvez Medicina seja 
a escolha certa para ti se és uma pessoa altruísta e com vontade de 
fazer o bem pelos outros, ou se simplesmente valorizas mais a estabil-
idade pro� ssional e a tua remuneração. Para este exercício, é impor-
tante colocares-te numa perspetiva temporal de futuro e imaginares o 
teu “eu” pro� ssional como um todo.
Resumindo, se pesares todos estes aspetos, rapidamente conseguirás 
traçar um per� l pro� ssional que se adequa a ti, e com isso potenciais 
pro� ssões que se encaixem em quem tu és. Chama-se a isto antecipar, 
e vai ajudar-te muito ao longo da tua vida académica e pro� ssional, a 
começar já no acesso ao ensino superior!

Depois, tens de perceber o que é o meio. Conhecer que pro� ssões existem 
e falar com pro� ssionais das respetivas áreas para perceberes efetiva-
mente como é o dia a dia daquele emprego com que sempre sonhaste. 
Nem sempre a pro� ssão que tens na tua cabeça corresponde ao que 
ela é na realidade, por isso faz tudo para não ires ao engano!

Como me posso preparar para o mundo pro� ssional?
O maior dos passos é sem dúvida a entrada na universidade, que tem 
a missão de te preparar para o mercado de trabalho, trabalhando as 
tuas competências de empregabilidade. A tua assiduidade às aulas, o 
trabalho em equipa ou os prazos a cumprir na apresentação dos tra-
balhos são exemplos disso mesmo, porque são estes (e outros) desa� os 
que vais encontrar na tua vida pro� ssional.

Para além disso, se pertenceres ao grupo de alunos que se vê obrigado 
a sair de casa dos pais e a mudar de cidade para ingressar no Ensino 
Superior, estarás também a trabalhar outros aspetos essenciais ao teu 
futuro pro� ssional, como a autonomia, a independência ou a gestão 
do dinheiro. Também por isso é que uma experiência de mobilidade 
internacional é tão importante: o reforço destas competências e o 
acrescento de várias outras dar-te-ão jeito – e muito – no futuro.

No fundo, importa sobretudo não esqueceres que independente-
mente do curso que tirares, estarás a adquirir mais-valias transversais 
às quais poderás dar uso nessa ou noutras áreas: “Um curso superior 
não é uma amarra a prender-te a uma especialidade, é uma for-
mação académica � exível, por isso está na altura de tomares a tua 
decisão com naturalidade e tranquilidade”, refere Liliana Faria.

Como posso construir uma carreira sólida?
Mais uma vez, há que desconstruir a noção de carreira. Como te diz a 
especialista em Psicologia Vocacional Liliana Faria, “ela não é apenas o 
nosso papel pro� ssional, são todos os papéis de vida que desem-
penhamos ao longo do tempo”. Depois disso, é essencial ajustares-te 
à ideia de que o “emprego para a vida” já não existe, e com isso vais 
valorizar mais as tais competências transversais. Claro que podes ter 
progressão na carreira ao longo de muitos anos, mas serão poucas as 
pessoas que o conseguirão fazer dada a volatilidade e instabilidade do 
mercado de trabalho.

Qualquer jovem deve hoje assumir-se como um gestor ativo da sua 
carreira – a nível pessoal e pro� ssional – porque as empresas já não o 
farão por ti. É essa atitude que te fará evoluir e realizar-te pro� ssionalmente!
Existem inclusivamente estudos que demonstram que a nossa satis-
fação com a vida está relacionada com a nossa satisfação em geral, ou 
seja, no trabalho, e vice-versa. Por isso, há que pensar na carreira como 
um todo.

Ainda tenho o meu espaço em Portugal? 
Ou tenho de ir para fora?
É importante teres a noção de que podes trabalhar em qualquer parte 
da Europa ou do Mundo, desde que reúnas as competências 
necessárias. Mas se a decisão for � car cá, a psicóloga Liliana Faria diz 
que há espaço para que desenvolvas a tua carreira: “O que importa é 
perceberes que existem muitas outras possibilidades para lá de 
Portugal, e avaliares quais os fatores que pesam mais para ti e 
quais as vantagens e desvantagens, o que ganhas e o que perdes. 
Desta forma, libertas-te das emoções e consegues tomar a melhor 
decisão”.

O grande problema, reforça esta pro� ssional, é que estudos mostram 
que os alunos portugueses têm expetativas negativas perante o mer-
cado de trabalho. Se não acreditas que tens futuro no país, e se achas 
que não há espaço para ti, o mais provável é que te desresponsabilizes 
e que te demitas das tuas responsabilidades académicas. É sobretudo 
contra isso que deves lutar!

Um curso 
superior não é uma amarra. Está na altura de tomares a tua decisão com naturalidade e tranquilidade.

Todas as escolhas in� uenciam o teu futuro
E nenhuma delas é irreversível.

Segue o que o teu coração te ditar
E informa-te sobre as tuas opções, ouvindo 
os conselhos de quem já esteve no teu lugar.

Em Portugal ou lá fora, o que importa não 
é o “mercado” - são as tuas competências.

Não te esqueças: 
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conversa com 
os teus pais
Sonhar ou trabalhar, eis a questão

TEXTO: Ana Teles Teixeira

Terminaste o Ensino Secundário? Com a certeza de que o próximo passo a tomar será um dos mais 
importantes da tua vida, é natural que te assalte uma avalanche de questões: devo seguir a minha 
vocação ou preocupar-me com o emprego? Ouvir os meus pais ou decidir por mim? E se o curso que 
quero só existir longe de casa?

Uns dizem que deves seguir o teu desejo, o teu sonho e os teus gostos, 
e que só assim te sentirás realizado na tua vida pro� ssional. Outros 
chamam a isto uma ideia demasiado romântica e que só tem uma saída 
possível: o desemprego.
A verdade é que ninguém quer passar o resto da vida a sentir-se frustrado 
num trabalho que odeia e que não lhe traz qualquer motivação – daí 
que a solução, de acordo com José Morgado, docente do Departamento 
de Psicologia da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), esteja no equilíbrio e em ouvir os conselhos dos outros (sem 
que deixes de tomar a tua própria decisão):

“Sou dos que entendem que cada um de nós deve poder escrever, 
tanto quanto as circunstâncias o permitirem, a sua narrativa, e 
cumprir o seu sonho”, a� rma o professor, salientando a importância de 
não tomares decisões sem estares informado. “É preciso estar atento 
aos contextos e às condições que os in� uenciam, sabendo ainda 
a volatilidade e rapidez com que hoje em dia a vida acontece e a 
rápida variabilidade dos mercados de trabalho”, acrescenta ainda.

Assim sendo, José Morgado considera importante que um jovem 
“faça a sua escolha assente na motivação ou no projeto de vida 
que gostava de construir” e que, depois, se informe acerca das suas 
opções e dos cursos que tem disponíveis.

Andas à deriva?
Se não sabes bem o que queres ser 

ou fazer no futuro, não te preocupes. 
Esta é uma etapa importante da tua vida 

mas, caso não acertes à primeira, não é o � m 
do mundo. O importante é optares por uma 

área pela qual sintas alguma a� nidade – para 
que possas depois trabalhá-la de acordo 

com as oportunidades que surgirem – e 
gostares do que fazes.

Precisas de ajuda? 
Vai a www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp e 
pode ser que alguma das sugestões do Assistente 
de Escolha de Curso te ajude. Não te esqueças que 
há sempre quem te possa aconselhar na decisão 
� nal – fala com os teus pais, os teus amigos, o 
psicólogo da escola, etc.

A chave para o sucesso? Competência

Já ouviste dizer mil e uma vezes que a vida não está fácil e que o 
mercado de trabalho está a rebentar pelas costuras, cheio de jovens 
recém-licenciados no desemprego, de diploma e currículo na mão à 
espera uma oportunidade. 
O facto é que, por mais renhida que seja a competição, há uma coisa 
que te vai distinguir sempre dos restantes candidatos: a qualidade do 
teu trabalho.

“Boa parte da questão da empregabilidade, mesmo em situações 
de maior constrangimento, relativiza-se à competência”, garante o 
profissional do ISPA. Mesmo em áreas conhecidas por terem uma 
empregabilidade mais baixa, José Morgado acredita que  “a 
competência e a qualidade da formação e preparação para o 
desempenho pro� ssional são a melhor ferramenta para entrar no 
mercado de trabalho.”

Daí que seja tão importante optares por uma área onde te sintas mini-
mamente feliz e motivado – a� nal, gostares daquilo em que trabalhas 
é meio caminho andado para quereres fazer mais e melhor e tentares 
aperfeiçoar-te a ti e às tuas capacidades, dia após dia. Se não tiveres 
interesse e brio no trabalho que estás a desenvolver, di� cilmente 
serás um pro� ssional de topo e, esteja o mercado mais aberto ou 
mais fechado, “maus pro� ssionais terão sempre mais di� culdades”, 
aponta ainda o professor.
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ambiente
Que bem que se está no campo

profissional

Um curso superior 

em si mesmo não é 

garante de emprego. 

Mas é o garante da 

obtenção de ferramentas 

de trabalho e 

conhecimentos para que 

se consiga encontrar 

emprego ou 

até criá-lo.

Formação:
Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente pela Universidade do Algarve
Atividade:
Diretor Executivo e Sócio Gerente da 
Proactivetur, Lda. (Empresa especializada 
em Ecoturismo e com ação no Algarve e no 
Baixo Alentejo)

João Ministro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Amor e dedicação são os dois ingredientes mais importantes para quem quer trabalhar 
na área do Ambiente. Mas a Natureza também se estuda e aprende, e João Ministro (a 
cabecinha por detrás da Proactivetur, empresa de Ecoturismo e Desenvolvimento local do 
Algarve e Baixo Alentejo) garante que foi o curso de Engenharia do Ambiente a dar-lhe as 
ferramentas para talhar o seu futuro pro� ssional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Sou Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Empresa Proactivetur, es-
pecializada em Ecoturismo e Desenvolvimento local. Dentro destas 
áreas, trabalho no desenvolvimento de programas de turismo de 
natureza, incluindo caminhadas, observação de aves e experiências 
culturais, bem como em projetos como o Projecto Querença – que 
está muito relacionado com o empreendedorismo jovem em espaços 
rurais – ou o artesanato e a inovação. Neste último caso, estamos 
a gerir o Projecto TASA, que inclui a dinamização de uma rede de 
artesãos e designers, com o objetivo de potenciar o artesanato algar-
vio com inovação. Relacionado com esta temática, estamos ainda 
a desenvolver projetos relacionados com Turismo Criativo que em 
breve serão executados em Loulé, onde estamos sediados.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Aprecio sobretudo a ligação ao interior da região, ao campo e à natureza, 
bem como com as comunidades locais. O termo Ecoturismo signi� ca 
que deve haver uma relação profícua entre todas as partes 
envolvidas no processo e isso é algo que valorizo muito. Nas nossas 
atividades procuramos sempre ligar a comunidade local com as 
experiências turísticas e/ou comerciais, e é muito grati� cante quando 
todas as partes vêm o seu trabalho reconhecido e valorizado, seja ele 
a agricultura, o artesanato, a gastronomia, etc.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
O curso permitiu, sobretudo, ganhar um conjunto de ferramentas 
para desenvolver projetos e ideias. Essas ferramentas incluem formas 
organizacionais de trabalho, novas metodologias de pensamento, 
organização de ideias, entre outras. E são essas ferramentas que 
procuro utilizar no dia a dia, nos projetos que desenvolvemos e em 
novos que pretendamos desenvolver. E claro, um largo conjunto de 
contactos, de professores, investigadores e colegas a quem podemos 
recorrer em parcerias.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Um curso superior em si mesmo não é garante de emprego. Mas é o 
garante da obtenção de ferramentas de trabalho e conhecimentos 
para que se consiga encontrar emprego ou até criar o próprio em-
prego. Tal já depende da capacidade de iniciativa da pessoa. Porém, 
independentemente dessa capacidade, a universidade fornece va-
lores intelectuais – e não só – para que esse trabalho seja mais fácil 
de concretizar. Por isso, é sempre uma mais valia seguir o caminho 
da formação superior e procurar nesse percurso praticar os conhe-
cimentos adquiridos de forma a solidi� cá-los e, sobretudo, de os 
aproximar da realidade.



Percorrida a estrada Secundária, 
está à vista a aventura nos caminhos 
do Ensino Superior. 
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Se estás a ler este texto, o mais provável é que sejas � nalista do Ensino Secundário. 
Parabéns! Esta é uma das melhores - e mais decisivas - fases da vida de qualquer estudante: 
a entrada na maioridade, o princípio da independência relativamente aos pais, o começo 
da de� nição do “eu” pro� ssional. Isso não quer dizer que a entrada no Ensino Superior 
deva ser marcada pelo receio; pelo contrário, é importante não confundires medo com 
responsabilidade. É dela que precisas para encontrares a tua vocação, escolheres um curso 
que a preencha de forma satisfatória, e aproveitares as muitas oportunidades que vais ter.
Pela nossa parte, queremos ajudar-te não só a perceber a área em que melhor te encaixas, 
como também a dotar-te de um conjunto de conhecimentos que farão a diferença no 
teu futuro. Por isso, a edição 2014 do Guia de Acesso ao Ensino Superior da revista Mais 
Educativa começa por uma grande entrevista ao responsável máximo de um dos teus 
maiores aliados na entrada no mercado de trabalho: o Instituto de Emprego e Formação 
Pro� ssional.
Este ano, resolvemos também aprofundar dois temas que implicam na vida de qualquer 
estudante universitário. Por um lado, procuramos desmisti� car o conceito de Gestão de 
Carreira e levar-te a considerar as diversas dimensões e implicações da opção por um 
determinado curso ou instituição. Saberes se essa é, de facto, a melhor opção para ti, passa 
por conheceres bem quem tu és e o que pretendes fazer, e a partir daí desconstruíres 
cada passo, rumo ao teu “eu” pro� ssional. Porque, na sociedade atual, fugir à tomada de 
decisão não pode ser a solução.
Por outro lado, falamos-te do momento em que deves dialogar com os teus pais sobre o 
teu futuro. Com a ajuda e os conselhos de um psicólogo, ajudamos-te a perceber como 
encarar a situação.
Damos depois destaque à oportunidade de estudares no estrangeiro. Sejam programas 
de ensino formal ou não formal, é importante teres do teu lado o máximo de informação 
sobre tudo o que tens a ganhar por perderes o medo e partires à aventura, pessoal, social, 
cultural e pro� ssionalmente. Com a ajuda da Agência ERASMUS+ Educação e Formação, 
fornecemos-te alguns dados a reter, para além de uma grande entrevista com a sua responsável.
A partir daí, as áreas de Ambiente, Artes, Ciências, Desporto e Artes do Espetáculo, Economia e 
Gestão, Educação e Psicologia, Letras, Saúde e Tecnologias organizam a opinião de quem 
percebe do assunto. Em cada uma delas, um Aluno, um Docente e um Pro� ssional dão-te 
a sua perspetiva sobre os desa� os e as mais-valias que podes esperar.
Finalmente, renovámos o nosso Diretório de Instituições de Ensino Superior Universitário 
e Politécnico, para que possas encontrar facilmente os contactos de que precisas.
Uma vez mais, esta publicação conta também com uma versão online, em formato PDF, 
disponível em www.maiseducativa.com.

Boas escolhas para todos! 
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Gere a tua
carreira

Por onde devo começar?
O mais importante passa por te conheceres a ti próprio. A Organização 
Mundial de Saúde diz que existem dez competências base na vida, e 
aquela que encabeça a lista é o autoconhecimento. E para que tomes 
as tuas decisões, tens de te conhecer: perceber quais são os teus interesses, 
o que gostas de fazer, quais são as tuas reais competências – não só 
académicas como também transversais – e o que mais valorizas.
Por exemplo, se não reconheces grande importância às questões de 
autoridade, talvez um curso relacionado com a escola de Polícia ou 
com as Forças Armadas não seja a melhor opção para ti, porque todos 
os dias vais ter de lidar com elas. Noutro exemplo, talvez Medicina seja 
a escolha certa para ti se és uma pessoa altruísta e com vontade de 
fazer o bem pelos outros, ou se simplesmente valorizas mais a estabil-
idade pro� ssional e a tua remuneração. Para este exercício, é impor-
tante colocares-te numa perspetiva temporal de futuro e imaginares o 
teu “eu” pro� ssional como um todo.
Resumindo, se pesares todos estes aspetos, rapidamente conseguirás 
traçar um per� l pro� ssional que se adequa a ti, e com isso potenciais 
pro� ssões que se encaixem em quem tu és. Chama-se a isto antecipar, 
e vai ajudar-te muito ao longo da tua vida académica e pro� ssional, a 
começar já no acesso ao ensino superior!

Depois, tens de perceber o que é o meio. Conhecer que pro� ssões existem 
e falar com pro� ssionais das respetivas áreas para perceberes efetiva-
mente como é o dia a dia daquele emprego com que sempre sonhaste. 
Nem sempre a pro� ssão que tens na tua cabeça corresponde ao que 
ela é na realidade, por isso faz tudo para não ires ao engano!

Como me posso preparar para o mundo pro� ssional?
O maior dos passos é sem dúvida a entrada na universidade, que tem 
a missão de te preparar para o mercado de trabalho, trabalhando as 
tuas competências de empregabilidade. A tua assiduidade às aulas, o 
trabalho em equipa ou os prazos a cumprir na apresentação dos tra-
balhos são exemplos disso mesmo, porque são estes (e outros) desa� os 
que vais encontrar na tua vida pro� ssional.

Para além disso, se pertenceres ao grupo de alunos que se vê obrigado 
a sair de casa dos pais e a mudar de cidade para ingressar no Ensino 
Superior, estarás também a trabalhar outros aspetos essenciais ao teu 
futuro pro� ssional, como a autonomia, a independência ou a gestão 
do dinheiro. Também por isso é que uma experiência de mobilidade 
internacional é tão importante: o reforço destas competências e o 
acrescento de várias outras dar-te-ão jeito – e muito – no futuro.

No fundo, importa sobretudo não esqueceres que independente-
mente do curso que tirares, estarás a adquirir mais-valias transversais 
às quais poderás dar uso nessa ou noutras áreas: “Um curso superior 
não é uma amarra a prender-te a uma especialidade, é uma for-
mação académica � exível, por isso está na altura de tomares a tua 
decisão com naturalidade e tranquilidade”, refere Liliana Faria.

Como posso construir uma carreira sólida?
Mais uma vez, há que desconstruir a noção de carreira. Como te diz a 
especialista em Psicologia Vocacional Liliana Faria, “ela não é apenas o 
nosso papel pro� ssional, são todos os papéis de vida que desem-
penhamos ao longo do tempo”. Depois disso, é essencial ajustares-te 
à ideia de que o “emprego para a vida” já não existe, e com isso vais 
valorizar mais as tais competências transversais. Claro que podes ter 
progressão na carreira ao longo de muitos anos, mas serão poucas as 
pessoas que o conseguirão fazer dada a volatilidade e instabilidade do 
mercado de trabalho.

Qualquer jovem deve hoje assumir-se como um gestor ativo da sua 
carreira – a nível pessoal e pro� ssional – porque as empresas já não o 
farão por ti. É essa atitude que te fará evoluir e realizar-te pro� ssionalmente!
Existem inclusivamente estudos que demonstram que a nossa satis-
fação com a vida está relacionada com a nossa satisfação em geral, ou 
seja, no trabalho, e vice-versa. Por isso, há que pensar na carreira como 
um todo.

Ainda tenho o meu espaço em Portugal? 
Ou tenho de ir para fora?
É importante teres a noção de que podes trabalhar em qualquer parte 
da Europa ou do Mundo, desde que reúnas as competências 
necessárias. Mas se a decisão for � car cá, a psicóloga Liliana Faria diz 
que há espaço para que desenvolvas a tua carreira: “O que importa é 
perceberes que existem muitas outras possibilidades para lá de 
Portugal, e avaliares quais os fatores que pesam mais para ti e 
quais as vantagens e desvantagens, o que ganhas e o que perdes. 
Desta forma, libertas-te das emoções e consegues tomar a melhor 
decisão”.

O grande problema, reforça esta pro� ssional, é que estudos mostram 
que os alunos portugueses têm expetativas negativas perante o mer-
cado de trabalho. Se não acreditas que tens futuro no país, e se achas 
que não há espaço para ti, o mais provável é que te desresponsabilizes 
e que te demitas das tuas responsabilidades académicas. É sobretudo 
contra isso que deves lutar!

Um curso 
superior não é uma amarra. Está na altura de tomares a tua decisão com naturalidade e tranquilidade.

Todas as escolhas in� uenciam o teu futuro
E nenhuma delas é irreversível.

Segue o que o teu coração te ditar
E informa-te sobre as tuas opções, ouvindo 
os conselhos de quem já esteve no teu lugar.

Em Portugal ou lá fora, o que importa não 
é o “mercado” - são as tuas competências.

Não te esqueças: 
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conversa com 
os teus pais
Sonhar ou trabalhar, eis a questão

TEXTO: Ana Teles Teixeira

Terminaste o Ensino Secundário? Com a certeza de que o próximo passo a tomar será um dos mais 
importantes da tua vida, é natural que te assalte uma avalanche de questões: devo seguir a minha 
vocação ou preocupar-me com o emprego? Ouvir os meus pais ou decidir por mim? E se o curso que 
quero só existir longe de casa?

Uns dizem que deves seguir o teu desejo, o teu sonho e os teus gostos, 
e que só assim te sentirás realizado na tua vida pro� ssional. Outros 
chamam a isto uma ideia demasiado romântica e que só tem uma saída 
possível: o desemprego.
A verdade é que ninguém quer passar o resto da vida a sentir-se frustrado 
num trabalho que odeia e que não lhe traz qualquer motivação – daí 
que a solução, de acordo com José Morgado, docente do Departamento 
de Psicologia da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), esteja no equilíbrio e em ouvir os conselhos dos outros (sem 
que deixes de tomar a tua própria decisão):

“Sou dos que entendem que cada um de nós deve poder escrever, 
tanto quanto as circunstâncias o permitirem, a sua narrativa, e 
cumprir o seu sonho”, a� rma o professor, salientando a importância de 
não tomares decisões sem estares informado. “É preciso estar atento 
aos contextos e às condições que os in� uenciam, sabendo ainda 
a volatilidade e rapidez com que hoje em dia a vida acontece e a 
rápida variabilidade dos mercados de trabalho”, acrescenta ainda.

Assim sendo, José Morgado considera importante que um jovem 
“faça a sua escolha assente na motivação ou no projeto de vida 
que gostava de construir” e que, depois, se informe acerca das suas 
opções e dos cursos que tem disponíveis.

Andas à deriva?
Se não sabes bem o que queres ser 

ou fazer no futuro, não te preocupes. 
Esta é uma etapa importante da tua vida 

mas, caso não acertes à primeira, não é o � m 
do mundo. O importante é optares por uma 

área pela qual sintas alguma a� nidade – para 
que possas depois trabalhá-la de acordo 

com as oportunidades que surgirem – e 
gostares do que fazes.

Precisas de ajuda? 
Vai a www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp e 
pode ser que alguma das sugestões do Assistente 
de Escolha de Curso te ajude. Não te esqueças que 
há sempre quem te possa aconselhar na decisão 
� nal – fala com os teus pais, os teus amigos, o 
psicólogo da escola, etc.

A chave para o sucesso? Competência

Já ouviste dizer mil e uma vezes que a vida não está fácil e que o 
mercado de trabalho está a rebentar pelas costuras, cheio de jovens 
recém-licenciados no desemprego, de diploma e currículo na mão à 
espera uma oportunidade. 
O facto é que, por mais renhida que seja a competição, há uma coisa 
que te vai distinguir sempre dos restantes candidatos: a qualidade do 
teu trabalho.

“Boa parte da questão da empregabilidade, mesmo em situações 
de maior constrangimento, relativiza-se à competência”, garante o 
profissional do ISPA. Mesmo em áreas conhecidas por terem uma 
empregabilidade mais baixa, José Morgado acredita que  “a 
competência e a qualidade da formação e preparação para o 
desempenho pro� ssional são a melhor ferramenta para entrar no 
mercado de trabalho.”

Daí que seja tão importante optares por uma área onde te sintas mini-
mamente feliz e motivado – a� nal, gostares daquilo em que trabalhas 
é meio caminho andado para quereres fazer mais e melhor e tentares 
aperfeiçoar-te a ti e às tuas capacidades, dia após dia. Se não tiveres 
interesse e brio no trabalho que estás a desenvolver, di� cilmente 
serás um pro� ssional de topo e, esteja o mercado mais aberto ou 
mais fechado, “maus pro� ssionais terão sempre mais di� culdades”, 
aponta ainda o professor.
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ambiente
Que bem que se está no campo

profissional

Um curso superior 

em si mesmo não é 

garante de emprego. 

Mas é o garante da 

obtenção de ferramentas 

de trabalho e 

conhecimentos para que 

se consiga encontrar 

emprego ou 

até criá-lo.

Formação:
Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente pela Universidade do Algarve
Atividade:
Diretor Executivo e Sócio Gerente da 
Proactivetur, Lda. (Empresa especializada 
em Ecoturismo e com ação no Algarve e no 
Baixo Alentejo)

João Ministro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Amor e dedicação são os dois ingredientes mais importantes para quem quer trabalhar 
na área do Ambiente. Mas a Natureza também se estuda e aprende, e João Ministro (a 
cabecinha por detrás da Proactivetur, empresa de Ecoturismo e Desenvolvimento local do 
Algarve e Baixo Alentejo) garante que foi o curso de Engenharia do Ambiente a dar-lhe as 
ferramentas para talhar o seu futuro pro� ssional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Sou Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Empresa Proactivetur, es-
pecializada em Ecoturismo e Desenvolvimento local. Dentro destas 
áreas, trabalho no desenvolvimento de programas de turismo de 
natureza, incluindo caminhadas, observação de aves e experiências 
culturais, bem como em projetos como o Projecto Querença – que 
está muito relacionado com o empreendedorismo jovem em espaços 
rurais – ou o artesanato e a inovação. Neste último caso, estamos 
a gerir o Projecto TASA, que inclui a dinamização de uma rede de 
artesãos e designers, com o objetivo de potenciar o artesanato algar-
vio com inovação. Relacionado com esta temática, estamos ainda 
a desenvolver projetos relacionados com Turismo Criativo que em 
breve serão executados em Loulé, onde estamos sediados.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Aprecio sobretudo a ligação ao interior da região, ao campo e à natureza, 
bem como com as comunidades locais. O termo Ecoturismo signi� ca 
que deve haver uma relação profícua entre todas as partes 
envolvidas no processo e isso é algo que valorizo muito. Nas nossas 
atividades procuramos sempre ligar a comunidade local com as 
experiências turísticas e/ou comerciais, e é muito grati� cante quando 
todas as partes vêm o seu trabalho reconhecido e valorizado, seja ele 
a agricultura, o artesanato, a gastronomia, etc.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
O curso permitiu, sobretudo, ganhar um conjunto de ferramentas 
para desenvolver projetos e ideias. Essas ferramentas incluem formas 
organizacionais de trabalho, novas metodologias de pensamento, 
organização de ideias, entre outras. E são essas ferramentas que 
procuro utilizar no dia a dia, nos projetos que desenvolvemos e em 
novos que pretendamos desenvolver. E claro, um largo conjunto de 
contactos, de professores, investigadores e colegas a quem podemos 
recorrer em parcerias.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Um curso superior em si mesmo não é garante de emprego. Mas é o 
garante da obtenção de ferramentas de trabalho e conhecimentos 
para que se consiga encontrar emprego ou até criar o próprio em-
prego. Tal já depende da capacidade de iniciativa da pessoa. Porém, 
independentemente dessa capacidade, a universidade fornece va-
lores intelectuais – e não só – para que esse trabalho seja mais fácil 
de concretizar. Por isso, é sempre uma mais valia seguir o caminho 
da formação superior e procurar nesse percurso praticar os conhe-
cimentos adquiridos de forma a solidi� cá-los e, sobretudo, de os 
aproximar da realidade.

Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar
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Se estás a ler este texto, o mais provável é que sejas � nalista do Ensino Secundário. 
Parabéns! Esta é uma das melhores - e mais decisivas - fases da vida de qualquer estudante: 
a entrada na maioridade, o princípio da independência relativamente aos pais, o começo 
da de� nição do “eu” pro� ssional. Isso não quer dizer que a entrada no Ensino Superior 
deva ser marcada pelo receio; pelo contrário, é importante não confundires medo com 
responsabilidade. É dela que precisas para encontrares a tua vocação, escolheres um curso 
que a preencha de forma satisfatória, e aproveitares as muitas oportunidades que vais ter.
Pela nossa parte, queremos ajudar-te não só a perceber a área em que melhor te encaixas, 
como também a dotar-te de um conjunto de conhecimentos que farão a diferença no 
teu futuro. Por isso, a edição 2014 do Guia de Acesso ao Ensino Superior da revista Mais 
Educativa começa por uma grande entrevista ao responsável máximo de um dos teus 
maiores aliados na entrada no mercado de trabalho: o Instituto de Emprego e Formação 
Pro� ssional.
Este ano, resolvemos também aprofundar dois temas que implicam na vida de qualquer 
estudante universitário. Por um lado, procuramos desmisti� car o conceito de Gestão de 
Carreira e levar-te a considerar as diversas dimensões e implicações da opção por um 
determinado curso ou instituição. Saberes se essa é, de facto, a melhor opção para ti, passa 
por conheceres bem quem tu és e o que pretendes fazer, e a partir daí desconstruíres 
cada passo, rumo ao teu “eu” pro� ssional. Porque, na sociedade atual, fugir à tomada de 
decisão não pode ser a solução.
Por outro lado, falamos-te do momento em que deves dialogar com os teus pais sobre o 
teu futuro. Com a ajuda e os conselhos de um psicólogo, ajudamos-te a perceber como 
encarar a situação.
Damos depois destaque à oportunidade de estudares no estrangeiro. Sejam programas 
de ensino formal ou não formal, é importante teres do teu lado o máximo de informação 
sobre tudo o que tens a ganhar por perderes o medo e partires à aventura, pessoal, social, 
cultural e pro� ssionalmente. Com a ajuda da Agência ERASMUS+ Educação e Formação, 
fornecemos-te alguns dados a reter, para além de uma grande entrevista com a sua responsável.
A partir daí, as áreas de Ambiente, Artes, Ciências, Desporto e Artes do Espetáculo, Economia e 
Gestão, Educação e Psicologia, Letras, Saúde e Tecnologias organizam a opinião de quem 
percebe do assunto. Em cada uma delas, um Aluno, um Docente e um Pro� ssional dão-te 
a sua perspetiva sobre os desa� os e as mais-valias que podes esperar.
Finalmente, renovámos o nosso Diretório de Instituições de Ensino Superior Universitário 
e Politécnico, para que possas encontrar facilmente os contactos de que precisas.
Uma vez mais, esta publicação conta também com uma versão online, em formato PDF, 
disponível em www.maiseducativa.com.

Boas escolhas para todos! 
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Entrevista

Um parceiro na procura de emprego

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: IEFP

Se não há como fugir ao problema do desemprego jovem, a verdade é que as oportunidades estão aí 
para quem as souber agarrar. O Presidente do Instituto do Emprego e Formação Pro� ssional (IEFP), Jorge 
Gaspar, dá-te nesta entrevista as melhores ferramentas na tua procura de um lugar ao sol. E no que ao 
emprego diz respeito, não duvides: o IEFP é o teu maior aliado.

Sabemos hoje que tirar um curso superior só por tirar pode ser 
inimigo do seu aproveitamento em termos pro� ssionais. 
Entre a vocação do indivíduo e as necessidades do mercado de 
trabalho, onde está o equilíbrio?
Independentemente da dinâmica própria do mercado de trabalho, a 
formação superior é sempre uma mais-valia pois adquirem-se não só 
conhecimentos técnicos como competências diversas, passíveis de ser 
aplicadas em diferentes atividades pro� ssionais. De qualquer modo é 
sempre possível, por ação do próprio indivíduo, conciliar o que pretende 
com as necessidades do mercado de trabalho.
Todos os indivíduos possuem capacidades mais desenvolvidas, interesses, 
características de personalidade, motivações e valores pessoais que os 
tornam mais capazes e os fazem sentir melhor a realizar determina-
dos tipos de atividades. Isto não signi� ca que só tenham sucesso e se 
sintam bem numa única atividade. Há sempre várias atividades que 
podem satisfazer um indivíduo, e que ele pode desenvolver de forma 
bem-sucedida.

Por sua vez, um curso superior permite aceder a atividades pro� ssionais 
distintas, nas quais estão implicadas diferentes “vocações”. Por exemplo, 
uma pessoa que realiza uma formação superior em engenharia 
biológica pode dedicar-se ao ensino, à investigação ou a trabalhar na 
indústria. Para isso, importa que esteja permanentemente atento, que 
explore, que se informe acerca das atividades profissionais que lhe 
interessam, quais as suas condições, se estão ou não a ser procuradas 
pelas entidades empregadoras, e quais os cursos que preparam para 
as mesmas. Ao ponderar as várias alternativas possíveis, é possível 
estabelecer um equilíbrio entre as suas necessidades e as do mercado 
de trabalho.

Que dados possui o IEFP sobre as áreas e os cursos que 
atualmente garantem uma mais fácil colocação no mercado de 
trabalho?
De acordo com os dados do IEFP sobre colocações (entenda-se por 
colocação uma oferta de emprego satisfeita por uma pessoa inscrita 
nos serviços do IEFP), os desempregados com formação superior 
integrados pelo IEFP no mercado em 2013 tinham formação na área 
de Gestão e Administração, representando estas colocações 9,3% do 
volume total das mesmas.
De destacar também um significativo número de colocações de 
desempregados das áreas de Formação de Professores do Ensino Básico, 
de Trabalho Social e Orientação, de Contabilidade e Fiscalidade, de 
Construção Civil e Engenharia Civil e de Eletrónica e Automação.

Além disso, se se tiver em conta o tempo médio de inscrição dos 
desempregados destas áreas nos serviços do IEFP, aqueles que menos 
tempo permaneceram inscritos foram os das áreas de Construção Civil 
e de Engenharia Civil e, em seguida, os de Eletrónica e Automação e 
de Contabilidade e Fiscalidade. Por outro lado, aqueles que possuíam 
formação na área de Trabalho Social e Orientação permaneceram, em 
média, inscritos para emprego no IEFP mais do quádruplo do tempo 
que a generalidade dos desempregados, enquanto os das áreas de 
Gestão e Administração e de Formação de Professores do Ensino Básico 
estiveram inscritos, em média, o mesmo tempo que a generalidade 
dos desempregados com o mesmo nível de habilitações.

Contudo, se atentarmos nas ofertas de emprego comunicadas ao IEFP, 
durante o ano de 2013, que requeriam formação superior, veri� camos 
que os profissionais mais requisitados foram Programadores de 
Informática e Engenheiros Civis.
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conversa com 
os teus pais
Sonhar ou trabalhar, eis a questão

TEXTO: Ana Teles Teixeira

Terminaste o Ensino Secundário? Com a certeza de que o próximo passo a tomar será um dos mais 
importantes da tua vida, é natural que te assalte uma avalanche de questões: devo seguir a minha 
vocação ou preocupar-me com o emprego? Ouvir os meus pais ou decidir por mim? E se o curso que 
quero só existir longe de casa?

Uns dizem que deves seguir o teu desejo, o teu sonho e os teus gostos, 
e que só assim te sentirás realizado na tua vida pro� ssional. Outros 
chamam a isto uma ideia demasiado romântica e que só tem uma saída 
possível: o desemprego.
A verdade é que ninguém quer passar o resto da vida a sentir-se frustrado 
num trabalho que odeia e que não lhe traz qualquer motivação – daí 
que a solução, de acordo com José Morgado, docente do Departamento 
de Psicologia da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), esteja no equilíbrio e em ouvir os conselhos dos outros (sem 
que deixes de tomar a tua própria decisão):

“Sou dos que entendem que cada um de nós deve poder escrever, 
tanto quanto as circunstâncias o permitirem, a sua narrativa, e 
cumprir o seu sonho”, a� rma o professor, salientando a importância de 
não tomares decisões sem estares informado. “É preciso estar atento 
aos contextos e às condições que os in� uenciam, sabendo ainda 
a volatilidade e rapidez com que hoje em dia a vida acontece e a 
rápida variabilidade dos mercados de trabalho”, acrescenta ainda.

Assim sendo, José Morgado considera importante que um jovem 
“faça a sua escolha assente na motivação ou no projeto de vida 
que gostava de construir” e que, depois, se informe acerca das suas 
opções e dos cursos que tem disponíveis.

Andas à deriva?
Se não sabes bem o que queres ser 

ou fazer no futuro, não te preocupes. 
Esta é uma etapa importante da tua vida 

mas, caso não acertes à primeira, não é o � m 
do mundo. O importante é optares por uma 

área pela qual sintas alguma a� nidade – para 
que possas depois trabalhá-la de acordo 

com as oportunidades que surgirem – e 
gostares do que fazes.

Precisas de ajuda? 
Vai a www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp e 
pode ser que alguma das sugestões do Assistente 
de Escolha de Curso te ajude. Não te esqueças que 
há sempre quem te possa aconselhar na decisão 
� nal – fala com os teus pais, os teus amigos, o 
psicólogo da escola, etc.

A chave para o sucesso? Competência

Já ouviste dizer mil e uma vezes que a vida não está fácil e que o 
mercado de trabalho está a rebentar pelas costuras, cheio de jovens 
recém-licenciados no desemprego, de diploma e currículo na mão à 
espera uma oportunidade. 
O facto é que, por mais renhida que seja a competição, há uma coisa 
que te vai distinguir sempre dos restantes candidatos: a qualidade do 
teu trabalho.

“Boa parte da questão da empregabilidade, mesmo em situações 
de maior constrangimento, relativiza-se à competência”, garante o 
profissional do ISPA. Mesmo em áreas conhecidas por terem uma 
empregabilidade mais baixa, José Morgado acredita que  “a 
competência e a qualidade da formação e preparação para o 
desempenho pro� ssional são a melhor ferramenta para entrar no 
mercado de trabalho.”

Daí que seja tão importante optares por uma área onde te sintas mini-
mamente feliz e motivado – a� nal, gostares daquilo em que trabalhas 
é meio caminho andado para quereres fazer mais e melhor e tentares 
aperfeiçoar-te a ti e às tuas capacidades, dia após dia. Se não tiveres 
interesse e brio no trabalho que estás a desenvolver, di� cilmente 
serás um pro� ssional de topo e, esteja o mercado mais aberto ou 
mais fechado, “maus pro� ssionais terão sempre mais di� culdades”, 
aponta ainda o professor.

www.liderpapel.com
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Mas tenho mesmo de ter um 
curso Superior?

No que diz respeito à educação, não ex-
istem verdades absolutas ou um caminho 
“certo” a seguir. A verdade é que a formação 
é essencial. A de nível Superior (Politécnico 
ou Universitário) pode ser compensadora 
em relação a outras opções, mas não é a tua 
única opção.

[  ] Dinheiro, comida, roupa
[  ] Condições da habitação 
         (tem Internet, despesas incluídas, etc.)

[  ] Respeitar as regras do espaço partilhado
[  ] Ir às aulas (!)
[  ] Ser sociável
[  ] Aproveitar a experiência :)

IR MORAR SOZINHO

Malas feitas?

“O fator preocupante é que, 
segundo indicadores recentes, 

relativos a 2013, existem em 
Portugal cerca de 440 mil jovens, 
entre os 15 e os 34 anos, que não 

estudam nem trabalham”, alerta José 
Morgado, chamando a atenção para a taxa de 

abandono escolar de alunos entre os 18 e 
os 20 anos (19,2%): “Apesar de uma 

ligeira melhoria, ainda é a 
terceira taxa mais alta da 

União Europeia.”

Está na hora de fazer as malas

Passar do Secundário para o Ensino Superior pode ser uma experiência 
muito marcante, especialmente para quem se vê, pela primeira vez, 
longe da casa dos pais. Às inseguranças típicas de quem enfrenta um 
novo mundo e um sistema de ensino mais exigente (em termos de 
responsabilidade, autonomia e conhecimentos), junta-se o “drama” de 
chegar com tudo às costas a uma casa ou residência onde não conheces 
ninguém e onde terás de passar a fazer tudo sozinho.

Se estás mesmo a considerar a hipótese de sair de casa dos teus pais 
para ires estudar para longe, dorme bem sobre o assunto e discute 
com eles os prós e contras de uma mudança dessas. 
Caso a decisão � nal seja positiva, façam contas à vida e preparem 
tudo para a tua “aventura”: dinheiro mensal, comida, roupa de cama, 
utensílios, etc. Informa-te também com tempo (e a fundo) sobre as 
condições do quarto/casa/residência para onde pretendes ir.
Depois de lá estares, lembra-te que, apesar de partilhar casa ser uma 
forma de dividir despesas e ganhar alguma liberdade, não signi� ca 
que não haja regras a cumprir! Viver com pessoas que não conheces 
bem pode ser um verdadeiro desa� o a somar àquele que já tens entre 
mãos (o curso superior), mas, com respeito, boa vontade e alguma � exi-
bilidade, não é tão difícil como pode parecer.

Apesar de todos os amigos que vais fazer logo na primeira semana, 
é normal que de vez em quando as saudades apertem. Quando isto 
acontecer, não te esqueças: as palavras e os conselhos dos teus pais e 
amigos estão sempre à distância de um telefonema!
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ambiente
Que bem que se está no campo

profissional

Um curso superior 

em si mesmo não é 

garante de emprego. 

Mas é o garante da 

obtenção de ferramentas 

de trabalho e 

conhecimentos para que 

se consiga encontrar 

emprego ou 

até criá-lo.

Formação:
Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente pela Universidade do Algarve
Atividade:
Diretor Executivo e Sócio Gerente da 
Proactivetur, Lda. (Empresa especializada 
em Ecoturismo e com ação no Algarve e no 
Baixo Alentejo)

João Ministro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Amor e dedicação são os dois ingredientes mais importantes para quem quer trabalhar 
na área do Ambiente. Mas a Natureza também se estuda e aprende, e João Ministro (a 
cabecinha por detrás da Proactivetur, empresa de Ecoturismo e Desenvolvimento local do 
Algarve e Baixo Alentejo) garante que foi o curso de Engenharia do Ambiente a dar-lhe as 
ferramentas para talhar o seu futuro pro� ssional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Sou Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Empresa Proactivetur, es-
pecializada em Ecoturismo e Desenvolvimento local. Dentro destas 
áreas, trabalho no desenvolvimento de programas de turismo de 
natureza, incluindo caminhadas, observação de aves e experiências 
culturais, bem como em projetos como o Projecto Querença – que 
está muito relacionado com o empreendedorismo jovem em espaços 
rurais – ou o artesanato e a inovação. Neste último caso, estamos 
a gerir o Projecto TASA, que inclui a dinamização de uma rede de 
artesãos e designers, com o objetivo de potenciar o artesanato algar-
vio com inovação. Relacionado com esta temática, estamos ainda 
a desenvolver projetos relacionados com Turismo Criativo que em 
breve serão executados em Loulé, onde estamos sediados.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Aprecio sobretudo a ligação ao interior da região, ao campo e à natureza, 
bem como com as comunidades locais. O termo Ecoturismo signi� ca 
que deve haver uma relação profícua entre todas as partes 
envolvidas no processo e isso é algo que valorizo muito. Nas nossas 
atividades procuramos sempre ligar a comunidade local com as 
experiências turísticas e/ou comerciais, e é muito grati� cante quando 
todas as partes vêm o seu trabalho reconhecido e valorizado, seja ele 
a agricultura, o artesanato, a gastronomia, etc.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
O curso permitiu, sobretudo, ganhar um conjunto de ferramentas 
para desenvolver projetos e ideias. Essas ferramentas incluem formas 
organizacionais de trabalho, novas metodologias de pensamento, 
organização de ideias, entre outras. E são essas ferramentas que 
procuro utilizar no dia a dia, nos projetos que desenvolvemos e em 
novos que pretendamos desenvolver. E claro, um largo conjunto de 
contactos, de professores, investigadores e colegas a quem podemos 
recorrer em parcerias.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Um curso superior em si mesmo não é garante de emprego. Mas é o 
garante da obtenção de ferramentas de trabalho e conhecimentos 
para que se consiga encontrar emprego ou até criar o próprio em-
prego. Tal já depende da capacidade de iniciativa da pessoa. Porém, 
independentemente dessa capacidade, a universidade fornece va-
lores intelectuais – e não só – para que esse trabalho seja mais fácil 
de concretizar. Por isso, é sempre uma mais valia seguir o caminho 
da formação superior e procurar nesse percurso praticar os conhe-
cimentos adquiridos de forma a solidi� cá-los e, sobretudo, de os 
aproximar da realidade.

Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar
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Ambiente
Ambiente de A a Z

docente

Os jovens de 

hoje devem 

desenvolver uma 

atitude

 responsável e 

colocar todo o 

empenho nos 

objetivos que 

pretendem 

alcançar.

Atividade:
Professor adjunto na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão  Jean Piaget do 
Litoral Alentejano

Coordenador da licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no 
Trabalho

Exerceu funções enquanto Gestor, 
Engenheiro e Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, em várias 
empresas

José Manuel Gil 
Estevez

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Os prados verdejantes e os passarinhos nas árvores são apenas uma das vertentes desta 
área tão importante para que vivamos e trabalhemos todos em locais adequados, limpos 
e bem cuidados. É aqui que entra o nosso entrevistado, José Manuel Gil Estevez, docente e 
coordenador da Licenciatura em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, que prepara 
os alunos para serem uns verdadeiros ases na identi� cação e prevenção de perigos e riscos 
nestas áreas.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
A Licenciatura em Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho 
oferece um leque muito alargado de saídas pro� ssionais, graças ao 
seu elevado reconhecimento pelo mercado de trabalho, que neste 
caso é constituído por empresas, organizações e órgãos da adminis-
tração pública central, regional e local. 
Esta licenciatura confere uma dupla certi� cação, isto é, além de ser 
reconhecida pelas autoridades competentes do Ensino Superior, 
também é reconhecida pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), a quem compete homologar a formação nesta área. 
Desta forma, os diplomados têm acesso ao Título de Técnico Superior 
de Segurança no Trabalho com reconhecimento europeu, podendo 
intervir no desenvolvimento de planos de prevenção, identi� cação 
de perigos e avaliação e controlo de riscos nas áreas do Ambiente e 
da Segurança no Trabalho. 
O Licenciado em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho está, 
assim, apto a exercer funções como Técnico Superior de Segurança 
no Trabalho, Gestor de Segurança e Saúde no Trabalho, Responsável 
por Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (sendo o 
Ambiente uma valência especí� ca da licenciatura), Técnico Superior 
em Órgãos da Administração Central, Regional ou Local, Coordenador 
de Segurança do Trabalho na Construção Civil, Inspetor de Trabalho 
ou Técnico Superior em empresas prestadoras de serviços de Ambiente, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O estudante deve sentir uma clara vocação para a pro� ssão, possuir 
alguns conhecimentos e muita curiosidade pelas ciências exatas e 
pelas ciências naturais, ter uma boa capacidade de análise e resolução 
de problemas concretos e ser sensível a preocupações sociais e 
ambientais.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
No Ensino Superior pretende-se desenvolver no estudante a capacidade 
de estudar com autonomia, o seu sentido crítico, a sua capacidade 
de pesquisar informação relevante e de trabalhar em equipa. 
Os jovens de hoje devem, sobretudo, interiorizar a necessidade e a 
importância de serem cidadãos ativos, participantes, críticos e mem-
bros solidários da sociedade. Nesse sentido, devem desenvolver uma 
atitude responsável e colocar todo o empenho nos objetivos que 
pretendem alcançar.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem desenvolver as competências e os saberes 
atualmente valorizados pelas empresas e organizações, e isso só é 
possível frequentando cursos superiores com forte ligação ao tecido 
empresarial. Esta realidade é tida em conta na nossa licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, designadamente através 
do estágio em contexto real de trabalho, que faz parte do plano de 
estudos, e onde os estudantes aprendem o mais importante: o saber 
fazer.
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Se estás a ler este texto, o mais provável é que sejas � nalista do Ensino Secundário. 
Parabéns! Esta é uma das melhores - e mais decisivas - fases da vida de qualquer estudante: 
a entrada na maioridade, o princípio da independência relativamente aos pais, o começo 
da de� nição do “eu” pro� ssional. Isso não quer dizer que a entrada no Ensino Superior 
deva ser marcada pelo receio; pelo contrário, é importante não confundires medo com 
responsabilidade. É dela que precisas para encontrares a tua vocação, escolheres um curso 
que a preencha de forma satisfatória, e aproveitares as muitas oportunidades que vais ter.
Pela nossa parte, queremos ajudar-te não só a perceber a área em que melhor te encaixas, 
como também a dotar-te de um conjunto de conhecimentos que farão a diferença no 
teu futuro. Por isso, a edição 2014 do Guia de Acesso ao Ensino Superior da revista Mais 
Educativa começa por uma grande entrevista ao responsável máximo de um dos teus 
maiores aliados na entrada no mercado de trabalho: o Instituto de Emprego e Formação 
Pro� ssional.
Este ano, resolvemos também aprofundar dois temas que implicam na vida de qualquer 
estudante universitário. Por um lado, procuramos desmisti� car o conceito de Gestão de 
Carreira e levar-te a considerar as diversas dimensões e implicações da opção por um 
determinado curso ou instituição. Saberes se essa é, de facto, a melhor opção para ti, passa 
por conheceres bem quem tu és e o que pretendes fazer, e a partir daí desconstruíres 
cada passo, rumo ao teu “eu” pro� ssional. Porque, na sociedade atual, fugir à tomada de 
decisão não pode ser a solução.
Por outro lado, falamos-te do momento em que deves dialogar com os teus pais sobre o 
teu futuro. Com a ajuda e os conselhos de um psicólogo, ajudamos-te a perceber como 
encarar a situação.
Damos depois destaque à oportunidade de estudares no estrangeiro. Sejam programas 
de ensino formal ou não formal, é importante teres do teu lado o máximo de informação 
sobre tudo o que tens a ganhar por perderes o medo e partires à aventura, pessoal, social, 
cultural e pro� ssionalmente. Com a ajuda da Agência ERASMUS+ Educação e Formação, 
fornecemos-te alguns dados a reter, para além de uma grande entrevista com a sua responsável.
A partir daí, as áreas de Ambiente, Artes, Ciências, Desporto e Artes do Espetáculo, Economia e 
Gestão, Educação e Psicologia, Letras, Saúde e Tecnologias organizam a opinião de quem 
percebe do assunto. Em cada uma delas, um Aluno, um Docente e um Pro� ssional dão-te 
a sua perspetiva sobre os desa� os e as mais-valias que podes esperar.
Finalmente, renovámos o nosso Diretório de Instituições de Ensino Superior Universitário 
e Politécnico, para que possas encontrar facilmente os contactos de que precisas.
Uma vez mais, esta publicação conta também com uma versão online, em formato PDF, 
disponível em www.maiseducativa.com.

Boas escolhas para todos! 
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Entrevista

Um parceiro na procura de emprego

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: IEFP

Se não há como fugir ao problema do desemprego jovem, a verdade é que as oportunidades estão aí 
para quem as souber agarrar. O Presidente do Instituto do Emprego e Formação Pro� ssional (IEFP), Jorge 
Gaspar, dá-te nesta entrevista as melhores ferramentas na tua procura de um lugar ao sol. E no que ao 
emprego diz respeito, não duvides: o IEFP é o teu maior aliado.

Sabemos hoje que tirar um curso superior só por tirar pode ser 
inimigo do seu aproveitamento em termos pro� ssionais. 
Entre a vocação do indivíduo e as necessidades do mercado de 
trabalho, onde está o equilíbrio?
Independentemente da dinâmica própria do mercado de trabalho, a 
formação superior é sempre uma mais-valia pois adquirem-se não só 
conhecimentos técnicos como competências diversas, passíveis de ser 
aplicadas em diferentes atividades pro� ssionais. De qualquer modo é 
sempre possível, por ação do próprio indivíduo, conciliar o que pretende 
com as necessidades do mercado de trabalho.
Todos os indivíduos possuem capacidades mais desenvolvidas, interesses, 
características de personalidade, motivações e valores pessoais que os 
tornam mais capazes e os fazem sentir melhor a realizar determina-
dos tipos de atividades. Isto não signi� ca que só tenham sucesso e se 
sintam bem numa única atividade. Há sempre várias atividades que 
podem satisfazer um indivíduo, e que ele pode desenvolver de forma 
bem-sucedida.

Por sua vez, um curso superior permite aceder a atividades pro� ssionais 
distintas, nas quais estão implicadas diferentes “vocações”. Por exemplo, 
uma pessoa que realiza uma formação superior em engenharia 
biológica pode dedicar-se ao ensino, à investigação ou a trabalhar na 
indústria. Para isso, importa que esteja permanentemente atento, que 
explore, que se informe acerca das atividades profissionais que lhe 
interessam, quais as suas condições, se estão ou não a ser procuradas 
pelas entidades empregadoras, e quais os cursos que preparam para 
as mesmas. Ao ponderar as várias alternativas possíveis, é possível 
estabelecer um equilíbrio entre as suas necessidades e as do mercado 
de trabalho.

Que dados possui o IEFP sobre as áreas e os cursos que 
atualmente garantem uma mais fácil colocação no mercado de 
trabalho?
De acordo com os dados do IEFP sobre colocações (entenda-se por 
colocação uma oferta de emprego satisfeita por uma pessoa inscrita 
nos serviços do IEFP), os desempregados com formação superior 
integrados pelo IEFP no mercado em 2013 tinham formação na área 
de Gestão e Administração, representando estas colocações 9,3% do 
volume total das mesmas.
De destacar também um significativo número de colocações de 
desempregados das áreas de Formação de Professores do Ensino Básico, 
de Trabalho Social e Orientação, de Contabilidade e Fiscalidade, de 
Construção Civil e Engenharia Civil e de Eletrónica e Automação.

Além disso, se se tiver em conta o tempo médio de inscrição dos 
desempregados destas áreas nos serviços do IEFP, aqueles que menos 
tempo permaneceram inscritos foram os das áreas de Construção Civil 
e de Engenharia Civil e, em seguida, os de Eletrónica e Automação e 
de Contabilidade e Fiscalidade. Por outro lado, aqueles que possuíam 
formação na área de Trabalho Social e Orientação permaneceram, em 
média, inscritos para emprego no IEFP mais do quádruplo do tempo 
que a generalidade dos desempregados, enquanto os das áreas de 
Gestão e Administração e de Formação de Professores do Ensino Básico 
estiveram inscritos, em média, o mesmo tempo que a generalidade 
dos desempregados com o mesmo nível de habilitações.

Contudo, se atentarmos nas ofertas de emprego comunicadas ao IEFP, 
durante o ano de 2013, que requeriam formação superior, veri� camos 
que os profissionais mais requisitados foram Programadores de 
Informática e Engenheiros Civis.
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Para além disso, que competências são hoje especialmente 
valorizadas no contexto pro� ssional? O que devem os jovens 
procurar desenvolver?
Se atendermos às conclusões preliminares do último Inquérito Europeu 
sobre as Condições de Vida e de Trabalho, constatamos que, sobretudo 
para os indivíduos com menos de 30 anos, é imposta a realização de 
tarefas complexas, com elevados padrões de qualidade, a resolução de 
problemas imprevistos e a aprendizagem e adaptação a novas situações. 
Tais exigências só são possíveis de satisfazer se os pro� ssionais desen-
volverem competências transversais, nomeadamente no âmbito da 
aprendizagem, relacionais, de decisão, de resolução de problemas e 
de trabalho em equipa.
Estas competências são, obviamente, aquelas que as empresas valorizam 
e requerem quando se trata de contratarem colaboradores. Isto está 
bem patente nos anúncios de emprego e nas ofertas de emprego 
comunicadas ao IEFP, à exceção das que respeitam a pro� ssões não 
diferenciadas.

Um mercado de trabalho caracterizado pela alteração permanente do 
conteúdo das atividades pro� ssionais, pela diversidade de formas de 
organização do trabalho, pela rotação de empregos e pela internacio-
nalização do � uxo de trabalhadores tem efeitos não só na obtenção de 
um emprego inicial, como também na capacidade de o manter ou de 
conseguir um novo emprego. Daí que os jovens devam investir na sua 
formação inicial, consciencializarem-se que esse é um primeiro patamar 
para poderem continuar a aprender e, sobretudo, aproveitar todas as 
circunstâncias – académicas, familiares, associativas, desportivas, 
entre outras – para desenvolver as suas competências transversais.

Que ferramentas podem os jovens usar para tomar uma decisão 
informada na altura de escolher a sua formação superior?
Nos estabelecimentos de ensino, os jovens podem recorrer a serviços 
de psicologia e orientação (SPO) e a centros para a quali� cação e ensino 
pro� ssional (CEQPS) que, através do aconselhamento vocacional, os 
podem apoiar na tomada de decisão.
Além disso, por si próprios, os jovens podem e devem investir na 
pesquisa de informação sobre os cursos que lhes permitam aceder à 
pro� ssão dos seus sonhos. O estabelecimento de contactos com pro-
fessores e pro� ssionais dessas áreas de formação, a consulta do portal 
de acesso ao ensino superior e do guia de acesso ao ensino superior 
são também meios que devem utilizar para decidir, de modo informado, 
a formação superior a frequentar.

O IEFP, por seu lado, também dispõe de uma ferramenta online, gratuita, 
à qual os jovens têm vantagem em aceder - o portal Vi@s, de apoio à 
exploração do universo pro� ssional e à gestão autónoma da carreira, 
possibilitando escolhas mais esclarecidas em matéria de educação, 
formação e trabalho.

O IEFP tem vindo a desenvolver programas que o posicionam, 
cada vez mais, como um aliado na procura de emprego. 
Pode detalhar-nos aqueles que mais possam interessar aos jovens?
Os jovens que necessitem de adquirir ou melhor a sua quali� cação escolar 
e pro� ssional podem frequentar:

Cursos de Aprendizagem, de formação pro� ssional inicial, de dupla 
certi� cação, em alternância, dirigidos aos jovens com idade inferior a 
25 anos e com o 3º ciclo do Ensino Básico, mas que não detenham uma 
habilitação escolar de nível secundário ou equivalente. Conferem uma 
quali� cação pro� ssional de nível 4 e equivalência ao Ensino Secundário;

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de dupla certi� -
cação, destinados a candidatos com idade igual ou superior a 18 anos 
sem quali� cação adequada para efeitos de inserção ou progressão no 
mercado de trabalho ou sem a conclusão do Ensino Básico ou do 
Ensino Secundário. Conferem um certi� cado do 3º ciclo do Ensino Básico 
e o nível 2 de quali� cação, ou um certi� cado do Ensino Secundário e 
o nível 4 de quali� cação, consoante o tipo de percurso frequentado.

No caso dos jovens com quali� cação que necessitem de desenvolver 
competências sociopro� ssionais em ambiente de trabalho, poderão 
bene� ciar da medida Estágios Emprego com uma duração de 12 
meses, que proporciona uma experiência prática em contexto de tra-
balho, permitindo assim melhorar o seu per� l de empregabilidade e a 
sua integração pro� ssional.

Por � m, o IEFP disponibiliza ainda várias Técnicas de Procura de Emprego, 
destinadas a apoiar diretamente os jovens na procura de emprego por 
sua iniciativa, assim como a prepará-los para serem mais capazes de 
demonstrar a sua mais-valia às entidades empregadoras. Elaboração 
do currículo, realização de respostas a anúncios de emprego, de can-
didaturas espontâneas e comportamento em entrevistas de emprego 
são algumas das competências.

O IEFP promove também outras medidas como o Apoio à Contratação 
por via da redução da Taxa Social Única sobre as entidades empregadoras, e 
a Garantia Jovem, que conta com a colaboração e cooperação em rede 
de diversos parceiros e prevê que todos os jovens com menos de 30 
anos bene� ciem de uma oferta de emprego, formação permanente, 
aprendizagem ou estágio, no prazo de quatro meses após terem � cado 
desempregados ou terem terminado o ensino formal.

_Conhecer as suas características de personalidade, 

interesses e valores

_Identificar e desenvolver competências

_Explorar oportunidades de educação e formação

_Conhecer profissões, condições de exercício e 

formação de acesso

_Desenvolver técnicas de procura de emprego

_Conhecer oportunidades de trabalho

_Identificar e desenvolver o seu potencial 

empreendedor

_Saber o que fazer para criar o próprio negócio
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Mas tenho mesmo de ter um 
curso Superior?

No que diz respeito à educação, não ex-
istem verdades absolutas ou um caminho 
“certo” a seguir. A verdade é que a formação 
é essencial. A de nível Superior (Politécnico 
ou Universitário) pode ser compensadora 
em relação a outras opções, mas não é a tua 
única opção.

[  ] Dinheiro, comida, roupa
[  ] Condições da habitação 
         (tem Internet, despesas incluídas, etc.)

[  ] Respeitar as regras do espaço partilhado
[  ] Ir às aulas (!)
[  ] Ser sociável
[  ] Aproveitar a experiência :)

IR MORAR SOZINHO

Malas feitas?

“O fator preocupante é que, 
segundo indicadores recentes, 

relativos a 2013, existem em 
Portugal cerca de 440 mil jovens, 
entre os 15 e os 34 anos, que não 

estudam nem trabalham”, alerta José 
Morgado, chamando a atenção para a taxa de 

abandono escolar de alunos entre os 18 e 
os 20 anos (19,2%): “Apesar de uma 

ligeira melhoria, ainda é a 
terceira taxa mais alta da 

União Europeia.”

Está na hora de fazer as malas

Passar do Secundário para o Ensino Superior pode ser uma experiência 
muito marcante, especialmente para quem se vê, pela primeira vez, 
longe da casa dos pais. Às inseguranças típicas de quem enfrenta um 
novo mundo e um sistema de ensino mais exigente (em termos de 
responsabilidade, autonomia e conhecimentos), junta-se o “drama” de 
chegar com tudo às costas a uma casa ou residência onde não conheces 
ninguém e onde terás de passar a fazer tudo sozinho.

Se estás mesmo a considerar a hipótese de sair de casa dos teus pais 
para ires estudar para longe, dorme bem sobre o assunto e discute 
com eles os prós e contras de uma mudança dessas. 
Caso a decisão � nal seja positiva, façam contas à vida e preparem 
tudo para a tua “aventura”: dinheiro mensal, comida, roupa de cama, 
utensílios, etc. Informa-te também com tempo (e a fundo) sobre as 
condições do quarto/casa/residência para onde pretendes ir.
Depois de lá estares, lembra-te que, apesar de partilhar casa ser uma 
forma de dividir despesas e ganhar alguma liberdade, não signi� ca 
que não haja regras a cumprir! Viver com pessoas que não conheces 
bem pode ser um verdadeiro desa� o a somar àquele que já tens entre 
mãos (o curso superior), mas, com respeito, boa vontade e alguma � exi-
bilidade, não é tão difícil como pode parecer.

Apesar de todos os amigos que vais fazer logo na primeira semana, 
é normal que de vez em quando as saudades apertem. Quando isto 
acontecer, não te esqueças: as palavras e os conselhos dos teus pais e 
amigos estão sempre à distância de um telefonema!

ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
porquê?

TEXTO: Tiago Belim | DADOS: ERASMUS+ Educação e Formação

Quando se diz que o Ensino Superior te abre as portas do mundo, é para levares a sério e no sentido 
literal da frase. Existem cada vez mais programas de mobilidade, em função dos teus objetivos, e são 
inúmeras as mais-valias pessoais, socioculturais e académicas que podes retirar de uma experiência no 
estrangeiro. Conhece as motivações e o per� l do aluno Erasmus português, e os números da Agência 
ERASMUS+ Educação e Formação, em 26 anos de atividade.
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Porquê estudar no estrangeiro?
Estudar no estrangeiro proporciona-te um conhecimento 
e uma vivência que não é possível encontrar “cá 
dentro”, e é bem possível que seja a primeira grande 
viagem da tua vida. Vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades com pessoas de 
várias nacionalidades, adquirir novos conhecimentos 
e competências, e bene� ciar de uma experiência de 
aprendizagem completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Para ti
Cada aluno Erasmus re� ete sobre os resultados da sua 
experiência no estrangeiro. Recorremos a dados da Dados 
da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, 
que nos indicam que 96,3% dos estudantes avaliam 
como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 
pessoal da experiência Erasmus, ou seja, indicadores 
como a autonomia, a autossu� ciência, a subsistência e 
a autocon� ança.
Segue-se a dimensão sociocultural – integração, vivências, 
relações interpessoais, intercâmbio cultural e experiência 
europeia – com 95,4% de respostas positivas, e a 
dimensão académica – aprendizagem, diversidade 
curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as 
– com 78,4%.

Ao pensarem no futuro, 94% dos estudantes considera 
que o programa Erasmus terá um impacto positivo na 
sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá 
proporcionar oportunidades de trabalho noutro 
país europeu. Para além disso, 89% destes alunos 
assume maior predisposição para trabalhar num 
país estrangeiro.
E se falarmos de quem já está inserido no mercado de 
trabalho, há também uma avaliação muito positiva do 
impacto do estágio nas suas carreiras pro� ssionais. 
30,9% declaram que a experiência de estágio foi 
decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que 
teve mesmo a oportunidade de � car a trabalhar na 
instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Para os empregadores
Cada vez mais, a experiência de estudar no estrangeiro 
é vista como uma importante forma de aquisição e de 
reforço de competências técnicas, sociais e relacionais, 
que impactam também na tua autoestima e autocon-
� ança. Para as empresas, integrares um programa de 
estudos lá fora reforça a tua empregabilidade, uma vez 
que a disponibilidade que revelaste para o fazer aumenta 
os teus índices de responsabilidade social, de apren-
dizagem e de inovação.

As motivações para estudar no estrangeiro
1º: Emprego e futuro pro� ssional2º: Desenvolvimento pessoal e sociocultural3º: Conhecimentos e competências académicas
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6000 
estudantes

 por ano

75000 
alunos em 

mobilidade 
ao longo de 

26 anos

7000 
alunos � zeram 

estágio no
estrangeiro

O per� l do estudante 
Erasmus português
Áreas de estudo:
1) Ciências Sociais, Gestão e Direito
2) Engenharia, Indústria 
Transformadora e Construção
3) Saúde e Proteção Social
Duração média:
5 meses
Países:
Espanha (25% dos alunos)
Itália
Polónia
França
República Checa
Reino Unido

“Senti-me uma 

verdadeira cidadã 

europeia. Senti a 

verdadeira Europa sem 

fronteiras, e vi ‘portas a abrir’ 

a nível académico e 

pro� ssional.”
Estudante Erasmus, 

Holanda, 26 anos

“Se não é a 
melhor 

experiência da nossa vida, 

é pelo menos 

aquela que nos faz dar valor a 

todas as outras.”

Estudante Erasmus, 

Finlândia, 22 anos

“Viver 3 meses 
num novo país como 

estudante, estar por minha 

conta e perceber que o mundo 

é muito mais do que aquilo a que 

estava habituada, fez do Erasmus 

a experiência mais grati� cante 

que vivi até hoje.”
Estudante Erasmus, 

Reino Unido, 21 anos

Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar
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Ambiente
Ambiente de A a Z

docente

Os jovens de 

hoje devem 

desenvolver uma 

atitude

 responsável e 

colocar todo o 

empenho nos 

objetivos que 

pretendem 

alcançar.

Atividade:
Professor adjunto na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão  Jean Piaget do 
Litoral Alentejano

Coordenador da licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no 
Trabalho

Exerceu funções enquanto Gestor, 
Engenheiro e Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, em várias 
empresas

José Manuel Gil 
Estevez

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Os prados verdejantes e os passarinhos nas árvores são apenas uma das vertentes desta 
área tão importante para que vivamos e trabalhemos todos em locais adequados, limpos 
e bem cuidados. É aqui que entra o nosso entrevistado, José Manuel Gil Estevez, docente e 
coordenador da Licenciatura em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, que prepara 
os alunos para serem uns verdadeiros ases na identi� cação e prevenção de perigos e riscos 
nestas áreas.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
A Licenciatura em Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho 
oferece um leque muito alargado de saídas pro� ssionais, graças ao 
seu elevado reconhecimento pelo mercado de trabalho, que neste 
caso é constituído por empresas, organizações e órgãos da adminis-
tração pública central, regional e local. 
Esta licenciatura confere uma dupla certi� cação, isto é, além de ser 
reconhecida pelas autoridades competentes do Ensino Superior, 
também é reconhecida pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), a quem compete homologar a formação nesta área. 
Desta forma, os diplomados têm acesso ao Título de Técnico Superior 
de Segurança no Trabalho com reconhecimento europeu, podendo 
intervir no desenvolvimento de planos de prevenção, identi� cação 
de perigos e avaliação e controlo de riscos nas áreas do Ambiente e 
da Segurança no Trabalho. 
O Licenciado em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho está, 
assim, apto a exercer funções como Técnico Superior de Segurança 
no Trabalho, Gestor de Segurança e Saúde no Trabalho, Responsável 
por Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (sendo o 
Ambiente uma valência especí� ca da licenciatura), Técnico Superior 
em Órgãos da Administração Central, Regional ou Local, Coordenador 
de Segurança do Trabalho na Construção Civil, Inspetor de Trabalho 
ou Técnico Superior em empresas prestadoras de serviços de Ambiente, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O estudante deve sentir uma clara vocação para a pro� ssão, possuir 
alguns conhecimentos e muita curiosidade pelas ciências exatas e 
pelas ciências naturais, ter uma boa capacidade de análise e resolução 
de problemas concretos e ser sensível a preocupações sociais e 
ambientais.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
No Ensino Superior pretende-se desenvolver no estudante a capacidade 
de estudar com autonomia, o seu sentido crítico, a sua capacidade 
de pesquisar informação relevante e de trabalhar em equipa. 
Os jovens de hoje devem, sobretudo, interiorizar a necessidade e a 
importância de serem cidadãos ativos, participantes, críticos e mem-
bros solidários da sociedade. Nesse sentido, devem desenvolver uma 
atitude responsável e colocar todo o empenho nos objetivos que 
pretendem alcançar.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem desenvolver as competências e os saberes 
atualmente valorizados pelas empresas e organizações, e isso só é 
possível frequentando cursos superiores com forte ligação ao tecido 
empresarial. Esta realidade é tida em conta na nossa licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, designadamente através 
do estágio em contexto real de trabalho, que faz parte do plano de 
estudos, e onde os estudantes aprendem o mais importante: o saber 
fazer.
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Entrevista

Um parceiro na procura de emprego

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: IEFP

Se não há como fugir ao problema do desemprego jovem, a verdade é que as oportunidades estão aí 
para quem as souber agarrar. O Presidente do Instituto do Emprego e Formação Pro� ssional (IEFP), Jorge 
Gaspar, dá-te nesta entrevista as melhores ferramentas na tua procura de um lugar ao sol. E no que ao 
emprego diz respeito, não duvides: o IEFP é o teu maior aliado.

Sabemos hoje que tirar um curso superior só por tirar pode ser 
inimigo do seu aproveitamento em termos pro� ssionais. 
Entre a vocação do indivíduo e as necessidades do mercado de 
trabalho, onde está o equilíbrio?
Independentemente da dinâmica própria do mercado de trabalho, a 
formação superior é sempre uma mais-valia pois adquirem-se não só 
conhecimentos técnicos como competências diversas, passíveis de ser 
aplicadas em diferentes atividades pro� ssionais. De qualquer modo é 
sempre possível, por ação do próprio indivíduo, conciliar o que pretende 
com as necessidades do mercado de trabalho.
Todos os indivíduos possuem capacidades mais desenvolvidas, interesses, 
características de personalidade, motivações e valores pessoais que os 
tornam mais capazes e os fazem sentir melhor a realizar determina-
dos tipos de atividades. Isto não signi� ca que só tenham sucesso e se 
sintam bem numa única atividade. Há sempre várias atividades que 
podem satisfazer um indivíduo, e que ele pode desenvolver de forma 
bem-sucedida.

Por sua vez, um curso superior permite aceder a atividades pro� ssionais 
distintas, nas quais estão implicadas diferentes “vocações”. Por exemplo, 
uma pessoa que realiza uma formação superior em engenharia 
biológica pode dedicar-se ao ensino, à investigação ou a trabalhar na 
indústria. Para isso, importa que esteja permanentemente atento, que 
explore, que se informe acerca das atividades profissionais que lhe 
interessam, quais as suas condições, se estão ou não a ser procuradas 
pelas entidades empregadoras, e quais os cursos que preparam para 
as mesmas. Ao ponderar as várias alternativas possíveis, é possível 
estabelecer um equilíbrio entre as suas necessidades e as do mercado 
de trabalho.

Que dados possui o IEFP sobre as áreas e os cursos que 
atualmente garantem uma mais fácil colocação no mercado de 
trabalho?
De acordo com os dados do IEFP sobre colocações (entenda-se por 
colocação uma oferta de emprego satisfeita por uma pessoa inscrita 
nos serviços do IEFP), os desempregados com formação superior 
integrados pelo IEFP no mercado em 2013 tinham formação na área 
de Gestão e Administração, representando estas colocações 9,3% do 
volume total das mesmas.
De destacar também um significativo número de colocações de 
desempregados das áreas de Formação de Professores do Ensino Básico, 
de Trabalho Social e Orientação, de Contabilidade e Fiscalidade, de 
Construção Civil e Engenharia Civil e de Eletrónica e Automação.

Além disso, se se tiver em conta o tempo médio de inscrição dos 
desempregados destas áreas nos serviços do IEFP, aqueles que menos 
tempo permaneceram inscritos foram os das áreas de Construção Civil 
e de Engenharia Civil e, em seguida, os de Eletrónica e Automação e 
de Contabilidade e Fiscalidade. Por outro lado, aqueles que possuíam 
formação na área de Trabalho Social e Orientação permaneceram, em 
média, inscritos para emprego no IEFP mais do quádruplo do tempo 
que a generalidade dos desempregados, enquanto os das áreas de 
Gestão e Administração e de Formação de Professores do Ensino Básico 
estiveram inscritos, em média, o mesmo tempo que a generalidade 
dos desempregados com o mesmo nível de habilitações.

Contudo, se atentarmos nas ofertas de emprego comunicadas ao IEFP, 
durante o ano de 2013, que requeriam formação superior, veri� camos 
que os profissionais mais requisitados foram Programadores de 
Informática e Engenheiros Civis.
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Entrevista
Para além disso, que competências são hoje especialmente 
valorizadas no contexto pro� ssional? O que devem os jovens 
procurar desenvolver?
Se atendermos às conclusões preliminares do último Inquérito Europeu 
sobre as Condições de Vida e de Trabalho, constatamos que, sobretudo 
para os indivíduos com menos de 30 anos, é imposta a realização de 
tarefas complexas, com elevados padrões de qualidade, a resolução de 
problemas imprevistos e a aprendizagem e adaptação a novas situações. 
Tais exigências só são possíveis de satisfazer se os pro� ssionais desen-
volverem competências transversais, nomeadamente no âmbito da 
aprendizagem, relacionais, de decisão, de resolução de problemas e 
de trabalho em equipa.
Estas competências são, obviamente, aquelas que as empresas valorizam 
e requerem quando se trata de contratarem colaboradores. Isto está 
bem patente nos anúncios de emprego e nas ofertas de emprego 
comunicadas ao IEFP, à exceção das que respeitam a pro� ssões não 
diferenciadas.

Um mercado de trabalho caracterizado pela alteração permanente do 
conteúdo das atividades pro� ssionais, pela diversidade de formas de 
organização do trabalho, pela rotação de empregos e pela internacio-
nalização do � uxo de trabalhadores tem efeitos não só na obtenção de 
um emprego inicial, como também na capacidade de o manter ou de 
conseguir um novo emprego. Daí que os jovens devam investir na sua 
formação inicial, consciencializarem-se que esse é um primeiro patamar 
para poderem continuar a aprender e, sobretudo, aproveitar todas as 
circunstâncias – académicas, familiares, associativas, desportivas, 
entre outras – para desenvolver as suas competências transversais.

Que ferramentas podem os jovens usar para tomar uma decisão 
informada na altura de escolher a sua formação superior?
Nos estabelecimentos de ensino, os jovens podem recorrer a serviços 
de psicologia e orientação (SPO) e a centros para a quali� cação e ensino 
pro� ssional (CEQPS) que, através do aconselhamento vocacional, os 
podem apoiar na tomada de decisão.
Além disso, por si próprios, os jovens podem e devem investir na 
pesquisa de informação sobre os cursos que lhes permitam aceder à 
pro� ssão dos seus sonhos. O estabelecimento de contactos com pro-
fessores e pro� ssionais dessas áreas de formação, a consulta do portal 
de acesso ao ensino superior e do guia de acesso ao ensino superior 
são também meios que devem utilizar para decidir, de modo informado, 
a formação superior a frequentar.

O IEFP, por seu lado, também dispõe de uma ferramenta online, gratuita, 
à qual os jovens têm vantagem em aceder - o portal Vi@s, de apoio à 
exploração do universo pro� ssional e à gestão autónoma da carreira, 
possibilitando escolhas mais esclarecidas em matéria de educação, 
formação e trabalho.

O IEFP tem vindo a desenvolver programas que o posicionam, 
cada vez mais, como um aliado na procura de emprego. 
Pode detalhar-nos aqueles que mais possam interessar aos jovens?
Os jovens que necessitem de adquirir ou melhor a sua quali� cação escolar 
e pro� ssional podem frequentar:

Cursos de Aprendizagem, de formação pro� ssional inicial, de dupla 
certi� cação, em alternância, dirigidos aos jovens com idade inferior a 
25 anos e com o 3º ciclo do Ensino Básico, mas que não detenham uma 
habilitação escolar de nível secundário ou equivalente. Conferem uma 
quali� cação pro� ssional de nível 4 e equivalência ao Ensino Secundário;

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de dupla certi� -
cação, destinados a candidatos com idade igual ou superior a 18 anos 
sem quali� cação adequada para efeitos de inserção ou progressão no 
mercado de trabalho ou sem a conclusão do Ensino Básico ou do 
Ensino Secundário. Conferem um certi� cado do 3º ciclo do Ensino Básico 
e o nível 2 de quali� cação, ou um certi� cado do Ensino Secundário e 
o nível 4 de quali� cação, consoante o tipo de percurso frequentado.

No caso dos jovens com quali� cação que necessitem de desenvolver 
competências sociopro� ssionais em ambiente de trabalho, poderão 
bene� ciar da medida Estágios Emprego com uma duração de 12 
meses, que proporciona uma experiência prática em contexto de tra-
balho, permitindo assim melhorar o seu per� l de empregabilidade e a 
sua integração pro� ssional.

Por � m, o IEFP disponibiliza ainda várias Técnicas de Procura de Emprego, 
destinadas a apoiar diretamente os jovens na procura de emprego por 
sua iniciativa, assim como a prepará-los para serem mais capazes de 
demonstrar a sua mais-valia às entidades empregadoras. Elaboração 
do currículo, realização de respostas a anúncios de emprego, de can-
didaturas espontâneas e comportamento em entrevistas de emprego 
são algumas das competências.

O IEFP promove também outras medidas como o Apoio à Contratação 
por via da redução da Taxa Social Única sobre as entidades empregadoras, e 
a Garantia Jovem, que conta com a colaboração e cooperação em rede 
de diversos parceiros e prevê que todos os jovens com menos de 30 
anos bene� ciem de uma oferta de emprego, formação permanente, 
aprendizagem ou estágio, no prazo de quatro meses após terem � cado 
desempregados ou terem terminado o ensino formal.

_Conhecer as suas características de personalidade, 

interesses e valores

_Identificar e desenvolver competências

_Explorar oportunidades de educação e formação

_Conhecer profissões, condições de exercício e 

formação de acesso

_Desenvolver técnicas de procura de emprego

_Conhecer oportunidades de trabalho

_Identificar e desenvolver o seu potencial 

empreendedor

_Saber o que fazer para criar o próprio negócio

via
s.ie
fp.
pt

O portal
Vi@S permite:

 FOTO: ISCAP

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto (ISCAP) é mais que uma instituição de Ensino 
Politécnico. Para lá dos 127 anos de know-how  e 
experiência acumulados, a inovação e a busca constante 
pelas melhores soluções de ensino garantem-te que esta 
é a escolha certa nos domínios da Assessoria e Tradução, 
Comércio Internacional, Comunicação Empresarial, 
Contabilidade e Administração, Gestão das Atividades 
Turísticas e Marketing. Tudo isto numa cidade com muita 
diversão noturna e uma oferta cultural riquíssima.

Publireportagem

A referência em 
Contabilidade 
e Administração

Na opinião do responsável máximo do ISCAP, o que 
distingue a instituição relativamente às demais, nas 
áreas de Contabilidade e Administração?
O que nos distingue nestas áreas é, desde logo, a enorme experiência 
de formação que resulta dos nossos 127 anos de existência. Como se 
sabe, o ISCAP (uma das sete Escolas que integram o Politécnico do Porto) 
é o digno sucessor do antigo Instituto Comercial do Porto, criado em 
1886, e que desde sempre esteve ligado ao ensino da Contabilidade. 
Grandes nomes ligados a esta área, como Jaime Lopes Amorim, foram 
docentes desta Escola. Depois, acresce a inovação que procuramos 
imprimir a cada momento. Fomos os pioneiros na criação, em 2002, 
de duas Unidades Curriculares de Simulação Empresarial, que vieram 
permitir aos nossos alunos adquirir experiência no “fazer”, ainda 
enquanto estudantes. E tentamos estar sempre à frente, na busca por 
melhores soluções de ensino/aprendizagem.

Para além de tudo o que está relacionado com a área 
académica, que outros aliciantes (culturais, lúdicos, 
desportivos) podem os estudantes encontrar no ISCAP 
e na cidade do Porto?
No ISCAP, temos vindo a aumentar a oferta de outras atividades, desig-
nadamente as culturais e as desportivas, em colaboração com a nossa 
Associação de Estudantes, que é muito ativa. Como meros exemplos, 
cito o ISCULTURAP, um evento anual de caráter cultural, e o INTER ISCA’S, 
um evento de natureza desportiva que coloca em competição os 
estudantes dos quatro Institutos Superiores de Contabilidade e 
Administração existentes no país.
Quanto à cidade do Porto, há a registar que acaba de ser eleita como 
o “Melhor Destino Europeu 2014”, galardão que recebe pela segunda 
vez, o que diz tudo. É claro que, para os mais jovens, interessará men-
cionar a “movida noturna”, sendo que esta é apenas uma das muitas 
ofertas que o turista e o visitante poderá encontrar e apreciar.

Que novidades curriculares está o ISCAP a preparar 
para o ano letivo 2014/2015? 
Estamos a preparar algumas alterações curriculares na maioria dos 
nossos cursos, embora não seja ainda seguro que as consigamos 
implementar já no próximo ano letivo. O mesmo se passa com uma 
nova licenciatura que queremos criar, a de “Criatividade e Inovação 
Empresarial”, que poderá ser o primeiro joint degree a entrar em fun-
cionamento em Portugal. De facto, trata-se de um curso organizado, 
em conjunto, por três Escolas, o ISCAP em Portugal, a Vilniaus Kolegija 
(VIKO) da Lituânia e a Estonian Entrepreneurship University of Applied 
Sciences (EUAS) da Estónia, sob a supervisão da Aalborg University 
(Dinamarca), que colabora na de� nição das metodologias de ensino e 
avaliação. Inova na existência de dois momentos de estágio em anos 
diferentes (2º e 3º ano), bem como no seu conteúdo que foi desen-
volvido com base em investigação realizada pela Aalborg University 
– Unlimited Knowledge Application Research Group e na Plataforma criativa 
por eles desenvolvida. Os alunos que pretendam a obtenção do diplo-
ma conjunto terão de fazer pelo menos 40% dos ECTS (créditos) nas 
Escolas parceiras, sendo que 10% da mobilidade académica pode ser 
virtual.
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Mas tenho mesmo de ter um 
curso Superior?

No que diz respeito à educação, não ex-
istem verdades absolutas ou um caminho 
“certo” a seguir. A verdade é que a formação 
é essencial. A de nível Superior (Politécnico 
ou Universitário) pode ser compensadora 
em relação a outras opções, mas não é a tua 
única opção.

[  ] Dinheiro, comida, roupa
[  ] Condições da habitação 
         (tem Internet, despesas incluídas, etc.)

[  ] Respeitar as regras do espaço partilhado
[  ] Ir às aulas (!)
[  ] Ser sociável
[  ] Aproveitar a experiência :)

IR MORAR SOZINHO

Malas feitas?

“O fator preocupante é que, 
segundo indicadores recentes, 

relativos a 2013, existem em 
Portugal cerca de 440 mil jovens, 
entre os 15 e os 34 anos, que não 

estudam nem trabalham”, alerta José 
Morgado, chamando a atenção para a taxa de 

abandono escolar de alunos entre os 18 e 
os 20 anos (19,2%): “Apesar de uma 

ligeira melhoria, ainda é a 
terceira taxa mais alta da 

União Europeia.”

Está na hora de fazer as malas

Passar do Secundário para o Ensino Superior pode ser uma experiência 
muito marcante, especialmente para quem se vê, pela primeira vez, 
longe da casa dos pais. Às inseguranças típicas de quem enfrenta um 
novo mundo e um sistema de ensino mais exigente (em termos de 
responsabilidade, autonomia e conhecimentos), junta-se o “drama” de 
chegar com tudo às costas a uma casa ou residência onde não conheces 
ninguém e onde terás de passar a fazer tudo sozinho.

Se estás mesmo a considerar a hipótese de sair de casa dos teus pais 
para ires estudar para longe, dorme bem sobre o assunto e discute 
com eles os prós e contras de uma mudança dessas. 
Caso a decisão � nal seja positiva, façam contas à vida e preparem 
tudo para a tua “aventura”: dinheiro mensal, comida, roupa de cama, 
utensílios, etc. Informa-te também com tempo (e a fundo) sobre as 
condições do quarto/casa/residência para onde pretendes ir.
Depois de lá estares, lembra-te que, apesar de partilhar casa ser uma 
forma de dividir despesas e ganhar alguma liberdade, não signi� ca 
que não haja regras a cumprir! Viver com pessoas que não conheces 
bem pode ser um verdadeiro desa� o a somar àquele que já tens entre 
mãos (o curso superior), mas, com respeito, boa vontade e alguma � exi-
bilidade, não é tão difícil como pode parecer.

Apesar de todos os amigos que vais fazer logo na primeira semana, 
é normal que de vez em quando as saudades apertem. Quando isto 
acontecer, não te esqueças: as palavras e os conselhos dos teus pais e 
amigos estão sempre à distância de um telefonema!

ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
porquê?

TEXTO: Tiago Belim | DADOS: ERASMUS+ Educação e Formação

Quando se diz que o Ensino Superior te abre as portas do mundo, é para levares a sério e no sentido 
literal da frase. Existem cada vez mais programas de mobilidade, em função dos teus objetivos, e são 
inúmeras as mais-valias pessoais, socioculturais e académicas que podes retirar de uma experiência no 
estrangeiro. Conhece as motivações e o per� l do aluno Erasmus português, e os números da Agência 
ERASMUS+ Educação e Formação, em 26 anos de atividade.
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Porquê estudar no estrangeiro?
Estudar no estrangeiro proporciona-te um conhecimento 
e uma vivência que não é possível encontrar “cá 
dentro”, e é bem possível que seja a primeira grande 
viagem da tua vida. Vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades com pessoas de 
várias nacionalidades, adquirir novos conhecimentos 
e competências, e bene� ciar de uma experiência de 
aprendizagem completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Para ti
Cada aluno Erasmus re� ete sobre os resultados da sua 
experiência no estrangeiro. Recorremos a dados da Dados 
da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, 
que nos indicam que 96,3% dos estudantes avaliam 
como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 
pessoal da experiência Erasmus, ou seja, indicadores 
como a autonomia, a autossu� ciência, a subsistência e 
a autocon� ança.
Segue-se a dimensão sociocultural – integração, vivências, 
relações interpessoais, intercâmbio cultural e experiência 
europeia – com 95,4% de respostas positivas, e a 
dimensão académica – aprendizagem, diversidade 
curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as 
– com 78,4%.

Ao pensarem no futuro, 94% dos estudantes considera 
que o programa Erasmus terá um impacto positivo na 
sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá 
proporcionar oportunidades de trabalho noutro 
país europeu. Para além disso, 89% destes alunos 
assume maior predisposição para trabalhar num 
país estrangeiro.
E se falarmos de quem já está inserido no mercado de 
trabalho, há também uma avaliação muito positiva do 
impacto do estágio nas suas carreiras pro� ssionais. 
30,9% declaram que a experiência de estágio foi 
decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que 
teve mesmo a oportunidade de � car a trabalhar na 
instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Para os empregadores
Cada vez mais, a experiência de estudar no estrangeiro 
é vista como uma importante forma de aquisição e de 
reforço de competências técnicas, sociais e relacionais, 
que impactam também na tua autoestima e autocon-
� ança. Para as empresas, integrares um programa de 
estudos lá fora reforça a tua empregabilidade, uma vez 
que a disponibilidade que revelaste para o fazer aumenta 
os teus índices de responsabilidade social, de apren-
dizagem e de inovação.

As motivações para estudar no estrangeiro
1º: Emprego e futuro pro� ssional2º: Desenvolvimento pessoal e sociocultural3º: Conhecimentos e competências académicas
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ês 80
instituições

6000 
estudantes

 por ano

75000 
alunos em 

mobilidade 
ao longo de 

26 anos

7000 
alunos � zeram 

estágio no
estrangeiro

O per� l do estudante 
Erasmus português
Áreas de estudo:
1) Ciências Sociais, Gestão e Direito
2) Engenharia, Indústria 
Transformadora e Construção
3) Saúde e Proteção Social
Duração média:
5 meses
Países:
Espanha (25% dos alunos)
Itália
Polónia
França
República Checa
Reino Unido

“Senti-me uma 

verdadeira cidadã 

europeia. Senti a 

verdadeira Europa sem 

fronteiras, e vi ‘portas a abrir’ 

a nível académico e 

pro� ssional.”
Estudante Erasmus, 

Holanda, 26 anos

“Se não é a 
melhor 

experiência da nossa vida, 

é pelo menos 

aquela que nos faz dar valor a 

todas as outras.”

Estudante Erasmus, 

Finlândia, 22 anos

“Viver 3 meses 
num novo país como 

estudante, estar por minha 

conta e perceber que o mundo 

é muito mais do que aquilo a que 

estava habituada, fez do Erasmus 

a experiência mais grati� cante 

que vivi até hoje.”
Estudante Erasmus, 

Reino Unido, 21 anos
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
Juventude em ação!

TEXTO: Tiago Belim 

É este o nome do Programa ERASMUS+ dedicado por inteiro às oportunidades que a Europa reserva para 
o teu futuro, através do voluntariado. Com o objetivo de melhorar as tuas competências, de promover a 
tua participação na vida democrática europeia e a tua inserção no mercado de trabalho, esta iniciativa 
de educação não formal pede apenas que tenhas entre os 13 e os 30 anos.

São três os tipos de ações que o Programa ERASMUS+ Juventude em Ação te permite desenvolver:

Mobilidade Individual para � ns 
de Aprendizagem 
Para atividades de aprendizagem não 
formal, em 3 tipos: Intercâmbios de Jovens, 
Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade 
de Pro� ssionais.

Cooperação para a Inovação e 
Partilha de Boas Práticas
Desenvolves parcerias estratégicas para 
iniciativas conjuntas, jovens ou de proje-
tos de cidadania, para a inovação social, 
a participação na vida democrática e o 
empreendedorismo. Subdivide-se nas 
Parcerias Estratégicas na área da Educação, 
Formação e Juventude, e na Capacitação 
no domínio da Juventude.

Apoio a Reformas Políticas 
Implementa a agenda política da União 
Europeia no domínio da Juventude. Entre 
as atividades estão encontros nacionais 
e transnacionais, seminários, debates 
e participações ativas dos jovens em 
diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para a estratégia 
europeia.

Agarra o teu Passe Jovem
Apesar de serem não formais, as competências que 
adquires no Programa Juventude em Ação são 
certi� cadas e devidamente reconhecidas pela União 
Europeia através do chamado Passe Jovem (Youthpass). 
Com este certi� cado, terás a oportunidade de descrever 
o que fizeste no teu projeto e que competências 
adquiriste, e isso dar-te-á visibilidade enquanto 
cidadão europeu ativo:

O Youthpass reforça o reconhecimento social do 
trabalho dos e para os jovens;

Torna visíveis e valida as tuas competências 
chave através de um certi� cado, e apoia a tua 
empregabilidade;

Coloca ao mesmo nível a educação formal, 
não formal e informal no campo da aquisição 
de competências.

Juventude em Ação vs. outros programas formativos
A� nal, quais são as diferenças entre a educação formal dos 
outros programas formativos no estrangeiro e a educação 
não formal certi� cada no Juventude em Ação? Esta é uma 
oportunidade para adquirires capacidades e competências 
numa dimensão europeia, de forma não formal. Signi� ca 
isto que ocorre fora do currículo educacional formal, através 
de ações de voluntariado.
Combinados, estes dois tipos de aprendizagem permitem-te 
adquirir competências essenciais e, em simultâneo, con-
tribuir para o teu desenvolvimento pessoal, integração 
social e cidadania ativa, melhorando desta forma as tuas 
perspetivas de emprego.
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Ambiente
Ambiente de A a Z

docente

Os jovens de 

hoje devem 

desenvolver uma 

atitude

 responsável e 

colocar todo o 

empenho nos 

objetivos que 

pretendem 

alcançar.

Atividade:
Professor adjunto na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão  Jean Piaget do 
Litoral Alentejano

Coordenador da licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no 
Trabalho

Exerceu funções enquanto Gestor, 
Engenheiro e Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, em várias 
empresas

José Manuel Gil 
Estevez

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Os prados verdejantes e os passarinhos nas árvores são apenas uma das vertentes desta 
área tão importante para que vivamos e trabalhemos todos em locais adequados, limpos 
e bem cuidados. É aqui que entra o nosso entrevistado, José Manuel Gil Estevez, docente e 
coordenador da Licenciatura em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, que prepara 
os alunos para serem uns verdadeiros ases na identi� cação e prevenção de perigos e riscos 
nestas áreas.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
A Licenciatura em Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho 
oferece um leque muito alargado de saídas pro� ssionais, graças ao 
seu elevado reconhecimento pelo mercado de trabalho, que neste 
caso é constituído por empresas, organizações e órgãos da adminis-
tração pública central, regional e local. 
Esta licenciatura confere uma dupla certi� cação, isto é, além de ser 
reconhecida pelas autoridades competentes do Ensino Superior, 
também é reconhecida pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), a quem compete homologar a formação nesta área. 
Desta forma, os diplomados têm acesso ao Título de Técnico Superior 
de Segurança no Trabalho com reconhecimento europeu, podendo 
intervir no desenvolvimento de planos de prevenção, identi� cação 
de perigos e avaliação e controlo de riscos nas áreas do Ambiente e 
da Segurança no Trabalho. 
O Licenciado em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho está, 
assim, apto a exercer funções como Técnico Superior de Segurança 
no Trabalho, Gestor de Segurança e Saúde no Trabalho, Responsável 
por Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (sendo o 
Ambiente uma valência especí� ca da licenciatura), Técnico Superior 
em Órgãos da Administração Central, Regional ou Local, Coordenador 
de Segurança do Trabalho na Construção Civil, Inspetor de Trabalho 
ou Técnico Superior em empresas prestadoras de serviços de Ambiente, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O estudante deve sentir uma clara vocação para a pro� ssão, possuir 
alguns conhecimentos e muita curiosidade pelas ciências exatas e 
pelas ciências naturais, ter uma boa capacidade de análise e resolução 
de problemas concretos e ser sensível a preocupações sociais e 
ambientais.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
No Ensino Superior pretende-se desenvolver no estudante a capacidade 
de estudar com autonomia, o seu sentido crítico, a sua capacidade 
de pesquisar informação relevante e de trabalhar em equipa. 
Os jovens de hoje devem, sobretudo, interiorizar a necessidade e a 
importância de serem cidadãos ativos, participantes, críticos e mem-
bros solidários da sociedade. Nesse sentido, devem desenvolver uma 
atitude responsável e colocar todo o empenho nos objetivos que 
pretendem alcançar.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem desenvolver as competências e os saberes 
atualmente valorizados pelas empresas e organizações, e isso só é 
possível frequentando cursos superiores com forte ligação ao tecido 
empresarial. Esta realidade é tida em conta na nossa licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, designadamente através 
do estágio em contexto real de trabalho, que faz parte do plano de 
estudos, e onde os estudantes aprendem o mais importante: o saber 
fazer.
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ambiente
Ele está bem “ambientado”

estudante

Idade:
23
Naturalidade:
Portimão
Universidade/Faculdade:
Instituto Politécnico de Beja
Curso e Ano:
Engenharia do Ambiente 
3º ano

Sérgio Miguel Duarte 
Nunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Propinas, alojamento, transportes... Todos os entraves � cam para trás com vontade su� ciente 
e uma ajudinha da bolsa de estudos. Sérgio Nunes veio sem hesitações diretamente de 
Portimão para o Instituto Politécnico de Beja para seguir Engenharia do Ambiente. Agora, 
no 3º ano, a hora das decisões aproxima-se e o futuro, a� rma, é uma porta aberta para 
onde o coração o levar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
As diferenças mais signi� cativas com as quais me deparei ao fazer a 
transição do Secundário para a faculdade foram o nível de trabalho 
exigido, uma vez que são ritmos de ensino diferentes, o facto de as 
cadeiras serem lecionadas por semestres, o que se torna mais útil em 
termos de tempo de aprendizagem do que o sistema de trimestres 
do Secundário, e por � m, mas não menos importante, todo o ambiente 
e espírito académico, que é algo difícil de se conseguir noutro tipo 
de instituição.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A nível de exigências pessoais é de facto necessário um esforço 
extra da nossa parte, uma vez que requer muita dedicação, tempo 
disponibilizado e espírito de sacrifício. Em termos monetários é im-
portante um orçamento familiar estável, uma vez que as despesas 
associadas a um curso de Ensino Superior são vastas, desde propi-
nas, deslocações, alojamento, alimentação, entre outros. Contudo, e 
falando por experiência própria, há que salientar que existem diversos 
apoios neste campo, tal como as Bolsas de Estudo da DGES (da qual 
sou bolseiro) que, apesar de não cobrirem as despesas na sua totalidade, 
são um contributo bastante importante e que pode fazer a diferença. 

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Apesar de no Secundário ter estudado áreas diferentes, a área do 
Ambiente sempre me despertou bastante interesse, uma vez que 
“ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia. Neste momento, ao 
encontrar-me na fase � nal do meu curso não sinto qualquer arrepen-
dimento em ter escolhido esta área uma vez que é bastante diversi-
� cada e as escolhas de especi� cação são inúmeras, podendo assim 
optar pelo ramo no qual me sinto mais à vontade.
 

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Neste momento, tenho como objetivo apostar no estágio curricular 
visto ser um marco importante e que pode fazer a diferença, pois 
representa uma das oportunidades de nos darmos a conhecer ao 
mercado de trabalho. Pretendo fazê-lo numa empresa internacional 
de forma a ingressar no mercado europeu de trabalho e já me encontro 
a efetuar contactos. Após o estágio existem dois possíveis caminhos 
pelos quais ainda não me decidi, sendo eles o mestrado dentro da 
área ou um estágio Erasmus+ de 6 meses.
  

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Este é um ramo que tem uma larga oferta e certamente tem mais 
para oferecer do que aquilo que aparenta à primeira vista. Pessoal-
mente, penso que é uma boa decisão, uma vez que o Ambiente é 
uma área em constante desenvolvimento, e de crescente preocu-
pação tanto a nível político como social e económico. 

é uma boa 

decisão. o Ambiente 

é uma área em 

constante 

desenvolvimento, e de 

crescente preocupação 

tanto a nível político 

como social e 

económico. 
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Entrevista
Para além disso, que competências são hoje especialmente 
valorizadas no contexto pro� ssional? O que devem os jovens 
procurar desenvolver?
Se atendermos às conclusões preliminares do último Inquérito Europeu 
sobre as Condições de Vida e de Trabalho, constatamos que, sobretudo 
para os indivíduos com menos de 30 anos, é imposta a realização de 
tarefas complexas, com elevados padrões de qualidade, a resolução de 
problemas imprevistos e a aprendizagem e adaptação a novas situações. 
Tais exigências só são possíveis de satisfazer se os pro� ssionais desen-
volverem competências transversais, nomeadamente no âmbito da 
aprendizagem, relacionais, de decisão, de resolução de problemas e 
de trabalho em equipa.
Estas competências são, obviamente, aquelas que as empresas valorizam 
e requerem quando se trata de contratarem colaboradores. Isto está 
bem patente nos anúncios de emprego e nas ofertas de emprego 
comunicadas ao IEFP, à exceção das que respeitam a pro� ssões não 
diferenciadas.

Um mercado de trabalho caracterizado pela alteração permanente do 
conteúdo das atividades pro� ssionais, pela diversidade de formas de 
organização do trabalho, pela rotação de empregos e pela internacio-
nalização do � uxo de trabalhadores tem efeitos não só na obtenção de 
um emprego inicial, como também na capacidade de o manter ou de 
conseguir um novo emprego. Daí que os jovens devam investir na sua 
formação inicial, consciencializarem-se que esse é um primeiro patamar 
para poderem continuar a aprender e, sobretudo, aproveitar todas as 
circunstâncias – académicas, familiares, associativas, desportivas, 
entre outras – para desenvolver as suas competências transversais.

Que ferramentas podem os jovens usar para tomar uma decisão 
informada na altura de escolher a sua formação superior?
Nos estabelecimentos de ensino, os jovens podem recorrer a serviços 
de psicologia e orientação (SPO) e a centros para a quali� cação e ensino 
pro� ssional (CEQPS) que, através do aconselhamento vocacional, os 
podem apoiar na tomada de decisão.
Além disso, por si próprios, os jovens podem e devem investir na 
pesquisa de informação sobre os cursos que lhes permitam aceder à 
pro� ssão dos seus sonhos. O estabelecimento de contactos com pro-
fessores e pro� ssionais dessas áreas de formação, a consulta do portal 
de acesso ao ensino superior e do guia de acesso ao ensino superior 
são também meios que devem utilizar para decidir, de modo informado, 
a formação superior a frequentar.

O IEFP, por seu lado, também dispõe de uma ferramenta online, gratuita, 
à qual os jovens têm vantagem em aceder - o portal Vi@s, de apoio à 
exploração do universo pro� ssional e à gestão autónoma da carreira, 
possibilitando escolhas mais esclarecidas em matéria de educação, 
formação e trabalho.

O IEFP tem vindo a desenvolver programas que o posicionam, 
cada vez mais, como um aliado na procura de emprego. 
Pode detalhar-nos aqueles que mais possam interessar aos jovens?
Os jovens que necessitem de adquirir ou melhor a sua quali� cação escolar 
e pro� ssional podem frequentar:

Cursos de Aprendizagem, de formação pro� ssional inicial, de dupla 
certi� cação, em alternância, dirigidos aos jovens com idade inferior a 
25 anos e com o 3º ciclo do Ensino Básico, mas que não detenham uma 
habilitação escolar de nível secundário ou equivalente. Conferem uma 
quali� cação pro� ssional de nível 4 e equivalência ao Ensino Secundário;

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de dupla certi� -
cação, destinados a candidatos com idade igual ou superior a 18 anos 
sem quali� cação adequada para efeitos de inserção ou progressão no 
mercado de trabalho ou sem a conclusão do Ensino Básico ou do 
Ensino Secundário. Conferem um certi� cado do 3º ciclo do Ensino Básico 
e o nível 2 de quali� cação, ou um certi� cado do Ensino Secundário e 
o nível 4 de quali� cação, consoante o tipo de percurso frequentado.

No caso dos jovens com quali� cação que necessitem de desenvolver 
competências sociopro� ssionais em ambiente de trabalho, poderão 
bene� ciar da medida Estágios Emprego com uma duração de 12 
meses, que proporciona uma experiência prática em contexto de tra-
balho, permitindo assim melhorar o seu per� l de empregabilidade e a 
sua integração pro� ssional.

Por � m, o IEFP disponibiliza ainda várias Técnicas de Procura de Emprego, 
destinadas a apoiar diretamente os jovens na procura de emprego por 
sua iniciativa, assim como a prepará-los para serem mais capazes de 
demonstrar a sua mais-valia às entidades empregadoras. Elaboração 
do currículo, realização de respostas a anúncios de emprego, de can-
didaturas espontâneas e comportamento em entrevistas de emprego 
são algumas das competências.

O IEFP promove também outras medidas como o Apoio à Contratação 
por via da redução da Taxa Social Única sobre as entidades empregadoras, e 
a Garantia Jovem, que conta com a colaboração e cooperação em rede 
de diversos parceiros e prevê que todos os jovens com menos de 30 
anos bene� ciem de uma oferta de emprego, formação permanente, 
aprendizagem ou estágio, no prazo de quatro meses após terem � cado 
desempregados ou terem terminado o ensino formal.

_Conhecer as suas características de personalidade, 

interesses e valores

_Identificar e desenvolver competências

_Explorar oportunidades de educação e formação

_Conhecer profissões, condições de exercício e 

formação de acesso

_Desenvolver técnicas de procura de emprego

_Conhecer oportunidades de trabalho

_Identificar e desenvolver o seu potencial 

empreendedor

_Saber o que fazer para criar o próprio negócio

via
s.ie
fp.
pt

O portal
Vi@S permite:

 FOTO: ISCAP

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto (ISCAP) é mais que uma instituição de Ensino 
Politécnico. Para lá dos 127 anos de know-how  e 
experiência acumulados, a inovação e a busca constante 
pelas melhores soluções de ensino garantem-te que esta 
é a escolha certa nos domínios da Assessoria e Tradução, 
Comércio Internacional, Comunicação Empresarial, 
Contabilidade e Administração, Gestão das Atividades 
Turísticas e Marketing. Tudo isto numa cidade com muita 
diversão noturna e uma oferta cultural riquíssima.

Publireportagem

A referência em 
Contabilidade 
e Administração

Na opinião do responsável máximo do ISCAP, o que 
distingue a instituição relativamente às demais, nas 
áreas de Contabilidade e Administração?
O que nos distingue nestas áreas é, desde logo, a enorme experiência 
de formação que resulta dos nossos 127 anos de existência. Como se 
sabe, o ISCAP (uma das sete Escolas que integram o Politécnico do Porto) 
é o digno sucessor do antigo Instituto Comercial do Porto, criado em 
1886, e que desde sempre esteve ligado ao ensino da Contabilidade. 
Grandes nomes ligados a esta área, como Jaime Lopes Amorim, foram 
docentes desta Escola. Depois, acresce a inovação que procuramos 
imprimir a cada momento. Fomos os pioneiros na criação, em 2002, 
de duas Unidades Curriculares de Simulação Empresarial, que vieram 
permitir aos nossos alunos adquirir experiência no “fazer”, ainda 
enquanto estudantes. E tentamos estar sempre à frente, na busca por 
melhores soluções de ensino/aprendizagem.

Para além de tudo o que está relacionado com a área 
académica, que outros aliciantes (culturais, lúdicos, 
desportivos) podem os estudantes encontrar no ISCAP 
e na cidade do Porto?
No ISCAP, temos vindo a aumentar a oferta de outras atividades, desig-
nadamente as culturais e as desportivas, em colaboração com a nossa 
Associação de Estudantes, que é muito ativa. Como meros exemplos, 
cito o ISCULTURAP, um evento anual de caráter cultural, e o INTER ISCA’S, 
um evento de natureza desportiva que coloca em competição os 
estudantes dos quatro Institutos Superiores de Contabilidade e 
Administração existentes no país.
Quanto à cidade do Porto, há a registar que acaba de ser eleita como 
o “Melhor Destino Europeu 2014”, galardão que recebe pela segunda 
vez, o que diz tudo. É claro que, para os mais jovens, interessará men-
cionar a “movida noturna”, sendo que esta é apenas uma das muitas 
ofertas que o turista e o visitante poderá encontrar e apreciar.

Que novidades curriculares está o ISCAP a preparar 
para o ano letivo 2014/2015? 
Estamos a preparar algumas alterações curriculares na maioria dos 
nossos cursos, embora não seja ainda seguro que as consigamos 
implementar já no próximo ano letivo. O mesmo se passa com uma 
nova licenciatura que queremos criar, a de “Criatividade e Inovação 
Empresarial”, que poderá ser o primeiro joint degree a entrar em fun-
cionamento em Portugal. De facto, trata-se de um curso organizado, 
em conjunto, por três Escolas, o ISCAP em Portugal, a Vilniaus Kolegija 
(VIKO) da Lituânia e a Estonian Entrepreneurship University of Applied 
Sciences (EUAS) da Estónia, sob a supervisão da Aalborg University 
(Dinamarca), que colabora na de� nição das metodologias de ensino e 
avaliação. Inova na existência de dois momentos de estágio em anos 
diferentes (2º e 3º ano), bem como no seu conteúdo que foi desen-
volvido com base em investigação realizada pela Aalborg University 
– Unlimited Knowledge Application Research Group e na Plataforma criativa 
por eles desenvolvida. Os alunos que pretendam a obtenção do diplo-
ma conjunto terão de fazer pelo menos 40% dos ECTS (créditos) nas 
Escolas parceiras, sendo que 10% da mobilidade académica pode ser 
virtual.

Assessoria e Tradução

Ano Lectivo 2014/ 2015
Ensino Super ior  Públ ico

Comércio Internacional

Comunicação Empresarial

Contabilidade e Administração

Gestão de Actividades Turísticas

Marketing

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

LICENCIATURAS

ANO ZERO (1 ano)

www.iscap.ipp.pt
Rua Jaime Lopes Amorim, s/n 4465-004 S. Mamede de Infesta

Tlf: 22 905 00 00 Fax: 22 902 58 99
E-mail: instituto@iscap.ipp.pt

PUB

Numa altura em que a empregabilidade é talvez a 
principal preocupação de pais e de alunos, que 
ferramentas confere o ISCAP para uma maior taxa de 
sucesso na procura de emprego?
Criámos um Gabinete – o Gabinete de Estágios e Empregabilidade – 
que procura ajudar ou orientar os nossos diplomados na procura de 
emprego. Para nós, este aspeto é fulcral. É importante que os nossos 
diplomados se consigam empregar no menor tempo possível após 
a obtenção do diploma e o façam na área do seu curso. O Gabinete 
centraliza, também, todas as ofertas de emprego que nos chegam das 
diversas empresas e entidades com quem temos protocolos, sendo 
certo que recebe e trata qualquer uma que nos chegue, mesmo vinda 
de quem connosco não tem qualquer ligação.

O Curso Superior continua a ser uma aposta vencedora 
para enfrentar o mercado de trabalho?
Sem qualquer margem para dúvidas. A quali� cação sempre foi e será 
a principal “porta” por onde entram as oportunidades de emprego. E 
estas serão tão mais aliciantes quanto maiores forem as quali� cações. 
Logo, ninguém deverá hesitar no que respeita à necessidade de procurar 
obter um diploma de nível superior. Se é certo que este cada vez garante 
menos um emprego seguro, também não é menos verdade que os 
melhor quali� cados serão aqueles que mais facilmente conseguirão 
uma colocação ou que estarão em melhores condições para gerir o 
seu próprio negócio.

ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
porquê?

TEXTO: Tiago Belim | DADOS: ERASMUS+ Educação e Formação

Quando se diz que o Ensino Superior te abre as portas do mundo, é para levares a sério e no sentido 
literal da frase. Existem cada vez mais programas de mobilidade, em função dos teus objetivos, e são 
inúmeras as mais-valias pessoais, socioculturais e académicas que podes retirar de uma experiência no 
estrangeiro. Conhece as motivações e o per� l do aluno Erasmus português, e os números da Agência 
ERASMUS+ Educação e Formação, em 26 anos de atividade.
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Porquê estudar no estrangeiro?
Estudar no estrangeiro proporciona-te um conhecimento 
e uma vivência que não é possível encontrar “cá 
dentro”, e é bem possível que seja a primeira grande 
viagem da tua vida. Vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades com pessoas de 
várias nacionalidades, adquirir novos conhecimentos 
e competências, e bene� ciar de uma experiência de 
aprendizagem completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Para ti
Cada aluno Erasmus re� ete sobre os resultados da sua 
experiência no estrangeiro. Recorremos a dados da Dados 
da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, 
que nos indicam que 96,3% dos estudantes avaliam 
como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 
pessoal da experiência Erasmus, ou seja, indicadores 
como a autonomia, a autossu� ciência, a subsistência e 
a autocon� ança.
Segue-se a dimensão sociocultural – integração, vivências, 
relações interpessoais, intercâmbio cultural e experiência 
europeia – com 95,4% de respostas positivas, e a 
dimensão académica – aprendizagem, diversidade 
curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as 
– com 78,4%.

Ao pensarem no futuro, 94% dos estudantes considera 
que o programa Erasmus terá um impacto positivo na 
sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá 
proporcionar oportunidades de trabalho noutro 
país europeu. Para além disso, 89% destes alunos 
assume maior predisposição para trabalhar num 
país estrangeiro.
E se falarmos de quem já está inserido no mercado de 
trabalho, há também uma avaliação muito positiva do 
impacto do estágio nas suas carreiras pro� ssionais. 
30,9% declaram que a experiência de estágio foi 
decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que 
teve mesmo a oportunidade de � car a trabalhar na 
instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Para os empregadores
Cada vez mais, a experiência de estudar no estrangeiro 
é vista como uma importante forma de aquisição e de 
reforço de competências técnicas, sociais e relacionais, 
que impactam também na tua autoestima e autocon-
� ança. Para as empresas, integrares um programa de 
estudos lá fora reforça a tua empregabilidade, uma vez 
que a disponibilidade que revelaste para o fazer aumenta 
os teus índices de responsabilidade social, de apren-
dizagem e de inovação.

As motivações para estudar no estrangeiro
1º: Emprego e futuro pro� ssional2º: Desenvolvimento pessoal e sociocultural3º: Conhecimentos e competências académicas
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ao longo de 

26 anos

7000 
alunos � zeram 

estágio no
estrangeiro

O per� l do estudante 
Erasmus português
Áreas de estudo:
1) Ciências Sociais, Gestão e Direito
2) Engenharia, Indústria 
Transformadora e Construção
3) Saúde e Proteção Social
Duração média:
5 meses
Países:
Espanha (25% dos alunos)
Itália
Polónia
França
República Checa
Reino Unido

“Senti-me uma 

verdadeira cidadã 

europeia. Senti a 

verdadeira Europa sem 

fronteiras, e vi ‘portas a abrir’ 

a nível académico e 

pro� ssional.”
Estudante Erasmus, 

Holanda, 26 anos

“Se não é a 
melhor 

experiência da nossa vida, 

é pelo menos 

aquela que nos faz dar valor a 

todas as outras.”

Estudante Erasmus, 

Finlândia, 22 anos

“Viver 3 meses 
num novo país como 

estudante, estar por minha 

conta e perceber que o mundo 

é muito mais do que aquilo a que 

estava habituada, fez do Erasmus 

a experiência mais grati� cante 

que vivi até hoje.”
Estudante Erasmus, 

Reino Unido, 21 anos
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
Juventude em ação!

TEXTO: Tiago Belim 

É este o nome do Programa ERASMUS+ dedicado por inteiro às oportunidades que a Europa reserva para 
o teu futuro, através do voluntariado. Com o objetivo de melhorar as tuas competências, de promover a 
tua participação na vida democrática europeia e a tua inserção no mercado de trabalho, esta iniciativa 
de educação não formal pede apenas que tenhas entre os 13 e os 30 anos.

São três os tipos de ações que o Programa ERASMUS+ Juventude em Ação te permite desenvolver:

Mobilidade Individual para � ns 
de Aprendizagem 
Para atividades de aprendizagem não 
formal, em 3 tipos: Intercâmbios de Jovens, 
Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade 
de Pro� ssionais.

Cooperação para a Inovação e 
Partilha de Boas Práticas
Desenvolves parcerias estratégicas para 
iniciativas conjuntas, jovens ou de proje-
tos de cidadania, para a inovação social, 
a participação na vida democrática e o 
empreendedorismo. Subdivide-se nas 
Parcerias Estratégicas na área da Educação, 
Formação e Juventude, e na Capacitação 
no domínio da Juventude.

Apoio a Reformas Políticas 
Implementa a agenda política da União 
Europeia no domínio da Juventude. Entre 
as atividades estão encontros nacionais 
e transnacionais, seminários, debates 
e participações ativas dos jovens em 
diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para a estratégia 
europeia.

Agarra o teu Passe Jovem
Apesar de serem não formais, as competências que 
adquires no Programa Juventude em Ação são 
certi� cadas e devidamente reconhecidas pela União 
Europeia através do chamado Passe Jovem (Youthpass). 
Com este certi� cado, terás a oportunidade de descrever 
o que fizeste no teu projeto e que competências 
adquiriste, e isso dar-te-á visibilidade enquanto 
cidadão europeu ativo:

O Youthpass reforça o reconhecimento social do 
trabalho dos e para os jovens;

Torna visíveis e valida as tuas competências 
chave através de um certi� cado, e apoia a tua 
empregabilidade;

Coloca ao mesmo nível a educação formal, 
não formal e informal no campo da aquisição 
de competências.

Juventude em Ação vs. outros programas formativos
A� nal, quais são as diferenças entre a educação formal dos 
outros programas formativos no estrangeiro e a educação 
não formal certi� cada no Juventude em Ação? Esta é uma 
oportunidade para adquirires capacidades e competências 
numa dimensão europeia, de forma não formal. Signi� ca 
isto que ocorre fora do currículo educacional formal, através 
de ações de voluntariado.
Combinados, estes dois tipos de aprendizagem permitem-te 
adquirir competências essenciais e, em simultâneo, con-
tribuir para o teu desenvolvimento pessoal, integração 
social e cidadania ativa, melhorando desta forma as tuas 
perspetivas de emprego.
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ambiente
Ele está bem “ambientado”
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Idade:
23
Naturalidade:
Portimão
Universidade/Faculdade:
Instituto Politécnico de Beja
Curso e Ano:
Engenharia do Ambiente 
3º ano

Sérgio Miguel Duarte 
Nunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Propinas, alojamento, transportes... Todos os entraves � cam para trás com vontade su� ciente 
e uma ajudinha da bolsa de estudos. Sérgio Nunes veio sem hesitações diretamente de 
Portimão para o Instituto Politécnico de Beja para seguir Engenharia do Ambiente. Agora, 
no 3º ano, a hora das decisões aproxima-se e o futuro, a� rma, é uma porta aberta para 
onde o coração o levar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
As diferenças mais signi� cativas com as quais me deparei ao fazer a 
transição do Secundário para a faculdade foram o nível de trabalho 
exigido, uma vez que são ritmos de ensino diferentes, o facto de as 
cadeiras serem lecionadas por semestres, o que se torna mais útil em 
termos de tempo de aprendizagem do que o sistema de trimestres 
do Secundário, e por � m, mas não menos importante, todo o ambiente 
e espírito académico, que é algo difícil de se conseguir noutro tipo 
de instituição.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A nível de exigências pessoais é de facto necessário um esforço 
extra da nossa parte, uma vez que requer muita dedicação, tempo 
disponibilizado e espírito de sacrifício. Em termos monetários é im-
portante um orçamento familiar estável, uma vez que as despesas 
associadas a um curso de Ensino Superior são vastas, desde propi-
nas, deslocações, alojamento, alimentação, entre outros. Contudo, e 
falando por experiência própria, há que salientar que existem diversos 
apoios neste campo, tal como as Bolsas de Estudo da DGES (da qual 
sou bolseiro) que, apesar de não cobrirem as despesas na sua totalidade, 
são um contributo bastante importante e que pode fazer a diferença. 

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Apesar de no Secundário ter estudado áreas diferentes, a área do 
Ambiente sempre me despertou bastante interesse, uma vez que 
“ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia. Neste momento, ao 
encontrar-me na fase � nal do meu curso não sinto qualquer arrepen-
dimento em ter escolhido esta área uma vez que é bastante diversi-
� cada e as escolhas de especi� cação são inúmeras, podendo assim 
optar pelo ramo no qual me sinto mais à vontade.
 

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Neste momento, tenho como objetivo apostar no estágio curricular 
visto ser um marco importante e que pode fazer a diferença, pois 
representa uma das oportunidades de nos darmos a conhecer ao 
mercado de trabalho. Pretendo fazê-lo numa empresa internacional 
de forma a ingressar no mercado europeu de trabalho e já me encontro 
a efetuar contactos. Após o estágio existem dois possíveis caminhos 
pelos quais ainda não me decidi, sendo eles o mestrado dentro da 
área ou um estágio Erasmus+ de 6 meses.
  

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Este é um ramo que tem uma larga oferta e certamente tem mais 
para oferecer do que aquilo que aparenta à primeira vista. Pessoal-
mente, penso que é uma boa decisão, uma vez que o Ambiente é 
uma área em constante desenvolvimento, e de crescente preocu-
pação tanto a nível político como social e económico. 
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como social e 
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O Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto (ISCAP) é mais que uma instituição de Ensino 
Politécnico. Para lá dos 127 anos de know-how  e 
experiência acumulados, a inovação e a busca constante 
pelas melhores soluções de ensino garantem-te que esta 
é a escolha certa nos domínios da Assessoria e Tradução, 
Comércio Internacional, Comunicação Empresarial, 
Contabilidade e Administração, Gestão das Atividades 
Turísticas e Marketing. Tudo isto numa cidade com muita 
diversão noturna e uma oferta cultural riquíssima.

Publireportagem

A referência em 
Contabilidade 
e Administração

Na opinião do responsável máximo do ISCAP, o que 
distingue a instituição relativamente às demais, nas 
áreas de Contabilidade e Administração?
O que nos distingue nestas áreas é, desde logo, a enorme experiência 
de formação que resulta dos nossos 127 anos de existência. Como se 
sabe, o ISCAP (uma das sete Escolas que integram o Politécnico do Porto) 
é o digno sucessor do antigo Instituto Comercial do Porto, criado em 
1886, e que desde sempre esteve ligado ao ensino da Contabilidade. 
Grandes nomes ligados a esta área, como Jaime Lopes Amorim, foram 
docentes desta Escola. Depois, acresce a inovação que procuramos 
imprimir a cada momento. Fomos os pioneiros na criação, em 2002, 
de duas Unidades Curriculares de Simulação Empresarial, que vieram 
permitir aos nossos alunos adquirir experiência no “fazer”, ainda 
enquanto estudantes. E tentamos estar sempre à frente, na busca por 
melhores soluções de ensino/aprendizagem.

Para além de tudo o que está relacionado com a área 
académica, que outros aliciantes (culturais, lúdicos, 
desportivos) podem os estudantes encontrar no ISCAP 
e na cidade do Porto?
No ISCAP, temos vindo a aumentar a oferta de outras atividades, desig-
nadamente as culturais e as desportivas, em colaboração com a nossa 
Associação de Estudantes, que é muito ativa. Como meros exemplos, 
cito o ISCULTURAP, um evento anual de caráter cultural, e o INTER ISCA’S, 
um evento de natureza desportiva que coloca em competição os 
estudantes dos quatro Institutos Superiores de Contabilidade e 
Administração existentes no país.
Quanto à cidade do Porto, há a registar que acaba de ser eleita como 
o “Melhor Destino Europeu 2014”, galardão que recebe pela segunda 
vez, o que diz tudo. É claro que, para os mais jovens, interessará men-
cionar a “movida noturna”, sendo que esta é apenas uma das muitas 
ofertas que o turista e o visitante poderá encontrar e apreciar.

Que novidades curriculares está o ISCAP a preparar 
para o ano letivo 2014/2015? 
Estamos a preparar algumas alterações curriculares na maioria dos 
nossos cursos, embora não seja ainda seguro que as consigamos 
implementar já no próximo ano letivo. O mesmo se passa com uma 
nova licenciatura que queremos criar, a de “Criatividade e Inovação 
Empresarial”, que poderá ser o primeiro joint degree a entrar em fun-
cionamento em Portugal. De facto, trata-se de um curso organizado, 
em conjunto, por três Escolas, o ISCAP em Portugal, a Vilniaus Kolegija 
(VIKO) da Lituânia e a Estonian Entrepreneurship University of Applied 
Sciences (EUAS) da Estónia, sob a supervisão da Aalborg University 
(Dinamarca), que colabora na de� nição das metodologias de ensino e 
avaliação. Inova na existência de dois momentos de estágio em anos 
diferentes (2º e 3º ano), bem como no seu conteúdo que foi desen-
volvido com base em investigação realizada pela Aalborg University 
– Unlimited Knowledge Application Research Group e na Plataforma criativa 
por eles desenvolvida. Os alunos que pretendam a obtenção do diplo-
ma conjunto terão de fazer pelo menos 40% dos ECTS (créditos) nas 
Escolas parceiras, sendo que 10% da mobilidade académica pode ser 
virtual.

Assessoria e Tradução

Ano Lectivo 2014/ 2015
Ensino Super ior  Públ ico

Comércio Internacional

Comunicação Empresarial

Contabilidade e Administração

Gestão de Actividades Turísticas

Marketing

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

LICENCIATURAS

ANO ZERO (1 ano)

www.iscap.ipp.pt
Rua Jaime Lopes Amorim, s/n 4465-004 S. Mamede de Infesta

Tlf: 22 905 00 00 Fax: 22 902 58 99
E-mail: instituto@iscap.ipp.pt

PUB

Numa altura em que a empregabilidade é talvez a 
principal preocupação de pais e de alunos, que 
ferramentas confere o ISCAP para uma maior taxa de 
sucesso na procura de emprego?
Criámos um Gabinete – o Gabinete de Estágios e Empregabilidade – 
que procura ajudar ou orientar os nossos diplomados na procura de 
emprego. Para nós, este aspeto é fulcral. É importante que os nossos 
diplomados se consigam empregar no menor tempo possível após 
a obtenção do diploma e o façam na área do seu curso. O Gabinete 
centraliza, também, todas as ofertas de emprego que nos chegam das 
diversas empresas e entidades com quem temos protocolos, sendo 
certo que recebe e trata qualquer uma que nos chegue, mesmo vinda 
de quem connosco não tem qualquer ligação.

O Curso Superior continua a ser uma aposta vencedora 
para enfrentar o mercado de trabalho?
Sem qualquer margem para dúvidas. A quali� cação sempre foi e será 
a principal “porta” por onde entram as oportunidades de emprego. E 
estas serão tão mais aliciantes quanto maiores forem as quali� cações. 
Logo, ninguém deverá hesitar no que respeita à necessidade de procurar 
obter um diploma de nível superior. Se é certo que este cada vez garante 
menos um emprego seguro, também não é menos verdade que os 
melhor quali� cados serão aqueles que mais facilmente conseguirão 
uma colocação ou que estarão em melhores condições para gerir o 
seu próprio negócio.

 FOTOS: SEG

Publireportagem

SWISS EDUCATION 
GROUP
O Swiss Education Group (SEG) representa o 
maior grupo de escolas internacionais de 
Hotelaria na Suíça. O SEG recebe todos os anos 
mais de 5000 alunos de 80 nacionalidades 
diferentes, nos diversos campus das cinco 
escolas que fazem parte do grupo e que se 
encontram por todo o território suíço, 
nomeadamente:

Swiss Hotel Management School 
SHMS, em Caux e Leysin

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

Hotel Institute Montreux 
HIM, em Montreux

César Ritz Colleges Switzerland, 
em Le Bouveret, Brig e Lucerne

Culinary Arts Academy Switzerland, 
em Lucerne e Le Bouveret

Todas as escolas estão localizadas em antigos hotéis e 
dispõem das instalações e infraestruturas mais adequadas ao 
ensino teórico e prático para as diversas vertentes da área de 
Hotelaria.

em Lucerne e Le Bouveret
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
Juventude em ação!

TEXTO: Tiago Belim 

É este o nome do Programa ERASMUS+ dedicado por inteiro às oportunidades que a Europa reserva para 
o teu futuro, através do voluntariado. Com o objetivo de melhorar as tuas competências, de promover a 
tua participação na vida democrática europeia e a tua inserção no mercado de trabalho, esta iniciativa 
de educação não formal pede apenas que tenhas entre os 13 e os 30 anos.

São três os tipos de ações que o Programa ERASMUS+ Juventude em Ação te permite desenvolver:

Mobilidade Individual para � ns 
de Aprendizagem 
Para atividades de aprendizagem não 
formal, em 3 tipos: Intercâmbios de Jovens, 
Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade 
de Pro� ssionais.

Cooperação para a Inovação e 
Partilha de Boas Práticas
Desenvolves parcerias estratégicas para 
iniciativas conjuntas, jovens ou de proje-
tos de cidadania, para a inovação social, 
a participação na vida democrática e o 
empreendedorismo. Subdivide-se nas 
Parcerias Estratégicas na área da Educação, 
Formação e Juventude, e na Capacitação 
no domínio da Juventude.

Apoio a Reformas Políticas 
Implementa a agenda política da União 
Europeia no domínio da Juventude. Entre 
as atividades estão encontros nacionais 
e transnacionais, seminários, debates 
e participações ativas dos jovens em 
diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para a estratégia 
europeia.

Agarra o teu Passe Jovem
Apesar de serem não formais, as competências que 
adquires no Programa Juventude em Ação são 
certi� cadas e devidamente reconhecidas pela União 
Europeia através do chamado Passe Jovem (Youthpass). 
Com este certi� cado, terás a oportunidade de descrever 
o que fizeste no teu projeto e que competências 
adquiriste, e isso dar-te-á visibilidade enquanto 
cidadão europeu ativo:

O Youthpass reforça o reconhecimento social do 
trabalho dos e para os jovens;

Torna visíveis e valida as tuas competências 
chave através de um certi� cado, e apoia a tua 
empregabilidade;

Coloca ao mesmo nível a educação formal, 
não formal e informal no campo da aquisição 
de competências.

Juventude em Ação vs. outros programas formativos
A� nal, quais são as diferenças entre a educação formal dos 
outros programas formativos no estrangeiro e a educação 
não formal certi� cada no Juventude em Ação? Esta é uma 
oportunidade para adquirires capacidades e competências 
numa dimensão europeia, de forma não formal. Signi� ca 
isto que ocorre fora do currículo educacional formal, através 
de ações de voluntariado.
Combinados, estes dois tipos de aprendizagem permitem-te 
adquirir competências essenciais e, em simultâneo, con-
tribuir para o teu desenvolvimento pessoal, integração 
social e cidadania ativa, melhorando desta forma as tuas 
perspetivas de emprego.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

198x142mm3.pdf   1   10/03/14   17:59

18 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
torna-te empregável!

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação

Estudar no estrangeiro signi� ca, para além de uma oportunidade cultural fantástica, crescer em todos 
os domínios, adaptando o teu talento a contextos diferentes e aprendendo a realizar várias tarefas. Estas 
são mais-valias essenciais na economia global dos nossos dias, nas palavras da Diretora da Agência 
Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.

Hoje em dia, falar em estudar no estrangeiro signi� ca muito mais que falar em Erasmus. 
Quais os programas disponíveis para quem quer estudar lá fora?
O Programa ERASMUS+ disponibiliza, de forma integrada, oportunidades em quatro eixos de ação: 
a educação, a formação, a juventude e o desporto.

Estes eixos estão dispostos em três ações chave:

Dedicada à mobilidade de pessoas para � ns 
de aprendizagem, ou seja, para estudar, 
estagiar, fazer voluntariado, ensinar, 
fazer formação, etc., em qualquer nível de 
educação, formação ou juventude: estu-
dantes, alunos, professores, educadores, 
pro� ssionais de educação e formação, 
etc. Todas estas oportunidades estão dis-
poníveis desde janeiro de 2014.

Uma forte aposta na cooperação entre or-
ganizações e a identi� cação e exploração 
de boas práticas, ou seja, a criação de par-
cerias estratégicas que estabelece pontes 
entre os diversos setores da educação, da 
formação, da juventude e do desporto, 
e que envolvam uma diversidade muito 
alargada de organizações.
Para além disso, esta ação incentiva a 
criação de alianças que promovam a 
excelência do conhecimento e que pro-
duzam mecanismos que desenvolvam 
nas pessoas competências de alto nível, 
procurando dar resposta às necessidades 
do mercado de trabalho de uma econo-
mia competitiva e que atua a nível global.

Aposta na reforma das políticas que 
abranjam qualquer tipo de atividade cujo 
objetivo seja apoiar e facilitar a modern-
ização dos sistemas de educação, for-
mação e juventude. É transversal a todas 
as ações chave uma atuação tanto no 
espaço da União Europeia como em vários 
países no mundo, ou seja, a mobilidade e 
a cooperação é ao mesmo tempo europeia 
e mundial.

Que papel pode esta experiência ter na preparação dos nossos jovens para enfrentar os desa� os do futuro?
As organizações da economia global são dinâmicas, criam empregos competitivos e exigem competências transferíveis. Ao operarem 
num mercado global, as organizações sobrevivem adaptando-se às exigências, respondendo às necessidades e antecipando tendências. 
Esta estrutura laboral da organização investe fortemente no recrutamento de pessoas que tenham competências transferíveis.
Ter competências transferíveis signi� ca que a pessoa é capaz de mobilizar os seus talentos para fazer face a situações e para realizar tarefas 
distintas, para atuar em localizações geográ� cas distantes e noutras culturas. A competitividade e a cooperação nascem precisamente 
desta capacidade de mobilizar os recursos existentes em situações diversas e retirar o máximo proveito. 

Esta forma de atuar da economia global é o principal desa� o dos jovens. E face a esta economia global, os jovens, ao procurarem emprego 
devem reunir os requisitos que os tornem empregáveis. É na mobilidade internacional que os jovens encontrarão uma excelente 
oportunidade para de adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os requisitos de empregabilidade.
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Ele está bem “ambientado”
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Idade:
23
Naturalidade:
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Universidade/Faculdade:
Instituto Politécnico de Beja
Curso e Ano:
Engenharia do Ambiente 
3º ano

Sérgio Miguel Duarte 
Nunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Propinas, alojamento, transportes... Todos os entraves � cam para trás com vontade su� ciente 
e uma ajudinha da bolsa de estudos. Sérgio Nunes veio sem hesitações diretamente de 
Portimão para o Instituto Politécnico de Beja para seguir Engenharia do Ambiente. Agora, 
no 3º ano, a hora das decisões aproxima-se e o futuro, a� rma, é uma porta aberta para 
onde o coração o levar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
As diferenças mais signi� cativas com as quais me deparei ao fazer a 
transição do Secundário para a faculdade foram o nível de trabalho 
exigido, uma vez que são ritmos de ensino diferentes, o facto de as 
cadeiras serem lecionadas por semestres, o que se torna mais útil em 
termos de tempo de aprendizagem do que o sistema de trimestres 
do Secundário, e por � m, mas não menos importante, todo o ambiente 
e espírito académico, que é algo difícil de se conseguir noutro tipo 
de instituição.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A nível de exigências pessoais é de facto necessário um esforço 
extra da nossa parte, uma vez que requer muita dedicação, tempo 
disponibilizado e espírito de sacrifício. Em termos monetários é im-
portante um orçamento familiar estável, uma vez que as despesas 
associadas a um curso de Ensino Superior são vastas, desde propi-
nas, deslocações, alojamento, alimentação, entre outros. Contudo, e 
falando por experiência própria, há que salientar que existem diversos 
apoios neste campo, tal como as Bolsas de Estudo da DGES (da qual 
sou bolseiro) que, apesar de não cobrirem as despesas na sua totalidade, 
são um contributo bastante importante e que pode fazer a diferença. 

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Apesar de no Secundário ter estudado áreas diferentes, a área do 
Ambiente sempre me despertou bastante interesse, uma vez que 
“ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia. Neste momento, ao 
encontrar-me na fase � nal do meu curso não sinto qualquer arrepen-
dimento em ter escolhido esta área uma vez que é bastante diversi-
� cada e as escolhas de especi� cação são inúmeras, podendo assim 
optar pelo ramo no qual me sinto mais à vontade.
 

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Neste momento, tenho como objetivo apostar no estágio curricular 
visto ser um marco importante e que pode fazer a diferença, pois 
representa uma das oportunidades de nos darmos a conhecer ao 
mercado de trabalho. Pretendo fazê-lo numa empresa internacional 
de forma a ingressar no mercado europeu de trabalho e já me encontro 
a efetuar contactos. Após o estágio existem dois possíveis caminhos 
pelos quais ainda não me decidi, sendo eles o mestrado dentro da 
área ou um estágio Erasmus+ de 6 meses.
  

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Este é um ramo que tem uma larga oferta e certamente tem mais 
para oferecer do que aquilo que aparenta à primeira vista. Pessoal-
mente, penso que é uma boa decisão, uma vez que o Ambiente é 
uma área em constante desenvolvimento, e de crescente preocu-
pação tanto a nível político como social e económico. 
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artes
A música no coração

profissional

É essa a 

essência de um 

artista: cair e 

levantar-se, 

duvidar e 

reinventar-se. 

Ser resiliente.

Formação:
Academia de Amadores de 
Música (Canto Lírico)

Hot Clube de Portugal (Voz e Piano)

Universidade Lusíada de Lisboa (Jazz e 
Música Moderna)
Atividade:
- Canta em três bandas (Banda do 
Quintinho, Cat Green & The Strange 
Fellas e Notown)

Catarina Ortins

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Aos 24 anos, Catarina Ortins tem três bandas e paixão e talento para dar e vender. Começou 
a cantar ainda na escola primária e, desde então, não houve obstáculo que conseguisse 
impedi-la de seguir o seu verdadeiro caminho: o canto e a música. 

Qual é a sua formação de base?
A minha viagem na música começou no 1º ciclo, no Externato Maris-
ta de Lisboa. Cantava em todas as ocasiões especiais, mas encontra-
va a maior diversão quando estava em estúdio: experimentava várias 
coisas, ouvia a minha voz gravada... Com 15 anos, decidi aprender 
Canto Lírico na Academia de Amadores de Música.
Mais tarde, saí do curso de Direito – a minha vocação era cantar e eu 
não me tinha apercebido disso até escolher mal o meu rumo de vida. 
Depois do Hot Clube Portugal, foi no curso de Jazz e Música Moder-
na da Universidade Lusíada de Lisboa que encontrei o que procura-
va: um curso superior onde pudesse exprimir-me e que me ensinasse 
a fazê-lo ainda melhor, no qual o programa fosse ao encontro das 
minhas expetativas, com unidades curriculares variadas, interes-
santes e necessárias a qualquer músico, crítico ou técnico de som.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento tenho três bandas (Banda do Quintinho, Cat Green & 
The Strange Fellas e Notown) com um/dois concertos por semana, 
e é preciso ensaiar com cada uma delas, o que por vezes exige mais 
trabalho, paciência e perseverança do que se pensa. O truque é to-
carmos com pessoas de quem gostemos, que nos façam rir e que 
toquem bem, claro.
Num futuro próximo, penso dar aulas de Música e de Voz, ter mais 
concertos e, quem sabe, gravar um EP ou um LP.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Do feedback momentâneo. Quer estejamos a cantar uma músi-
ca, a improvisar ou a experimentar coisas novas, é possível captar 
a expressão facial, corporal ou até mesmo a força dos aplausos: a 
emoção tem um papel muito – senão o mais – importante nestas 
pro� ssões e quem está no palco se alimenta muito do calor do pú-
blico e vice-versa.
Devemos divertir-nos cada vez que pisamos um palco, seja ele o 
mais pequeno ou o maior que já pisámos, e cantar ou tocar como se 
fosse a primeira – ou a última! – vez.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Num espaço de quase três anos, o curso de Jazz e Música Moderna 
da Lusíada já me deu tanto! É impressionante como bons professores 
e uma grande vontade de aprender podem mudar hábitos tão intrín-
secos como cantar de uma certa forma ou tocar guitarra com uma 
má técnica.
A faculdade também investe e apoia muito a realização de ativi-
dades ligadas ao curso, nas quais sempre � z questão de participar, 
o que me ajudou, entre outras coisas, a perder o nervosismo e as 
borboletas na barriga.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Não vou mentir e dizer que é uma área que só nos traz coisas boas. 
Por vezes, as coisas más são tão avassaladoras que nos empurram 
para baixo e duvidamos de nós como músicos e esquecemos de to-
das as coisas boas que já nos disseram ou que aconteceram. Todavia, 
é exatamente essa a essência de um artista, seja em que área for: cair 
e levantar-se, duvidar e reinventar-se, ser resiliente. A quem está in-
deciso, proponho inscreverem-se no Curso de Verão de Jazz e Música 
Moderna da Lusíada, participarem em masterclasses e workshops e 
porem-se à prova nas Jam Sessions. Foi assim que comecei e foi as-
sim que cresci, tornando-me na cantora e músico que sou hoje.
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Comércio Internacional

Comunicação Empresarial

Contabilidade e Administração

Gestão de Actividades Turísticas

Marketing

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

(3 anos)

LICENCIATURAS

ANO ZERO (1 ano)

www.iscap.ipp.pt
Rua Jaime Lopes Amorim, s/n 4465-004 S. Mamede de Infesta

Tlf: 22 905 00 00 Fax: 22 902 58 99
E-mail: instituto@iscap.ipp.pt

PUB

Numa altura em que a empregabilidade é talvez a 
principal preocupação de pais e de alunos, que 
ferramentas confere o ISCAP para uma maior taxa de 
sucesso na procura de emprego?
Criámos um Gabinete – o Gabinete de Estágios e Empregabilidade – 
que procura ajudar ou orientar os nossos diplomados na procura de 
emprego. Para nós, este aspeto é fulcral. É importante que os nossos 
diplomados se consigam empregar no menor tempo possível após 
a obtenção do diploma e o façam na área do seu curso. O Gabinete 
centraliza, também, todas as ofertas de emprego que nos chegam das 
diversas empresas e entidades com quem temos protocolos, sendo 
certo que recebe e trata qualquer uma que nos chegue, mesmo vinda 
de quem connosco não tem qualquer ligação.

O Curso Superior continua a ser uma aposta vencedora 
para enfrentar o mercado de trabalho?
Sem qualquer margem para dúvidas. A quali� cação sempre foi e será 
a principal “porta” por onde entram as oportunidades de emprego. E 
estas serão tão mais aliciantes quanto maiores forem as quali� cações. 
Logo, ninguém deverá hesitar no que respeita à necessidade de procurar 
obter um diploma de nível superior. Se é certo que este cada vez garante 
menos um emprego seguro, também não é menos verdade que os 
melhor quali� cados serão aqueles que mais facilmente conseguirão 
uma colocação ou que estarão em melhores condições para gerir o 
seu próprio negócio.
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SWISS EDUCATION 
GROUP
O Swiss Education Group (SEG) representa o 
maior grupo de escolas internacionais de 
Hotelaria na Suíça. O SEG recebe todos os anos 
mais de 5000 alunos de 80 nacionalidades 
diferentes, nos diversos campus das cinco 
escolas que fazem parte do grupo e que se 
encontram por todo o território suíço, 
nomeadamente:

Swiss Hotel Management School 
SHMS, em Caux e Leysin

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

Hotel Institute Montreux 
HIM, em Montreux

César Ritz Colleges Switzerland, 
em Le Bouveret, Brig e Lucerne

Culinary Arts Academy Switzerland, 
em Lucerne e Le Bouveret

Todas as escolas estão localizadas em antigos hotéis e 
dispõem das instalações e infraestruturas mais adequadas ao 
ensino teórico e prático para as diversas vertentes da área de 
Hotelaria.

em Lucerne e Le Bouveret

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

VANTAGENS EM ESTUDAR NO 
SWISS EDUCATION GROUP (SEG):

Maior grupo de escolas de Gestão Hoteleira em Inglês, com 
localização na Suíça, o que lhe confere o reconhecimento dos 
padrões de excelência e qualidade patentes no ensino suíço;

A Suíça é considerado o país com maior tradição na área da 
hotelaria, oferecendo aos alunos que obtêm os diplomas 
uma maior valorização e reconhecimento a nível internacional;

O SEG é constituído por 5escolas autónomas, num total de 
9 edifícios escolares em 7 locais diferentes, o que permite aos 
estudantes uma grande variedade de opções;
Todos os Campus estão situados em hotéis convertidos em 
escolas, onde os clientes são os próprios alunos;

Mais de 60 empresas de todo o Mundo vêm recrutar ao 
Swiss Education Group, dando aos alunos as maiores 
oportunidades de uma carreira internacional.

OPEN HOUSE
O SEG dá aos estudantes interessados, a 
possibilidade de visitarem as escolas do 
grupo, de� nindo para tal um conjunto 
de dias durante os quais os alunos podem 
� car a conhecer a vida académica no 
Campus, assegurando o alojamento e 
alimentação, � cando a cargo dos 
visitantes apenas a deslocação.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
_Idade mínima – 18 anos;
_Curso secundário completo ou frequência 
de curso superior;
_Bom nível de Inglês;
_Estudantes que tenham completado 
um curso superior noutras áreas podem fazer 
um período de 5 meses que lhes dá acesso a um 
diploma Pós-Graduação. O mesmo se aplica 
a quem possua 3 anos de experiência em 
funções de che� a.

ESTÁGIOS
Os estágios em hotéis, restaurantes e 
outros locais são parte integrante do 
curso e são tratados e acompanhados 
pelo departamento de colocações do 
SEG.

O serviço de colocação em estágios do 
SEG dispõe de mais lugares do que o 
número de estudantes que recorrem 
aos serviços.

Não se pagam taxas escolares durante 
o estágio. Os estudantes recebem um 
salário mensal bruto nunca inferior ao 
salário mínimo da Suiça.

AQUI, TENS ACESSO 
AO MERCADO DE TRABALHO
Duas vezes por ano, as grandes cadeias de hotelaria 
deslocam-se à Suíça para entrevistar e recrutar os 
alunos que terminaram um curso numa das escolas 
do SEG. O International Recruitment  Forum (IRF) 
conta com a presença de mais de 50 das principais 
cadeias hoteleiras do mundo.

A maioria dos antigos alunos 
do SEG está atualmente a 
desenvolver a sua carreira 
pro� ssional nos melhores e 
mais prestigiados hotéis do 
Mundo!
Do que é que estás à espera?

DIPLOMAS:
Cada aluno pode planear o seu curso de acordo com 
os seus objetivos. A escola analisa cada caso indi-
vidualmente, permitindo aos estudantes que já tenham 
frequentado, na totalidade ou em parte, cursos de hotelaria, 
ou que tenham experiência prática comprovada neste 
ramo, o acesso imediato a um nível mais avançado.
Consoante os seus objetivos é aconselhada ao estudante 
a inscrição em determinada escola do SEG.

Os diplomas são obtidos em conjunto com universidades 
do Reino Unido ou dos Estados Unidos, o que confere um 
reconhecimento e uma aceitação de carácter universal.
Os estudantes podem obter licenciaturas em diversas 
vertentes da área de Gestão: Hoteleira, de Eventos, de 
Spas, de Hotel Design, e ainda de Turismo ou Artes 
Culinárias. Para além disso, têm também a possibilidade 
de frequentar um MBA (Master of Business Administration).
Os estudantes com licenciatura noutra área podem 
optar por uma pós-graduação que lhes permite, ao � m 
de um ano, alcançar um diploma em Gestão Hoteleira.

Existem outras situações de acesso possível que terão de 
ser analisadas individualmente.

Para além das opções de mestrado, existe ainda a opção 
de realização de um MIB – Master in International Business 
- especialmente criado e idealizado para as necessidades 
da Indústria Hoteleira.

Para uma informação mais completa sobre todas as ofer-
tas referentes aos cursos e às escolas do Swiss Education 
Group (SEG), acede através do site: 

www.swisseducation.com

Avenida dos Estados Unidos da América,
100 - 13º fte. 1700-179 Lisboa
Tel: 218 132 535 | Fax: 218 154 688
e-mail: multiway@multiway.org
www.multiway.org

Para mais informações contacta:
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
torna-te empregável!

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação

Estudar no estrangeiro signi� ca, para além de uma oportunidade cultural fantástica, crescer em todos 
os domínios, adaptando o teu talento a contextos diferentes e aprendendo a realizar várias tarefas. Estas 
são mais-valias essenciais na economia global dos nossos dias, nas palavras da Diretora da Agência 
Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.

Hoje em dia, falar em estudar no estrangeiro signi� ca muito mais que falar em Erasmus. 
Quais os programas disponíveis para quem quer estudar lá fora?
O Programa ERASMUS+ disponibiliza, de forma integrada, oportunidades em quatro eixos de ação: 
a educação, a formação, a juventude e o desporto.

Estes eixos estão dispostos em três ações chave:

Dedicada à mobilidade de pessoas para � ns 
de aprendizagem, ou seja, para estudar, 
estagiar, fazer voluntariado, ensinar, 
fazer formação, etc., em qualquer nível de 
educação, formação ou juventude: estu-
dantes, alunos, professores, educadores, 
pro� ssionais de educação e formação, 
etc. Todas estas oportunidades estão dis-
poníveis desde janeiro de 2014.

Uma forte aposta na cooperação entre or-
ganizações e a identi� cação e exploração 
de boas práticas, ou seja, a criação de par-
cerias estratégicas que estabelece pontes 
entre os diversos setores da educação, da 
formação, da juventude e do desporto, 
e que envolvam uma diversidade muito 
alargada de organizações.
Para além disso, esta ação incentiva a 
criação de alianças que promovam a 
excelência do conhecimento e que pro-
duzam mecanismos que desenvolvam 
nas pessoas competências de alto nível, 
procurando dar resposta às necessidades 
do mercado de trabalho de uma econo-
mia competitiva e que atua a nível global.

Aposta na reforma das políticas que 
abranjam qualquer tipo de atividade cujo 
objetivo seja apoiar e facilitar a modern-
ização dos sistemas de educação, for-
mação e juventude. É transversal a todas 
as ações chave uma atuação tanto no 
espaço da União Europeia como em vários 
países no mundo, ou seja, a mobilidade e 
a cooperação é ao mesmo tempo europeia 
e mundial.

Que papel pode esta experiência ter na preparação dos nossos jovens para enfrentar os desa� os do futuro?
As organizações da economia global são dinâmicas, criam empregos competitivos e exigem competências transferíveis. Ao operarem 
num mercado global, as organizações sobrevivem adaptando-se às exigências, respondendo às necessidades e antecipando tendências. 
Esta estrutura laboral da organização investe fortemente no recrutamento de pessoas que tenham competências transferíveis.
Ter competências transferíveis signi� ca que a pessoa é capaz de mobilizar os seus talentos para fazer face a situações e para realizar tarefas 
distintas, para atuar em localizações geográ� cas distantes e noutras culturas. A competitividade e a cooperação nascem precisamente 
desta capacidade de mobilizar os recursos existentes em situações diversas e retirar o máximo proveito. 

Esta forma de atuar da economia global é o principal desa� o dos jovens. E face a esta economia global, os jovens, ao procurarem emprego 
devem reunir os requisitos que os tornem empregáveis. É na mobilidade internacional que os jovens encontrarão uma excelente 
oportunidade para de adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os requisitos de empregabilidade.

21 3

• Ampla escolha de excitantes carreiras internacionais em Hotéis, Restaurantes, Viagens e Turismo,
Health Clubs & Spas, Resorts de Golf, Consultoria, etc;
• Comunidade estudantil internacional com mais de 50 Nacionalidades;
• Opções de Transferência para os Campus de Espanha, Suiça e China;
• Média de 3 oportunidades de Estágio por estudante;
• Top 10 das maiores e mais importantes empresas Mundiais vêm recrutar à Les Roches Marbella;
• 85% dos nossos estudantes são contratados ao concluir do curso.

• Barchelor Program in Business Administration (BBA) - Hospitality  (3,5 anos)
• Post-Graduate Diploma in Hospitality Management  (1 ano)

• Events Management  (3,5 anos)
• Resort Management  (3,5 anos)
• Entrepreneurship & SME Management  (3,5 anos)
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artes
A música no coração

profissional

É essa a 

essência de um 

artista: cair e 

levantar-se, 

duvidar e 

reinventar-se. 

Ser resiliente.

Formação:
Academia de Amadores de 
Música (Canto Lírico)

Hot Clube de Portugal (Voz e Piano)

Universidade Lusíada de Lisboa (Jazz e 
Música Moderna)
Atividade:
- Canta em três bandas (Banda do 
Quintinho, Cat Green & The Strange 
Fellas e Notown)

Catarina Ortins

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Aos 24 anos, Catarina Ortins tem três bandas e paixão e talento para dar e vender. Começou 
a cantar ainda na escola primária e, desde então, não houve obstáculo que conseguisse 
impedi-la de seguir o seu verdadeiro caminho: o canto e a música. 

Qual é a sua formação de base?
A minha viagem na música começou no 1º ciclo, no Externato Maris-
ta de Lisboa. Cantava em todas as ocasiões especiais, mas encontra-
va a maior diversão quando estava em estúdio: experimentava várias 
coisas, ouvia a minha voz gravada... Com 15 anos, decidi aprender 
Canto Lírico na Academia de Amadores de Música.
Mais tarde, saí do curso de Direito – a minha vocação era cantar e eu 
não me tinha apercebido disso até escolher mal o meu rumo de vida. 
Depois do Hot Clube Portugal, foi no curso de Jazz e Música Moder-
na da Universidade Lusíada de Lisboa que encontrei o que procura-
va: um curso superior onde pudesse exprimir-me e que me ensinasse 
a fazê-lo ainda melhor, no qual o programa fosse ao encontro das 
minhas expetativas, com unidades curriculares variadas, interes-
santes e necessárias a qualquer músico, crítico ou técnico de som.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento tenho três bandas (Banda do Quintinho, Cat Green & 
The Strange Fellas e Notown) com um/dois concertos por semana, 
e é preciso ensaiar com cada uma delas, o que por vezes exige mais 
trabalho, paciência e perseverança do que se pensa. O truque é to-
carmos com pessoas de quem gostemos, que nos façam rir e que 
toquem bem, claro.
Num futuro próximo, penso dar aulas de Música e de Voz, ter mais 
concertos e, quem sabe, gravar um EP ou um LP.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Do feedback momentâneo. Quer estejamos a cantar uma músi-
ca, a improvisar ou a experimentar coisas novas, é possível captar 
a expressão facial, corporal ou até mesmo a força dos aplausos: a 
emoção tem um papel muito – senão o mais – importante nestas 
pro� ssões e quem está no palco se alimenta muito do calor do pú-
blico e vice-versa.
Devemos divertir-nos cada vez que pisamos um palco, seja ele o 
mais pequeno ou o maior que já pisámos, e cantar ou tocar como se 
fosse a primeira – ou a última! – vez.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Num espaço de quase três anos, o curso de Jazz e Música Moderna 
da Lusíada já me deu tanto! É impressionante como bons professores 
e uma grande vontade de aprender podem mudar hábitos tão intrín-
secos como cantar de uma certa forma ou tocar guitarra com uma 
má técnica.
A faculdade também investe e apoia muito a realização de ativi-
dades ligadas ao curso, nas quais sempre � z questão de participar, 
o que me ajudou, entre outras coisas, a perder o nervosismo e as 
borboletas na barriga.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Não vou mentir e dizer que é uma área que só nos traz coisas boas. 
Por vezes, as coisas más são tão avassaladoras que nos empurram 
para baixo e duvidamos de nós como músicos e esquecemos de to-
das as coisas boas que já nos disseram ou que aconteceram. Todavia, 
é exatamente essa a essência de um artista, seja em que área for: cair 
e levantar-se, duvidar e reinventar-se, ser resiliente. A quem está in-
deciso, proponho inscreverem-se no Curso de Verão de Jazz e Música 
Moderna da Lusíada, participarem em masterclasses e workshops e 
porem-se à prova nas Jam Sessions. Foi assim que comecei e foi as-
sim que cresci, tornando-me na cantora e músico que sou hoje.

LARANJEIRAS em LISBOA 
Uma residência de 

estudantes diferente… 

As Laranjeiras são uma residência de estudantes com 
um modelo diferente de alojamento. Aqui oferece-se a 
oportunidade a quem vem estudar para Lisboa de 
financiar os custos de estadia com a colaboração que 
prestam no mesmo alojamento. Vem ver com os teus 
olhos! 

 Localização: na zona de Sete Rios  
(junto à Universidade Católica) 

Capacidade: 12 lugares 
 

LARANJEIRAS A.C.P. 
www.laranjeiras.org 

 
Rua Carlos de Oliveira, 12 160-029 Lisboa 

Tel. 21 722 10 40 
laranjeirasacp@sapo.pt   

DA ESCALA 
DA MÃO 
À ESCALA 
DA CIDADE
FACULDADE DE ARQUITETURA
+URBANISMO E DESIGN
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

LICENCIATURAS • 3 ANOS
LICENCIATURA EM ESTUDOS ARQUITETÓNICOS

LICENCIATURA EM DESIGN

LICENCIATURA EM DESIGN DE MODA

MESTRADOS INTEGRADOS • 3 + 2 ANOS
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA:

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA

ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE INTERIORES

MESTRADOS NÃO-INTEGRADOS • 2 ANOS
MESTRADO EM DESIGN DE PRODUTO

MESTRADO EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

MESTRADO EM DESIGN DE MODA

DOUTORAMENTOS • 3 ANOS
DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

DOUTORAMENTO EM URBANISMO

DOUTORAMENTO EM DESIGN

CURSOS DE ESTUDOS AVANÇADOS • 1 ANO 
ARQUITETURA POPULAR

COMPUTAÇÃO APLICADA À ARQUITETURA,  
URBANISMO E DESIGN

CULTURA URBANA PORTUGUESA

PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA

MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FA.ULISBOA.PT

INSCRIÇÕES A DECORRER 



 FOTOS: SEG

Publireportagem

SWISS EDUCATION 
GROUP
O Swiss Education Group (SEG) representa o 
maior grupo de escolas internacionais de 
Hotelaria na Suíça. O SEG recebe todos os anos 
mais de 5000 alunos de 80 nacionalidades 
diferentes, nos diversos campus das cinco 
escolas que fazem parte do grupo e que se 
encontram por todo o território suíço, 
nomeadamente:

Swiss Hotel Management School 
SHMS, em Caux e Leysin

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

Hotel Institute Montreux 
HIM, em Montreux

César Ritz Colleges Switzerland, 
em Le Bouveret, Brig e Lucerne

Culinary Arts Academy Switzerland, 
em Lucerne e Le Bouveret

Todas as escolas estão localizadas em antigos hotéis e 
dispõem das instalações e infraestruturas mais adequadas ao 
ensino teórico e prático para as diversas vertentes da área de 
Hotelaria.

em Lucerne e Le Bouveret

International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

VANTAGENS EM ESTUDAR NO 
SWISS EDUCATION GROUP (SEG):

Maior grupo de escolas de Gestão Hoteleira em Inglês, com 
localização na Suíça, o que lhe confere o reconhecimento dos 
padrões de excelência e qualidade patentes no ensino suíço;

A Suíça é considerado o país com maior tradição na área da 
hotelaria, oferecendo aos alunos que obtêm os diplomas 
uma maior valorização e reconhecimento a nível internacional;

O SEG é constituído por 5escolas autónomas, num total de 
9 edifícios escolares em 7 locais diferentes, o que permite aos 
estudantes uma grande variedade de opções;
Todos os Campus estão situados em hotéis convertidos em 
escolas, onde os clientes são os próprios alunos;

Mais de 60 empresas de todo o Mundo vêm recrutar ao 
Swiss Education Group, dando aos alunos as maiores 
oportunidades de uma carreira internacional.

OPEN HOUSE
O SEG dá aos estudantes interessados, a 
possibilidade de visitarem as escolas do 
grupo, de� nindo para tal um conjunto 
de dias durante os quais os alunos podem 
� car a conhecer a vida académica no 
Campus, assegurando o alojamento e 
alimentação, � cando a cargo dos 
visitantes apenas a deslocação.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
_Idade mínima – 18 anos;
_Curso secundário completo ou frequência 
de curso superior;
_Bom nível de Inglês;
_Estudantes que tenham completado 
um curso superior noutras áreas podem fazer 
um período de 5 meses que lhes dá acesso a um 
diploma Pós-Graduação. O mesmo se aplica 
a quem possua 3 anos de experiência em 
funções de che� a.

ESTÁGIOS
Os estágios em hotéis, restaurantes e 
outros locais são parte integrante do 
curso e são tratados e acompanhados 
pelo departamento de colocações do 
SEG.

O serviço de colocação em estágios do 
SEG dispõe de mais lugares do que o 
número de estudantes que recorrem 
aos serviços.

Não se pagam taxas escolares durante 
o estágio. Os estudantes recebem um 
salário mensal bruto nunca inferior ao 
salário mínimo da Suiça.

AQUI, TENS ACESSO 
AO MERCADO DE TRABALHO
Duas vezes por ano, as grandes cadeias de hotelaria 
deslocam-se à Suíça para entrevistar e recrutar os 
alunos que terminaram um curso numa das escolas 
do SEG. O International Recruitment  Forum (IRF) 
conta com a presença de mais de 50 das principais 
cadeias hoteleiras do mundo.

A maioria dos antigos alunos 
do SEG está atualmente a 
desenvolver a sua carreira 
pro� ssional nos melhores e 
mais prestigiados hotéis do 
Mundo!
Do que é que estás à espera?

DIPLOMAS:
Cada aluno pode planear o seu curso de acordo com 
os seus objetivos. A escola analisa cada caso indi-
vidualmente, permitindo aos estudantes que já tenham 
frequentado, na totalidade ou em parte, cursos de hotelaria, 
ou que tenham experiência prática comprovada neste 
ramo, o acesso imediato a um nível mais avançado.
Consoante os seus objetivos é aconselhada ao estudante 
a inscrição em determinada escola do SEG.

Os diplomas são obtidos em conjunto com universidades 
do Reino Unido ou dos Estados Unidos, o que confere um 
reconhecimento e uma aceitação de carácter universal.
Os estudantes podem obter licenciaturas em diversas 
vertentes da área de Gestão: Hoteleira, de Eventos, de 
Spas, de Hotel Design, e ainda de Turismo ou Artes 
Culinárias. Para além disso, têm também a possibilidade 
de frequentar um MBA (Master of Business Administration).
Os estudantes com licenciatura noutra área podem 
optar por uma pós-graduação que lhes permite, ao � m 
de um ano, alcançar um diploma em Gestão Hoteleira.

Existem outras situações de acesso possível que terão de 
ser analisadas individualmente.

Para além das opções de mestrado, existe ainda a opção 
de realização de um MIB – Master in International Business 
- especialmente criado e idealizado para as necessidades 
da Indústria Hoteleira.

Para uma informação mais completa sobre todas as ofer-
tas referentes aos cursos e às escolas do Swiss Education 
Group (SEG), acede através do site: 

www.swisseducation.com

Avenida dos Estados Unidos da América,
100 - 13º fte. 1700-179 Lisboa
Tel: 218 132 535 | Fax: 218 154 688
e-mail: multiway@multiway.org
www.multiway.org

Para mais informações contacta:
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Gere a tua
carreira
Prepara-te para o sucesso

TEXTO: Tiago Belim 

Há muito tempo que ser Doutor deixou de ser essencial para de� nir o teu percurso pro� ssional. O que 
interessa mesmo é começares desde já a gerir a tua carreira que, como vais perceber, não se limita ao 
teu “eu” pro� ssional. Procurar os serviços de Orientação Vocacional da tua escola é o melhor começo, e 
foi por isso que procurámos a especialista Liliana Faria, da Universidade Europeia, para te ajudar a entrar 
nos eixos do sucesso.

És homem e gostavas de ser educador de infância? És mulher e achas 
que a tua pro� ssão passa pela área de  informática? Então liberta-te 
dos estereótipos de género que fazem parte do século passado e 
procura os serviços de Orientação Vocacional da tua escola.
Não, não queremos que � ques dependente de um psicólogo. Aliás, a 
ideia é precisamente a contrária: dotar-te de competências para lidares 
com todos os desa� os que vais enfrentar. E quais são? Antes de tudo, 
conheceres-te bem a ti próprio, e depois teres capacidade de decisão, 
porque, como te diz a psicóloga Liliana Faria, “todos os dias tens de 
tomar decisões de carreira. Hoje escolhes o curso, amanhã tens de 
escolher as disciplinas, depois um estágio, e por aí adiante”.

Ainda não sei o que quero ser... ou fazer?
Em primeiro lugar há que desmisti� car a noção de não saberes o que 
queres “ser”. A escolha de um curso não é irreversível, nem ele te vai 
dizer quem vais ser! Depois há também muitas vezes a confusão entre 
formação e pro� ssão… O tempo de tirar engenharia signi� car auto-
maticamente ser-se engenheiro já lá vai, e o processo de Bolonha só 
veio reforçar isso mesmo. Um curso dota-te de um conjunto de 
competências transversais, que depois podes reforçar através de uma 
especialização, ou mesmo com uma formação que à partida pouco 
tenha a ver com ele.

Por isso podes aliviar a camada de stress em cima de ti e começar a 
delinear com tranquilidade o teu futuro. Algo fundamental para ti é 
que, de alguma forma – nem que seja ajudando os teus pais nas tarefas 
domésticas – vás tomando contacto com o mundo pro� ssional e te vás 
descobrindo nas tuas preferências e capacidades, para que na altura 
de entrares para a universidade e, mais tarde, para o mercado de tra-
balho, não sofras um choque tão grande que não te sintas preparado 
para ele.

Vocação ou empregabilidade?
Mas afinal, qual é a “escolha acertada” entre aquilo que são os teus 
interesses e competências e as áreas que à partida garantem melhor 
empregabilidade? José Morgado, Docente do Departamento de Psicologia 
da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, defende que 
“cada um de nós deve poder escrever, tanto quanto as circunstâncias 
o permitirem, a sua narrativa e cumprir o seu sonho”. Por outro 
lado, a vida também nos ensina que é preciso estar atento aos contex-
tos e às condições, sobretudo com a rapidez com que a vida se desen-
volve e com a mudança rápida do mercado de trabalho. Assim, este 
pro� ssional aconselha-te a fazer uma escolha “assente na motivação 
ou no projeto de vida que gostavas de construir e, então, infor-
mares-te sobre as opções, escolas e respetivos níveis de qualidade 
a que podes aceder para te quali� cares.”

Todos os dias 
tomas decisões 
de carreira: hoje 
escolhes o curso,

amanhã as 
disciplinas, depois um 

estágio, e por aí
 adiante.

Formação VS Pro� ssão

VOCAÇÃO

EMPREGABILIDADE
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
torna-te empregável!

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação

Estudar no estrangeiro signi� ca, para além de uma oportunidade cultural fantástica, crescer em todos 
os domínios, adaptando o teu talento a contextos diferentes e aprendendo a realizar várias tarefas. Estas 
são mais-valias essenciais na economia global dos nossos dias, nas palavras da Diretora da Agência 
Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.

Hoje em dia, falar em estudar no estrangeiro signi� ca muito mais que falar em Erasmus. 
Quais os programas disponíveis para quem quer estudar lá fora?
O Programa ERASMUS+ disponibiliza, de forma integrada, oportunidades em quatro eixos de ação: 
a educação, a formação, a juventude e o desporto.

Estes eixos estão dispostos em três ações chave:

Dedicada à mobilidade de pessoas para � ns 
de aprendizagem, ou seja, para estudar, 
estagiar, fazer voluntariado, ensinar, 
fazer formação, etc., em qualquer nível de 
educação, formação ou juventude: estu-
dantes, alunos, professores, educadores, 
pro� ssionais de educação e formação, 
etc. Todas estas oportunidades estão dis-
poníveis desde janeiro de 2014.

Uma forte aposta na cooperação entre or-
ganizações e a identi� cação e exploração 
de boas práticas, ou seja, a criação de par-
cerias estratégicas que estabelece pontes 
entre os diversos setores da educação, da 
formação, da juventude e do desporto, 
e que envolvam uma diversidade muito 
alargada de organizações.
Para além disso, esta ação incentiva a 
criação de alianças que promovam a 
excelência do conhecimento e que pro-
duzam mecanismos que desenvolvam 
nas pessoas competências de alto nível, 
procurando dar resposta às necessidades 
do mercado de trabalho de uma econo-
mia competitiva e que atua a nível global.

Aposta na reforma das políticas que 
abranjam qualquer tipo de atividade cujo 
objetivo seja apoiar e facilitar a modern-
ização dos sistemas de educação, for-
mação e juventude. É transversal a todas 
as ações chave uma atuação tanto no 
espaço da União Europeia como em vários 
países no mundo, ou seja, a mobilidade e 
a cooperação é ao mesmo tempo europeia 
e mundial.

Que papel pode esta experiência ter na preparação dos nossos jovens para enfrentar os desa� os do futuro?
As organizações da economia global são dinâmicas, criam empregos competitivos e exigem competências transferíveis. Ao operarem 
num mercado global, as organizações sobrevivem adaptando-se às exigências, respondendo às necessidades e antecipando tendências. 
Esta estrutura laboral da organização investe fortemente no recrutamento de pessoas que tenham competências transferíveis.
Ter competências transferíveis signi� ca que a pessoa é capaz de mobilizar os seus talentos para fazer face a situações e para realizar tarefas 
distintas, para atuar em localizações geográ� cas distantes e noutras culturas. A competitividade e a cooperação nascem precisamente 
desta capacidade de mobilizar os recursos existentes em situações diversas e retirar o máximo proveito. 

Esta forma de atuar da economia global é o principal desa� o dos jovens. E face a esta economia global, os jovens, ao procurarem emprego 
devem reunir os requisitos que os tornem empregáveis. É na mobilidade internacional que os jovens encontrarão uma excelente 
oportunidade para de adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os requisitos de empregabilidade.

21 3

• Ampla escolha de excitantes carreiras internacionais em Hotéis, Restaurantes, Viagens e Turismo,
Health Clubs & Spas, Resorts de Golf, Consultoria, etc;
• Comunidade estudantil internacional com mais de 50 Nacionalidades;
• Opções de Transferência para os Campus de Espanha, Suiça e China;
• Média de 3 oportunidades de Estágio por estudante;
• Top 10 das maiores e mais importantes empresas Mundiais vêm recrutar à Les Roches Marbella;
• 85% dos nossos estudantes são contratados ao concluir do curso.

• Barchelor Program in Business Administration (BBA) - Hospitality  (3,5 anos)
• Post-Graduate Diploma in Hospitality Management  (1 ano)

• Events Management  (3,5 anos)
• Resort Management  (3,5 anos)
• Entrepreneurship & SME Management  (3,5 anos)

C
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K
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Quais as principais competências que 
os jovens precisam de ter para que a 
sua passagem pelo ensino internacional 
seja um sucesso?
Podemos agrupar as competências em três 
grandes grupos: as chamadas soft skills, as 
general hard skills e as speci� c hard skills. 
Os jovens que estudam ou estagiam em 
mobilidade internacional adquirem, desen-
volvem e melhoram as suas competências 
em todos estes grupos.

As competências relacionadas com a capaci-
dade individual e que não são especí� cas 
de um emprego ou de uma pro� ssão (soft 
skills) são amplamente desenvolvidas, no-
meadamente o autocontrolo e a resistência 
ao stress, a autocon� ança, a � exibilidade, a 
criatividade, o relacionamento interpessoal, 
a cooperação, a capacidade de resolução 
de problemas, a autonomia, a iniciativa, 
etc. Todas estas competências, por serem 
genéricas, são facilmente transferíveis de 
tarefa para tarefa, de emprego para emprego, 
contribuindo fortemente para a empregabi-
lidade e para o desenvolvimento pessoal e 
pro� ssional dos jovens.

As competências especí� cas que podem 
ser aplicadas de forma e� caz em quase todos os 
empregos, na maioria de empresas e até na 
vida pessoal (general hard skills) são também 
potenciadoras da empregabilidade, na medi-
da em que fomentam a comunicação em 
línguas estrangeiras, os conhecimentos da 
legislação laboral de outros países, as com-
petências em tecnologias de informação 
e comunicação, as e-competências, etc. 
Este know-how abre as portas para setores 
mais especí� cos do que as competências 
individuais, e promove o desenvolvimento 
pro� ssional e pessoal em áreas onde com-
petências de alto nível são necessárias.

Todo este leque de competências bene� cia 
e potencia-se com a mobilidade internacional. 
Ter competências adquiridas em ambiente 
internacional signi� ca que o jovem é ca-
paz de mobilizar os seus talentos para faz-
er face a situações diferentes, para realizar 
tarefas distintas, para atuar em localizações 
geográ� cas distantes e noutras culturas.

Há alguns dados estatísticos curiosos/importantes 
relacionados com os estudos no estrangeiro que 
queiram partilhar com a comunidade estudantil?

A PROALV (atual ERASMUS+ Educação e Formação) apresentou 
em 2013 duas publicações, “Mobilidade, Projetos e Cooperação 
– os bons exemplos do PALV (Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida)” e “Pessoas com necessidades educativas 
especiais: projetos e mobilidades no PALV”. A primeira evidencia 
que a mobilidade é um fator diferenciador na educação e na 
formação das pessoas, já que gera um impacto na sua vida pessoal 
e pro� ssional. E esse impacto é uma experiência concreta do 
mundo global, onde a cooperação é necessária, o respeito pelas 
diferenças é uma exigência e assumir a diversidade é um fator 
de competitividade. Ao selecionar alguns bons exemplos do 
PALV, esta publicação pretende evidenciar os casos concretos 
onde a mobilidade e os projetos � zeram a diferença e onde a 
cooperação criou oportunidades.

A segunda publicação identi� ca que, entre 2007 e 2013, foram 
concretizadas cerca de 150 iniciativas, visando pessoas com ne-
cessidades educativas especiais, em mobilidades e a projetos 
internacionais. Estes exemplos mostram que é possível otimizar 
os recursos e os instrumentos � nanceiros da União Europeia em 
prol da acessibilidade, da não discriminação e da participação 
inclusiva de pessoas com necessidades educativas especiais na 
aprendizagem ao longo da vida.Os jovens que 

estudam ou 
estagiam em 

mobilidade internacional 

adquirem, desenvolvem 

e melhoram as suas 

competências.

As competências adquiridas:
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artes
A música no coração

profissional

É essa a 

essência de um 

artista: cair e 

levantar-se, 

duvidar e 

reinventar-se. 

Ser resiliente.

Formação:
Academia de Amadores de 
Música (Canto Lírico)

Hot Clube de Portugal (Voz e Piano)

Universidade Lusíada de Lisboa (Jazz e 
Música Moderna)
Atividade:
- Canta em três bandas (Banda do 
Quintinho, Cat Green & The Strange 
Fellas e Notown)

Catarina Ortins

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Aos 24 anos, Catarina Ortins tem três bandas e paixão e talento para dar e vender. Começou 
a cantar ainda na escola primária e, desde então, não houve obstáculo que conseguisse 
impedi-la de seguir o seu verdadeiro caminho: o canto e a música. 

Qual é a sua formação de base?
A minha viagem na música começou no 1º ciclo, no Externato Maris-
ta de Lisboa. Cantava em todas as ocasiões especiais, mas encontra-
va a maior diversão quando estava em estúdio: experimentava várias 
coisas, ouvia a minha voz gravada... Com 15 anos, decidi aprender 
Canto Lírico na Academia de Amadores de Música.
Mais tarde, saí do curso de Direito – a minha vocação era cantar e eu 
não me tinha apercebido disso até escolher mal o meu rumo de vida. 
Depois do Hot Clube Portugal, foi no curso de Jazz e Música Moder-
na da Universidade Lusíada de Lisboa que encontrei o que procura-
va: um curso superior onde pudesse exprimir-me e que me ensinasse 
a fazê-lo ainda melhor, no qual o programa fosse ao encontro das 
minhas expetativas, com unidades curriculares variadas, interes-
santes e necessárias a qualquer músico, crítico ou técnico de som.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento tenho três bandas (Banda do Quintinho, Cat Green & 
The Strange Fellas e Notown) com um/dois concertos por semana, 
e é preciso ensaiar com cada uma delas, o que por vezes exige mais 
trabalho, paciência e perseverança do que se pensa. O truque é to-
carmos com pessoas de quem gostemos, que nos façam rir e que 
toquem bem, claro.
Num futuro próximo, penso dar aulas de Música e de Voz, ter mais 
concertos e, quem sabe, gravar um EP ou um LP.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Do feedback momentâneo. Quer estejamos a cantar uma músi-
ca, a improvisar ou a experimentar coisas novas, é possível captar 
a expressão facial, corporal ou até mesmo a força dos aplausos: a 
emoção tem um papel muito – senão o mais – importante nestas 
pro� ssões e quem está no palco se alimenta muito do calor do pú-
blico e vice-versa.
Devemos divertir-nos cada vez que pisamos um palco, seja ele o 
mais pequeno ou o maior que já pisámos, e cantar ou tocar como se 
fosse a primeira – ou a última! – vez.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Num espaço de quase três anos, o curso de Jazz e Música Moderna 
da Lusíada já me deu tanto! É impressionante como bons professores 
e uma grande vontade de aprender podem mudar hábitos tão intrín-
secos como cantar de uma certa forma ou tocar guitarra com uma 
má técnica.
A faculdade também investe e apoia muito a realização de ativi-
dades ligadas ao curso, nas quais sempre � z questão de participar, 
o que me ajudou, entre outras coisas, a perder o nervosismo e as 
borboletas na barriga.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Não vou mentir e dizer que é uma área que só nos traz coisas boas. 
Por vezes, as coisas más são tão avassaladoras que nos empurram 
para baixo e duvidamos de nós como músicos e esquecemos de to-
das as coisas boas que já nos disseram ou que aconteceram. Todavia, 
é exatamente essa a essência de um artista, seja em que área for: cair 
e levantar-se, duvidar e reinventar-se, ser resiliente. A quem está in-
deciso, proponho inscreverem-se no Curso de Verão de Jazz e Música 
Moderna da Lusíada, participarem em masterclasses e workshops e 
porem-se à prova nas Jam Sessions. Foi assim que comecei e foi as-
sim que cresci, tornando-me na cantora e músico que sou hoje.

LARANJEIRAS em LISBOA 
Uma residência de 

estudantes diferente… 

As Laranjeiras são uma residência de estudantes com 
um modelo diferente de alojamento. Aqui oferece-se a 
oportunidade a quem vem estudar para Lisboa de 
financiar os custos de estadia com a colaboração que 
prestam no mesmo alojamento. Vem ver com os teus 
olhos! 

 Localização: na zona de Sete Rios  
(junto à Universidade Católica) 

Capacidade: 12 lugares 
 

LARANJEIRAS A.C.P. 
www.laranjeiras.org 

 
Rua Carlos de Oliveira, 12 160-029 Lisboa 

Tel. 21 722 10 40 
laranjeirasacp@sapo.pt   

DA ESCALA 
DA MÃO 
À ESCALA 
DA CIDADE
FACULDADE DE ARQUITETURA
+URBANISMO E DESIGN
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

LICENCIATURAS • 3 ANOS
LICENCIATURA EM ESTUDOS ARQUITETÓNICOS

LICENCIATURA EM DESIGN

LICENCIATURA EM DESIGN DE MODA

MESTRADOS INTEGRADOS • 3 + 2 ANOS
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA:

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA

ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE INTERIORES

MESTRADOS NÃO-INTEGRADOS • 2 ANOS
MESTRADO EM DESIGN DE PRODUTO

MESTRADO EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

MESTRADO EM DESIGN DE MODA

DOUTORAMENTOS • 3 ANOS
DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

DOUTORAMENTO EM URBANISMO

DOUTORAMENTO EM DESIGN

CURSOS DE ESTUDOS AVANÇADOS • 1 ANO 
ARQUITETURA POPULAR

COMPUTAÇÃO APLICADA À ARQUITETURA,  
URBANISMO E DESIGN

CULTURA URBANA PORTUGUESA

PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA

MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FA.ULISBOA.PT

INSCRIÇÕES A DECORRER 
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artes
Ver para lá das paredes e 
desenhar a vida

docente

O arquiteto é um 

visionário, 

alguém que quer

 participar na construção 

de um mundo melhor. 

São pessoas sensíveis, 

determinadas, com caráter 

forte e vincado, que têm 

opinião e a querem 

por em prática e 

materializar. 

Atividade:
Arquiteta

Docente e Diretora do 
Mestrado Integrado em Arquitetura 
na Escola Superior Artística do Porto

Fátima Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para muitos, Arquitetura é sinónimo de desenhar casas e edifícios. Mas a docente Fátima 
Fernandes, diretora do Mestrado Integrado em Arquitetura da Escola Superior Artística 
do Porto, sabe que esta é uma pro� ssão que implica mais do que fazer planos a régua 
e esquadro. Ser arquiteto é plani� car a vida e os espaços do Homem, e isso, garante, só 
pode ser feito por quem tem muita vontade de criar um mundo melhor e sobretudo uma 
imaginação sem limites.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
São os arquitetos que desenham e constroem as casas onde o 
homem vive, os museus, escolas, hospitais, postos médicos e clínicas, 
cinemas e teatros, centros comerciais, quartéis de bombeiros, edifícios dos 
correios, câmaras municipais, tribunais, bibliotecas. Que recuperam 
as partes das cidades degradadas e envelhecidas, que desenham e 
constroem ruas e praças, jardins e parques, caminhos de ferro, linhas 
de metro e estações, aeroportos, estações marítimas, marinas, edifícios 
de comando e centrais das barragens hidroelétricas e centrais térmi-
cas, pontes e viadutos. Que desenham e constroem as cidades novas 
(e ampliam as cidades existentes, quando a população cresce), mo-
biliário urbano, parques infantis e jogos para brincar, carros, aviões, 
comboios, barcos. Desenham e produzem livros, exposições, cartazes 
e posters, roupa, sapatos, malas e carteiras, relógios, telefones. Di-
rigem e � scalizam todo o tipo de obras de edifícios, planeamento, 
urbanismo e infraestruturas. En� m, podem desenhar e construir as 
cidades, os edifícios e todos os objetos que o homem usa no seu 
quotidiano e que lhe oferecem, conforto, segurança e beleza.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O arquiteto é um visionário, alguém que quer participar na construção 
de um mundo melhor. São pessoas sensíveis, determinadas, com 
caráter forte e vincado, que têm opinião e a querem por em prática e 
materializar. Diria que os fatores mais importantes são a imaginação, 
a determinação e o gosto pelo desenho – não têm que saber 
desenhar bem, isso aprende-se depois com os professores de desenho… 
Mas têm de ter paixão por alguma arte, saber ver para além das pare-
des e colocar asas nas costas para sobrevoar o mundo… É claro que 
isto só pode ser feito com muita técnica – que se aprende depois – 
mas a imaginação já tem que lá estar, dentro da alma e do coração. 
Talvez seja também importante ser competitivo, perspicaz, ter paixão 
pelo saber e gostar de fazer coisas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O aluno passa a tomar as suas decisões e desenvolve uma capaci-
dade crítica e conceptual que antes não possuía. O indivíduo e o 
seu caráter e especi� cidade passam a ser fundamentais e tornam-se 
a base para interpretar os conceitos e adquirir os conhecimentos 
técnicos e artísticos necessários para praticar de forma notável uma 
pro� ssão. Todos temos valores natos, basta-nos identi� cá-los, desen-
volvê-los e juntá-los aos dos outros – o valor do todo resulta da qualidade 
das suas partes e cada um de nós é, na sua diferença, a peça funda-
mental do universo.
Os jovens de hoje têm sobretudo que ter con� ança neles próprios e 
vontade de aprender. É necessário estar atento ao que está a acon-
tecer no mundo, ler muito, ver os clássicos do cinema e os mais con-
temporâneos, visitar as exposições que decorram na sua e noutras 
cidades e desenvolver uma atitude crítica que lhes permita tomar 
decisões rápidas e adequadas.
Também é importante que se entenda que o erro faz parte da apren-
dizagem. Estamos convencidos que o erro é, muitas vezes, o fator 
que provoca os grandes avanços da ciência e da arte.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Escolher bons orientadores, bons professores e boas escolas. Os es-
tudantes têm que ganhar consciência que o futuro é deles. São eles 
que o vão determinar e modelar e por isso devem ser visionários, 
apaixonados pela vida e sobretudo temerários e arrojados. Têm de 
fazer aquilo em que realmente acreditam, mas para isso têm de conhecer a 
história, aquilo que já foi realizado e estudado, e aprender as metodologias 
e as ferramentas que lhes permitam responder em qualquer circunstância 
aos problemas colocados pela sociedade. Só assim poderão enfrentar 
com sucesso mercado de trabalho e a vida.



International School of Hotel 
Management IHTTI, em Neuchâtel

VANTAGENS EM ESTUDAR NO 
SWISS EDUCATION GROUP (SEG):

Maior grupo de escolas de Gestão Hoteleira em Inglês, com 
localização na Suíça, o que lhe confere o reconhecimento dos 
padrões de excelência e qualidade patentes no ensino suíço;

A Suíça é considerado o país com maior tradição na área da 
hotelaria, oferecendo aos alunos que obtêm os diplomas 
uma maior valorização e reconhecimento a nível internacional;

O SEG é constituído por 5escolas autónomas, num total de 
9 edifícios escolares em 7 locais diferentes, o que permite aos 
estudantes uma grande variedade de opções;
Todos os Campus estão situados em hotéis convertidos em 
escolas, onde os clientes são os próprios alunos;

Mais de 60 empresas de todo o Mundo vêm recrutar ao 
Swiss Education Group, dando aos alunos as maiores 
oportunidades de uma carreira internacional.

OPEN HOUSE
O SEG dá aos estudantes interessados, a 
possibilidade de visitarem as escolas do 
grupo, de� nindo para tal um conjunto 
de dias durante os quais os alunos podem 
� car a conhecer a vida académica no 
Campus, assegurando o alojamento e 
alimentação, � cando a cargo dos 
visitantes apenas a deslocação.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
_Idade mínima – 18 anos;
_Curso secundário completo ou frequência 
de curso superior;
_Bom nível de Inglês;
_Estudantes que tenham completado 
um curso superior noutras áreas podem fazer 
um período de 5 meses que lhes dá acesso a um 
diploma Pós-Graduação. O mesmo se aplica 
a quem possua 3 anos de experiência em 
funções de che� a.

ESTÁGIOS
Os estágios em hotéis, restaurantes e 
outros locais são parte integrante do 
curso e são tratados e acompanhados 
pelo departamento de colocações do 
SEG.

O serviço de colocação em estágios do 
SEG dispõe de mais lugares do que o 
número de estudantes que recorrem 
aos serviços.

Não se pagam taxas escolares durante 
o estágio. Os estudantes recebem um 
salário mensal bruto nunca inferior ao 
salário mínimo da Suiça.

AQUI, TENS ACESSO 
AO MERCADO DE TRABALHO
Duas vezes por ano, as grandes cadeias de hotelaria 
deslocam-se à Suíça para entrevistar e recrutar os 
alunos que terminaram um curso numa das escolas 
do SEG. O International Recruitment  Forum (IRF) 
conta com a presença de mais de 50 das principais 
cadeias hoteleiras do mundo.

A maioria dos antigos alunos 
do SEG está atualmente a 
desenvolver a sua carreira 
pro� ssional nos melhores e 
mais prestigiados hotéis do 
Mundo!
Do que é que estás à espera?

DIPLOMAS:
Cada aluno pode planear o seu curso de acordo com 
os seus objetivos. A escola analisa cada caso indi-
vidualmente, permitindo aos estudantes que já tenham 
frequentado, na totalidade ou em parte, cursos de hotelaria, 
ou que tenham experiência prática comprovada neste 
ramo, o acesso imediato a um nível mais avançado.
Consoante os seus objetivos é aconselhada ao estudante 
a inscrição em determinada escola do SEG.

Os diplomas são obtidos em conjunto com universidades 
do Reino Unido ou dos Estados Unidos, o que confere um 
reconhecimento e uma aceitação de carácter universal.
Os estudantes podem obter licenciaturas em diversas 
vertentes da área de Gestão: Hoteleira, de Eventos, de 
Spas, de Hotel Design, e ainda de Turismo ou Artes 
Culinárias. Para além disso, têm também a possibilidade 
de frequentar um MBA (Master of Business Administration).
Os estudantes com licenciatura noutra área podem 
optar por uma pós-graduação que lhes permite, ao � m 
de um ano, alcançar um diploma em Gestão Hoteleira.

Existem outras situações de acesso possível que terão de 
ser analisadas individualmente.

Para além das opções de mestrado, existe ainda a opção 
de realização de um MIB – Master in International Business 
- especialmente criado e idealizado para as necessidades 
da Indústria Hoteleira.

Para uma informação mais completa sobre todas as ofer-
tas referentes aos cursos e às escolas do Swiss Education 
Group (SEG), acede através do site: 

www.swisseducation.com

Avenida dos Estados Unidos da América,
100 - 13º fte. 1700-179 Lisboa
Tel: 218 132 535 | Fax: 218 154 688
e-mail: multiway@multiway.org
www.multiway.org

Para mais informações contacta:

10 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Gere a tua
carreira
Prepara-te para o sucesso

TEXTO: Tiago Belim 

Há muito tempo que ser Doutor deixou de ser essencial para de� nir o teu percurso pro� ssional. O que 
interessa mesmo é começares desde já a gerir a tua carreira que, como vais perceber, não se limita ao 
teu “eu” pro� ssional. Procurar os serviços de Orientação Vocacional da tua escola é o melhor começo, e 
foi por isso que procurámos a especialista Liliana Faria, da Universidade Europeia, para te ajudar a entrar 
nos eixos do sucesso.

És homem e gostavas de ser educador de infância? És mulher e achas 
que a tua pro� ssão passa pela área de  informática? Então liberta-te 
dos estereótipos de género que fazem parte do século passado e 
procura os serviços de Orientação Vocacional da tua escola.
Não, não queremos que � ques dependente de um psicólogo. Aliás, a 
ideia é precisamente a contrária: dotar-te de competências para lidares 
com todos os desa� os que vais enfrentar. E quais são? Antes de tudo, 
conheceres-te bem a ti próprio, e depois teres capacidade de decisão, 
porque, como te diz a psicóloga Liliana Faria, “todos os dias tens de 
tomar decisões de carreira. Hoje escolhes o curso, amanhã tens de 
escolher as disciplinas, depois um estágio, e por aí adiante”.

Ainda não sei o que quero ser... ou fazer?
Em primeiro lugar há que desmisti� car a noção de não saberes o que 
queres “ser”. A escolha de um curso não é irreversível, nem ele te vai 
dizer quem vais ser! Depois há também muitas vezes a confusão entre 
formação e pro� ssão… O tempo de tirar engenharia signi� car auto-
maticamente ser-se engenheiro já lá vai, e o processo de Bolonha só 
veio reforçar isso mesmo. Um curso dota-te de um conjunto de 
competências transversais, que depois podes reforçar através de uma 
especialização, ou mesmo com uma formação que à partida pouco 
tenha a ver com ele.

Por isso podes aliviar a camada de stress em cima de ti e começar a 
delinear com tranquilidade o teu futuro. Algo fundamental para ti é 
que, de alguma forma – nem que seja ajudando os teus pais nas tarefas 
domésticas – vás tomando contacto com o mundo pro� ssional e te vás 
descobrindo nas tuas preferências e capacidades, para que na altura 
de entrares para a universidade e, mais tarde, para o mercado de tra-
balho, não sofras um choque tão grande que não te sintas preparado 
para ele.

Vocação ou empregabilidade?
Mas afinal, qual é a “escolha acertada” entre aquilo que são os teus 
interesses e competências e as áreas que à partida garantem melhor 
empregabilidade? José Morgado, Docente do Departamento de Psicologia 
da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, defende que 
“cada um de nós deve poder escrever, tanto quanto as circunstâncias 
o permitirem, a sua narrativa e cumprir o seu sonho”. Por outro 
lado, a vida também nos ensina que é preciso estar atento aos contex-
tos e às condições, sobretudo com a rapidez com que a vida se desen-
volve e com a mudança rápida do mercado de trabalho. Assim, este 
pro� ssional aconselha-te a fazer uma escolha “assente na motivação 
ou no projeto de vida que gostavas de construir e, então, infor-
mares-te sobre as opções, escolas e respetivos níveis de qualidade 
a que podes aceder para te quali� cares.”

Todos os dias 
tomas decisões 
de carreira: hoje 
escolhes o curso,

amanhã as 
disciplinas, depois um 

estágio, e por aí
 adiante.

Formação VS Pro� ssão

VOCAÇÃO

EMPREGABILIDADE

• Ampla escolha de excitantes carreiras internacionais em Hotéis, Restaurantes, Viagens e Turismo,
Health Clubs & Spas, Resorts de Golf, Consultoria, etc;
• Comunidade estudantil internacional com mais de 50 Nacionalidades;
• Opções de Transferência para os Campus de Espanha, Suiça e China;
• Média de 3 oportunidades de Estágio por estudante;
• Top 10 das maiores e mais importantes empresas Mundiais vêm recrutar à Les Roches Marbella;
• 85% dos nossos estudantes são contratados ao concluir do curso.

• Barchelor Program in Business Administration (BBA) - Hospitality  (3,5 anos)
• Post-Graduate Diploma in Hospitality Management  (1 ano)

• Events Management  (3,5 anos)
• Resort Management  (3,5 anos)
• Entrepreneurship & SME Management  (3,5 anos)

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

20 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Quais as principais competências que 
os jovens precisam de ter para que a 
sua passagem pelo ensino internacional 
seja um sucesso?
Podemos agrupar as competências em três 
grandes grupos: as chamadas soft skills, as 
general hard skills e as speci� c hard skills. 
Os jovens que estudam ou estagiam em 
mobilidade internacional adquirem, desen-
volvem e melhoram as suas competências 
em todos estes grupos.

As competências relacionadas com a capaci-
dade individual e que não são especí� cas 
de um emprego ou de uma pro� ssão (soft 
skills) são amplamente desenvolvidas, no-
meadamente o autocontrolo e a resistência 
ao stress, a autocon� ança, a � exibilidade, a 
criatividade, o relacionamento interpessoal, 
a cooperação, a capacidade de resolução 
de problemas, a autonomia, a iniciativa, 
etc. Todas estas competências, por serem 
genéricas, são facilmente transferíveis de 
tarefa para tarefa, de emprego para emprego, 
contribuindo fortemente para a empregabi-
lidade e para o desenvolvimento pessoal e 
pro� ssional dos jovens.

As competências especí� cas que podem 
ser aplicadas de forma e� caz em quase todos os 
empregos, na maioria de empresas e até na 
vida pessoal (general hard skills) são também 
potenciadoras da empregabilidade, na medi-
da em que fomentam a comunicação em 
línguas estrangeiras, os conhecimentos da 
legislação laboral de outros países, as com-
petências em tecnologias de informação 
e comunicação, as e-competências, etc. 
Este know-how abre as portas para setores 
mais especí� cos do que as competências 
individuais, e promove o desenvolvimento 
pro� ssional e pessoal em áreas onde com-
petências de alto nível são necessárias.

Todo este leque de competências bene� cia 
e potencia-se com a mobilidade internacional. 
Ter competências adquiridas em ambiente 
internacional signi� ca que o jovem é ca-
paz de mobilizar os seus talentos para faz-
er face a situações diferentes, para realizar 
tarefas distintas, para atuar em localizações 
geográ� cas distantes e noutras culturas.

Há alguns dados estatísticos curiosos/importantes 
relacionados com os estudos no estrangeiro que 
queiram partilhar com a comunidade estudantil?

A PROALV (atual ERASMUS+ Educação e Formação) apresentou 
em 2013 duas publicações, “Mobilidade, Projetos e Cooperação 
– os bons exemplos do PALV (Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida)” e “Pessoas com necessidades educativas 
especiais: projetos e mobilidades no PALV”. A primeira evidencia 
que a mobilidade é um fator diferenciador na educação e na 
formação das pessoas, já que gera um impacto na sua vida pessoal 
e pro� ssional. E esse impacto é uma experiência concreta do 
mundo global, onde a cooperação é necessária, o respeito pelas 
diferenças é uma exigência e assumir a diversidade é um fator 
de competitividade. Ao selecionar alguns bons exemplos do 
PALV, esta publicação pretende evidenciar os casos concretos 
onde a mobilidade e os projetos � zeram a diferença e onde a 
cooperação criou oportunidades.

A segunda publicação identi� ca que, entre 2007 e 2013, foram 
concretizadas cerca de 150 iniciativas, visando pessoas com ne-
cessidades educativas especiais, em mobilidades e a projetos 
internacionais. Estes exemplos mostram que é possível otimizar 
os recursos e os instrumentos � nanceiros da União Europeia em 
prol da acessibilidade, da não discriminação e da participação 
inclusiva de pessoas com necessidades educativas especiais na 
aprendizagem ao longo da vida.Os jovens que 

estudam ou 
estagiam em 

mobilidade internacional 

adquirem, desenvolvem 

e melhoram as suas 

competências.

As competências adquiridas:

LARANJEIRAS em LISBOA 
Uma residência de 

estudantes diferente… 

As Laranjeiras são uma residência de estudantes com 
um modelo diferente de alojamento. Aqui oferece-se a 
oportunidade a quem vem estudar para Lisboa de 
financiar os custos de estadia com a colaboração que 
prestam no mesmo alojamento. Vem ver com os teus 
olhos! 

 Localização: na zona de Sete Rios  
(junto à Universidade Católica) 

Capacidade: 12 lugares 
 

LARANJEIRAS A.C.P. 
www.laranjeiras.org 

 
Rua Carlos de Oliveira, 12 160-029 Lisboa 

Tel. 21 722 10 40 
laranjeirasacp@sapo.pt   

DA ESCALA 
DA MÃO 
À ESCALA 
DA CIDADE
FACULDADE DE ARQUITETURA
+URBANISMO E DESIGN
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

LICENCIATURAS • 3 ANOS
LICENCIATURA EM ESTUDOS ARQUITETÓNICOS

LICENCIATURA EM DESIGN

LICENCIATURA EM DESIGN DE MODA

MESTRADOS INTEGRADOS • 3 + 2 ANOS
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA:

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA

ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE INTERIORES

MESTRADOS NÃO-INTEGRADOS • 2 ANOS
MESTRADO EM DESIGN DE PRODUTO

MESTRADO EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

MESTRADO EM DESIGN DE MODA

DOUTORAMENTOS • 3 ANOS
DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

DOUTORAMENTO EM URBANISMO

DOUTORAMENTO EM DESIGN

CURSOS DE ESTUDOS AVANÇADOS • 1 ANO 
ARQUITETURA POPULAR

COMPUTAÇÃO APLICADA À ARQUITETURA,  
URBANISMO E DESIGN

CULTURA URBANA PORTUGUESA

PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA

MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FA.ULISBOA.PT

INSCRIÇÕES A DECORRER 
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artes
Ver para lá das paredes e 
desenhar a vida

docente

O arquiteto é um 

visionário, 

alguém que quer

 participar na construção 

de um mundo melhor. 

São pessoas sensíveis, 

determinadas, com caráter 

forte e vincado, que têm 

opinião e a querem 

por em prática e 

materializar. 

Atividade:
Arquiteta

Docente e Diretora do 
Mestrado Integrado em Arquitetura 
na Escola Superior Artística do Porto

Fátima Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para muitos, Arquitetura é sinónimo de desenhar casas e edifícios. Mas a docente Fátima 
Fernandes, diretora do Mestrado Integrado em Arquitetura da Escola Superior Artística 
do Porto, sabe que esta é uma pro� ssão que implica mais do que fazer planos a régua 
e esquadro. Ser arquiteto é plani� car a vida e os espaços do Homem, e isso, garante, só 
pode ser feito por quem tem muita vontade de criar um mundo melhor e sobretudo uma 
imaginação sem limites.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
São os arquitetos que desenham e constroem as casas onde o 
homem vive, os museus, escolas, hospitais, postos médicos e clínicas, 
cinemas e teatros, centros comerciais, quartéis de bombeiros, edifícios dos 
correios, câmaras municipais, tribunais, bibliotecas. Que recuperam 
as partes das cidades degradadas e envelhecidas, que desenham e 
constroem ruas e praças, jardins e parques, caminhos de ferro, linhas 
de metro e estações, aeroportos, estações marítimas, marinas, edifícios 
de comando e centrais das barragens hidroelétricas e centrais térmi-
cas, pontes e viadutos. Que desenham e constroem as cidades novas 
(e ampliam as cidades existentes, quando a população cresce), mo-
biliário urbano, parques infantis e jogos para brincar, carros, aviões, 
comboios, barcos. Desenham e produzem livros, exposições, cartazes 
e posters, roupa, sapatos, malas e carteiras, relógios, telefones. Di-
rigem e � scalizam todo o tipo de obras de edifícios, planeamento, 
urbanismo e infraestruturas. En� m, podem desenhar e construir as 
cidades, os edifícios e todos os objetos que o homem usa no seu 
quotidiano e que lhe oferecem, conforto, segurança e beleza.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O arquiteto é um visionário, alguém que quer participar na construção 
de um mundo melhor. São pessoas sensíveis, determinadas, com 
caráter forte e vincado, que têm opinião e a querem por em prática e 
materializar. Diria que os fatores mais importantes são a imaginação, 
a determinação e o gosto pelo desenho – não têm que saber 
desenhar bem, isso aprende-se depois com os professores de desenho… 
Mas têm de ter paixão por alguma arte, saber ver para além das pare-
des e colocar asas nas costas para sobrevoar o mundo… É claro que 
isto só pode ser feito com muita técnica – que se aprende depois – 
mas a imaginação já tem que lá estar, dentro da alma e do coração. 
Talvez seja também importante ser competitivo, perspicaz, ter paixão 
pelo saber e gostar de fazer coisas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O aluno passa a tomar as suas decisões e desenvolve uma capaci-
dade crítica e conceptual que antes não possuía. O indivíduo e o 
seu caráter e especi� cidade passam a ser fundamentais e tornam-se 
a base para interpretar os conceitos e adquirir os conhecimentos 
técnicos e artísticos necessários para praticar de forma notável uma 
pro� ssão. Todos temos valores natos, basta-nos identi� cá-los, desen-
volvê-los e juntá-los aos dos outros – o valor do todo resulta da qualidade 
das suas partes e cada um de nós é, na sua diferença, a peça funda-
mental do universo.
Os jovens de hoje têm sobretudo que ter con� ança neles próprios e 
vontade de aprender. É necessário estar atento ao que está a acon-
tecer no mundo, ler muito, ver os clássicos do cinema e os mais con-
temporâneos, visitar as exposições que decorram na sua e noutras 
cidades e desenvolver uma atitude crítica que lhes permita tomar 
decisões rápidas e adequadas.
Também é importante que se entenda que o erro faz parte da apren-
dizagem. Estamos convencidos que o erro é, muitas vezes, o fator 
que provoca os grandes avanços da ciência e da arte.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Escolher bons orientadores, bons professores e boas escolas. Os es-
tudantes têm que ganhar consciência que o futuro é deles. São eles 
que o vão determinar e modelar e por isso devem ser visionários, 
apaixonados pela vida e sobretudo temerários e arrojados. Têm de 
fazer aquilo em que realmente acreditam, mas para isso têm de conhecer a 
história, aquilo que já foi realizado e estudado, e aprender as metodologias 
e as ferramentas que lhes permitam responder em qualquer circunstância 
aos problemas colocados pela sociedade. Só assim poderão enfrentar 
com sucesso mercado de trabalho e a vida.
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Gere a tua
carreira

Por onde devo começar?
O mais importante passa por te conheceres a ti próprio. A Organização 
Mundial de Saúde diz que existem dez competências base na vida, e 
aquela que encabeça a lista é o autoconhecimento. E para que tomes 
as tuas decisões, tens de te conhecer: perceber quais são os teus interesses, 
o que gostas de fazer, quais são as tuas reais competências – não só 
académicas como também transversais – e o que mais valorizas.
Por exemplo, se não reconheces grande importância às questões de 
autoridade, talvez um curso relacionado com a escola de Polícia ou 
com as Forças Armadas não seja a melhor opção para ti, porque todos 
os dias vais ter de lidar com elas. Noutro exemplo, talvez Medicina seja 
a escolha certa para ti se és uma pessoa altruísta e com vontade de 
fazer o bem pelos outros, ou se simplesmente valorizas mais a estabil-
idade pro� ssional e a tua remuneração. Para este exercício, é impor-
tante colocares-te numa perspetiva temporal de futuro e imaginares o 
teu “eu” pro� ssional como um todo.
Resumindo, se pesares todos estes aspetos, rapidamente conseguirás 
traçar um per� l pro� ssional que se adequa a ti, e com isso potenciais 
pro� ssões que se encaixem em quem tu és. Chama-se a isto antecipar, 
e vai ajudar-te muito ao longo da tua vida académica e pro� ssional, a 
começar já no acesso ao ensino superior!

Depois, tens de perceber o que é o meio. Conhecer que pro� ssões existem 
e falar com pro� ssionais das respetivas áreas para perceberes efetiva-
mente como é o dia a dia daquele emprego com que sempre sonhaste. 
Nem sempre a pro� ssão que tens na tua cabeça corresponde ao que 
ela é na realidade, por isso faz tudo para não ires ao engano!

Como me posso preparar para o mundo pro� ssional?
O maior dos passos é sem dúvida a entrada na universidade, que tem 
a missão de te preparar para o mercado de trabalho, trabalhando as 
tuas competências de empregabilidade. A tua assiduidade às aulas, o 
trabalho em equipa ou os prazos a cumprir na apresentação dos tra-
balhos são exemplos disso mesmo, porque são estes (e outros) desa� os 
que vais encontrar na tua vida pro� ssional.

Para além disso, se pertenceres ao grupo de alunos que se vê obrigado 
a sair de casa dos pais e a mudar de cidade para ingressar no Ensino 
Superior, estarás também a trabalhar outros aspetos essenciais ao teu 
futuro pro� ssional, como a autonomia, a independência ou a gestão 
do dinheiro. Também por isso é que uma experiência de mobilidade 
internacional é tão importante: o reforço destas competências e o 
acrescento de várias outras dar-te-ão jeito – e muito – no futuro.

No fundo, importa sobretudo não esqueceres que independente-
mente do curso que tirares, estarás a adquirir mais-valias transversais 
às quais poderás dar uso nessa ou noutras áreas: “Um curso superior 
não é uma amarra a prender-te a uma especialidade, é uma for-
mação académica � exível, por isso está na altura de tomares a tua 
decisão com naturalidade e tranquilidade”, refere Liliana Faria.

Como posso construir uma carreira sólida?
Mais uma vez, há que desconstruir a noção de carreira. Como te diz a 
especialista em Psicologia Vocacional Liliana Faria, “ela não é apenas o 
nosso papel pro� ssional, são todos os papéis de vida que desem-
penhamos ao longo do tempo”. Depois disso, é essencial ajustares-te 
à ideia de que o “emprego para a vida” já não existe, e com isso vais 
valorizar mais as tais competências transversais. Claro que podes ter 
progressão na carreira ao longo de muitos anos, mas serão poucas as 
pessoas que o conseguirão fazer dada a volatilidade e instabilidade do 
mercado de trabalho.

Qualquer jovem deve hoje assumir-se como um gestor ativo da sua 
carreira – a nível pessoal e pro� ssional – porque as empresas já não o 
farão por ti. É essa atitude que te fará evoluir e realizar-te pro� ssionalmente!
Existem inclusivamente estudos que demonstram que a nossa satis-
fação com a vida está relacionada com a nossa satisfação em geral, ou 
seja, no trabalho, e vice-versa. Por isso, há que pensar na carreira como 
um todo.

Ainda tenho o meu espaço em Portugal? 
Ou tenho de ir para fora?
É importante teres a noção de que podes trabalhar em qualquer parte 
da Europa ou do Mundo, desde que reúnas as competências 
necessárias. Mas se a decisão for � car cá, a psicóloga Liliana Faria diz 
que há espaço para que desenvolvas a tua carreira: “O que importa é 
perceberes que existem muitas outras possibilidades para lá de 
Portugal, e avaliares quais os fatores que pesam mais para ti e 
quais as vantagens e desvantagens, o que ganhas e o que perdes. 
Desta forma, libertas-te das emoções e consegues tomar a melhor 
decisão”.

O grande problema, reforça esta pro� ssional, é que estudos mostram 
que os alunos portugueses têm expetativas negativas perante o mer-
cado de trabalho. Se não acreditas que tens futuro no país, e se achas 
que não há espaço para ti, o mais provável é que te desresponsabilizes 
e que te demitas das tuas responsabilidades académicas. É sobretudo 
contra isso que deves lutar!

Um curso 
superior não é uma amarra. Está na altura de tomares a tua decisão com naturalidade e tranquilidade.

Todas as escolhas in� uenciam o teu futuro
E nenhuma delas é irreversível.

Segue o que o teu coração te ditar
E informa-te sobre as tuas opções, ouvindo 
os conselhos de quem já esteve no teu lugar.

Em Portugal ou lá fora, o que importa não 
é o “mercado” - são as tuas competências.

Não te esqueças: 
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conversa com 
os teus pais
Sonhar ou trabalhar, eis a questão

TEXTO: Ana Teles Teixeira

Terminaste o Ensino Secundário? Com a certeza de que o próximo passo a tomar será um dos mais 
importantes da tua vida, é natural que te assalte uma avalanche de questões: devo seguir a minha 
vocação ou preocupar-me com o emprego? Ouvir os meus pais ou decidir por mim? E se o curso que 
quero só existir longe de casa?

Uns dizem que deves seguir o teu desejo, o teu sonho e os teus gostos, 
e que só assim te sentirás realizado na tua vida pro� ssional. Outros 
chamam a isto uma ideia demasiado romântica e que só tem uma saída 
possível: o desemprego.
A verdade é que ninguém quer passar o resto da vida a sentir-se frustrado 
num trabalho que odeia e que não lhe traz qualquer motivação – daí 
que a solução, de acordo com José Morgado, docente do Departamento 
de Psicologia da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), esteja no equilíbrio e em ouvir os conselhos dos outros (sem 
que deixes de tomar a tua própria decisão):

“Sou dos que entendem que cada um de nós deve poder escrever, 
tanto quanto as circunstâncias o permitirem, a sua narrativa, e 
cumprir o seu sonho”, a� rma o professor, salientando a importância de 
não tomares decisões sem estares informado. “É preciso estar atento 
aos contextos e às condições que os in� uenciam, sabendo ainda 
a volatilidade e rapidez com que hoje em dia a vida acontece e a 
rápida variabilidade dos mercados de trabalho”, acrescenta ainda.

Assim sendo, José Morgado considera importante que um jovem 
“faça a sua escolha assente na motivação ou no projeto de vida 
que gostava de construir” e que, depois, se informe acerca das suas 
opções e dos cursos que tem disponíveis.

Andas à deriva?
Se não sabes bem o que queres ser 

ou fazer no futuro, não te preocupes. 
Esta é uma etapa importante da tua vida 

mas, caso não acertes à primeira, não é o � m 
do mundo. O importante é optares por uma 

área pela qual sintas alguma a� nidade – para 
que possas depois trabalhá-la de acordo 

com as oportunidades que surgirem – e 
gostares do que fazes.

Precisas de ajuda? 
Vai a www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp e 
pode ser que alguma das sugestões do Assistente 
de Escolha de Curso te ajude. Não te esqueças que 
há sempre quem te possa aconselhar na decisão 
� nal – fala com os teus pais, os teus amigos, o 
psicólogo da escola, etc.

A chave para o sucesso? Competência

Já ouviste dizer mil e uma vezes que a vida não está fácil e que o 
mercado de trabalho está a rebentar pelas costuras, cheio de jovens 
recém-licenciados no desemprego, de diploma e currículo na mão à 
espera uma oportunidade. 
O facto é que, por mais renhida que seja a competição, há uma coisa 
que te vai distinguir sempre dos restantes candidatos: a qualidade do 
teu trabalho.

“Boa parte da questão da empregabilidade, mesmo em situações 
de maior constrangimento, relativiza-se à competência”, garante o 
profissional do ISPA. Mesmo em áreas conhecidas por terem uma 
empregabilidade mais baixa, José Morgado acredita que  “a 
competência e a qualidade da formação e preparação para o 
desempenho pro� ssional são a melhor ferramenta para entrar no 
mercado de trabalho.”

Daí que seja tão importante optares por uma área onde te sintas mini-
mamente feliz e motivado – a� nal, gostares daquilo em que trabalhas 
é meio caminho andado para quereres fazer mais e melhor e tentares 
aperfeiçoar-te a ti e às tuas capacidades, dia após dia. Se não tiveres 
interesse e brio no trabalho que estás a desenvolver, di� cilmente 
serás um pro� ssional de topo e, esteja o mercado mais aberto ou 
mais fechado, “maus pro� ssionais terão sempre mais di� culdades”, 
aponta ainda o professor.
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ambiente
Que bem que se está no campo

profissional

Um curso superior 

em si mesmo não é 

garante de emprego. 

Mas é o garante da 

obtenção de ferramentas 

de trabalho e 

conhecimentos para que 

se consiga encontrar 

emprego ou 

até criá-lo.

Formação:
Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente pela Universidade do Algarve
Atividade:
Diretor Executivo e Sócio Gerente da 
Proactivetur, Lda. (Empresa especializada 
em Ecoturismo e com ação no Algarve e no 
Baixo Alentejo)

João Ministro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Amor e dedicação são os dois ingredientes mais importantes para quem quer trabalhar 
na área do Ambiente. Mas a Natureza também se estuda e aprende, e João Ministro (a 
cabecinha por detrás da Proactivetur, empresa de Ecoturismo e Desenvolvimento local do 
Algarve e Baixo Alentejo) garante que foi o curso de Engenharia do Ambiente a dar-lhe as 
ferramentas para talhar o seu futuro pro� ssional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Sou Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Empresa Proactivetur, es-
pecializada em Ecoturismo e Desenvolvimento local. Dentro destas 
áreas, trabalho no desenvolvimento de programas de turismo de 
natureza, incluindo caminhadas, observação de aves e experiências 
culturais, bem como em projetos como o Projecto Querença – que 
está muito relacionado com o empreendedorismo jovem em espaços 
rurais – ou o artesanato e a inovação. Neste último caso, estamos 
a gerir o Projecto TASA, que inclui a dinamização de uma rede de 
artesãos e designers, com o objetivo de potenciar o artesanato algar-
vio com inovação. Relacionado com esta temática, estamos ainda 
a desenvolver projetos relacionados com Turismo Criativo que em 
breve serão executados em Loulé, onde estamos sediados.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Aprecio sobretudo a ligação ao interior da região, ao campo e à natureza, 
bem como com as comunidades locais. O termo Ecoturismo signi� ca 
que deve haver uma relação profícua entre todas as partes 
envolvidas no processo e isso é algo que valorizo muito. Nas nossas 
atividades procuramos sempre ligar a comunidade local com as 
experiências turísticas e/ou comerciais, e é muito grati� cante quando 
todas as partes vêm o seu trabalho reconhecido e valorizado, seja ele 
a agricultura, o artesanato, a gastronomia, etc.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
O curso permitiu, sobretudo, ganhar um conjunto de ferramentas 
para desenvolver projetos e ideias. Essas ferramentas incluem formas 
organizacionais de trabalho, novas metodologias de pensamento, 
organização de ideias, entre outras. E são essas ferramentas que 
procuro utilizar no dia a dia, nos projetos que desenvolvemos e em 
novos que pretendamos desenvolver. E claro, um largo conjunto de 
contactos, de professores, investigadores e colegas a quem podemos 
recorrer em parcerias.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Um curso superior em si mesmo não é garante de emprego. Mas é o 
garante da obtenção de ferramentas de trabalho e conhecimentos 
para que se consiga encontrar emprego ou até criar o próprio em-
prego. Tal já depende da capacidade de iniciativa da pessoa. Porém, 
independentemente dessa capacidade, a universidade fornece va-
lores intelectuais – e não só – para que esse trabalho seja mais fácil 
de concretizar. Por isso, é sempre uma mais valia seguir o caminho 
da formação superior e procurar nesse percurso praticar os conhe-
cimentos adquiridos de forma a solidi� cá-los e, sobretudo, de os 
aproximar da realidade.
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artes
Uma paixão em crescendo

estudante

Idade:
35
Naturalidade:
Nasceu na Alemanha,
vive atualmente na Lousã
Universidade/ Faculdade:
Escola Superior de Educação de Coimbra
Curso:
Educação Musical do Ensino Básico

João Carlos 
Ramalheiro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se há coisa que já conseguimos perceber é que, sem amor pelo que fazemos, o trabalho 
nunca sai a 100%. Isto é ainda mais verdade no que toca às artes e à educação – precisamente 
as duas áreas que João Carlos Ramalheiro decidiu abraçar com todo o coração quando 
entrou no curso de Educação Musical do Ensino Básico na Escola Superior de Educação 
de Coimbra.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?  
No meu caso em particular existiram imensas diferenças, pois tinha 
acabado de terminar o Ensino Secundário na Alemanha, e entrar 
num curso superior cá em Portugal implicava ultrapassar di� cul-
dades, nomeadamente a nível linguístico. Foi necessário encontrar 
um equilíbrio entre a vontade de aprender “a dobrar”, determinação, 
prioridades e fé. Foi difícil conciliar isto com as noites académicas e 
com a minha vida pessoal, mas foi uma lição de vida, sem que com 
isso deixasse um ano letivo para trás ou deixasse de fazer grandes 
amizades.  
    

Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência? 
Tirar um curso superior signi� ca estar consciente daquilo que se está 
a fazer. Para mim, ser bem-sucedido na vida não signi� ca ter um curso 
superior, mas sim encontrarmos as nossas qualidades e saber uni-las 
diariamente a algo que adoramos fazer! De que nos vale trazer um 
ordenado especí� co para casa, se não sentimos aquele desa� o ou 
aquele “bichinho” ao ir trabalhar? Antes de escolhermos um curso 
superior, temos de analisar quais são as saídas, os benefícios que nos 
poderão trazer, se nos permitem alcançar os nossos sonhos, se permitem 
dar seguimento à nossa intuição e se o investimento � nanceiro justi-
� ca o nosso sacrifício pessoal e o dos nossos pais.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Após um 12º ano ligado à Economia e à Gestão, optei por seguir a 
minha paixão e a minha intuição, que no meu caso especí� co são as 
Artes e a Educação. A música foi sempre a minha forma de expressão 
mais pura e humana, era algo com que me identi� cava e não tive 
muitas dúvidas nesta opção. O gosto por ensinar surgiu com a minha 
experiência enriquecedora nos primeiros contactos com crianças em 
contexto escolar. Enquanto ainda estudava na Escola Superior de Educação 
de Coimbra tive a oportunidade de ensinar na Academia de Música 
da Lousã, instituição na qual sou hoje Diretor Pedagógico e docen-
te de Prática Vocal, e conciliá-lo com os estágios semanais. Olhando 
para trás, penso que foi este trabalho/esforço que me levou a criar os 
alicerces para os sucessos que atingi até hoje.

Dei asas ao meu espírito empreendedor e desenvolvi um conceito 
inovador de software para a educação musical, que conquistou 
reconhecimento mundial nos canais da Microsoft Educação. Fui considerado 
Microsoft Expert Educator e fundei a empresa Insignio Labs, que 
tem como objetivo desenvolver software que poderá revolucionar 
o ensino da música. Tive a oportunidade, até hoje, de partilhar esta 
experiência em conferências como o TEDx Youth Leiria, “Conferência 
de Professores Inovadores” da Microsoft Educação Portugal, no Partners 
in Learning da Microsoft e outros. O meu curso superior foi, sem 
dúvida, uma peça base neste desenrolar de acontecimentos, e não 
faria nada diferente! Criou as bases que me permitiram seguir o meu 
percurso. Ainda não posso dizer que conquistei todos os meus obje-
tivos, mas estou num excelente caminho.
 

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Analisar bem se a Música e as Artes em geral são aquilo que os re-
alizará, analisar as saídas, sem que este seja um fator determinante 
na sua escolha, agir com determinação e com objetivos claros, pon-
derar se Portugal oferece as condições que pretendemos e, se não, 
analisar ofertas no estrangeiro (mesmo que sejam temporárias). No 
fundo, seguires a tua intuição sem perder o chão, a realidade e os 
teus objetivos.

Dei asas ao 

meu espírito 

empreendedor e 

desenvolvi  um 

conceito inovador de 

software para a 

educação musical, que 

teve reconhecimento 

mundial nos canais da 

Microsoft

 Educação.
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Gere a tua
carreira

Por onde devo começar?
O mais importante passa por te conheceres a ti próprio. A Organização 
Mundial de Saúde diz que existem dez competências base na vida, e 
aquela que encabeça a lista é o autoconhecimento. E para que tomes 
as tuas decisões, tens de te conhecer: perceber quais são os teus interesses, 
o que gostas de fazer, quais são as tuas reais competências – não só 
académicas como também transversais – e o que mais valorizas.
Por exemplo, se não reconheces grande importância às questões de 
autoridade, talvez um curso relacionado com a escola de Polícia ou 
com as Forças Armadas não seja a melhor opção para ti, porque todos 
os dias vais ter de lidar com elas. Noutro exemplo, talvez Medicina seja 
a escolha certa para ti se és uma pessoa altruísta e com vontade de 
fazer o bem pelos outros, ou se simplesmente valorizas mais a estabil-
idade pro� ssional e a tua remuneração. Para este exercício, é impor-
tante colocares-te numa perspetiva temporal de futuro e imaginares o 
teu “eu” pro� ssional como um todo.
Resumindo, se pesares todos estes aspetos, rapidamente conseguirás 
traçar um per� l pro� ssional que se adequa a ti, e com isso potenciais 
pro� ssões que se encaixem em quem tu és. Chama-se a isto antecipar, 
e vai ajudar-te muito ao longo da tua vida académica e pro� ssional, a 
começar já no acesso ao ensino superior!

Depois, tens de perceber o que é o meio. Conhecer que pro� ssões existem 
e falar com pro� ssionais das respetivas áreas para perceberes efetiva-
mente como é o dia a dia daquele emprego com que sempre sonhaste. 
Nem sempre a pro� ssão que tens na tua cabeça corresponde ao que 
ela é na realidade, por isso faz tudo para não ires ao engano!

Como me posso preparar para o mundo pro� ssional?
O maior dos passos é sem dúvida a entrada na universidade, que tem 
a missão de te preparar para o mercado de trabalho, trabalhando as 
tuas competências de empregabilidade. A tua assiduidade às aulas, o 
trabalho em equipa ou os prazos a cumprir na apresentação dos tra-
balhos são exemplos disso mesmo, porque são estes (e outros) desa� os 
que vais encontrar na tua vida pro� ssional.

Para além disso, se pertenceres ao grupo de alunos que se vê obrigado 
a sair de casa dos pais e a mudar de cidade para ingressar no Ensino 
Superior, estarás também a trabalhar outros aspetos essenciais ao teu 
futuro pro� ssional, como a autonomia, a independência ou a gestão 
do dinheiro. Também por isso é que uma experiência de mobilidade 
internacional é tão importante: o reforço destas competências e o 
acrescento de várias outras dar-te-ão jeito – e muito – no futuro.

No fundo, importa sobretudo não esqueceres que independente-
mente do curso que tirares, estarás a adquirir mais-valias transversais 
às quais poderás dar uso nessa ou noutras áreas: “Um curso superior 
não é uma amarra a prender-te a uma especialidade, é uma for-
mação académica � exível, por isso está na altura de tomares a tua 
decisão com naturalidade e tranquilidade”, refere Liliana Faria.

Como posso construir uma carreira sólida?
Mais uma vez, há que desconstruir a noção de carreira. Como te diz a 
especialista em Psicologia Vocacional Liliana Faria, “ela não é apenas o 
nosso papel pro� ssional, são todos os papéis de vida que desem-
penhamos ao longo do tempo”. Depois disso, é essencial ajustares-te 
à ideia de que o “emprego para a vida” já não existe, e com isso vais 
valorizar mais as tais competências transversais. Claro que podes ter 
progressão na carreira ao longo de muitos anos, mas serão poucas as 
pessoas que o conseguirão fazer dada a volatilidade e instabilidade do 
mercado de trabalho.

Qualquer jovem deve hoje assumir-se como um gestor ativo da sua 
carreira – a nível pessoal e pro� ssional – porque as empresas já não o 
farão por ti. É essa atitude que te fará evoluir e realizar-te pro� ssionalmente!
Existem inclusivamente estudos que demonstram que a nossa satis-
fação com a vida está relacionada com a nossa satisfação em geral, ou 
seja, no trabalho, e vice-versa. Por isso, há que pensar na carreira como 
um todo.

Ainda tenho o meu espaço em Portugal? 
Ou tenho de ir para fora?
É importante teres a noção de que podes trabalhar em qualquer parte 
da Europa ou do Mundo, desde que reúnas as competências 
necessárias. Mas se a decisão for � car cá, a psicóloga Liliana Faria diz 
que há espaço para que desenvolvas a tua carreira: “O que importa é 
perceberes que existem muitas outras possibilidades para lá de 
Portugal, e avaliares quais os fatores que pesam mais para ti e 
quais as vantagens e desvantagens, o que ganhas e o que perdes. 
Desta forma, libertas-te das emoções e consegues tomar a melhor 
decisão”.

O grande problema, reforça esta pro� ssional, é que estudos mostram 
que os alunos portugueses têm expetativas negativas perante o mer-
cado de trabalho. Se não acreditas que tens futuro no país, e se achas 
que não há espaço para ti, o mais provável é que te desresponsabilizes 
e que te demitas das tuas responsabilidades académicas. É sobretudo 
contra isso que deves lutar!

Um curso 
superior não é uma amarra. Está na altura de tomares a tua decisão com naturalidade e tranquilidade.

Todas as escolhas in� uenciam o teu futuro
E nenhuma delas é irreversível.

Segue o que o teu coração te ditar
E informa-te sobre as tuas opções, ouvindo 
os conselhos de quem já esteve no teu lugar.

Em Portugal ou lá fora, o que importa não 
é o “mercado” - são as tuas competências.

Não te esqueças: 
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conversa com 
os teus pais
Sonhar ou trabalhar, eis a questão

TEXTO: Ana Teles Teixeira

Terminaste o Ensino Secundário? Com a certeza de que o próximo passo a tomar será um dos mais 
importantes da tua vida, é natural que te assalte uma avalanche de questões: devo seguir a minha 
vocação ou preocupar-me com o emprego? Ouvir os meus pais ou decidir por mim? E se o curso que 
quero só existir longe de casa?

Uns dizem que deves seguir o teu desejo, o teu sonho e os teus gostos, 
e que só assim te sentirás realizado na tua vida pro� ssional. Outros 
chamam a isto uma ideia demasiado romântica e que só tem uma saída 
possível: o desemprego.
A verdade é que ninguém quer passar o resto da vida a sentir-se frustrado 
num trabalho que odeia e que não lhe traz qualquer motivação – daí 
que a solução, de acordo com José Morgado, docente do Departamento 
de Psicologia da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), esteja no equilíbrio e em ouvir os conselhos dos outros (sem 
que deixes de tomar a tua própria decisão):

“Sou dos que entendem que cada um de nós deve poder escrever, 
tanto quanto as circunstâncias o permitirem, a sua narrativa, e 
cumprir o seu sonho”, a� rma o professor, salientando a importância de 
não tomares decisões sem estares informado. “É preciso estar atento 
aos contextos e às condições que os in� uenciam, sabendo ainda 
a volatilidade e rapidez com que hoje em dia a vida acontece e a 
rápida variabilidade dos mercados de trabalho”, acrescenta ainda.

Assim sendo, José Morgado considera importante que um jovem 
“faça a sua escolha assente na motivação ou no projeto de vida 
que gostava de construir” e que, depois, se informe acerca das suas 
opções e dos cursos que tem disponíveis.

Andas à deriva?
Se não sabes bem o que queres ser 

ou fazer no futuro, não te preocupes. 
Esta é uma etapa importante da tua vida 

mas, caso não acertes à primeira, não é o � m 
do mundo. O importante é optares por uma 

área pela qual sintas alguma a� nidade – para 
que possas depois trabalhá-la de acordo 

com as oportunidades que surgirem – e 
gostares do que fazes.

Precisas de ajuda? 
Vai a www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp e 
pode ser que alguma das sugestões do Assistente 
de Escolha de Curso te ajude. Não te esqueças que 
há sempre quem te possa aconselhar na decisão 
� nal – fala com os teus pais, os teus amigos, o 
psicólogo da escola, etc.

A chave para o sucesso? Competência

Já ouviste dizer mil e uma vezes que a vida não está fácil e que o 
mercado de trabalho está a rebentar pelas costuras, cheio de jovens 
recém-licenciados no desemprego, de diploma e currículo na mão à 
espera uma oportunidade. 
O facto é que, por mais renhida que seja a competição, há uma coisa 
que te vai distinguir sempre dos restantes candidatos: a qualidade do 
teu trabalho.

“Boa parte da questão da empregabilidade, mesmo em situações 
de maior constrangimento, relativiza-se à competência”, garante o 
profissional do ISPA. Mesmo em áreas conhecidas por terem uma 
empregabilidade mais baixa, José Morgado acredita que  “a 
competência e a qualidade da formação e preparação para o 
desempenho pro� ssional são a melhor ferramenta para entrar no 
mercado de trabalho.”

Daí que seja tão importante optares por uma área onde te sintas mini-
mamente feliz e motivado – a� nal, gostares daquilo em que trabalhas 
é meio caminho andado para quereres fazer mais e melhor e tentares 
aperfeiçoar-te a ti e às tuas capacidades, dia após dia. Se não tiveres 
interesse e brio no trabalho que estás a desenvolver, di� cilmente 
serás um pro� ssional de topo e, esteja o mercado mais aberto ou 
mais fechado, “maus pro� ssionais terão sempre mais di� culdades”, 
aponta ainda o professor.
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ambiente
Que bem que se está no campo

profissional

Um curso superior 

em si mesmo não é 

garante de emprego. 

Mas é o garante da 

obtenção de ferramentas 

de trabalho e 

conhecimentos para que 

se consiga encontrar 

emprego ou 

até criá-lo.

Formação:
Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente pela Universidade do Algarve
Atividade:
Diretor Executivo e Sócio Gerente da 
Proactivetur, Lda. (Empresa especializada 
em Ecoturismo e com ação no Algarve e no 
Baixo Alentejo)

João Ministro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Amor e dedicação são os dois ingredientes mais importantes para quem quer trabalhar 
na área do Ambiente. Mas a Natureza também se estuda e aprende, e João Ministro (a 
cabecinha por detrás da Proactivetur, empresa de Ecoturismo e Desenvolvimento local do 
Algarve e Baixo Alentejo) garante que foi o curso de Engenharia do Ambiente a dar-lhe as 
ferramentas para talhar o seu futuro pro� ssional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Sou Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Empresa Proactivetur, es-
pecializada em Ecoturismo e Desenvolvimento local. Dentro destas 
áreas, trabalho no desenvolvimento de programas de turismo de 
natureza, incluindo caminhadas, observação de aves e experiências 
culturais, bem como em projetos como o Projecto Querença – que 
está muito relacionado com o empreendedorismo jovem em espaços 
rurais – ou o artesanato e a inovação. Neste último caso, estamos 
a gerir o Projecto TASA, que inclui a dinamização de uma rede de 
artesãos e designers, com o objetivo de potenciar o artesanato algar-
vio com inovação. Relacionado com esta temática, estamos ainda 
a desenvolver projetos relacionados com Turismo Criativo que em 
breve serão executados em Loulé, onde estamos sediados.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Aprecio sobretudo a ligação ao interior da região, ao campo e à natureza, 
bem como com as comunidades locais. O termo Ecoturismo signi� ca 
que deve haver uma relação profícua entre todas as partes 
envolvidas no processo e isso é algo que valorizo muito. Nas nossas 
atividades procuramos sempre ligar a comunidade local com as 
experiências turísticas e/ou comerciais, e é muito grati� cante quando 
todas as partes vêm o seu trabalho reconhecido e valorizado, seja ele 
a agricultura, o artesanato, a gastronomia, etc.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
O curso permitiu, sobretudo, ganhar um conjunto de ferramentas 
para desenvolver projetos e ideias. Essas ferramentas incluem formas 
organizacionais de trabalho, novas metodologias de pensamento, 
organização de ideias, entre outras. E são essas ferramentas que 
procuro utilizar no dia a dia, nos projetos que desenvolvemos e em 
novos que pretendamos desenvolver. E claro, um largo conjunto de 
contactos, de professores, investigadores e colegas a quem podemos 
recorrer em parcerias.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Um curso superior em si mesmo não é garante de emprego. Mas é o 
garante da obtenção de ferramentas de trabalho e conhecimentos 
para que se consiga encontrar emprego ou até criar o próprio em-
prego. Tal já depende da capacidade de iniciativa da pessoa. Porém, 
independentemente dessa capacidade, a universidade fornece va-
lores intelectuais – e não só – para que esse trabalho seja mais fácil 
de concretizar. Por isso, é sempre uma mais valia seguir o caminho 
da formação superior e procurar nesse percurso praticar os conhe-
cimentos adquiridos de forma a solidi� cá-los e, sobretudo, de os 
aproximar da realidade.

Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar
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artes
Uma paixão em crescendo

estudante

Idade:
35
Naturalidade:
Nasceu na Alemanha,
vive atualmente na Lousã
Universidade/ Faculdade:
Escola Superior de Educação de Coimbra
Curso:
Educação Musical do Ensino Básico

João Carlos 
Ramalheiro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se há coisa que já conseguimos perceber é que, sem amor pelo que fazemos, o trabalho 
nunca sai a 100%. Isto é ainda mais verdade no que toca às artes e à educação – precisamente 
as duas áreas que João Carlos Ramalheiro decidiu abraçar com todo o coração quando 
entrou no curso de Educação Musical do Ensino Básico na Escola Superior de Educação 
de Coimbra.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?  
No meu caso em particular existiram imensas diferenças, pois tinha 
acabado de terminar o Ensino Secundário na Alemanha, e entrar 
num curso superior cá em Portugal implicava ultrapassar di� cul-
dades, nomeadamente a nível linguístico. Foi necessário encontrar 
um equilíbrio entre a vontade de aprender “a dobrar”, determinação, 
prioridades e fé. Foi difícil conciliar isto com as noites académicas e 
com a minha vida pessoal, mas foi uma lição de vida, sem que com 
isso deixasse um ano letivo para trás ou deixasse de fazer grandes 
amizades.  
    

Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência? 
Tirar um curso superior signi� ca estar consciente daquilo que se está 
a fazer. Para mim, ser bem-sucedido na vida não signi� ca ter um curso 
superior, mas sim encontrarmos as nossas qualidades e saber uni-las 
diariamente a algo que adoramos fazer! De que nos vale trazer um 
ordenado especí� co para casa, se não sentimos aquele desa� o ou 
aquele “bichinho” ao ir trabalhar? Antes de escolhermos um curso 
superior, temos de analisar quais são as saídas, os benefícios que nos 
poderão trazer, se nos permitem alcançar os nossos sonhos, se permitem 
dar seguimento à nossa intuição e se o investimento � nanceiro justi-
� ca o nosso sacrifício pessoal e o dos nossos pais.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Após um 12º ano ligado à Economia e à Gestão, optei por seguir a 
minha paixão e a minha intuição, que no meu caso especí� co são as 
Artes e a Educação. A música foi sempre a minha forma de expressão 
mais pura e humana, era algo com que me identi� cava e não tive 
muitas dúvidas nesta opção. O gosto por ensinar surgiu com a minha 
experiência enriquecedora nos primeiros contactos com crianças em 
contexto escolar. Enquanto ainda estudava na Escola Superior de Educação 
de Coimbra tive a oportunidade de ensinar na Academia de Música 
da Lousã, instituição na qual sou hoje Diretor Pedagógico e docen-
te de Prática Vocal, e conciliá-lo com os estágios semanais. Olhando 
para trás, penso que foi este trabalho/esforço que me levou a criar os 
alicerces para os sucessos que atingi até hoje.

Dei asas ao meu espírito empreendedor e desenvolvi um conceito 
inovador de software para a educação musical, que conquistou 
reconhecimento mundial nos canais da Microsoft Educação. Fui considerado 
Microsoft Expert Educator e fundei a empresa Insignio Labs, que 
tem como objetivo desenvolver software que poderá revolucionar 
o ensino da música. Tive a oportunidade, até hoje, de partilhar esta 
experiência em conferências como o TEDx Youth Leiria, “Conferência 
de Professores Inovadores” da Microsoft Educação Portugal, no Partners 
in Learning da Microsoft e outros. O meu curso superior foi, sem 
dúvida, uma peça base neste desenrolar de acontecimentos, e não 
faria nada diferente! Criou as bases que me permitiram seguir o meu 
percurso. Ainda não posso dizer que conquistei todos os meus obje-
tivos, mas estou num excelente caminho.
 

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Analisar bem se a Música e as Artes em geral são aquilo que os re-
alizará, analisar as saídas, sem que este seja um fator determinante 
na sua escolha, agir com determinação e com objetivos claros, pon-
derar se Portugal oferece as condições que pretendemos e, se não, 
analisar ofertas no estrangeiro (mesmo que sejam temporárias). No 
fundo, seguires a tua intuição sem perder o chão, a realidade e os 
teus objetivos.

Dei asas ao 

meu espírito 

empreendedor e 

desenvolvi  um 

conceito inovador de 

software para a 

educação musical, que 

teve reconhecimento 

mundial nos canais da 

Microsoft

 Educação.
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conversa com 
os teus pais
Sonhar ou trabalhar, eis a questão

TEXTO: Ana Teles Teixeira

Terminaste o Ensino Secundário? Com a certeza de que o próximo passo a tomar será um dos mais 
importantes da tua vida, é natural que te assalte uma avalanche de questões: devo seguir a minha 
vocação ou preocupar-me com o emprego? Ouvir os meus pais ou decidir por mim? E se o curso que 
quero só existir longe de casa?

Uns dizem que deves seguir o teu desejo, o teu sonho e os teus gostos, 
e que só assim te sentirás realizado na tua vida pro� ssional. Outros 
chamam a isto uma ideia demasiado romântica e que só tem uma saída 
possível: o desemprego.
A verdade é que ninguém quer passar o resto da vida a sentir-se frustrado 
num trabalho que odeia e que não lhe traz qualquer motivação – daí 
que a solução, de acordo com José Morgado, docente do Departamento 
de Psicologia da Educação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), esteja no equilíbrio e em ouvir os conselhos dos outros (sem 
que deixes de tomar a tua própria decisão):

“Sou dos que entendem que cada um de nós deve poder escrever, 
tanto quanto as circunstâncias o permitirem, a sua narrativa, e 
cumprir o seu sonho”, a� rma o professor, salientando a importância de 
não tomares decisões sem estares informado. “É preciso estar atento 
aos contextos e às condições que os in� uenciam, sabendo ainda 
a volatilidade e rapidez com que hoje em dia a vida acontece e a 
rápida variabilidade dos mercados de trabalho”, acrescenta ainda.

Assim sendo, José Morgado considera importante que um jovem 
“faça a sua escolha assente na motivação ou no projeto de vida 
que gostava de construir” e que, depois, se informe acerca das suas 
opções e dos cursos que tem disponíveis.

Andas à deriva?
Se não sabes bem o que queres ser 

ou fazer no futuro, não te preocupes. 
Esta é uma etapa importante da tua vida 

mas, caso não acertes à primeira, não é o � m 
do mundo. O importante é optares por uma 

área pela qual sintas alguma a� nidade – para 
que possas depois trabalhá-la de acordo 

com as oportunidades que surgirem – e 
gostares do que fazes.

Precisas de ajuda? 
Vai a www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp e 
pode ser que alguma das sugestões do Assistente 
de Escolha de Curso te ajude. Não te esqueças que 
há sempre quem te possa aconselhar na decisão 
� nal – fala com os teus pais, os teus amigos, o 
psicólogo da escola, etc.

A chave para o sucesso? Competência

Já ouviste dizer mil e uma vezes que a vida não está fácil e que o 
mercado de trabalho está a rebentar pelas costuras, cheio de jovens 
recém-licenciados no desemprego, de diploma e currículo na mão à 
espera uma oportunidade. 
O facto é que, por mais renhida que seja a competição, há uma coisa 
que te vai distinguir sempre dos restantes candidatos: a qualidade do 
teu trabalho.

“Boa parte da questão da empregabilidade, mesmo em situações 
de maior constrangimento, relativiza-se à competência”, garante o 
profissional do ISPA. Mesmo em áreas conhecidas por terem uma 
empregabilidade mais baixa, José Morgado acredita que  “a 
competência e a qualidade da formação e preparação para o 
desempenho pro� ssional são a melhor ferramenta para entrar no 
mercado de trabalho.”

Daí que seja tão importante optares por uma área onde te sintas mini-
mamente feliz e motivado – a� nal, gostares daquilo em que trabalhas 
é meio caminho andado para quereres fazer mais e melhor e tentares 
aperfeiçoar-te a ti e às tuas capacidades, dia após dia. Se não tiveres 
interesse e brio no trabalho que estás a desenvolver, di� cilmente 
serás um pro� ssional de topo e, esteja o mercado mais aberto ou 
mais fechado, “maus pro� ssionais terão sempre mais di� culdades”, 
aponta ainda o professor.
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Mas tenho mesmo de ter um 
curso Superior?

No que diz respeito à educação, não ex-
istem verdades absolutas ou um caminho 
“certo” a seguir. A verdade é que a formação 
é essencial. A de nível Superior (Politécnico 
ou Universitário) pode ser compensadora 
em relação a outras opções, mas não é a tua 
única opção.

[  ] Dinheiro, comida, roupa
[  ] Condições da habitação 
         (tem Internet, despesas incluídas, etc.)

[  ] Respeitar as regras do espaço partilhado
[  ] Ir às aulas (!)
[  ] Ser sociável
[  ] Aproveitar a experiência :)

IR MORAR SOZINHO

Malas feitas?

“O fator preocupante é que, 
segundo indicadores recentes, 

relativos a 2013, existem em 
Portugal cerca de 440 mil jovens, 
entre os 15 e os 34 anos, que não 

estudam nem trabalham”, alerta José 
Morgado, chamando a atenção para a taxa de 

abandono escolar de alunos entre os 18 e 
os 20 anos (19,2%): “Apesar de uma 

ligeira melhoria, ainda é a 
terceira taxa mais alta da 

União Europeia.”

Está na hora de fazer as malas

Passar do Secundário para o Ensino Superior pode ser uma experiência 
muito marcante, especialmente para quem se vê, pela primeira vez, 
longe da casa dos pais. Às inseguranças típicas de quem enfrenta um 
novo mundo e um sistema de ensino mais exigente (em termos de 
responsabilidade, autonomia e conhecimentos), junta-se o “drama” de 
chegar com tudo às costas a uma casa ou residência onde não conheces 
ninguém e onde terás de passar a fazer tudo sozinho.

Se estás mesmo a considerar a hipótese de sair de casa dos teus pais 
para ires estudar para longe, dorme bem sobre o assunto e discute 
com eles os prós e contras de uma mudança dessas. 
Caso a decisão � nal seja positiva, façam contas à vida e preparem 
tudo para a tua “aventura”: dinheiro mensal, comida, roupa de cama, 
utensílios, etc. Informa-te também com tempo (e a fundo) sobre as 
condições do quarto/casa/residência para onde pretendes ir.
Depois de lá estares, lembra-te que, apesar de partilhar casa ser uma 
forma de dividir despesas e ganhar alguma liberdade, não signi� ca 
que não haja regras a cumprir! Viver com pessoas que não conheces 
bem pode ser um verdadeiro desa� o a somar àquele que já tens entre 
mãos (o curso superior), mas, com respeito, boa vontade e alguma � exi-
bilidade, não é tão difícil como pode parecer.

Apesar de todos os amigos que vais fazer logo na primeira semana, 
é normal que de vez em quando as saudades apertem. Quando isto 
acontecer, não te esqueças: as palavras e os conselhos dos teus pais e 
amigos estão sempre à distância de um telefonema!
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ambiente
Que bem que se está no campo

profissional

Um curso superior 

em si mesmo não é 

garante de emprego. 

Mas é o garante da 

obtenção de ferramentas 

de trabalho e 

conhecimentos para que 

se consiga encontrar 

emprego ou 

até criá-lo.

Formação:
Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente pela Universidade do Algarve
Atividade:
Diretor Executivo e Sócio Gerente da 
Proactivetur, Lda. (Empresa especializada 
em Ecoturismo e com ação no Algarve e no 
Baixo Alentejo)

João Ministro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Amor e dedicação são os dois ingredientes mais importantes para quem quer trabalhar 
na área do Ambiente. Mas a Natureza também se estuda e aprende, e João Ministro (a 
cabecinha por detrás da Proactivetur, empresa de Ecoturismo e Desenvolvimento local do 
Algarve e Baixo Alentejo) garante que foi o curso de Engenharia do Ambiente a dar-lhe as 
ferramentas para talhar o seu futuro pro� ssional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Sou Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Empresa Proactivetur, es-
pecializada em Ecoturismo e Desenvolvimento local. Dentro destas 
áreas, trabalho no desenvolvimento de programas de turismo de 
natureza, incluindo caminhadas, observação de aves e experiências 
culturais, bem como em projetos como o Projecto Querença – que 
está muito relacionado com o empreendedorismo jovem em espaços 
rurais – ou o artesanato e a inovação. Neste último caso, estamos 
a gerir o Projecto TASA, que inclui a dinamização de uma rede de 
artesãos e designers, com o objetivo de potenciar o artesanato algar-
vio com inovação. Relacionado com esta temática, estamos ainda 
a desenvolver projetos relacionados com Turismo Criativo que em 
breve serão executados em Loulé, onde estamos sediados.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Aprecio sobretudo a ligação ao interior da região, ao campo e à natureza, 
bem como com as comunidades locais. O termo Ecoturismo signi� ca 
que deve haver uma relação profícua entre todas as partes 
envolvidas no processo e isso é algo que valorizo muito. Nas nossas 
atividades procuramos sempre ligar a comunidade local com as 
experiências turísticas e/ou comerciais, e é muito grati� cante quando 
todas as partes vêm o seu trabalho reconhecido e valorizado, seja ele 
a agricultura, o artesanato, a gastronomia, etc.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
O curso permitiu, sobretudo, ganhar um conjunto de ferramentas 
para desenvolver projetos e ideias. Essas ferramentas incluem formas 
organizacionais de trabalho, novas metodologias de pensamento, 
organização de ideias, entre outras. E são essas ferramentas que 
procuro utilizar no dia a dia, nos projetos que desenvolvemos e em 
novos que pretendamos desenvolver. E claro, um largo conjunto de 
contactos, de professores, investigadores e colegas a quem podemos 
recorrer em parcerias.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Um curso superior em si mesmo não é garante de emprego. Mas é o 
garante da obtenção de ferramentas de trabalho e conhecimentos 
para que se consiga encontrar emprego ou até criar o próprio em-
prego. Tal já depende da capacidade de iniciativa da pessoa. Porém, 
independentemente dessa capacidade, a universidade fornece va-
lores intelectuais – e não só – para que esse trabalho seja mais fácil 
de concretizar. Por isso, é sempre uma mais valia seguir o caminho 
da formação superior e procurar nesse percurso praticar os conhe-
cimentos adquiridos de forma a solidi� cá-los e, sobretudo, de os 
aproximar da realidade.

Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

24 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Ambiente
Ambiente de A a Z

docente

Os jovens de 

hoje devem 

desenvolver uma 

atitude

 responsável e 

colocar todo o 

empenho nos 

objetivos que 

pretendem 

alcançar.

Atividade:
Professor adjunto na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão  Jean Piaget do 
Litoral Alentejano

Coordenador da licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no 
Trabalho

Exerceu funções enquanto Gestor, 
Engenheiro e Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, em várias 
empresas

José Manuel Gil 
Estevez

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Os prados verdejantes e os passarinhos nas árvores são apenas uma das vertentes desta 
área tão importante para que vivamos e trabalhemos todos em locais adequados, limpos 
e bem cuidados. É aqui que entra o nosso entrevistado, José Manuel Gil Estevez, docente e 
coordenador da Licenciatura em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, que prepara 
os alunos para serem uns verdadeiros ases na identi� cação e prevenção de perigos e riscos 
nestas áreas.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
A Licenciatura em Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho 
oferece um leque muito alargado de saídas pro� ssionais, graças ao 
seu elevado reconhecimento pelo mercado de trabalho, que neste 
caso é constituído por empresas, organizações e órgãos da adminis-
tração pública central, regional e local. 
Esta licenciatura confere uma dupla certi� cação, isto é, além de ser 
reconhecida pelas autoridades competentes do Ensino Superior, 
também é reconhecida pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), a quem compete homologar a formação nesta área. 
Desta forma, os diplomados têm acesso ao Título de Técnico Superior 
de Segurança no Trabalho com reconhecimento europeu, podendo 
intervir no desenvolvimento de planos de prevenção, identi� cação 
de perigos e avaliação e controlo de riscos nas áreas do Ambiente e 
da Segurança no Trabalho. 
O Licenciado em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho está, 
assim, apto a exercer funções como Técnico Superior de Segurança 
no Trabalho, Gestor de Segurança e Saúde no Trabalho, Responsável 
por Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (sendo o 
Ambiente uma valência especí� ca da licenciatura), Técnico Superior 
em Órgãos da Administração Central, Regional ou Local, Coordenador 
de Segurança do Trabalho na Construção Civil, Inspetor de Trabalho 
ou Técnico Superior em empresas prestadoras de serviços de Ambiente, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O estudante deve sentir uma clara vocação para a pro� ssão, possuir 
alguns conhecimentos e muita curiosidade pelas ciências exatas e 
pelas ciências naturais, ter uma boa capacidade de análise e resolução 
de problemas concretos e ser sensível a preocupações sociais e 
ambientais.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
No Ensino Superior pretende-se desenvolver no estudante a capacidade 
de estudar com autonomia, o seu sentido crítico, a sua capacidade 
de pesquisar informação relevante e de trabalhar em equipa. 
Os jovens de hoje devem, sobretudo, interiorizar a necessidade e a 
importância de serem cidadãos ativos, participantes, críticos e mem-
bros solidários da sociedade. Nesse sentido, devem desenvolver uma 
atitude responsável e colocar todo o empenho nos objetivos que 
pretendem alcançar.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem desenvolver as competências e os saberes 
atualmente valorizados pelas empresas e organizações, e isso só é 
possível frequentando cursos superiores com forte ligação ao tecido 
empresarial. Esta realidade é tida em conta na nossa licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, designadamente através 
do estágio em contexto real de trabalho, que faz parte do plano de 
estudos, e onde os estudantes aprendem o mais importante: o saber 
fazer.
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artes
Uma paixão em crescendo

estudante

Idade:
35
Naturalidade:
Nasceu na Alemanha,
vive atualmente na Lousã
Universidade/ Faculdade:
Escola Superior de Educação de Coimbra
Curso:
Educação Musical do Ensino Básico

João Carlos 
Ramalheiro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se há coisa que já conseguimos perceber é que, sem amor pelo que fazemos, o trabalho 
nunca sai a 100%. Isto é ainda mais verdade no que toca às artes e à educação – precisamente 
as duas áreas que João Carlos Ramalheiro decidiu abraçar com todo o coração quando 
entrou no curso de Educação Musical do Ensino Básico na Escola Superior de Educação 
de Coimbra.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?  
No meu caso em particular existiram imensas diferenças, pois tinha 
acabado de terminar o Ensino Secundário na Alemanha, e entrar 
num curso superior cá em Portugal implicava ultrapassar di� cul-
dades, nomeadamente a nível linguístico. Foi necessário encontrar 
um equilíbrio entre a vontade de aprender “a dobrar”, determinação, 
prioridades e fé. Foi difícil conciliar isto com as noites académicas e 
com a minha vida pessoal, mas foi uma lição de vida, sem que com 
isso deixasse um ano letivo para trás ou deixasse de fazer grandes 
amizades.  
    

Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência? 
Tirar um curso superior signi� ca estar consciente daquilo que se está 
a fazer. Para mim, ser bem-sucedido na vida não signi� ca ter um curso 
superior, mas sim encontrarmos as nossas qualidades e saber uni-las 
diariamente a algo que adoramos fazer! De que nos vale trazer um 
ordenado especí� co para casa, se não sentimos aquele desa� o ou 
aquele “bichinho” ao ir trabalhar? Antes de escolhermos um curso 
superior, temos de analisar quais são as saídas, os benefícios que nos 
poderão trazer, se nos permitem alcançar os nossos sonhos, se permitem 
dar seguimento à nossa intuição e se o investimento � nanceiro justi-
� ca o nosso sacrifício pessoal e o dos nossos pais.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Após um 12º ano ligado à Economia e à Gestão, optei por seguir a 
minha paixão e a minha intuição, que no meu caso especí� co são as 
Artes e a Educação. A música foi sempre a minha forma de expressão 
mais pura e humana, era algo com que me identi� cava e não tive 
muitas dúvidas nesta opção. O gosto por ensinar surgiu com a minha 
experiência enriquecedora nos primeiros contactos com crianças em 
contexto escolar. Enquanto ainda estudava na Escola Superior de Educação 
de Coimbra tive a oportunidade de ensinar na Academia de Música 
da Lousã, instituição na qual sou hoje Diretor Pedagógico e docen-
te de Prática Vocal, e conciliá-lo com os estágios semanais. Olhando 
para trás, penso que foi este trabalho/esforço que me levou a criar os 
alicerces para os sucessos que atingi até hoje.

Dei asas ao meu espírito empreendedor e desenvolvi um conceito 
inovador de software para a educação musical, que conquistou 
reconhecimento mundial nos canais da Microsoft Educação. Fui considerado 
Microsoft Expert Educator e fundei a empresa Insignio Labs, que 
tem como objetivo desenvolver software que poderá revolucionar 
o ensino da música. Tive a oportunidade, até hoje, de partilhar esta 
experiência em conferências como o TEDx Youth Leiria, “Conferência 
de Professores Inovadores” da Microsoft Educação Portugal, no Partners 
in Learning da Microsoft e outros. O meu curso superior foi, sem 
dúvida, uma peça base neste desenrolar de acontecimentos, e não 
faria nada diferente! Criou as bases que me permitiram seguir o meu 
percurso. Ainda não posso dizer que conquistei todos os meus obje-
tivos, mas estou num excelente caminho.
 

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Analisar bem se a Música e as Artes em geral são aquilo que os re-
alizará, analisar as saídas, sem que este seja um fator determinante 
na sua escolha, agir com determinação e com objetivos claros, pon-
derar se Portugal oferece as condições que pretendemos e, se não, 
analisar ofertas no estrangeiro (mesmo que sejam temporárias). No 
fundo, seguires a tua intuição sem perder o chão, a realidade e os 
teus objetivos.

Dei asas ao 

meu espírito 

empreendedor e 

desenvolvi  um 

conceito inovador de 

software para a 

educação musical, que 

teve reconhecimento 

mundial nos canais da 

Microsoft

 Educação.
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Ciências
Na teia que envolve o mundo

profissional

Work 

hard. 

Have fun. 

Make 

history.

Atividade:
Network Engineer, Amazon

MSC Telecommunications and Informatics 
Engineering, no Instituto Superior Técnico

João Ferreira

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Hoje em dia, dificilmente passamos um dia sem recorrer, direta ou indiretamente, à 
Internet. Apesar disto, poucas são as pessoas que se apercebem da sua importância e que 
conhecem a forma como funciona. João Ferreira encontrou no Instituto Superior Técnico 
a lente que lhe permitiu ver a gigante rede de informação que interliga o mundo e hoje, 
enquanto Network Engineer na Amazon, confessa que o que lhe dá mais prazer no seu 
trabalho é tomar decisões sobre o funcionamento da Internet à escala mundial.

Qual é a sua formação de base?
Informatics Engineering and Telecomunications no Instituto Superior 
Técnico (IST).

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Após a conclusão do (METI) Mestrado em Engenharia de Telecomu-
nicações e Informática, comecei a trabalhar na Amazon como Network 
Engineer, onde actualmente dou apoio (deploy, troubleshoot, 
dimensioning/scaling) à maior infraestrutura de cloud computing do 
mundo (Amazon Web Services e Retail).

Do que mais gosta naquilo que faz?
Ter todos os dias a possibilidade de in� uenciar as decisões sobre a 
forma como boa parte do tráfego internacional (na Internet) é trata-
do. Para além disto, há desa� os constantes para os quais as soluções 
clássicas já não servem. Estes desa� os passam essencialmente por 
encontrar novas formas de expandir/redesenhar e reprogramar as 
infraestruturas atuais, de modo a serem mais resilientes, de maior 
capacidade e, essencialmente, mais inteligentes.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Felizmente, na minha equipa temos a possibilidade/responsabili-
dade de escolher quem trabalha ao nosso lado. Entrevisto candida-
tos todas as semanas e isto dá-me uma visão de como está o mer-
cado nesta área atualmente. De facto, existem muitos pro� ssionais 
experientes ou em Engenharia Informática/Software ou em Engenha-
ria de Telecomunicações/Redes. Contudo, há um grande dé� ce de 
engenheiros com capacidade de execução em ambas as vertentes. 
É aqui que eu acho que o METI do IST é uma mais-valia. O curso dá 
uma exposição a estes dois ramos, que há muito que deixaram de 
ser disjuntos.
Para além disto, o campus Tagus Park tem um ambiente muito bom 
– boas instalações, com laboratórios bem equipados e localizado 
numa zona muito mais tranquila que a da Grande Lisboa.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O METI é, sem dúvida, uma excelente opção para quem ambiciona 
poder in� uenciar a (r)evolução da web no presente e no futuro. Em 
suma, com o METI muitas portas se abrem, sendo possível ir até onde 
se quiser. Basta gosto, ambição e dedicação. 
“Work hard. Have fun. Make history.” ;)
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Mas tenho mesmo de ter um 
curso Superior?

No que diz respeito à educação, não ex-
istem verdades absolutas ou um caminho 
“certo” a seguir. A verdade é que a formação 
é essencial. A de nível Superior (Politécnico 
ou Universitário) pode ser compensadora 
em relação a outras opções, mas não é a tua 
única opção.

[  ] Dinheiro, comida, roupa
[  ] Condições da habitação 
         (tem Internet, despesas incluídas, etc.)

[  ] Respeitar as regras do espaço partilhado
[  ] Ir às aulas (!)
[  ] Ser sociável
[  ] Aproveitar a experiência :)

IR MORAR SOZINHO

Malas feitas?

“O fator preocupante é que, 
segundo indicadores recentes, 

relativos a 2013, existem em 
Portugal cerca de 440 mil jovens, 
entre os 15 e os 34 anos, que não 

estudam nem trabalham”, alerta José 
Morgado, chamando a atenção para a taxa de 

abandono escolar de alunos entre os 18 e 
os 20 anos (19,2%): “Apesar de uma 

ligeira melhoria, ainda é a 
terceira taxa mais alta da 

União Europeia.”

Está na hora de fazer as malas

Passar do Secundário para o Ensino Superior pode ser uma experiência 
muito marcante, especialmente para quem se vê, pela primeira vez, 
longe da casa dos pais. Às inseguranças típicas de quem enfrenta um 
novo mundo e um sistema de ensino mais exigente (em termos de 
responsabilidade, autonomia e conhecimentos), junta-se o “drama” de 
chegar com tudo às costas a uma casa ou residência onde não conheces 
ninguém e onde terás de passar a fazer tudo sozinho.

Se estás mesmo a considerar a hipótese de sair de casa dos teus pais 
para ires estudar para longe, dorme bem sobre o assunto e discute 
com eles os prós e contras de uma mudança dessas. 
Caso a decisão � nal seja positiva, façam contas à vida e preparem 
tudo para a tua “aventura”: dinheiro mensal, comida, roupa de cama, 
utensílios, etc. Informa-te também com tempo (e a fundo) sobre as 
condições do quarto/casa/residência para onde pretendes ir.
Depois de lá estares, lembra-te que, apesar de partilhar casa ser uma 
forma de dividir despesas e ganhar alguma liberdade, não signi� ca 
que não haja regras a cumprir! Viver com pessoas que não conheces 
bem pode ser um verdadeiro desa� o a somar àquele que já tens entre 
mãos (o curso superior), mas, com respeito, boa vontade e alguma � exi-
bilidade, não é tão difícil como pode parecer.

Apesar de todos os amigos que vais fazer logo na primeira semana, 
é normal que de vez em quando as saudades apertem. Quando isto 
acontecer, não te esqueças: as palavras e os conselhos dos teus pais e 
amigos estão sempre à distância de um telefonema!

ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
porquê?

TEXTO: Tiago Belim | DADOS: ERASMUS+ Educação e Formação

Quando se diz que o Ensino Superior te abre as portas do mundo, é para levares a sério e no sentido 
literal da frase. Existem cada vez mais programas de mobilidade, em função dos teus objetivos, e são 
inúmeras as mais-valias pessoais, socioculturais e académicas que podes retirar de uma experiência no 
estrangeiro. Conhece as motivações e o per� l do aluno Erasmus português, e os números da Agência 
ERASMUS+ Educação e Formação, em 26 anos de atividade.
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Porquê estudar no estrangeiro?
Estudar no estrangeiro proporciona-te um conhecimento 
e uma vivência que não é possível encontrar “cá 
dentro”, e é bem possível que seja a primeira grande 
viagem da tua vida. Vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades com pessoas de 
várias nacionalidades, adquirir novos conhecimentos 
e competências, e bene� ciar de uma experiência de 
aprendizagem completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Para ti
Cada aluno Erasmus re� ete sobre os resultados da sua 
experiência no estrangeiro. Recorremos a dados da Dados 
da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, 
que nos indicam que 96,3% dos estudantes avaliam 
como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 
pessoal da experiência Erasmus, ou seja, indicadores 
como a autonomia, a autossu� ciência, a subsistência e 
a autocon� ança.
Segue-se a dimensão sociocultural – integração, vivências, 
relações interpessoais, intercâmbio cultural e experiência 
europeia – com 95,4% de respostas positivas, e a 
dimensão académica – aprendizagem, diversidade 
curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as 
– com 78,4%.

Ao pensarem no futuro, 94% dos estudantes considera 
que o programa Erasmus terá um impacto positivo na 
sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá 
proporcionar oportunidades de trabalho noutro 
país europeu. Para além disso, 89% destes alunos 
assume maior predisposição para trabalhar num 
país estrangeiro.
E se falarmos de quem já está inserido no mercado de 
trabalho, há também uma avaliação muito positiva do 
impacto do estágio nas suas carreiras pro� ssionais. 
30,9% declaram que a experiência de estágio foi 
decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que 
teve mesmo a oportunidade de � car a trabalhar na 
instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Para os empregadores
Cada vez mais, a experiência de estudar no estrangeiro 
é vista como uma importante forma de aquisição e de 
reforço de competências técnicas, sociais e relacionais, 
que impactam também na tua autoestima e autocon-
� ança. Para as empresas, integrares um programa de 
estudos lá fora reforça a tua empregabilidade, uma vez 
que a disponibilidade que revelaste para o fazer aumenta 
os teus índices de responsabilidade social, de apren-
dizagem e de inovação.

As motivações para estudar no estrangeiro
1º: Emprego e futuro pro� ssional2º: Desenvolvimento pessoal e sociocultural3º: Conhecimentos e competências académicas

Er
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ês 80
instituições

6000 
estudantes

 por ano

75000 
alunos em 

mobilidade 
ao longo de 

26 anos

7000 
alunos � zeram 

estágio no
estrangeiro

O per� l do estudante 
Erasmus português
Áreas de estudo:
1) Ciências Sociais, Gestão e Direito
2) Engenharia, Indústria 
Transformadora e Construção
3) Saúde e Proteção Social
Duração média:
5 meses
Países:
Espanha (25% dos alunos)
Itália
Polónia
França
República Checa
Reino Unido

“Senti-me uma 

verdadeira cidadã 

europeia. Senti a 

verdadeira Europa sem 

fronteiras, e vi ‘portas a abrir’ 

a nível académico e 

pro� ssional.”
Estudante Erasmus, 

Holanda, 26 anos

“Se não é a 
melhor 

experiência da nossa vida, 

é pelo menos 

aquela que nos faz dar valor a 

todas as outras.”

Estudante Erasmus, 

Finlândia, 22 anos

“Viver 3 meses 
num novo país como 

estudante, estar por minha 

conta e perceber que o mundo 

é muito mais do que aquilo a que 

estava habituada, fez do Erasmus 

a experiência mais grati� cante 

que vivi até hoje.”
Estudante Erasmus, 

Reino Unido, 21 anos

Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar
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Ambiente
Ambiente de A a Z

docente

Os jovens de 

hoje devem 

desenvolver uma 

atitude

 responsável e 

colocar todo o 

empenho nos 

objetivos que 

pretendem 

alcançar.

Atividade:
Professor adjunto na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão  Jean Piaget do 
Litoral Alentejano

Coordenador da licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no 
Trabalho

Exerceu funções enquanto Gestor, 
Engenheiro e Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, em várias 
empresas

José Manuel Gil 
Estevez

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Os prados verdejantes e os passarinhos nas árvores são apenas uma das vertentes desta 
área tão importante para que vivamos e trabalhemos todos em locais adequados, limpos 
e bem cuidados. É aqui que entra o nosso entrevistado, José Manuel Gil Estevez, docente e 
coordenador da Licenciatura em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, que prepara 
os alunos para serem uns verdadeiros ases na identi� cação e prevenção de perigos e riscos 
nestas áreas.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
A Licenciatura em Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho 
oferece um leque muito alargado de saídas pro� ssionais, graças ao 
seu elevado reconhecimento pelo mercado de trabalho, que neste 
caso é constituído por empresas, organizações e órgãos da adminis-
tração pública central, regional e local. 
Esta licenciatura confere uma dupla certi� cação, isto é, além de ser 
reconhecida pelas autoridades competentes do Ensino Superior, 
também é reconhecida pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), a quem compete homologar a formação nesta área. 
Desta forma, os diplomados têm acesso ao Título de Técnico Superior 
de Segurança no Trabalho com reconhecimento europeu, podendo 
intervir no desenvolvimento de planos de prevenção, identi� cação 
de perigos e avaliação e controlo de riscos nas áreas do Ambiente e 
da Segurança no Trabalho. 
O Licenciado em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho está, 
assim, apto a exercer funções como Técnico Superior de Segurança 
no Trabalho, Gestor de Segurança e Saúde no Trabalho, Responsável 
por Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (sendo o 
Ambiente uma valência especí� ca da licenciatura), Técnico Superior 
em Órgãos da Administração Central, Regional ou Local, Coordenador 
de Segurança do Trabalho na Construção Civil, Inspetor de Trabalho 
ou Técnico Superior em empresas prestadoras de serviços de Ambiente, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O estudante deve sentir uma clara vocação para a pro� ssão, possuir 
alguns conhecimentos e muita curiosidade pelas ciências exatas e 
pelas ciências naturais, ter uma boa capacidade de análise e resolução 
de problemas concretos e ser sensível a preocupações sociais e 
ambientais.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
No Ensino Superior pretende-se desenvolver no estudante a capacidade 
de estudar com autonomia, o seu sentido crítico, a sua capacidade 
de pesquisar informação relevante e de trabalhar em equipa. 
Os jovens de hoje devem, sobretudo, interiorizar a necessidade e a 
importância de serem cidadãos ativos, participantes, críticos e mem-
bros solidários da sociedade. Nesse sentido, devem desenvolver uma 
atitude responsável e colocar todo o empenho nos objetivos que 
pretendem alcançar.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem desenvolver as competências e os saberes 
atualmente valorizados pelas empresas e organizações, e isso só é 
possível frequentando cursos superiores com forte ligação ao tecido 
empresarial. Esta realidade é tida em conta na nossa licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, designadamente através 
do estágio em contexto real de trabalho, que faz parte do plano de 
estudos, e onde os estudantes aprendem o mais importante: o saber 
fazer.
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Ciências
Na teia que envolve o mundo

profissional

Work 

hard. 

Have fun. 

Make 

history.

Atividade:
Network Engineer, Amazon

MSC Telecommunications and Informatics 
Engineering, no Instituto Superior Técnico

João Ferreira

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Hoje em dia, dificilmente passamos um dia sem recorrer, direta ou indiretamente, à 
Internet. Apesar disto, poucas são as pessoas que se apercebem da sua importância e que 
conhecem a forma como funciona. João Ferreira encontrou no Instituto Superior Técnico 
a lente que lhe permitiu ver a gigante rede de informação que interliga o mundo e hoje, 
enquanto Network Engineer na Amazon, confessa que o que lhe dá mais prazer no seu 
trabalho é tomar decisões sobre o funcionamento da Internet à escala mundial.

Qual é a sua formação de base?
Informatics Engineering and Telecomunications no Instituto Superior 
Técnico (IST).

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Após a conclusão do (METI) Mestrado em Engenharia de Telecomu-
nicações e Informática, comecei a trabalhar na Amazon como Network 
Engineer, onde actualmente dou apoio (deploy, troubleshoot, 
dimensioning/scaling) à maior infraestrutura de cloud computing do 
mundo (Amazon Web Services e Retail).

Do que mais gosta naquilo que faz?
Ter todos os dias a possibilidade de in� uenciar as decisões sobre a 
forma como boa parte do tráfego internacional (na Internet) é trata-
do. Para além disto, há desa� os constantes para os quais as soluções 
clássicas já não servem. Estes desa� os passam essencialmente por 
encontrar novas formas de expandir/redesenhar e reprogramar as 
infraestruturas atuais, de modo a serem mais resilientes, de maior 
capacidade e, essencialmente, mais inteligentes.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Felizmente, na minha equipa temos a possibilidade/responsabili-
dade de escolher quem trabalha ao nosso lado. Entrevisto candida-
tos todas as semanas e isto dá-me uma visão de como está o mer-
cado nesta área atualmente. De facto, existem muitos pro� ssionais 
experientes ou em Engenharia Informática/Software ou em Engenha-
ria de Telecomunicações/Redes. Contudo, há um grande dé� ce de 
engenheiros com capacidade de execução em ambas as vertentes. 
É aqui que eu acho que o METI do IST é uma mais-valia. O curso dá 
uma exposição a estes dois ramos, que há muito que deixaram de 
ser disjuntos.
Para além disto, o campus Tagus Park tem um ambiente muito bom 
– boas instalações, com laboratórios bem equipados e localizado 
numa zona muito mais tranquila que a da Grande Lisboa.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O METI é, sem dúvida, uma excelente opção para quem ambiciona 
poder in� uenciar a (r)evolução da web no presente e no futuro. Em 
suma, com o METI muitas portas se abrem, sendo possível ir até onde 
se quiser. Basta gosto, ambição e dedicação. 
“Work hard. Have fun. Make history.” ;)
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Mas tenho mesmo de ter um 
curso Superior?

No que diz respeito à educação, não ex-
istem verdades absolutas ou um caminho 
“certo” a seguir. A verdade é que a formação 
é essencial. A de nível Superior (Politécnico 
ou Universitário) pode ser compensadora 
em relação a outras opções, mas não é a tua 
única opção.

[  ] Dinheiro, comida, roupa
[  ] Condições da habitação 
         (tem Internet, despesas incluídas, etc.)

[  ] Respeitar as regras do espaço partilhado
[  ] Ir às aulas (!)
[  ] Ser sociável
[  ] Aproveitar a experiência :)

IR MORAR SOZINHO

Malas feitas?

“O fator preocupante é que, 
segundo indicadores recentes, 

relativos a 2013, existem em 
Portugal cerca de 440 mil jovens, 
entre os 15 e os 34 anos, que não 

estudam nem trabalham”, alerta José 
Morgado, chamando a atenção para a taxa de 

abandono escolar de alunos entre os 18 e 
os 20 anos (19,2%): “Apesar de uma 

ligeira melhoria, ainda é a 
terceira taxa mais alta da 

União Europeia.”

Está na hora de fazer as malas

Passar do Secundário para o Ensino Superior pode ser uma experiência 
muito marcante, especialmente para quem se vê, pela primeira vez, 
longe da casa dos pais. Às inseguranças típicas de quem enfrenta um 
novo mundo e um sistema de ensino mais exigente (em termos de 
responsabilidade, autonomia e conhecimentos), junta-se o “drama” de 
chegar com tudo às costas a uma casa ou residência onde não conheces 
ninguém e onde terás de passar a fazer tudo sozinho.

Se estás mesmo a considerar a hipótese de sair de casa dos teus pais 
para ires estudar para longe, dorme bem sobre o assunto e discute 
com eles os prós e contras de uma mudança dessas. 
Caso a decisão � nal seja positiva, façam contas à vida e preparem 
tudo para a tua “aventura”: dinheiro mensal, comida, roupa de cama, 
utensílios, etc. Informa-te também com tempo (e a fundo) sobre as 
condições do quarto/casa/residência para onde pretendes ir.
Depois de lá estares, lembra-te que, apesar de partilhar casa ser uma 
forma de dividir despesas e ganhar alguma liberdade, não signi� ca 
que não haja regras a cumprir! Viver com pessoas que não conheces 
bem pode ser um verdadeiro desa� o a somar àquele que já tens entre 
mãos (o curso superior), mas, com respeito, boa vontade e alguma � exi-
bilidade, não é tão difícil como pode parecer.

Apesar de todos os amigos que vais fazer logo na primeira semana, 
é normal que de vez em quando as saudades apertem. Quando isto 
acontecer, não te esqueças: as palavras e os conselhos dos teus pais e 
amigos estão sempre à distância de um telefonema!

ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
porquê?

TEXTO: Tiago Belim | DADOS: ERASMUS+ Educação e Formação

Quando se diz que o Ensino Superior te abre as portas do mundo, é para levares a sério e no sentido 
literal da frase. Existem cada vez mais programas de mobilidade, em função dos teus objetivos, e são 
inúmeras as mais-valias pessoais, socioculturais e académicas que podes retirar de uma experiência no 
estrangeiro. Conhece as motivações e o per� l do aluno Erasmus português, e os números da Agência 
ERASMUS+ Educação e Formação, em 26 anos de atividade.
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Porquê estudar no estrangeiro?
Estudar no estrangeiro proporciona-te um conhecimento 
e uma vivência que não é possível encontrar “cá 
dentro”, e é bem possível que seja a primeira grande 
viagem da tua vida. Vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades com pessoas de 
várias nacionalidades, adquirir novos conhecimentos 
e competências, e bene� ciar de uma experiência de 
aprendizagem completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Para ti
Cada aluno Erasmus re� ete sobre os resultados da sua 
experiência no estrangeiro. Recorremos a dados da Dados 
da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, 
que nos indicam que 96,3% dos estudantes avaliam 
como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 
pessoal da experiência Erasmus, ou seja, indicadores 
como a autonomia, a autossu� ciência, a subsistência e 
a autocon� ança.
Segue-se a dimensão sociocultural – integração, vivências, 
relações interpessoais, intercâmbio cultural e experiência 
europeia – com 95,4% de respostas positivas, e a 
dimensão académica – aprendizagem, diversidade 
curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as 
– com 78,4%.

Ao pensarem no futuro, 94% dos estudantes considera 
que o programa Erasmus terá um impacto positivo na 
sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá 
proporcionar oportunidades de trabalho noutro 
país europeu. Para além disso, 89% destes alunos 
assume maior predisposição para trabalhar num 
país estrangeiro.
E se falarmos de quem já está inserido no mercado de 
trabalho, há também uma avaliação muito positiva do 
impacto do estágio nas suas carreiras pro� ssionais. 
30,9% declaram que a experiência de estágio foi 
decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que 
teve mesmo a oportunidade de � car a trabalhar na 
instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Para os empregadores
Cada vez mais, a experiência de estudar no estrangeiro 
é vista como uma importante forma de aquisição e de 
reforço de competências técnicas, sociais e relacionais, 
que impactam também na tua autoestima e autocon-
� ança. Para as empresas, integrares um programa de 
estudos lá fora reforça a tua empregabilidade, uma vez 
que a disponibilidade que revelaste para o fazer aumenta 
os teus índices de responsabilidade social, de apren-
dizagem e de inovação.

As motivações para estudar no estrangeiro
1º: Emprego e futuro pro� ssional2º: Desenvolvimento pessoal e sociocultural3º: Conhecimentos e competências académicas

Er
as

m
us

 n
o E

ns
in

o S
up

er
io

r P
or

tu
gu

ês 80
instituições

6000 
estudantes

 por ano

75000 
alunos em 

mobilidade 
ao longo de 

26 anos

7000 
alunos � zeram 

estágio no
estrangeiro

O per� l do estudante 
Erasmus português
Áreas de estudo:
1) Ciências Sociais, Gestão e Direito
2) Engenharia, Indústria 
Transformadora e Construção
3) Saúde e Proteção Social
Duração média:
5 meses
Países:
Espanha (25% dos alunos)
Itália
Polónia
França
República Checa
Reino Unido

“Senti-me uma 

verdadeira cidadã 

europeia. Senti a 

verdadeira Europa sem 

fronteiras, e vi ‘portas a abrir’ 

a nível académico e 

pro� ssional.”
Estudante Erasmus, 

Holanda, 26 anos

“Se não é a 
melhor 

experiência da nossa vida, 

é pelo menos 

aquela que nos faz dar valor a 

todas as outras.”

Estudante Erasmus, 

Finlândia, 22 anos

“Viver 3 meses 
num novo país como 

estudante, estar por minha 

conta e perceber que o mundo 

é muito mais do que aquilo a que 

estava habituada, fez do Erasmus 

a experiência mais grati� cante 

que vivi até hoje.”
Estudante Erasmus, 

Reino Unido, 21 anos
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
Juventude em ação!

TEXTO: Tiago Belim 

É este o nome do Programa ERASMUS+ dedicado por inteiro às oportunidades que a Europa reserva para 
o teu futuro, através do voluntariado. Com o objetivo de melhorar as tuas competências, de promover a 
tua participação na vida democrática europeia e a tua inserção no mercado de trabalho, esta iniciativa 
de educação não formal pede apenas que tenhas entre os 13 e os 30 anos.

São três os tipos de ações que o Programa ERASMUS+ Juventude em Ação te permite desenvolver:

Mobilidade Individual para � ns 
de Aprendizagem 
Para atividades de aprendizagem não 
formal, em 3 tipos: Intercâmbios de Jovens, 
Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade 
de Pro� ssionais.

Cooperação para a Inovação e 
Partilha de Boas Práticas
Desenvolves parcerias estratégicas para 
iniciativas conjuntas, jovens ou de proje-
tos de cidadania, para a inovação social, 
a participação na vida democrática e o 
empreendedorismo. Subdivide-se nas 
Parcerias Estratégicas na área da Educação, 
Formação e Juventude, e na Capacitação 
no domínio da Juventude.

Apoio a Reformas Políticas 
Implementa a agenda política da União 
Europeia no domínio da Juventude. Entre 
as atividades estão encontros nacionais 
e transnacionais, seminários, debates 
e participações ativas dos jovens em 
diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para a estratégia 
europeia.

Agarra o teu Passe Jovem
Apesar de serem não formais, as competências que 
adquires no Programa Juventude em Ação são 
certi� cadas e devidamente reconhecidas pela União 
Europeia através do chamado Passe Jovem (Youthpass). 
Com este certi� cado, terás a oportunidade de descrever 
o que fizeste no teu projeto e que competências 
adquiriste, e isso dar-te-á visibilidade enquanto 
cidadão europeu ativo:

O Youthpass reforça o reconhecimento social do 
trabalho dos e para os jovens;

Torna visíveis e valida as tuas competências 
chave através de um certi� cado, e apoia a tua 
empregabilidade;

Coloca ao mesmo nível a educação formal, 
não formal e informal no campo da aquisição 
de competências.

Juventude em Ação vs. outros programas formativos
A� nal, quais são as diferenças entre a educação formal dos 
outros programas formativos no estrangeiro e a educação 
não formal certi� cada no Juventude em Ação? Esta é uma 
oportunidade para adquirires capacidades e competências 
numa dimensão europeia, de forma não formal. Signi� ca 
isto que ocorre fora do currículo educacional formal, através 
de ações de voluntariado.
Combinados, estes dois tipos de aprendizagem permitem-te 
adquirir competências essenciais e, em simultâneo, con-
tribuir para o teu desenvolvimento pessoal, integração 
social e cidadania ativa, melhorando desta forma as tuas 
perspetivas de emprego.
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Ambiente
Ambiente de A a Z

docente

Os jovens de 

hoje devem 

desenvolver uma 

atitude

 responsável e 

colocar todo o 

empenho nos 

objetivos que 

pretendem 

alcançar.

Atividade:
Professor adjunto na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão  Jean Piaget do 
Litoral Alentejano

Coordenador da licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no 
Trabalho

Exerceu funções enquanto Gestor, 
Engenheiro e Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, em várias 
empresas

José Manuel Gil 
Estevez

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Os prados verdejantes e os passarinhos nas árvores são apenas uma das vertentes desta 
área tão importante para que vivamos e trabalhemos todos em locais adequados, limpos 
e bem cuidados. É aqui que entra o nosso entrevistado, José Manuel Gil Estevez, docente e 
coordenador da Licenciatura em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, que prepara 
os alunos para serem uns verdadeiros ases na identi� cação e prevenção de perigos e riscos 
nestas áreas.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
A Licenciatura em Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho 
oferece um leque muito alargado de saídas pro� ssionais, graças ao 
seu elevado reconhecimento pelo mercado de trabalho, que neste 
caso é constituído por empresas, organizações e órgãos da adminis-
tração pública central, regional e local. 
Esta licenciatura confere uma dupla certi� cação, isto é, além de ser 
reconhecida pelas autoridades competentes do Ensino Superior, 
também é reconhecida pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), a quem compete homologar a formação nesta área. 
Desta forma, os diplomados têm acesso ao Título de Técnico Superior 
de Segurança no Trabalho com reconhecimento europeu, podendo 
intervir no desenvolvimento de planos de prevenção, identi� cação 
de perigos e avaliação e controlo de riscos nas áreas do Ambiente e 
da Segurança no Trabalho. 
O Licenciado em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho está, 
assim, apto a exercer funções como Técnico Superior de Segurança 
no Trabalho, Gestor de Segurança e Saúde no Trabalho, Responsável 
por Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (sendo o 
Ambiente uma valência especí� ca da licenciatura), Técnico Superior 
em Órgãos da Administração Central, Regional ou Local, Coordenador 
de Segurança do Trabalho na Construção Civil, Inspetor de Trabalho 
ou Técnico Superior em empresas prestadoras de serviços de Ambiente, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O estudante deve sentir uma clara vocação para a pro� ssão, possuir 
alguns conhecimentos e muita curiosidade pelas ciências exatas e 
pelas ciências naturais, ter uma boa capacidade de análise e resolução 
de problemas concretos e ser sensível a preocupações sociais e 
ambientais.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
No Ensino Superior pretende-se desenvolver no estudante a capacidade 
de estudar com autonomia, o seu sentido crítico, a sua capacidade 
de pesquisar informação relevante e de trabalhar em equipa. 
Os jovens de hoje devem, sobretudo, interiorizar a necessidade e a 
importância de serem cidadãos ativos, participantes, críticos e mem-
bros solidários da sociedade. Nesse sentido, devem desenvolver uma 
atitude responsável e colocar todo o empenho nos objetivos que 
pretendem alcançar.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem desenvolver as competências e os saberes 
atualmente valorizados pelas empresas e organizações, e isso só é 
possível frequentando cursos superiores com forte ligação ao tecido 
empresarial. Esta realidade é tida em conta na nossa licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, designadamente através 
do estágio em contexto real de trabalho, que faz parte do plano de 
estudos, e onde os estudantes aprendem o mais importante: o saber 
fazer.
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ambiente
Ele está bem “ambientado”

estudante

Idade:
23
Naturalidade:
Portimão
Universidade/Faculdade:
Instituto Politécnico de Beja
Curso e Ano:
Engenharia do Ambiente 
3º ano

Sérgio Miguel Duarte 
Nunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Propinas, alojamento, transportes... Todos os entraves � cam para trás com vontade su� ciente 
e uma ajudinha da bolsa de estudos. Sérgio Nunes veio sem hesitações diretamente de 
Portimão para o Instituto Politécnico de Beja para seguir Engenharia do Ambiente. Agora, 
no 3º ano, a hora das decisões aproxima-se e o futuro, a� rma, é uma porta aberta para 
onde o coração o levar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
As diferenças mais signi� cativas com as quais me deparei ao fazer a 
transição do Secundário para a faculdade foram o nível de trabalho 
exigido, uma vez que são ritmos de ensino diferentes, o facto de as 
cadeiras serem lecionadas por semestres, o que se torna mais útil em 
termos de tempo de aprendizagem do que o sistema de trimestres 
do Secundário, e por � m, mas não menos importante, todo o ambiente 
e espírito académico, que é algo difícil de se conseguir noutro tipo 
de instituição.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A nível de exigências pessoais é de facto necessário um esforço 
extra da nossa parte, uma vez que requer muita dedicação, tempo 
disponibilizado e espírito de sacrifício. Em termos monetários é im-
portante um orçamento familiar estável, uma vez que as despesas 
associadas a um curso de Ensino Superior são vastas, desde propi-
nas, deslocações, alojamento, alimentação, entre outros. Contudo, e 
falando por experiência própria, há que salientar que existem diversos 
apoios neste campo, tal como as Bolsas de Estudo da DGES (da qual 
sou bolseiro) que, apesar de não cobrirem as despesas na sua totalidade, 
são um contributo bastante importante e que pode fazer a diferença. 

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Apesar de no Secundário ter estudado áreas diferentes, a área do 
Ambiente sempre me despertou bastante interesse, uma vez que 
“ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia. Neste momento, ao 
encontrar-me na fase � nal do meu curso não sinto qualquer arrepen-
dimento em ter escolhido esta área uma vez que é bastante diversi-
� cada e as escolhas de especi� cação são inúmeras, podendo assim 
optar pelo ramo no qual me sinto mais à vontade.
 

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Neste momento, tenho como objetivo apostar no estágio curricular 
visto ser um marco importante e que pode fazer a diferença, pois 
representa uma das oportunidades de nos darmos a conhecer ao 
mercado de trabalho. Pretendo fazê-lo numa empresa internacional 
de forma a ingressar no mercado europeu de trabalho e já me encontro 
a efetuar contactos. Após o estágio existem dois possíveis caminhos 
pelos quais ainda não me decidi, sendo eles o mestrado dentro da 
área ou um estágio Erasmus+ de 6 meses.
  

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Este é um ramo que tem uma larga oferta e certamente tem mais 
para oferecer do que aquilo que aparenta à primeira vista. Pessoal-
mente, penso que é uma boa decisão, uma vez que o Ambiente é 
uma área em constante desenvolvimento, e de crescente preocu-
pação tanto a nível político como social e económico. 
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como social e 
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Atividade:
Network Engineer, Amazon

MSC Telecommunications and Informatics 
Engineering, no Instituto Superior Técnico

João Ferreira

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Hoje em dia, dificilmente passamos um dia sem recorrer, direta ou indiretamente, à 
Internet. Apesar disto, poucas são as pessoas que se apercebem da sua importância e que 
conhecem a forma como funciona. João Ferreira encontrou no Instituto Superior Técnico 
a lente que lhe permitiu ver a gigante rede de informação que interliga o mundo e hoje, 
enquanto Network Engineer na Amazon, confessa que o que lhe dá mais prazer no seu 
trabalho é tomar decisões sobre o funcionamento da Internet à escala mundial.

Qual é a sua formação de base?
Informatics Engineering and Telecomunications no Instituto Superior 
Técnico (IST).

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Após a conclusão do (METI) Mestrado em Engenharia de Telecomu-
nicações e Informática, comecei a trabalhar na Amazon como Network 
Engineer, onde actualmente dou apoio (deploy, troubleshoot, 
dimensioning/scaling) à maior infraestrutura de cloud computing do 
mundo (Amazon Web Services e Retail).

Do que mais gosta naquilo que faz?
Ter todos os dias a possibilidade de in� uenciar as decisões sobre a 
forma como boa parte do tráfego internacional (na Internet) é trata-
do. Para além disto, há desa� os constantes para os quais as soluções 
clássicas já não servem. Estes desa� os passam essencialmente por 
encontrar novas formas de expandir/redesenhar e reprogramar as 
infraestruturas atuais, de modo a serem mais resilientes, de maior 
capacidade e, essencialmente, mais inteligentes.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Felizmente, na minha equipa temos a possibilidade/responsabili-
dade de escolher quem trabalha ao nosso lado. Entrevisto candida-
tos todas as semanas e isto dá-me uma visão de como está o mer-
cado nesta área atualmente. De facto, existem muitos pro� ssionais 
experientes ou em Engenharia Informática/Software ou em Engenha-
ria de Telecomunicações/Redes. Contudo, há um grande dé� ce de 
engenheiros com capacidade de execução em ambas as vertentes. 
É aqui que eu acho que o METI do IST é uma mais-valia. O curso dá 
uma exposição a estes dois ramos, que há muito que deixaram de 
ser disjuntos.
Para além disto, o campus Tagus Park tem um ambiente muito bom 
– boas instalações, com laboratórios bem equipados e localizado 
numa zona muito mais tranquila que a da Grande Lisboa.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O METI é, sem dúvida, uma excelente opção para quem ambiciona 
poder in� uenciar a (r)evolução da web no presente e no futuro. Em 
suma, com o METI muitas portas se abrem, sendo possível ir até onde 
se quiser. Basta gosto, ambição e dedicação. 
“Work hard. Have fun. Make history.” ;)
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Atividade:
Professor Auxiliar em Engenharia 
Geográ� ca, Geofísica e Energia da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa

Especialista em GPS, Geodésia e 
Hidrogra� a e responsável pelo Núcleo 
de Lisboa da Engenharia para o 
Desenvolvimento e Assistência 
Humanitária

Carlos Antunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Desde 1921 que se aprende Engenharia Geográ� ca na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa). 93 anos depois – e apesar de a pro� ssão de Engenheiro Geógrafo só ter sido 
reconhecida pela Ordem dos Engenheiros por volta de 1940 – a FCUL continua de portas 
abertas para quem quiser dar o primeiro passo nesta área de grande importância 
internacional.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O Engenheiro Geógrafo (EG) tem um conjunto de competências de 
informação geográ� ca e georreferenciada, que é um instrumento 
fundamental em diversas áreas, tais como planeamento e orde-
namento do território, monitorização da deformação de obras e 
infraestruturas, apoio a grandes obras de construção civil, análise 
espacial de fenómenos e riscos naturais, geomarketing, desenvolvi-
mento de aplicações informáticas para a web ou dispositivos móveis, 
e Sistemas de Informação Geográ� ca (SIG), entre outras. 
Identi� cam-se como principais empregadores as Câmaras Municipais 
e instituições públicas, empresas que atuam na área de produção de 
cartogra� a, de deteção remota com imagens de satélite, de execução 
de projetos de obras públicas, de serviços de consultoria, de gestão 
de e� ciência e inteligência geográ� ca, de gestão de redes de dis-
tribuição e serviços, de gestão de recursos naturais, entre outras. 
Dadas as suas características tecnológicas e domínio do conhecimento, 
esta é uma pro� ssão internacional, podendo ser praticada em 
qualquer parte do mundo.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Tal como em qualquer engenharia, ao EG é exigida uma boa prepa-
ração em Matemática e conhecimentos fundamentais em Física. A 
Matemática A é e sempre foi a disciplina especí� ca obrigatória, podendo 
em alguns casos ser exigida também a disciplina de Física. É acon-
selhável ter domínio de línguas estrangeiras e conhecimentos de 
informática.
Para mais informação, consulta a página www.enggeogra� ca.fc.ul.pt.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Atualmente, os alunos que chegam à universidade têm uma grande 
apetência pelo uso das novas tecnologias de informação. No entanto, 
apresentam algumas limitações no método de estudo e na capaci-
dade de trabalho e de aprendizagem. 
O Ensino Universitário tem um nível de exigência substancialmente 
superior ao do Ensino Secundário, mais concretamente no que concerne 
o trabalho individual autónomo exigido aos alunos, e as novas tec-
nologias de ensino traduzem-se no aumento das matérias lecionadas. 
Como consequência, a capacidade de estudo autónomo e de apro-
fundamento autodidata das matérias constitui uma mais-valia para 
o sucesso, em particular na área da engenharia.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
É expetável que um pro� ssional possua uma elevada capacidade 
de autonomia e desenvolvimento, de forma a contribuir para uma 
maior inovação e competitividade da empresa ou da equipa pro� s-
sional que integra. 
Para alcançar esse objetivo, os alunos devem encarar as barreiras e 
di� culdades que lhes são colocadas na licenciatura como uma forma 
de melhor os preparar para os desa� os pro� ssionais e pessoais.
O empenho pessoal dos alunos na vida exterior à universidade, 
nomeadamente o voluntariado, é muito valorizado por quem recruta 
pro� ssionais, dado que demonstra uma disponibilidade e dedicação 
em prol de uma causa.



ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
porquê?

TEXTO: Tiago Belim | DADOS: ERASMUS+ Educação e Formação

Quando se diz que o Ensino Superior te abre as portas do mundo, é para levares a sério e no sentido 
literal da frase. Existem cada vez mais programas de mobilidade, em função dos teus objetivos, e são 
inúmeras as mais-valias pessoais, socioculturais e académicas que podes retirar de uma experiência no 
estrangeiro. Conhece as motivações e o per� l do aluno Erasmus português, e os números da Agência 
ERASMUS+ Educação e Formação, em 26 anos de atividade.
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Porquê estudar no estrangeiro?
Estudar no estrangeiro proporciona-te um conhecimento 
e uma vivência que não é possível encontrar “cá 
dentro”, e é bem possível que seja a primeira grande 
viagem da tua vida. Vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades com pessoas de 
várias nacionalidades, adquirir novos conhecimentos 
e competências, e bene� ciar de uma experiência de 
aprendizagem completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Para ti
Cada aluno Erasmus re� ete sobre os resultados da sua 
experiência no estrangeiro. Recorremos a dados da Dados 
da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, 
que nos indicam que 96,3% dos estudantes avaliam 
como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 
pessoal da experiência Erasmus, ou seja, indicadores 
como a autonomia, a autossu� ciência, a subsistência e 
a autocon� ança.
Segue-se a dimensão sociocultural – integração, vivências, 
relações interpessoais, intercâmbio cultural e experiência 
europeia – com 95,4% de respostas positivas, e a 
dimensão académica – aprendizagem, diversidade 
curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as 
– com 78,4%.

Ao pensarem no futuro, 94% dos estudantes considera 
que o programa Erasmus terá um impacto positivo na 
sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá 
proporcionar oportunidades de trabalho noutro 
país europeu. Para além disso, 89% destes alunos 
assume maior predisposição para trabalhar num 
país estrangeiro.
E se falarmos de quem já está inserido no mercado de 
trabalho, há também uma avaliação muito positiva do 
impacto do estágio nas suas carreiras pro� ssionais. 
30,9% declaram que a experiência de estágio foi 
decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que 
teve mesmo a oportunidade de � car a trabalhar na 
instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Para os empregadores
Cada vez mais, a experiência de estudar no estrangeiro 
é vista como uma importante forma de aquisição e de 
reforço de competências técnicas, sociais e relacionais, 
que impactam também na tua autoestima e autocon-
� ança. Para as empresas, integrares um programa de 
estudos lá fora reforça a tua empregabilidade, uma vez 
que a disponibilidade que revelaste para o fazer aumenta 
os teus índices de responsabilidade social, de apren-
dizagem e de inovação.

As motivações para estudar no estrangeiro
1º: Emprego e futuro pro� ssional2º: Desenvolvimento pessoal e sociocultural3º: Conhecimentos e competências académicas
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ao longo de 

26 anos

7000 
alunos � zeram 

estágio no
estrangeiro

O per� l do estudante 
Erasmus português
Áreas de estudo:
1) Ciências Sociais, Gestão e Direito
2) Engenharia, Indústria 
Transformadora e Construção
3) Saúde e Proteção Social
Duração média:
5 meses
Países:
Espanha (25% dos alunos)
Itália
Polónia
França
República Checa
Reino Unido

“Senti-me uma 

verdadeira cidadã 

europeia. Senti a 

verdadeira Europa sem 

fronteiras, e vi ‘portas a abrir’ 

a nível académico e 

pro� ssional.”
Estudante Erasmus, 

Holanda, 26 anos

“Se não é a 
melhor 

experiência da nossa vida, 

é pelo menos 

aquela que nos faz dar valor a 

todas as outras.”

Estudante Erasmus, 

Finlândia, 22 anos

“Viver 3 meses 
num novo país como 

estudante, estar por minha 

conta e perceber que o mundo 

é muito mais do que aquilo a que 

estava habituada, fez do Erasmus 

a experiência mais grati� cante 

que vivi até hoje.”
Estudante Erasmus, 

Reino Unido, 21 anos
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ESTRANGEIRO
Juventude em ação!

TEXTO: Tiago Belim 

É este o nome do Programa ERASMUS+ dedicado por inteiro às oportunidades que a Europa reserva para 
o teu futuro, através do voluntariado. Com o objetivo de melhorar as tuas competências, de promover a 
tua participação na vida democrática europeia e a tua inserção no mercado de trabalho, esta iniciativa 
de educação não formal pede apenas que tenhas entre os 13 e os 30 anos.

São três os tipos de ações que o Programa ERASMUS+ Juventude em Ação te permite desenvolver:

Mobilidade Individual para � ns 
de Aprendizagem 
Para atividades de aprendizagem não 
formal, em 3 tipos: Intercâmbios de Jovens, 
Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade 
de Pro� ssionais.

Cooperação para a Inovação e 
Partilha de Boas Práticas
Desenvolves parcerias estratégicas para 
iniciativas conjuntas, jovens ou de proje-
tos de cidadania, para a inovação social, 
a participação na vida democrática e o 
empreendedorismo. Subdivide-se nas 
Parcerias Estratégicas na área da Educação, 
Formação e Juventude, e na Capacitação 
no domínio da Juventude.

Apoio a Reformas Políticas 
Implementa a agenda política da União 
Europeia no domínio da Juventude. Entre 
as atividades estão encontros nacionais 
e transnacionais, seminários, debates 
e participações ativas dos jovens em 
diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para a estratégia 
europeia.

Agarra o teu Passe Jovem
Apesar de serem não formais, as competências que 
adquires no Programa Juventude em Ação são 
certi� cadas e devidamente reconhecidas pela União 
Europeia através do chamado Passe Jovem (Youthpass). 
Com este certi� cado, terás a oportunidade de descrever 
o que fizeste no teu projeto e que competências 
adquiriste, e isso dar-te-á visibilidade enquanto 
cidadão europeu ativo:

O Youthpass reforça o reconhecimento social do 
trabalho dos e para os jovens;

Torna visíveis e valida as tuas competências 
chave através de um certi� cado, e apoia a tua 
empregabilidade;

Coloca ao mesmo nível a educação formal, 
não formal e informal no campo da aquisição 
de competências.

Juventude em Ação vs. outros programas formativos
A� nal, quais são as diferenças entre a educação formal dos 
outros programas formativos no estrangeiro e a educação 
não formal certi� cada no Juventude em Ação? Esta é uma 
oportunidade para adquirires capacidades e competências 
numa dimensão europeia, de forma não formal. Signi� ca 
isto que ocorre fora do currículo educacional formal, através 
de ações de voluntariado.
Combinados, estes dois tipos de aprendizagem permitem-te 
adquirir competências essenciais e, em simultâneo, con-
tribuir para o teu desenvolvimento pessoal, integração 
social e cidadania ativa, melhorando desta forma as tuas 
perspetivas de emprego.
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Idade:
23
Naturalidade:
Portimão
Universidade/Faculdade:
Instituto Politécnico de Beja
Curso e Ano:
Engenharia do Ambiente 
3º ano

Sérgio Miguel Duarte 
Nunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Propinas, alojamento, transportes... Todos os entraves � cam para trás com vontade su� ciente 
e uma ajudinha da bolsa de estudos. Sérgio Nunes veio sem hesitações diretamente de 
Portimão para o Instituto Politécnico de Beja para seguir Engenharia do Ambiente. Agora, 
no 3º ano, a hora das decisões aproxima-se e o futuro, a� rma, é uma porta aberta para 
onde o coração o levar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
As diferenças mais signi� cativas com as quais me deparei ao fazer a 
transição do Secundário para a faculdade foram o nível de trabalho 
exigido, uma vez que são ritmos de ensino diferentes, o facto de as 
cadeiras serem lecionadas por semestres, o que se torna mais útil em 
termos de tempo de aprendizagem do que o sistema de trimestres 
do Secundário, e por � m, mas não menos importante, todo o ambiente 
e espírito académico, que é algo difícil de se conseguir noutro tipo 
de instituição.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A nível de exigências pessoais é de facto necessário um esforço 
extra da nossa parte, uma vez que requer muita dedicação, tempo 
disponibilizado e espírito de sacrifício. Em termos monetários é im-
portante um orçamento familiar estável, uma vez que as despesas 
associadas a um curso de Ensino Superior são vastas, desde propi-
nas, deslocações, alojamento, alimentação, entre outros. Contudo, e 
falando por experiência própria, há que salientar que existem diversos 
apoios neste campo, tal como as Bolsas de Estudo da DGES (da qual 
sou bolseiro) que, apesar de não cobrirem as despesas na sua totalidade, 
são um contributo bastante importante e que pode fazer a diferença. 

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Apesar de no Secundário ter estudado áreas diferentes, a área do 
Ambiente sempre me despertou bastante interesse, uma vez que 
“ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia. Neste momento, ao 
encontrar-me na fase � nal do meu curso não sinto qualquer arrepen-
dimento em ter escolhido esta área uma vez que é bastante diversi-
� cada e as escolhas de especi� cação são inúmeras, podendo assim 
optar pelo ramo no qual me sinto mais à vontade.
 

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Neste momento, tenho como objetivo apostar no estágio curricular 
visto ser um marco importante e que pode fazer a diferença, pois 
representa uma das oportunidades de nos darmos a conhecer ao 
mercado de trabalho. Pretendo fazê-lo numa empresa internacional 
de forma a ingressar no mercado europeu de trabalho e já me encontro 
a efetuar contactos. Após o estágio existem dois possíveis caminhos 
pelos quais ainda não me decidi, sendo eles o mestrado dentro da 
área ou um estágio Erasmus+ de 6 meses.
  

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Este é um ramo que tem uma larga oferta e certamente tem mais 
para oferecer do que aquilo que aparenta à primeira vista. Pessoal-
mente, penso que é uma boa decisão, uma vez que o Ambiente é 
uma área em constante desenvolvimento, e de crescente preocu-
pação tanto a nível político como social e económico. 
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Geográ� ca, Geofísica e Energia da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa

Especialista em GPS, Geodésia e 
Hidrogra� a e responsável pelo Núcleo 
de Lisboa da Engenharia para o 
Desenvolvimento e Assistência 
Humanitária

Carlos Antunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Desde 1921 que se aprende Engenharia Geográ� ca na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa). 93 anos depois – e apesar de a pro� ssão de Engenheiro Geógrafo só ter sido 
reconhecida pela Ordem dos Engenheiros por volta de 1940 – a FCUL continua de portas 
abertas para quem quiser dar o primeiro passo nesta área de grande importância 
internacional.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O Engenheiro Geógrafo (EG) tem um conjunto de competências de 
informação geográ� ca e georreferenciada, que é um instrumento 
fundamental em diversas áreas, tais como planeamento e orde-
namento do território, monitorização da deformação de obras e 
infraestruturas, apoio a grandes obras de construção civil, análise 
espacial de fenómenos e riscos naturais, geomarketing, desenvolvi-
mento de aplicações informáticas para a web ou dispositivos móveis, 
e Sistemas de Informação Geográ� ca (SIG), entre outras. 
Identi� cam-se como principais empregadores as Câmaras Municipais 
e instituições públicas, empresas que atuam na área de produção de 
cartogra� a, de deteção remota com imagens de satélite, de execução 
de projetos de obras públicas, de serviços de consultoria, de gestão 
de e� ciência e inteligência geográ� ca, de gestão de redes de dis-
tribuição e serviços, de gestão de recursos naturais, entre outras. 
Dadas as suas características tecnológicas e domínio do conhecimento, 
esta é uma pro� ssão internacional, podendo ser praticada em 
qualquer parte do mundo.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Tal como em qualquer engenharia, ao EG é exigida uma boa prepa-
ração em Matemática e conhecimentos fundamentais em Física. A 
Matemática A é e sempre foi a disciplina especí� ca obrigatória, podendo 
em alguns casos ser exigida também a disciplina de Física. É acon-
selhável ter domínio de línguas estrangeiras e conhecimentos de 
informática.
Para mais informação, consulta a página www.enggeogra� ca.fc.ul.pt.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Atualmente, os alunos que chegam à universidade têm uma grande 
apetência pelo uso das novas tecnologias de informação. No entanto, 
apresentam algumas limitações no método de estudo e na capaci-
dade de trabalho e de aprendizagem. 
O Ensino Universitário tem um nível de exigência substancialmente 
superior ao do Ensino Secundário, mais concretamente no que concerne 
o trabalho individual autónomo exigido aos alunos, e as novas tec-
nologias de ensino traduzem-se no aumento das matérias lecionadas. 
Como consequência, a capacidade de estudo autónomo e de apro-
fundamento autodidata das matérias constitui uma mais-valia para 
o sucesso, em particular na área da engenharia.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
É expetável que um pro� ssional possua uma elevada capacidade 
de autonomia e desenvolvimento, de forma a contribuir para uma 
maior inovação e competitividade da empresa ou da equipa pro� s-
sional que integra. 
Para alcançar esse objetivo, os alunos devem encarar as barreiras e 
di� culdades que lhes são colocadas na licenciatura como uma forma 
de melhor os preparar para os desa� os pro� ssionais e pessoais.
O empenho pessoal dos alunos na vida exterior à universidade, 
nomeadamente o voluntariado, é muito valorizado por quem recruta 
pro� ssionais, dado que demonstra uma disponibilidade e dedicação 
em prol de uma causa.
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
Juventude em ação!

TEXTO: Tiago Belim 

É este o nome do Programa ERASMUS+ dedicado por inteiro às oportunidades que a Europa reserva para 
o teu futuro, através do voluntariado. Com o objetivo de melhorar as tuas competências, de promover a 
tua participação na vida democrática europeia e a tua inserção no mercado de trabalho, esta iniciativa 
de educação não formal pede apenas que tenhas entre os 13 e os 30 anos.

São três os tipos de ações que o Programa ERASMUS+ Juventude em Ação te permite desenvolver:

Mobilidade Individual para � ns 
de Aprendizagem 
Para atividades de aprendizagem não 
formal, em 3 tipos: Intercâmbios de Jovens, 
Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade 
de Pro� ssionais.

Cooperação para a Inovação e 
Partilha de Boas Práticas
Desenvolves parcerias estratégicas para 
iniciativas conjuntas, jovens ou de proje-
tos de cidadania, para a inovação social, 
a participação na vida democrática e o 
empreendedorismo. Subdivide-se nas 
Parcerias Estratégicas na área da Educação, 
Formação e Juventude, e na Capacitação 
no domínio da Juventude.

Apoio a Reformas Políticas 
Implementa a agenda política da União 
Europeia no domínio da Juventude. Entre 
as atividades estão encontros nacionais 
e transnacionais, seminários, debates 
e participações ativas dos jovens em 
diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para a estratégia 
europeia.

Agarra o teu Passe Jovem
Apesar de serem não formais, as competências que 
adquires no Programa Juventude em Ação são 
certi� cadas e devidamente reconhecidas pela União 
Europeia através do chamado Passe Jovem (Youthpass). 
Com este certi� cado, terás a oportunidade de descrever 
o que fizeste no teu projeto e que competências 
adquiriste, e isso dar-te-á visibilidade enquanto 
cidadão europeu ativo:

O Youthpass reforça o reconhecimento social do 
trabalho dos e para os jovens;

Torna visíveis e valida as tuas competências 
chave através de um certi� cado, e apoia a tua 
empregabilidade;

Coloca ao mesmo nível a educação formal, 
não formal e informal no campo da aquisição 
de competências.

Juventude em Ação vs. outros programas formativos
A� nal, quais são as diferenças entre a educação formal dos 
outros programas formativos no estrangeiro e a educação 
não formal certi� cada no Juventude em Ação? Esta é uma 
oportunidade para adquirires capacidades e competências 
numa dimensão europeia, de forma não formal. Signi� ca 
isto que ocorre fora do currículo educacional formal, através 
de ações de voluntariado.
Combinados, estes dois tipos de aprendizagem permitem-te 
adquirir competências essenciais e, em simultâneo, con-
tribuir para o teu desenvolvimento pessoal, integração 
social e cidadania ativa, melhorando desta forma as tuas 
perspetivas de emprego.
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
torna-te empregável!

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação

Estudar no estrangeiro signi� ca, para além de uma oportunidade cultural fantástica, crescer em todos 
os domínios, adaptando o teu talento a contextos diferentes e aprendendo a realizar várias tarefas. Estas 
são mais-valias essenciais na economia global dos nossos dias, nas palavras da Diretora da Agência 
Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.

Hoje em dia, falar em estudar no estrangeiro signi� ca muito mais que falar em Erasmus. 
Quais os programas disponíveis para quem quer estudar lá fora?
O Programa ERASMUS+ disponibiliza, de forma integrada, oportunidades em quatro eixos de ação: 
a educação, a formação, a juventude e o desporto.

Estes eixos estão dispostos em três ações chave:

Dedicada à mobilidade de pessoas para � ns 
de aprendizagem, ou seja, para estudar, 
estagiar, fazer voluntariado, ensinar, 
fazer formação, etc., em qualquer nível de 
educação, formação ou juventude: estu-
dantes, alunos, professores, educadores, 
pro� ssionais de educação e formação, 
etc. Todas estas oportunidades estão dis-
poníveis desde janeiro de 2014.

Uma forte aposta na cooperação entre or-
ganizações e a identi� cação e exploração 
de boas práticas, ou seja, a criação de par-
cerias estratégicas que estabelece pontes 
entre os diversos setores da educação, da 
formação, da juventude e do desporto, 
e que envolvam uma diversidade muito 
alargada de organizações.
Para além disso, esta ação incentiva a 
criação de alianças que promovam a 
excelência do conhecimento e que pro-
duzam mecanismos que desenvolvam 
nas pessoas competências de alto nível, 
procurando dar resposta às necessidades 
do mercado de trabalho de uma econo-
mia competitiva e que atua a nível global.

Aposta na reforma das políticas que 
abranjam qualquer tipo de atividade cujo 
objetivo seja apoiar e facilitar a modern-
ização dos sistemas de educação, for-
mação e juventude. É transversal a todas 
as ações chave uma atuação tanto no 
espaço da União Europeia como em vários 
países no mundo, ou seja, a mobilidade e 
a cooperação é ao mesmo tempo europeia 
e mundial.

Que papel pode esta experiência ter na preparação dos nossos jovens para enfrentar os desa� os do futuro?
As organizações da economia global são dinâmicas, criam empregos competitivos e exigem competências transferíveis. Ao operarem 
num mercado global, as organizações sobrevivem adaptando-se às exigências, respondendo às necessidades e antecipando tendências. 
Esta estrutura laboral da organização investe fortemente no recrutamento de pessoas que tenham competências transferíveis.
Ter competências transferíveis signi� ca que a pessoa é capaz de mobilizar os seus talentos para fazer face a situações e para realizar tarefas 
distintas, para atuar em localizações geográ� cas distantes e noutras culturas. A competitividade e a cooperação nascem precisamente 
desta capacidade de mobilizar os recursos existentes em situações diversas e retirar o máximo proveito. 

Esta forma de atuar da economia global é o principal desa� o dos jovens. E face a esta economia global, os jovens, ao procurarem emprego 
devem reunir os requisitos que os tornem empregáveis. É na mobilidade internacional que os jovens encontrarão uma excelente 
oportunidade para de adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os requisitos de empregabilidade.

21 3
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ambiente
Ele está bem “ambientado”

estudante

Idade:
23
Naturalidade:
Portimão
Universidade/Faculdade:
Instituto Politécnico de Beja
Curso e Ano:
Engenharia do Ambiente 
3º ano

Sérgio Miguel Duarte 
Nunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Propinas, alojamento, transportes... Todos os entraves � cam para trás com vontade su� ciente 
e uma ajudinha da bolsa de estudos. Sérgio Nunes veio sem hesitações diretamente de 
Portimão para o Instituto Politécnico de Beja para seguir Engenharia do Ambiente. Agora, 
no 3º ano, a hora das decisões aproxima-se e o futuro, a� rma, é uma porta aberta para 
onde o coração o levar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
As diferenças mais signi� cativas com as quais me deparei ao fazer a 
transição do Secundário para a faculdade foram o nível de trabalho 
exigido, uma vez que são ritmos de ensino diferentes, o facto de as 
cadeiras serem lecionadas por semestres, o que se torna mais útil em 
termos de tempo de aprendizagem do que o sistema de trimestres 
do Secundário, e por � m, mas não menos importante, todo o ambiente 
e espírito académico, que é algo difícil de se conseguir noutro tipo 
de instituição.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A nível de exigências pessoais é de facto necessário um esforço 
extra da nossa parte, uma vez que requer muita dedicação, tempo 
disponibilizado e espírito de sacrifício. Em termos monetários é im-
portante um orçamento familiar estável, uma vez que as despesas 
associadas a um curso de Ensino Superior são vastas, desde propi-
nas, deslocações, alojamento, alimentação, entre outros. Contudo, e 
falando por experiência própria, há que salientar que existem diversos 
apoios neste campo, tal como as Bolsas de Estudo da DGES (da qual 
sou bolseiro) que, apesar de não cobrirem as despesas na sua totalidade, 
são um contributo bastante importante e que pode fazer a diferença. 

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Apesar de no Secundário ter estudado áreas diferentes, a área do 
Ambiente sempre me despertou bastante interesse, uma vez que 
“ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia. Neste momento, ao 
encontrar-me na fase � nal do meu curso não sinto qualquer arrepen-
dimento em ter escolhido esta área uma vez que é bastante diversi-
� cada e as escolhas de especi� cação são inúmeras, podendo assim 
optar pelo ramo no qual me sinto mais à vontade.
 

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Neste momento, tenho como objetivo apostar no estágio curricular 
visto ser um marco importante e que pode fazer a diferença, pois 
representa uma das oportunidades de nos darmos a conhecer ao 
mercado de trabalho. Pretendo fazê-lo numa empresa internacional 
de forma a ingressar no mercado europeu de trabalho e já me encontro 
a efetuar contactos. Após o estágio existem dois possíveis caminhos 
pelos quais ainda não me decidi, sendo eles o mestrado dentro da 
área ou um estágio Erasmus+ de 6 meses.
  

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Este é um ramo que tem uma larga oferta e certamente tem mais 
para oferecer do que aquilo que aparenta à primeira vista. Pessoal-
mente, penso que é uma boa decisão, uma vez que o Ambiente é 
uma área em constante desenvolvimento, e de crescente preocu-
pação tanto a nível político como social e económico. 

é uma boa 

decisão. o Ambiente 

é uma área em 

constante 

desenvolvimento, e de 

crescente preocupação 

tanto a nível político 

como social e 

económico. 
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artes
A música no coração

profissional

É essa a 

essência de um 

artista: cair e 

levantar-se, 

duvidar e 

reinventar-se. 

Ser resiliente.

Formação:
Academia de Amadores de 
Música (Canto Lírico)

Hot Clube de Portugal (Voz e Piano)

Universidade Lusíada de Lisboa (Jazz e 
Música Moderna)
Atividade:
- Canta em três bandas (Banda do 
Quintinho, Cat Green & The Strange 
Fellas e Notown)

Catarina Ortins

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Aos 24 anos, Catarina Ortins tem três bandas e paixão e talento para dar e vender. Começou 
a cantar ainda na escola primária e, desde então, não houve obstáculo que conseguisse 
impedi-la de seguir o seu verdadeiro caminho: o canto e a música. 

Qual é a sua formação de base?
A minha viagem na música começou no 1º ciclo, no Externato Maris-
ta de Lisboa. Cantava em todas as ocasiões especiais, mas encontra-
va a maior diversão quando estava em estúdio: experimentava várias 
coisas, ouvia a minha voz gravada... Com 15 anos, decidi aprender 
Canto Lírico na Academia de Amadores de Música.
Mais tarde, saí do curso de Direito – a minha vocação era cantar e eu 
não me tinha apercebido disso até escolher mal o meu rumo de vida. 
Depois do Hot Clube Portugal, foi no curso de Jazz e Música Moder-
na da Universidade Lusíada de Lisboa que encontrei o que procura-
va: um curso superior onde pudesse exprimir-me e que me ensinasse 
a fazê-lo ainda melhor, no qual o programa fosse ao encontro das 
minhas expetativas, com unidades curriculares variadas, interes-
santes e necessárias a qualquer músico, crítico ou técnico de som.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento tenho três bandas (Banda do Quintinho, Cat Green & 
The Strange Fellas e Notown) com um/dois concertos por semana, 
e é preciso ensaiar com cada uma delas, o que por vezes exige mais 
trabalho, paciência e perseverança do que se pensa. O truque é to-
carmos com pessoas de quem gostemos, que nos façam rir e que 
toquem bem, claro.
Num futuro próximo, penso dar aulas de Música e de Voz, ter mais 
concertos e, quem sabe, gravar um EP ou um LP.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Do feedback momentâneo. Quer estejamos a cantar uma músi-
ca, a improvisar ou a experimentar coisas novas, é possível captar 
a expressão facial, corporal ou até mesmo a força dos aplausos: a 
emoção tem um papel muito – senão o mais – importante nestas 
pro� ssões e quem está no palco se alimenta muito do calor do pú-
blico e vice-versa.
Devemos divertir-nos cada vez que pisamos um palco, seja ele o 
mais pequeno ou o maior que já pisámos, e cantar ou tocar como se 
fosse a primeira – ou a última! – vez.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Num espaço de quase três anos, o curso de Jazz e Música Moderna 
da Lusíada já me deu tanto! É impressionante como bons professores 
e uma grande vontade de aprender podem mudar hábitos tão intrín-
secos como cantar de uma certa forma ou tocar guitarra com uma 
má técnica.
A faculdade também investe e apoia muito a realização de ativi-
dades ligadas ao curso, nas quais sempre � z questão de participar, 
o que me ajudou, entre outras coisas, a perder o nervosismo e as 
borboletas na barriga.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Não vou mentir e dizer que é uma área que só nos traz coisas boas. 
Por vezes, as coisas más são tão avassaladoras que nos empurram 
para baixo e duvidamos de nós como músicos e esquecemos de to-
das as coisas boas que já nos disseram ou que aconteceram. Todavia, 
é exatamente essa a essência de um artista, seja em que área for: cair 
e levantar-se, duvidar e reinventar-se, ser resiliente. A quem está in-
deciso, proponho inscreverem-se no Curso de Verão de Jazz e Música 
Moderna da Lusíada, participarem em masterclasses e workshops e 
porem-se à prova nas Jam Sessions. Foi assim que comecei e foi as-
sim que cresci, tornando-me na cantora e músico que sou hoje.
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Ciências
Geografia ao raio-x

docente

os alunos 

devem encarar as 

barreiras e

 dificuldades que lhes 

são colocadas como uma 

forma de  

os preparar para os 

desafios profissionais e 

pessoais.

Atividade:
Professor Auxiliar em Engenharia 
Geográ� ca, Geofísica e Energia da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa

Especialista em GPS, Geodésia e 
Hidrogra� a e responsável pelo Núcleo 
de Lisboa da Engenharia para o 
Desenvolvimento e Assistência 
Humanitária

Carlos Antunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Desde 1921 que se aprende Engenharia Geográ� ca na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa). 93 anos depois – e apesar de a pro� ssão de Engenheiro Geógrafo só ter sido 
reconhecida pela Ordem dos Engenheiros por volta de 1940 – a FCUL continua de portas 
abertas para quem quiser dar o primeiro passo nesta área de grande importância 
internacional.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O Engenheiro Geógrafo (EG) tem um conjunto de competências de 
informação geográ� ca e georreferenciada, que é um instrumento 
fundamental em diversas áreas, tais como planeamento e orde-
namento do território, monitorização da deformação de obras e 
infraestruturas, apoio a grandes obras de construção civil, análise 
espacial de fenómenos e riscos naturais, geomarketing, desenvolvi-
mento de aplicações informáticas para a web ou dispositivos móveis, 
e Sistemas de Informação Geográ� ca (SIG), entre outras. 
Identi� cam-se como principais empregadores as Câmaras Municipais 
e instituições públicas, empresas que atuam na área de produção de 
cartogra� a, de deteção remota com imagens de satélite, de execução 
de projetos de obras públicas, de serviços de consultoria, de gestão 
de e� ciência e inteligência geográ� ca, de gestão de redes de dis-
tribuição e serviços, de gestão de recursos naturais, entre outras. 
Dadas as suas características tecnológicas e domínio do conhecimento, 
esta é uma pro� ssão internacional, podendo ser praticada em 
qualquer parte do mundo.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Tal como em qualquer engenharia, ao EG é exigida uma boa prepa-
ração em Matemática e conhecimentos fundamentais em Física. A 
Matemática A é e sempre foi a disciplina especí� ca obrigatória, podendo 
em alguns casos ser exigida também a disciplina de Física. É acon-
selhável ter domínio de línguas estrangeiras e conhecimentos de 
informática.
Para mais informação, consulta a página www.enggeogra� ca.fc.ul.pt.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Atualmente, os alunos que chegam à universidade têm uma grande 
apetência pelo uso das novas tecnologias de informação. No entanto, 
apresentam algumas limitações no método de estudo e na capaci-
dade de trabalho e de aprendizagem. 
O Ensino Universitário tem um nível de exigência substancialmente 
superior ao do Ensino Secundário, mais concretamente no que concerne 
o trabalho individual autónomo exigido aos alunos, e as novas tec-
nologias de ensino traduzem-se no aumento das matérias lecionadas. 
Como consequência, a capacidade de estudo autónomo e de apro-
fundamento autodidata das matérias constitui uma mais-valia para 
o sucesso, em particular na área da engenharia.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
É expetável que um pro� ssional possua uma elevada capacidade 
de autonomia e desenvolvimento, de forma a contribuir para uma 
maior inovação e competitividade da empresa ou da equipa pro� s-
sional que integra. 
Para alcançar esse objetivo, os alunos devem encarar as barreiras e 
di� culdades que lhes são colocadas na licenciatura como uma forma 
de melhor os preparar para os desa� os pro� ssionais e pessoais.
O empenho pessoal dos alunos na vida exterior à universidade, 
nomeadamente o voluntariado, é muito valorizado por quem recruta 
pro� ssionais, dado que demonstra uma disponibilidade e dedicação 
em prol de uma causa.
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Ciências
“A faculdade mudou a pessoa que sou”

estudante

Idade:
19
Naturalidade:
Beja
Universidade/ Faculdade:
Universidade de Évora
Curso e Ano:
Engenharia Mecatrónica 2º ano

Marcela Isabel Pelica 
Páscoa

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ainda está no 2º ano do curso de Engenharia Mecatrónica, mas já faz um balanço mais que 
positivo da sua experiência. Do alto dos seus 19 anos, Marcela Páscoa encontrou na 
Universidade de Évora um lugar de aprendizagem, convívio e crescimento, que não trocaria 
por nenhum outro.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
É sempre muito diferente quando a nossa rotina muda quase 180 
graus, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, o mais 
estranho foi não ter o meu tempo e senti falta da proteção dos meus 
pais. Os primeiros dias foram uma correria: descobrir as salas de aula, 
conhecer a cidade, uma nova casa, conhecer os colegas e os � nalistas 
que nos praxaram, � xar a matéria, perceber as atitudes e os conselhos 
dos professores. Olhando para trás, contudo, a minha adaptação foi 
muito boa e não houve quase nenhum problema.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência? 
Cada curso necessita de diferentes tipos de materiais, e os trabalhos 
realizados são muito variados. No meu curso, tudo o que comprámos até 
agora foram  dispositivos, livros, materiais ou peças para pequenas 
experiências ou curiosidades que preenchem o nosso conhecimento. 
Tudo isto requer um trabalho autónomo em casa, muita dedicação e 
pesquisa para que se entendam realmente todos os conceitos, práticas, 
discussões e análises feitas durante as aulas.
Por vezes, é triste ver aqueles grandes cérebros � carem para trás 
devido a di� culdades � nanceiras, porque há muitas pessoas que têm 
possibilidades de estar na universidade e não a aproveitam. No meu 
caso, não tive problemas em encontrar o meu lugar no Ensino Supe-
rior, porque sempre tive uns pais dedicados e responsáveis, a quem 
tenho muito a agradecer e retribuir. Tenho-lhes grande respeito, sei 
que trabalham e se esforçam muito para me manter na universidade, 
e neste momento só há uma forma de agradecimento – a minha 
dedicação e empenho ao curso.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Sempre me interessei muito por robots e o seu funcionamento ao 
nível eletrónico, para além de sempre ter adorado a Matemática. 
Também gostava de brincar com fórmulas, e na altura estava a 
começar a ter interesse por Mecânica. A Mecatrónica abrangia tudo 
isso e muito mais, por isso decidi arriscar e hoje não me arrependo 
nada mesmo!

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Vou continuar a esforçar-me para acabar o curso e aprender o mais 
possível. Fazer estágios em diversas empresas a nível nacional e 
internacional, trabalhar uns tempos em projetos pessoais, seguir mestra-
do ou algo mais, e talvez sair do país para procurar um emprego � xo 
e promissor. Estas são apenas algumas das ideias sobre as quais já 
re� eti.
Sou uma pessoa que gosta de saber de tudo um pouco, e acho que 
todos nos devíamos saber desenrascar em praticamente quase tudo. 
Mesmo com o desenvolvimento mundial ao nível das novas tecno-
logias, que facilitam cada vez mais o nosso dia a dia, não devemos 
desinteressar-nos e deixar de pensar naquilo que nos rodeia.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para mim foi uma grande oportunidade e uma grande aventura entrar 
no curso de Engenharia Mecatrónica na Universidade de Évora. Estou 
a gostar bastante do curso, e é um espírito completamente diferente 
do Secundário. A universidade muda a maioria das pessoas na forma 
de pensar, na responsabilidade e na forma como lidamos com os 
outros. É aqui que os grandes amigos se mantêm para a vida. Gravei 
na minha memória uma frase que vi num cartaz: “A Universidade é 
uma perturbação mental que te leva ao estado sóbrio e consciente 
da verdadeira realidade” – acho que, apesar de te dar muito trabalho, 
e por vezes chegares ao limite do stress, no � m consegues perceber 
que tudo valeu a pena e que tudo o que aprendeste te vai realmente 
fazer falta no futuro, por isso melhor que sonhar é poder concretizar.

Podes 

chegar ao 

limite do stress, 

mas no fim 

percebes que valeu 

a pena. Melhor que 

sonhar é poder 

concretizar.
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
torna-te empregável!

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação

Estudar no estrangeiro signi� ca, para além de uma oportunidade cultural fantástica, crescer em todos 
os domínios, adaptando o teu talento a contextos diferentes e aprendendo a realizar várias tarefas. Estas 
são mais-valias essenciais na economia global dos nossos dias, nas palavras da Diretora da Agência 
Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.

Hoje em dia, falar em estudar no estrangeiro signi� ca muito mais que falar em Erasmus. 
Quais os programas disponíveis para quem quer estudar lá fora?
O Programa ERASMUS+ disponibiliza, de forma integrada, oportunidades em quatro eixos de ação: 
a educação, a formação, a juventude e o desporto.

Estes eixos estão dispostos em três ações chave:

Dedicada à mobilidade de pessoas para � ns 
de aprendizagem, ou seja, para estudar, 
estagiar, fazer voluntariado, ensinar, 
fazer formação, etc., em qualquer nível de 
educação, formação ou juventude: estu-
dantes, alunos, professores, educadores, 
pro� ssionais de educação e formação, 
etc. Todas estas oportunidades estão dis-
poníveis desde janeiro de 2014.

Uma forte aposta na cooperação entre or-
ganizações e a identi� cação e exploração 
de boas práticas, ou seja, a criação de par-
cerias estratégicas que estabelece pontes 
entre os diversos setores da educação, da 
formação, da juventude e do desporto, 
e que envolvam uma diversidade muito 
alargada de organizações.
Para além disso, esta ação incentiva a 
criação de alianças que promovam a 
excelência do conhecimento e que pro-
duzam mecanismos que desenvolvam 
nas pessoas competências de alto nível, 
procurando dar resposta às necessidades 
do mercado de trabalho de uma econo-
mia competitiva e que atua a nível global.

Aposta na reforma das políticas que 
abranjam qualquer tipo de atividade cujo 
objetivo seja apoiar e facilitar a modern-
ização dos sistemas de educação, for-
mação e juventude. É transversal a todas 
as ações chave uma atuação tanto no 
espaço da União Europeia como em vários 
países no mundo, ou seja, a mobilidade e 
a cooperação é ao mesmo tempo europeia 
e mundial.

Que papel pode esta experiência ter na preparação dos nossos jovens para enfrentar os desa� os do futuro?
As organizações da economia global são dinâmicas, criam empregos competitivos e exigem competências transferíveis. Ao operarem 
num mercado global, as organizações sobrevivem adaptando-se às exigências, respondendo às necessidades e antecipando tendências. 
Esta estrutura laboral da organização investe fortemente no recrutamento de pessoas que tenham competências transferíveis.
Ter competências transferíveis signi� ca que a pessoa é capaz de mobilizar os seus talentos para fazer face a situações e para realizar tarefas 
distintas, para atuar em localizações geográ� cas distantes e noutras culturas. A competitividade e a cooperação nascem precisamente 
desta capacidade de mobilizar os recursos existentes em situações diversas e retirar o máximo proveito. 

Esta forma de atuar da economia global é o principal desa� o dos jovens. E face a esta economia global, os jovens, ao procurarem emprego 
devem reunir os requisitos que os tornem empregáveis. É na mobilidade internacional que os jovens encontrarão uma excelente 
oportunidade para de adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os requisitos de empregabilidade.

21 3

• Ampla escolha de excitantes carreiras internacionais em Hotéis, Restaurantes, Viagens e Turismo,
Health Clubs & Spas, Resorts de Golf, Consultoria, etc;
• Comunidade estudantil internacional com mais de 50 Nacionalidades;
• Opções de Transferência para os Campus de Espanha, Suiça e China;
• Média de 3 oportunidades de Estágio por estudante;
• Top 10 das maiores e mais importantes empresas Mundiais vêm recrutar à Les Roches Marbella;
• 85% dos nossos estudantes são contratados ao concluir do curso.

• Barchelor Program in Business Administration (BBA) - Hospitality  (3,5 anos)
• Post-Graduate Diploma in Hospitality Management  (1 ano)

• Events Management  (3,5 anos)
• Resort Management  (3,5 anos)
• Entrepreneurship & SME Management  (3,5 anos)
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artes
A música no coração

profissional

É essa a 

essência de um 

artista: cair e 

levantar-se, 

duvidar e 

reinventar-se. 

Ser resiliente.

Formação:
Academia de Amadores de 
Música (Canto Lírico)

Hot Clube de Portugal (Voz e Piano)

Universidade Lusíada de Lisboa (Jazz e 
Música Moderna)
Atividade:
- Canta em três bandas (Banda do 
Quintinho, Cat Green & The Strange 
Fellas e Notown)

Catarina Ortins

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Aos 24 anos, Catarina Ortins tem três bandas e paixão e talento para dar e vender. Começou 
a cantar ainda na escola primária e, desde então, não houve obstáculo que conseguisse 
impedi-la de seguir o seu verdadeiro caminho: o canto e a música. 

Qual é a sua formação de base?
A minha viagem na música começou no 1º ciclo, no Externato Maris-
ta de Lisboa. Cantava em todas as ocasiões especiais, mas encontra-
va a maior diversão quando estava em estúdio: experimentava várias 
coisas, ouvia a minha voz gravada... Com 15 anos, decidi aprender 
Canto Lírico na Academia de Amadores de Música.
Mais tarde, saí do curso de Direito – a minha vocação era cantar e eu 
não me tinha apercebido disso até escolher mal o meu rumo de vida. 
Depois do Hot Clube Portugal, foi no curso de Jazz e Música Moder-
na da Universidade Lusíada de Lisboa que encontrei o que procura-
va: um curso superior onde pudesse exprimir-me e que me ensinasse 
a fazê-lo ainda melhor, no qual o programa fosse ao encontro das 
minhas expetativas, com unidades curriculares variadas, interes-
santes e necessárias a qualquer músico, crítico ou técnico de som.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento tenho três bandas (Banda do Quintinho, Cat Green & 
The Strange Fellas e Notown) com um/dois concertos por semana, 
e é preciso ensaiar com cada uma delas, o que por vezes exige mais 
trabalho, paciência e perseverança do que se pensa. O truque é to-
carmos com pessoas de quem gostemos, que nos façam rir e que 
toquem bem, claro.
Num futuro próximo, penso dar aulas de Música e de Voz, ter mais 
concertos e, quem sabe, gravar um EP ou um LP.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Do feedback momentâneo. Quer estejamos a cantar uma músi-
ca, a improvisar ou a experimentar coisas novas, é possível captar 
a expressão facial, corporal ou até mesmo a força dos aplausos: a 
emoção tem um papel muito – senão o mais – importante nestas 
pro� ssões e quem está no palco se alimenta muito do calor do pú-
blico e vice-versa.
Devemos divertir-nos cada vez que pisamos um palco, seja ele o 
mais pequeno ou o maior que já pisámos, e cantar ou tocar como se 
fosse a primeira – ou a última! – vez.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Num espaço de quase três anos, o curso de Jazz e Música Moderna 
da Lusíada já me deu tanto! É impressionante como bons professores 
e uma grande vontade de aprender podem mudar hábitos tão intrín-
secos como cantar de uma certa forma ou tocar guitarra com uma 
má técnica.
A faculdade também investe e apoia muito a realização de ativi-
dades ligadas ao curso, nas quais sempre � z questão de participar, 
o que me ajudou, entre outras coisas, a perder o nervosismo e as 
borboletas na barriga.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Não vou mentir e dizer que é uma área que só nos traz coisas boas. 
Por vezes, as coisas más são tão avassaladoras que nos empurram 
para baixo e duvidamos de nós como músicos e esquecemos de to-
das as coisas boas que já nos disseram ou que aconteceram. Todavia, 
é exatamente essa a essência de um artista, seja em que área for: cair 
e levantar-se, duvidar e reinventar-se, ser resiliente. A quem está in-
deciso, proponho inscreverem-se no Curso de Verão de Jazz e Música 
Moderna da Lusíada, participarem em masterclasses e workshops e 
porem-se à prova nas Jam Sessions. Foi assim que comecei e foi as-
sim que cresci, tornando-me na cantora e músico que sou hoje.

LARANJEIRAS em LISBOA 
Uma residência de 

estudantes diferente… 

As Laranjeiras são uma residência de estudantes com 
um modelo diferente de alojamento. Aqui oferece-se a 
oportunidade a quem vem estudar para Lisboa de 
financiar os custos de estadia com a colaboração que 
prestam no mesmo alojamento. Vem ver com os teus 
olhos! 

 Localização: na zona de Sete Rios  
(junto à Universidade Católica) 

Capacidade: 12 lugares 
 

LARANJEIRAS A.C.P. 
www.laranjeiras.org 

 
Rua Carlos de Oliveira, 12 160-029 Lisboa 

Tel. 21 722 10 40 
laranjeirasacp@sapo.pt   

DA ESCALA 
DA MÃO 
À ESCALA 
DA CIDADE
FACULDADE DE ARQUITETURA
+URBANISMO E DESIGN
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

LICENCIATURAS • 3 ANOS
LICENCIATURA EM ESTUDOS ARQUITETÓNICOS

LICENCIATURA EM DESIGN

LICENCIATURA EM DESIGN DE MODA

MESTRADOS INTEGRADOS • 3 + 2 ANOS
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA:

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA

ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE INTERIORES

MESTRADOS NÃO-INTEGRADOS • 2 ANOS
MESTRADO EM DESIGN DE PRODUTO

MESTRADO EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

MESTRADO EM DESIGN DE MODA

DOUTORAMENTOS • 3 ANOS
DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

DOUTORAMENTO EM URBANISMO

DOUTORAMENTO EM DESIGN

CURSOS DE ESTUDOS AVANÇADOS • 1 ANO 
ARQUITETURA POPULAR

COMPUTAÇÃO APLICADA À ARQUITETURA,  
URBANISMO E DESIGN

CULTURA URBANA PORTUGUESA

PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA

MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FA.ULISBOA.PT

INSCRIÇÕES A DECORRER 
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Ciências
“A faculdade mudou a pessoa que sou”

estudante

Idade:
19
Naturalidade:
Beja
Universidade/ Faculdade:
Universidade de Évora
Curso e Ano:
Engenharia Mecatrónica 2º ano

Marcela Isabel Pelica 
Páscoa

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ainda está no 2º ano do curso de Engenharia Mecatrónica, mas já faz um balanço mais que 
positivo da sua experiência. Do alto dos seus 19 anos, Marcela Páscoa encontrou na 
Universidade de Évora um lugar de aprendizagem, convívio e crescimento, que não trocaria 
por nenhum outro.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
É sempre muito diferente quando a nossa rotina muda quase 180 
graus, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, o mais 
estranho foi não ter o meu tempo e senti falta da proteção dos meus 
pais. Os primeiros dias foram uma correria: descobrir as salas de aula, 
conhecer a cidade, uma nova casa, conhecer os colegas e os � nalistas 
que nos praxaram, � xar a matéria, perceber as atitudes e os conselhos 
dos professores. Olhando para trás, contudo, a minha adaptação foi 
muito boa e não houve quase nenhum problema.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência? 
Cada curso necessita de diferentes tipos de materiais, e os trabalhos 
realizados são muito variados. No meu curso, tudo o que comprámos até 
agora foram  dispositivos, livros, materiais ou peças para pequenas 
experiências ou curiosidades que preenchem o nosso conhecimento. 
Tudo isto requer um trabalho autónomo em casa, muita dedicação e 
pesquisa para que se entendam realmente todos os conceitos, práticas, 
discussões e análises feitas durante as aulas.
Por vezes, é triste ver aqueles grandes cérebros � carem para trás 
devido a di� culdades � nanceiras, porque há muitas pessoas que têm 
possibilidades de estar na universidade e não a aproveitam. No meu 
caso, não tive problemas em encontrar o meu lugar no Ensino Supe-
rior, porque sempre tive uns pais dedicados e responsáveis, a quem 
tenho muito a agradecer e retribuir. Tenho-lhes grande respeito, sei 
que trabalham e se esforçam muito para me manter na universidade, 
e neste momento só há uma forma de agradecimento – a minha 
dedicação e empenho ao curso.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Sempre me interessei muito por robots e o seu funcionamento ao 
nível eletrónico, para além de sempre ter adorado a Matemática. 
Também gostava de brincar com fórmulas, e na altura estava a 
começar a ter interesse por Mecânica. A Mecatrónica abrangia tudo 
isso e muito mais, por isso decidi arriscar e hoje não me arrependo 
nada mesmo!

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Vou continuar a esforçar-me para acabar o curso e aprender o mais 
possível. Fazer estágios em diversas empresas a nível nacional e 
internacional, trabalhar uns tempos em projetos pessoais, seguir mestra-
do ou algo mais, e talvez sair do país para procurar um emprego � xo 
e promissor. Estas são apenas algumas das ideias sobre as quais já 
re� eti.
Sou uma pessoa que gosta de saber de tudo um pouco, e acho que 
todos nos devíamos saber desenrascar em praticamente quase tudo. 
Mesmo com o desenvolvimento mundial ao nível das novas tecno-
logias, que facilitam cada vez mais o nosso dia a dia, não devemos 
desinteressar-nos e deixar de pensar naquilo que nos rodeia.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para mim foi uma grande oportunidade e uma grande aventura entrar 
no curso de Engenharia Mecatrónica na Universidade de Évora. Estou 
a gostar bastante do curso, e é um espírito completamente diferente 
do Secundário. A universidade muda a maioria das pessoas na forma 
de pensar, na responsabilidade e na forma como lidamos com os 
outros. É aqui que os grandes amigos se mantêm para a vida. Gravei 
na minha memória uma frase que vi num cartaz: “A Universidade é 
uma perturbação mental que te leva ao estado sóbrio e consciente 
da verdadeira realidade” – acho que, apesar de te dar muito trabalho, 
e por vezes chegares ao limite do stress, no � m consegues perceber 
que tudo valeu a pena e que tudo o que aprendeste te vai realmente 
fazer falta no futuro, por isso melhor que sonhar é poder concretizar.
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ESTUDAR NO 
ESTRANGEIRO
torna-te empregável!

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação

Estudar no estrangeiro signi� ca, para além de uma oportunidade cultural fantástica, crescer em todos 
os domínios, adaptando o teu talento a contextos diferentes e aprendendo a realizar várias tarefas. Estas 
são mais-valias essenciais na economia global dos nossos dias, nas palavras da Diretora da Agência 
Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.Nacional Erasmus + Educação e Formação, Maria do Céu Crespo.

Hoje em dia, falar em estudar no estrangeiro signi� ca muito mais que falar em Erasmus. 
Quais os programas disponíveis para quem quer estudar lá fora?
O Programa ERASMUS+ disponibiliza, de forma integrada, oportunidades em quatro eixos de ação: 
a educação, a formação, a juventude e o desporto.

Estes eixos estão dispostos em três ações chave:

Dedicada à mobilidade de pessoas para � ns 
de aprendizagem, ou seja, para estudar, 
estagiar, fazer voluntariado, ensinar, 
fazer formação, etc., em qualquer nível de 
educação, formação ou juventude: estu-
dantes, alunos, professores, educadores, 
pro� ssionais de educação e formação, 
etc. Todas estas oportunidades estão dis-
poníveis desde janeiro de 2014.

Uma forte aposta na cooperação entre or-
ganizações e a identi� cação e exploração 
de boas práticas, ou seja, a criação de par-
cerias estratégicas que estabelece pontes 
entre os diversos setores da educação, da 
formação, da juventude e do desporto, 
e que envolvam uma diversidade muito 
alargada de organizações.
Para além disso, esta ação incentiva a 
criação de alianças que promovam a 
excelência do conhecimento e que pro-
duzam mecanismos que desenvolvam 
nas pessoas competências de alto nível, 
procurando dar resposta às necessidades 
do mercado de trabalho de uma econo-
mia competitiva e que atua a nível global.

Aposta na reforma das políticas que 
abranjam qualquer tipo de atividade cujo 
objetivo seja apoiar e facilitar a modern-
ização dos sistemas de educação, for-
mação e juventude. É transversal a todas 
as ações chave uma atuação tanto no 
espaço da União Europeia como em vários 
países no mundo, ou seja, a mobilidade e 
a cooperação é ao mesmo tempo europeia 
e mundial.

Que papel pode esta experiência ter na preparação dos nossos jovens para enfrentar os desa� os do futuro?
As organizações da economia global são dinâmicas, criam empregos competitivos e exigem competências transferíveis. Ao operarem 
num mercado global, as organizações sobrevivem adaptando-se às exigências, respondendo às necessidades e antecipando tendências. 
Esta estrutura laboral da organização investe fortemente no recrutamento de pessoas que tenham competências transferíveis.
Ter competências transferíveis signi� ca que a pessoa é capaz de mobilizar os seus talentos para fazer face a situações e para realizar tarefas 
distintas, para atuar em localizações geográ� cas distantes e noutras culturas. A competitividade e a cooperação nascem precisamente 
desta capacidade de mobilizar os recursos existentes em situações diversas e retirar o máximo proveito. 

Esta forma de atuar da economia global é o principal desa� o dos jovens. E face a esta economia global, os jovens, ao procurarem emprego 
devem reunir os requisitos que os tornem empregáveis. É na mobilidade internacional que os jovens encontrarão uma excelente 
oportunidade para de adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os requisitos de empregabilidade.
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• Ampla escolha de excitantes carreiras internacionais em Hotéis, Restaurantes, Viagens e Turismo,
Health Clubs & Spas, Resorts de Golf, Consultoria, etc;
• Comunidade estudantil internacional com mais de 50 Nacionalidades;
• Opções de Transferência para os Campus de Espanha, Suiça e China;
• Média de 3 oportunidades de Estágio por estudante;
• Top 10 das maiores e mais importantes empresas Mundiais vêm recrutar à Les Roches Marbella;
• 85% dos nossos estudantes são contratados ao concluir do curso.

• Barchelor Program in Business Administration (BBA) - Hospitality  (3,5 anos)
• Post-Graduate Diploma in Hospitality Management  (1 ano)

• Events Management  (3,5 anos)
• Resort Management  (3,5 anos)
• Entrepreneurship & SME Management  (3,5 anos)

C

M
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K
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Quais as principais competências que 
os jovens precisam de ter para que a 
sua passagem pelo ensino internacional 
seja um sucesso?
Podemos agrupar as competências em três 
grandes grupos: as chamadas soft skills, as 
general hard skills e as speci� c hard skills. 
Os jovens que estudam ou estagiam em 
mobilidade internacional adquirem, desen-
volvem e melhoram as suas competências 
em todos estes grupos.

As competências relacionadas com a capaci-
dade individual e que não são especí� cas 
de um emprego ou de uma pro� ssão (soft 
skills) são amplamente desenvolvidas, no-
meadamente o autocontrolo e a resistência 
ao stress, a autocon� ança, a � exibilidade, a 
criatividade, o relacionamento interpessoal, 
a cooperação, a capacidade de resolução 
de problemas, a autonomia, a iniciativa, 
etc. Todas estas competências, por serem 
genéricas, são facilmente transferíveis de 
tarefa para tarefa, de emprego para emprego, 
contribuindo fortemente para a empregabi-
lidade e para o desenvolvimento pessoal e 
pro� ssional dos jovens.

As competências especí� cas que podem 
ser aplicadas de forma e� caz em quase todos os 
empregos, na maioria de empresas e até na 
vida pessoal (general hard skills) são também 
potenciadoras da empregabilidade, na medi-
da em que fomentam a comunicação em 
línguas estrangeiras, os conhecimentos da 
legislação laboral de outros países, as com-
petências em tecnologias de informação 
e comunicação, as e-competências, etc. 
Este know-how abre as portas para setores 
mais especí� cos do que as competências 
individuais, e promove o desenvolvimento 
pro� ssional e pessoal em áreas onde com-
petências de alto nível são necessárias.

Todo este leque de competências bene� cia 
e potencia-se com a mobilidade internacional. 
Ter competências adquiridas em ambiente 
internacional signi� ca que o jovem é ca-
paz de mobilizar os seus talentos para faz-
er face a situações diferentes, para realizar 
tarefas distintas, para atuar em localizações 
geográ� cas distantes e noutras culturas.

Há alguns dados estatísticos curiosos/importantes 
relacionados com os estudos no estrangeiro que 
queiram partilhar com a comunidade estudantil?

A PROALV (atual ERASMUS+ Educação e Formação) apresentou 
em 2013 duas publicações, “Mobilidade, Projetos e Cooperação 
– os bons exemplos do PALV (Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida)” e “Pessoas com necessidades educativas 
especiais: projetos e mobilidades no PALV”. A primeira evidencia 
que a mobilidade é um fator diferenciador na educação e na 
formação das pessoas, já que gera um impacto na sua vida pessoal 
e pro� ssional. E esse impacto é uma experiência concreta do 
mundo global, onde a cooperação é necessária, o respeito pelas 
diferenças é uma exigência e assumir a diversidade é um fator 
de competitividade. Ao selecionar alguns bons exemplos do 
PALV, esta publicação pretende evidenciar os casos concretos 
onde a mobilidade e os projetos � zeram a diferença e onde a 
cooperação criou oportunidades.

A segunda publicação identi� ca que, entre 2007 e 2013, foram 
concretizadas cerca de 150 iniciativas, visando pessoas com ne-
cessidades educativas especiais, em mobilidades e a projetos 
internacionais. Estes exemplos mostram que é possível otimizar 
os recursos e os instrumentos � nanceiros da União Europeia em 
prol da acessibilidade, da não discriminação e da participação 
inclusiva de pessoas com necessidades educativas especiais na 
aprendizagem ao longo da vida.Os jovens que 

estudam ou 
estagiam em 

mobilidade internacional 

adquirem, desenvolvem 

e melhoram as suas 

competências.

As competências adquiridas:
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artes
A música no coração

profissional

É essa a 

essência de um 

artista: cair e 

levantar-se, 

duvidar e 

reinventar-se. 

Ser resiliente.

Formação:
Academia de Amadores de 
Música (Canto Lírico)

Hot Clube de Portugal (Voz e Piano)

Universidade Lusíada de Lisboa (Jazz e 
Música Moderna)
Atividade:
- Canta em três bandas (Banda do 
Quintinho, Cat Green & The Strange 
Fellas e Notown)

Catarina Ortins

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Aos 24 anos, Catarina Ortins tem três bandas e paixão e talento para dar e vender. Começou 
a cantar ainda na escola primária e, desde então, não houve obstáculo que conseguisse 
impedi-la de seguir o seu verdadeiro caminho: o canto e a música. 

Qual é a sua formação de base?
A minha viagem na música começou no 1º ciclo, no Externato Maris-
ta de Lisboa. Cantava em todas as ocasiões especiais, mas encontra-
va a maior diversão quando estava em estúdio: experimentava várias 
coisas, ouvia a minha voz gravada... Com 15 anos, decidi aprender 
Canto Lírico na Academia de Amadores de Música.
Mais tarde, saí do curso de Direito – a minha vocação era cantar e eu 
não me tinha apercebido disso até escolher mal o meu rumo de vida. 
Depois do Hot Clube Portugal, foi no curso de Jazz e Música Moder-
na da Universidade Lusíada de Lisboa que encontrei o que procura-
va: um curso superior onde pudesse exprimir-me e que me ensinasse 
a fazê-lo ainda melhor, no qual o programa fosse ao encontro das 
minhas expetativas, com unidades curriculares variadas, interes-
santes e necessárias a qualquer músico, crítico ou técnico de som.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento tenho três bandas (Banda do Quintinho, Cat Green & 
The Strange Fellas e Notown) com um/dois concertos por semana, 
e é preciso ensaiar com cada uma delas, o que por vezes exige mais 
trabalho, paciência e perseverança do que se pensa. O truque é to-
carmos com pessoas de quem gostemos, que nos façam rir e que 
toquem bem, claro.
Num futuro próximo, penso dar aulas de Música e de Voz, ter mais 
concertos e, quem sabe, gravar um EP ou um LP.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Do feedback momentâneo. Quer estejamos a cantar uma músi-
ca, a improvisar ou a experimentar coisas novas, é possível captar 
a expressão facial, corporal ou até mesmo a força dos aplausos: a 
emoção tem um papel muito – senão o mais – importante nestas 
pro� ssões e quem está no palco se alimenta muito do calor do pú-
blico e vice-versa.
Devemos divertir-nos cada vez que pisamos um palco, seja ele o 
mais pequeno ou o maior que já pisámos, e cantar ou tocar como se 
fosse a primeira – ou a última! – vez.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Num espaço de quase três anos, o curso de Jazz e Música Moderna 
da Lusíada já me deu tanto! É impressionante como bons professores 
e uma grande vontade de aprender podem mudar hábitos tão intrín-
secos como cantar de uma certa forma ou tocar guitarra com uma 
má técnica.
A faculdade também investe e apoia muito a realização de ativi-
dades ligadas ao curso, nas quais sempre � z questão de participar, 
o que me ajudou, entre outras coisas, a perder o nervosismo e as 
borboletas na barriga.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Não vou mentir e dizer que é uma área que só nos traz coisas boas. 
Por vezes, as coisas más são tão avassaladoras que nos empurram 
para baixo e duvidamos de nós como músicos e esquecemos de to-
das as coisas boas que já nos disseram ou que aconteceram. Todavia, 
é exatamente essa a essência de um artista, seja em que área for: cair 
e levantar-se, duvidar e reinventar-se, ser resiliente. A quem está in-
deciso, proponho inscreverem-se no Curso de Verão de Jazz e Música 
Moderna da Lusíada, participarem em masterclasses e workshops e 
porem-se à prova nas Jam Sessions. Foi assim que comecei e foi as-
sim que cresci, tornando-me na cantora e músico que sou hoje.

LARANJEIRAS em LISBOA 
Uma residência de 

estudantes diferente… 

As Laranjeiras são uma residência de estudantes com 
um modelo diferente de alojamento. Aqui oferece-se a 
oportunidade a quem vem estudar para Lisboa de 
financiar os custos de estadia com a colaboração que 
prestam no mesmo alojamento. Vem ver com os teus 
olhos! 

 Localização: na zona de Sete Rios  
(junto à Universidade Católica) 

Capacidade: 12 lugares 
 

LARANJEIRAS A.C.P. 
www.laranjeiras.org 

 
Rua Carlos de Oliveira, 12 160-029 Lisboa 

Tel. 21 722 10 40 
laranjeirasacp@sapo.pt   

DA ESCALA 
DA MÃO 
À ESCALA 
DA CIDADE
FACULDADE DE ARQUITETURA
+URBANISMO E DESIGN
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

LICENCIATURAS • 3 ANOS
LICENCIATURA EM ESTUDOS ARQUITETÓNICOS

LICENCIATURA EM DESIGN

LICENCIATURA EM DESIGN DE MODA

MESTRADOS INTEGRADOS • 3 + 2 ANOS
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA:

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA

ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE INTERIORES

MESTRADOS NÃO-INTEGRADOS • 2 ANOS
MESTRADO EM DESIGN DE PRODUTO

MESTRADO EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

MESTRADO EM DESIGN DE MODA

DOUTORAMENTOS • 3 ANOS
DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

DOUTORAMENTO EM URBANISMO

DOUTORAMENTO EM DESIGN

CURSOS DE ESTUDOS AVANÇADOS • 1 ANO 
ARQUITETURA POPULAR

COMPUTAÇÃO APLICADA À ARQUITETURA,  
URBANISMO E DESIGN

CULTURA URBANA PORTUGUESA

PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA

MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FA.ULISBOA.PT

INSCRIÇÕES A DECORRER 
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artes
Ver para lá das paredes e 
desenhar a vida

docente

O arquiteto é um 

visionário, 

alguém que quer

 participar na construção 

de um mundo melhor. 

São pessoas sensíveis, 

determinadas, com caráter 

forte e vincado, que têm 

opinião e a querem 

por em prática e 

materializar. 

Atividade:
Arquiteta

Docente e Diretora do 
Mestrado Integrado em Arquitetura 
na Escola Superior Artística do Porto

Fátima Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para muitos, Arquitetura é sinónimo de desenhar casas e edifícios. Mas a docente Fátima 
Fernandes, diretora do Mestrado Integrado em Arquitetura da Escola Superior Artística 
do Porto, sabe que esta é uma pro� ssão que implica mais do que fazer planos a régua 
e esquadro. Ser arquiteto é plani� car a vida e os espaços do Homem, e isso, garante, só 
pode ser feito por quem tem muita vontade de criar um mundo melhor e sobretudo uma 
imaginação sem limites.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
São os arquitetos que desenham e constroem as casas onde o 
homem vive, os museus, escolas, hospitais, postos médicos e clínicas, 
cinemas e teatros, centros comerciais, quartéis de bombeiros, edifícios dos 
correios, câmaras municipais, tribunais, bibliotecas. Que recuperam 
as partes das cidades degradadas e envelhecidas, que desenham e 
constroem ruas e praças, jardins e parques, caminhos de ferro, linhas 
de metro e estações, aeroportos, estações marítimas, marinas, edifícios 
de comando e centrais das barragens hidroelétricas e centrais térmi-
cas, pontes e viadutos. Que desenham e constroem as cidades novas 
(e ampliam as cidades existentes, quando a população cresce), mo-
biliário urbano, parques infantis e jogos para brincar, carros, aviões, 
comboios, barcos. Desenham e produzem livros, exposições, cartazes 
e posters, roupa, sapatos, malas e carteiras, relógios, telefones. Di-
rigem e � scalizam todo o tipo de obras de edifícios, planeamento, 
urbanismo e infraestruturas. En� m, podem desenhar e construir as 
cidades, os edifícios e todos os objetos que o homem usa no seu 
quotidiano e que lhe oferecem, conforto, segurança e beleza.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O arquiteto é um visionário, alguém que quer participar na construção 
de um mundo melhor. São pessoas sensíveis, determinadas, com 
caráter forte e vincado, que têm opinião e a querem por em prática e 
materializar. Diria que os fatores mais importantes são a imaginação, 
a determinação e o gosto pelo desenho – não têm que saber 
desenhar bem, isso aprende-se depois com os professores de desenho… 
Mas têm de ter paixão por alguma arte, saber ver para além das pare-
des e colocar asas nas costas para sobrevoar o mundo… É claro que 
isto só pode ser feito com muita técnica – que se aprende depois – 
mas a imaginação já tem que lá estar, dentro da alma e do coração. 
Talvez seja também importante ser competitivo, perspicaz, ter paixão 
pelo saber e gostar de fazer coisas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O aluno passa a tomar as suas decisões e desenvolve uma capaci-
dade crítica e conceptual que antes não possuía. O indivíduo e o 
seu caráter e especi� cidade passam a ser fundamentais e tornam-se 
a base para interpretar os conceitos e adquirir os conhecimentos 
técnicos e artísticos necessários para praticar de forma notável uma 
pro� ssão. Todos temos valores natos, basta-nos identi� cá-los, desen-
volvê-los e juntá-los aos dos outros – o valor do todo resulta da qualidade 
das suas partes e cada um de nós é, na sua diferença, a peça funda-
mental do universo.
Os jovens de hoje têm sobretudo que ter con� ança neles próprios e 
vontade de aprender. É necessário estar atento ao que está a acon-
tecer no mundo, ler muito, ver os clássicos do cinema e os mais con-
temporâneos, visitar as exposições que decorram na sua e noutras 
cidades e desenvolver uma atitude crítica que lhes permita tomar 
decisões rápidas e adequadas.
Também é importante que se entenda que o erro faz parte da apren-
dizagem. Estamos convencidos que o erro é, muitas vezes, o fator 
que provoca os grandes avanços da ciência e da arte.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Escolher bons orientadores, bons professores e boas escolas. Os es-
tudantes têm que ganhar consciência que o futuro é deles. São eles 
que o vão determinar e modelar e por isso devem ser visionários, 
apaixonados pela vida e sobretudo temerários e arrojados. Têm de 
fazer aquilo em que realmente acreditam, mas para isso têm de conhecer a 
história, aquilo que já foi realizado e estudado, e aprender as metodologias 
e as ferramentas que lhes permitam responder em qualquer circunstância 
aos problemas colocados pela sociedade. Só assim poderão enfrentar 
com sucesso mercado de trabalho e a vida.

38 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Ciências
“A faculdade mudou a pessoa que sou”

estudante

Idade:
19
Naturalidade:
Beja
Universidade/ Faculdade:
Universidade de Évora
Curso e Ano:
Engenharia Mecatrónica 2º ano

Marcela Isabel Pelica 
Páscoa

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ainda está no 2º ano do curso de Engenharia Mecatrónica, mas já faz um balanço mais que 
positivo da sua experiência. Do alto dos seus 19 anos, Marcela Páscoa encontrou na 
Universidade de Évora um lugar de aprendizagem, convívio e crescimento, que não trocaria 
por nenhum outro.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
É sempre muito diferente quando a nossa rotina muda quase 180 
graus, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, o mais 
estranho foi não ter o meu tempo e senti falta da proteção dos meus 
pais. Os primeiros dias foram uma correria: descobrir as salas de aula, 
conhecer a cidade, uma nova casa, conhecer os colegas e os � nalistas 
que nos praxaram, � xar a matéria, perceber as atitudes e os conselhos 
dos professores. Olhando para trás, contudo, a minha adaptação foi 
muito boa e não houve quase nenhum problema.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência? 
Cada curso necessita de diferentes tipos de materiais, e os trabalhos 
realizados são muito variados. No meu curso, tudo o que comprámos até 
agora foram  dispositivos, livros, materiais ou peças para pequenas 
experiências ou curiosidades que preenchem o nosso conhecimento. 
Tudo isto requer um trabalho autónomo em casa, muita dedicação e 
pesquisa para que se entendam realmente todos os conceitos, práticas, 
discussões e análises feitas durante as aulas.
Por vezes, é triste ver aqueles grandes cérebros � carem para trás 
devido a di� culdades � nanceiras, porque há muitas pessoas que têm 
possibilidades de estar na universidade e não a aproveitam. No meu 
caso, não tive problemas em encontrar o meu lugar no Ensino Supe-
rior, porque sempre tive uns pais dedicados e responsáveis, a quem 
tenho muito a agradecer e retribuir. Tenho-lhes grande respeito, sei 
que trabalham e se esforçam muito para me manter na universidade, 
e neste momento só há uma forma de agradecimento – a minha 
dedicação e empenho ao curso.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Sempre me interessei muito por robots e o seu funcionamento ao 
nível eletrónico, para além de sempre ter adorado a Matemática. 
Também gostava de brincar com fórmulas, e na altura estava a 
começar a ter interesse por Mecânica. A Mecatrónica abrangia tudo 
isso e muito mais, por isso decidi arriscar e hoje não me arrependo 
nada mesmo!

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Vou continuar a esforçar-me para acabar o curso e aprender o mais 
possível. Fazer estágios em diversas empresas a nível nacional e 
internacional, trabalhar uns tempos em projetos pessoais, seguir mestra-
do ou algo mais, e talvez sair do país para procurar um emprego � xo 
e promissor. Estas são apenas algumas das ideias sobre as quais já 
re� eti.
Sou uma pessoa que gosta de saber de tudo um pouco, e acho que 
todos nos devíamos saber desenrascar em praticamente quase tudo. 
Mesmo com o desenvolvimento mundial ao nível das novas tecno-
logias, que facilitam cada vez mais o nosso dia a dia, não devemos 
desinteressar-nos e deixar de pensar naquilo que nos rodeia.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para mim foi uma grande oportunidade e uma grande aventura entrar 
no curso de Engenharia Mecatrónica na Universidade de Évora. Estou 
a gostar bastante do curso, e é um espírito completamente diferente 
do Secundário. A universidade muda a maioria das pessoas na forma 
de pensar, na responsabilidade e na forma como lidamos com os 
outros. É aqui que os grandes amigos se mantêm para a vida. Gravei 
na minha memória uma frase que vi num cartaz: “A Universidade é 
uma perturbação mental que te leva ao estado sóbrio e consciente 
da verdadeira realidade” – acho que, apesar de te dar muito trabalho, 
e por vezes chegares ao limite do stress, no � m consegues perceber 
que tudo valeu a pena e que tudo o que aprendeste te vai realmente 
fazer falta no futuro, por isso melhor que sonhar é poder concretizar.

Podes 

chegar ao 

limite do stress, 

mas no fim 

percebes que valeu 

a pena. Melhor que 

sonhar é poder 

concretizar.
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Desporto e 
artes do
espetáculo
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Desporto e 
artes do espetáculo

Oportunidade a toda a prova

profissional

O principal 

conselho que 

gostaria de dar a 

quem possa 

estar indeciso

é que 

aposte tudo no 

Desporto!

Atividade:
Gestor de Projetos na Desmor, 
EM, SA. 

Professor Assistente Convidado na 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Hugo Dinis

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se te sentes bem na pele de avaliado e gostas de ser posto à prova, a área do Desporto 
reserva-te bons desa� os. E para estares preparado, precisas de uma formação sólida e de 
viver as tuas experiências ao máximo. Estes e outros conselhos, pelas palavras do Professor 
e Gestor Hugo Dinis.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente a minha atividade principal é a de Gestor de Projetos na 
Desmor, EM, SA. Para além disso, sou também Professor Assistente 
Convidado na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde leciono 
unidades curriculares ligadas à Gestão de Projetos em Desporto.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto da constante mudança, dos diferentes desa� os que esta 
pro� ssão nos proporciona, colocando-nos constantemente à prova 
e em situação de avaliação. E obviamente, a possibilidade de tra-
balhar naquilo que mais gosto – ou seja o desporto – e poder participar 
numa ín� ma parte do sucesso que é obtido por todos aqueles que 
nos procuram para a sua preparação, é muito bom.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito do pro� ssional que sou hoje devo-o ao curso superior que 
tirei, e em especial às pessoas com quem tive a oportunidade de pri-
var. Desde os professores aos colegas de curso, com todos eles tive 
oportunidade de aprender, não só pelos conteúdos transmitidos, 
mas também pela hipótese de debater diversos pontos de vista e diferentes 
opiniões. Debates e discussões estas que são fundamentais para a 
evolução do nosso conhecimento e que contribuem em muito para 
a nossa futura intervenção a nível pro� ssional. Dotando-nos de conheci-
mentos e capacidade de adaptação e posicionamento perante diferentes 
e desa� antes cenários, algo que é muito comum neste nosso mundo 
do desporto.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O principal conselho que gostaria de dar a quem possa estar indeciso, 
é que aposte tudo no Desporto! Para trabalhar nesta área, tem de o 
fazer com paixão, porque é ela que vai ajudar a ultrapassar todos os 
desa� os e di� culdades que vão surgir a todo o momento, e que mui-
tas vezes nos vão levar a colocar em questão as nossas capacidades. 
Mas com a paixão que caracteriza todos aqueles que o escolheram o 
Desporto como a sua atividade pro� ssional, os desa� os e as di� cul-
dades tornam-se mais fáceis de ultrapassar. Aconselho-os também a 
apostar numa formação de base bastante sólida e a aproveitarem todas 
as oportunidades de viver experiências diferentes, seja em eventos, 
em clubes, em autarquias ou em associações. Estas experiências vão 
ser fundamentais no seu futuro pro� ssional, e vão proporcionar uma 
“bagagem” quer ao nível de competências, quer ao nível da rede de 
contactos, que de outra forma terão di� culdades em conseguir.



• Ampla escolha de excitantes carreiras internacionais em Hotéis, Restaurantes, Viagens e Turismo,
Health Clubs & Spas, Resorts de Golf, Consultoria, etc;
• Comunidade estudantil internacional com mais de 50 Nacionalidades;
• Opções de Transferência para os Campus de Espanha, Suiça e China;
• Média de 3 oportunidades de Estágio por estudante;
• Top 10 das maiores e mais importantes empresas Mundiais vêm recrutar à Les Roches Marbella;
• 85% dos nossos estudantes são contratados ao concluir do curso.

• Barchelor Program in Business Administration (BBA) - Hospitality  (3,5 anos)
• Post-Graduate Diploma in Hospitality Management  (1 ano)

• Events Management  (3,5 anos)
• Resort Management  (3,5 anos)
• Entrepreneurship & SME Management  (3,5 anos)
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Quais as principais competências que 
os jovens precisam de ter para que a 
sua passagem pelo ensino internacional 
seja um sucesso?
Podemos agrupar as competências em três 
grandes grupos: as chamadas soft skills, as 
general hard skills e as speci� c hard skills. 
Os jovens que estudam ou estagiam em 
mobilidade internacional adquirem, desen-
volvem e melhoram as suas competências 
em todos estes grupos.

As competências relacionadas com a capaci-
dade individual e que não são especí� cas 
de um emprego ou de uma pro� ssão (soft 
skills) são amplamente desenvolvidas, no-
meadamente o autocontrolo e a resistência 
ao stress, a autocon� ança, a � exibilidade, a 
criatividade, o relacionamento interpessoal, 
a cooperação, a capacidade de resolução 
de problemas, a autonomia, a iniciativa, 
etc. Todas estas competências, por serem 
genéricas, são facilmente transferíveis de 
tarefa para tarefa, de emprego para emprego, 
contribuindo fortemente para a empregabi-
lidade e para o desenvolvimento pessoal e 
pro� ssional dos jovens.

As competências especí� cas que podem 
ser aplicadas de forma e� caz em quase todos os 
empregos, na maioria de empresas e até na 
vida pessoal (general hard skills) são também 
potenciadoras da empregabilidade, na medi-
da em que fomentam a comunicação em 
línguas estrangeiras, os conhecimentos da 
legislação laboral de outros países, as com-
petências em tecnologias de informação 
e comunicação, as e-competências, etc. 
Este know-how abre as portas para setores 
mais especí� cos do que as competências 
individuais, e promove o desenvolvimento 
pro� ssional e pessoal em áreas onde com-
petências de alto nível são necessárias.

Todo este leque de competências bene� cia 
e potencia-se com a mobilidade internacional. 
Ter competências adquiridas em ambiente 
internacional signi� ca que o jovem é ca-
paz de mobilizar os seus talentos para faz-
er face a situações diferentes, para realizar 
tarefas distintas, para atuar em localizações 
geográ� cas distantes e noutras culturas.

Há alguns dados estatísticos curiosos/importantes 
relacionados com os estudos no estrangeiro que 
queiram partilhar com a comunidade estudantil?

A PROALV (atual ERASMUS+ Educação e Formação) apresentou 
em 2013 duas publicações, “Mobilidade, Projetos e Cooperação 
– os bons exemplos do PALV (Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida)” e “Pessoas com necessidades educativas 
especiais: projetos e mobilidades no PALV”. A primeira evidencia 
que a mobilidade é um fator diferenciador na educação e na 
formação das pessoas, já que gera um impacto na sua vida pessoal 
e pro� ssional. E esse impacto é uma experiência concreta do 
mundo global, onde a cooperação é necessária, o respeito pelas 
diferenças é uma exigência e assumir a diversidade é um fator 
de competitividade. Ao selecionar alguns bons exemplos do 
PALV, esta publicação pretende evidenciar os casos concretos 
onde a mobilidade e os projetos � zeram a diferença e onde a 
cooperação criou oportunidades.

A segunda publicação identi� ca que, entre 2007 e 2013, foram 
concretizadas cerca de 150 iniciativas, visando pessoas com ne-
cessidades educativas especiais, em mobilidades e a projetos 
internacionais. Estes exemplos mostram que é possível otimizar 
os recursos e os instrumentos � nanceiros da União Europeia em 
prol da acessibilidade, da não discriminação e da participação 
inclusiva de pessoas com necessidades educativas especiais na 
aprendizagem ao longo da vida.Os jovens que 

estudam ou 
estagiam em 

mobilidade internacional 

adquirem, desenvolvem 

e melhoram as suas 

competências.

As competências adquiridas:

LARANJEIRAS em LISBOA 
Uma residência de 

estudantes diferente… 

As Laranjeiras são uma residência de estudantes com 
um modelo diferente de alojamento. Aqui oferece-se a 
oportunidade a quem vem estudar para Lisboa de 
financiar os custos de estadia com a colaboração que 
prestam no mesmo alojamento. Vem ver com os teus 
olhos! 

 Localização: na zona de Sete Rios  
(junto à Universidade Católica) 

Capacidade: 12 lugares 
 

LARANJEIRAS A.C.P. 
www.laranjeiras.org 

 
Rua Carlos de Oliveira, 12 160-029 Lisboa 

Tel. 21 722 10 40 
laranjeirasacp@sapo.pt   

DA ESCALA 
DA MÃO 
À ESCALA 
DA CIDADE
FACULDADE DE ARQUITETURA
+URBANISMO E DESIGN
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

LICENCIATURAS • 3 ANOS
LICENCIATURA EM ESTUDOS ARQUITETÓNICOS

LICENCIATURA EM DESIGN

LICENCIATURA EM DESIGN DE MODA

MESTRADOS INTEGRADOS • 3 + 2 ANOS
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA:

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA

ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE INTERIORES

MESTRADOS NÃO-INTEGRADOS • 2 ANOS
MESTRADO EM DESIGN DE PRODUTO

MESTRADO EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

MESTRADO EM DESIGN DE MODA

DOUTORAMENTOS • 3 ANOS
DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

DOUTORAMENTO EM URBANISMO

DOUTORAMENTO EM DESIGN

CURSOS DE ESTUDOS AVANÇADOS • 1 ANO 
ARQUITETURA POPULAR

COMPUTAÇÃO APLICADA À ARQUITETURA,  
URBANISMO E DESIGN

CULTURA URBANA PORTUGUESA

PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA

MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FA.ULISBOA.PT

INSCRIÇÕES A DECORRER 
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artes
Ver para lá das paredes e 
desenhar a vida

docente

O arquiteto é um 

visionário, 

alguém que quer

 participar na construção 

de um mundo melhor. 

São pessoas sensíveis, 

determinadas, com caráter 

forte e vincado, que têm 

opinião e a querem 

por em prática e 

materializar. 

Atividade:
Arquiteta

Docente e Diretora do 
Mestrado Integrado em Arquitetura 
na Escola Superior Artística do Porto

Fátima Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para muitos, Arquitetura é sinónimo de desenhar casas e edifícios. Mas a docente Fátima 
Fernandes, diretora do Mestrado Integrado em Arquitetura da Escola Superior Artística 
do Porto, sabe que esta é uma pro� ssão que implica mais do que fazer planos a régua 
e esquadro. Ser arquiteto é plani� car a vida e os espaços do Homem, e isso, garante, só 
pode ser feito por quem tem muita vontade de criar um mundo melhor e sobretudo uma 
imaginação sem limites.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
São os arquitetos que desenham e constroem as casas onde o 
homem vive, os museus, escolas, hospitais, postos médicos e clínicas, 
cinemas e teatros, centros comerciais, quartéis de bombeiros, edifícios dos 
correios, câmaras municipais, tribunais, bibliotecas. Que recuperam 
as partes das cidades degradadas e envelhecidas, que desenham e 
constroem ruas e praças, jardins e parques, caminhos de ferro, linhas 
de metro e estações, aeroportos, estações marítimas, marinas, edifícios 
de comando e centrais das barragens hidroelétricas e centrais térmi-
cas, pontes e viadutos. Que desenham e constroem as cidades novas 
(e ampliam as cidades existentes, quando a população cresce), mo-
biliário urbano, parques infantis e jogos para brincar, carros, aviões, 
comboios, barcos. Desenham e produzem livros, exposições, cartazes 
e posters, roupa, sapatos, malas e carteiras, relógios, telefones. Di-
rigem e � scalizam todo o tipo de obras de edifícios, planeamento, 
urbanismo e infraestruturas. En� m, podem desenhar e construir as 
cidades, os edifícios e todos os objetos que o homem usa no seu 
quotidiano e que lhe oferecem, conforto, segurança e beleza.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O arquiteto é um visionário, alguém que quer participar na construção 
de um mundo melhor. São pessoas sensíveis, determinadas, com 
caráter forte e vincado, que têm opinião e a querem por em prática e 
materializar. Diria que os fatores mais importantes são a imaginação, 
a determinação e o gosto pelo desenho – não têm que saber 
desenhar bem, isso aprende-se depois com os professores de desenho… 
Mas têm de ter paixão por alguma arte, saber ver para além das pare-
des e colocar asas nas costas para sobrevoar o mundo… É claro que 
isto só pode ser feito com muita técnica – que se aprende depois – 
mas a imaginação já tem que lá estar, dentro da alma e do coração. 
Talvez seja também importante ser competitivo, perspicaz, ter paixão 
pelo saber e gostar de fazer coisas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O aluno passa a tomar as suas decisões e desenvolve uma capaci-
dade crítica e conceptual que antes não possuía. O indivíduo e o 
seu caráter e especi� cidade passam a ser fundamentais e tornam-se 
a base para interpretar os conceitos e adquirir os conhecimentos 
técnicos e artísticos necessários para praticar de forma notável uma 
pro� ssão. Todos temos valores natos, basta-nos identi� cá-los, desen-
volvê-los e juntá-los aos dos outros – o valor do todo resulta da qualidade 
das suas partes e cada um de nós é, na sua diferença, a peça funda-
mental do universo.
Os jovens de hoje têm sobretudo que ter con� ança neles próprios e 
vontade de aprender. É necessário estar atento ao que está a acon-
tecer no mundo, ler muito, ver os clássicos do cinema e os mais con-
temporâneos, visitar as exposições que decorram na sua e noutras 
cidades e desenvolver uma atitude crítica que lhes permita tomar 
decisões rápidas e adequadas.
Também é importante que se entenda que o erro faz parte da apren-
dizagem. Estamos convencidos que o erro é, muitas vezes, o fator 
que provoca os grandes avanços da ciência e da arte.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Escolher bons orientadores, bons professores e boas escolas. Os es-
tudantes têm que ganhar consciência que o futuro é deles. São eles 
que o vão determinar e modelar e por isso devem ser visionários, 
apaixonados pela vida e sobretudo temerários e arrojados. Têm de 
fazer aquilo em que realmente acreditam, mas para isso têm de conhecer a 
história, aquilo que já foi realizado e estudado, e aprender as metodologias 
e as ferramentas que lhes permitam responder em qualquer circunstância 
aos problemas colocados pela sociedade. Só assim poderão enfrentar 
com sucesso mercado de trabalho e a vida.
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Desporto e 
artes do
espetáculo
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Desporto e 
artes do espetáculo

Oportunidade a toda a prova

profissional

O principal 

conselho que 

gostaria de dar a 

quem possa 

estar indeciso

é que 

aposte tudo no 

Desporto!

Atividade:
Gestor de Projetos na Desmor, 
EM, SA. 

Professor Assistente Convidado na 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Hugo Dinis

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se te sentes bem na pele de avaliado e gostas de ser posto à prova, a área do Desporto 
reserva-te bons desa� os. E para estares preparado, precisas de uma formação sólida e de 
viver as tuas experiências ao máximo. Estes e outros conselhos, pelas palavras do Professor 
e Gestor Hugo Dinis.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente a minha atividade principal é a de Gestor de Projetos na 
Desmor, EM, SA. Para além disso, sou também Professor Assistente 
Convidado na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde leciono 
unidades curriculares ligadas à Gestão de Projetos em Desporto.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto da constante mudança, dos diferentes desa� os que esta 
pro� ssão nos proporciona, colocando-nos constantemente à prova 
e em situação de avaliação. E obviamente, a possibilidade de tra-
balhar naquilo que mais gosto – ou seja o desporto – e poder participar 
numa ín� ma parte do sucesso que é obtido por todos aqueles que 
nos procuram para a sua preparação, é muito bom.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito do pro� ssional que sou hoje devo-o ao curso superior que 
tirei, e em especial às pessoas com quem tive a oportunidade de pri-
var. Desde os professores aos colegas de curso, com todos eles tive 
oportunidade de aprender, não só pelos conteúdos transmitidos, 
mas também pela hipótese de debater diversos pontos de vista e diferentes 
opiniões. Debates e discussões estas que são fundamentais para a 
evolução do nosso conhecimento e que contribuem em muito para 
a nossa futura intervenção a nível pro� ssional. Dotando-nos de conheci-
mentos e capacidade de adaptação e posicionamento perante diferentes 
e desa� antes cenários, algo que é muito comum neste nosso mundo 
do desporto.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O principal conselho que gostaria de dar a quem possa estar indeciso, 
é que aposte tudo no Desporto! Para trabalhar nesta área, tem de o 
fazer com paixão, porque é ela que vai ajudar a ultrapassar todos os 
desa� os e di� culdades que vão surgir a todo o momento, e que mui-
tas vezes nos vão levar a colocar em questão as nossas capacidades. 
Mas com a paixão que caracteriza todos aqueles que o escolheram o 
Desporto como a sua atividade pro� ssional, os desa� os e as di� cul-
dades tornam-se mais fáceis de ultrapassar. Aconselho-os também a 
apostar numa formação de base bastante sólida e a aproveitarem todas 
as oportunidades de viver experiências diferentes, seja em eventos, 
em clubes, em autarquias ou em associações. Estas experiências vão 
ser fundamentais no seu futuro pro� ssional, e vão proporcionar uma 
“bagagem” quer ao nível de competências, quer ao nível da rede de 
contactos, que de outra forma terão di� culdades em conseguir.
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ambiente
Que bem que se está no campo

profissional

Um curso superior 

em si mesmo não é 

garante de emprego. 

Mas é o garante da 

obtenção de ferramentas 

de trabalho e 

conhecimentos para que 

se consiga encontrar 

emprego ou 

até criá-lo.

Formação:
Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente pela Universidade do Algarve
Atividade:
Diretor Executivo e Sócio Gerente da 
Proactivetur, Lda. (Empresa especializada 
em Ecoturismo e com ação no Algarve e no 
Baixo Alentejo)

João Ministro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Amor e dedicação são os dois ingredientes mais importantes para quem quer trabalhar 
na área do Ambiente. Mas a Natureza também se estuda e aprende, e João Ministro (a 
cabecinha por detrás da Proactivetur, empresa de Ecoturismo e Desenvolvimento local do 
Algarve e Baixo Alentejo) garante que foi o curso de Engenharia do Ambiente a dar-lhe as 
ferramentas para talhar o seu futuro pro� ssional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Sou Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Empresa Proactivetur, es-
pecializada em Ecoturismo e Desenvolvimento local. Dentro destas 
áreas, trabalho no desenvolvimento de programas de turismo de 
natureza, incluindo caminhadas, observação de aves e experiências 
culturais, bem como em projetos como o Projecto Querença – que 
está muito relacionado com o empreendedorismo jovem em espaços 
rurais – ou o artesanato e a inovação. Neste último caso, estamos 
a gerir o Projecto TASA, que inclui a dinamização de uma rede de 
artesãos e designers, com o objetivo de potenciar o artesanato algar-
vio com inovação. Relacionado com esta temática, estamos ainda 
a desenvolver projetos relacionados com Turismo Criativo que em 
breve serão executados em Loulé, onde estamos sediados.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Aprecio sobretudo a ligação ao interior da região, ao campo e à natureza, 
bem como com as comunidades locais. O termo Ecoturismo signi� ca 
que deve haver uma relação profícua entre todas as partes 
envolvidas no processo e isso é algo que valorizo muito. Nas nossas 
atividades procuramos sempre ligar a comunidade local com as 
experiências turísticas e/ou comerciais, e é muito grati� cante quando 
todas as partes vêm o seu trabalho reconhecido e valorizado, seja ele 
a agricultura, o artesanato, a gastronomia, etc.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
O curso permitiu, sobretudo, ganhar um conjunto de ferramentas 
para desenvolver projetos e ideias. Essas ferramentas incluem formas 
organizacionais de trabalho, novas metodologias de pensamento, 
organização de ideias, entre outras. E são essas ferramentas que 
procuro utilizar no dia a dia, nos projetos que desenvolvemos e em 
novos que pretendamos desenvolver. E claro, um largo conjunto de 
contactos, de professores, investigadores e colegas a quem podemos 
recorrer em parcerias.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Um curso superior em si mesmo não é garante de emprego. Mas é o 
garante da obtenção de ferramentas de trabalho e conhecimentos 
para que se consiga encontrar emprego ou até criar o próprio em-
prego. Tal já depende da capacidade de iniciativa da pessoa. Porém, 
independentemente dessa capacidade, a universidade fornece va-
lores intelectuais – e não só – para que esse trabalho seja mais fácil 
de concretizar. Por isso, é sempre uma mais valia seguir o caminho 
da formação superior e procurar nesse percurso praticar os conhe-
cimentos adquiridos de forma a solidi� cá-los e, sobretudo, de os 
aproximar da realidade.
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artes
Uma paixão em crescendo

estudante

Idade:
35
Naturalidade:
Nasceu na Alemanha,
vive atualmente na Lousã
Universidade/ Faculdade:
Escola Superior de Educação de Coimbra
Curso:
Educação Musical do Ensino Básico

João Carlos 
Ramalheiro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se há coisa que já conseguimos perceber é que, sem amor pelo que fazemos, o trabalho 
nunca sai a 100%. Isto é ainda mais verdade no que toca às artes e à educação – precisamente 
as duas áreas que João Carlos Ramalheiro decidiu abraçar com todo o coração quando 
entrou no curso de Educação Musical do Ensino Básico na Escola Superior de Educação 
de Coimbra.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?  
No meu caso em particular existiram imensas diferenças, pois tinha 
acabado de terminar o Ensino Secundário na Alemanha, e entrar 
num curso superior cá em Portugal implicava ultrapassar di� cul-
dades, nomeadamente a nível linguístico. Foi necessário encontrar 
um equilíbrio entre a vontade de aprender “a dobrar”, determinação, 
prioridades e fé. Foi difícil conciliar isto com as noites académicas e 
com a minha vida pessoal, mas foi uma lição de vida, sem que com 
isso deixasse um ano letivo para trás ou deixasse de fazer grandes 
amizades.  
    

Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência? 
Tirar um curso superior signi� ca estar consciente daquilo que se está 
a fazer. Para mim, ser bem-sucedido na vida não signi� ca ter um curso 
superior, mas sim encontrarmos as nossas qualidades e saber uni-las 
diariamente a algo que adoramos fazer! De que nos vale trazer um 
ordenado especí� co para casa, se não sentimos aquele desa� o ou 
aquele “bichinho” ao ir trabalhar? Antes de escolhermos um curso 
superior, temos de analisar quais são as saídas, os benefícios que nos 
poderão trazer, se nos permitem alcançar os nossos sonhos, se permitem 
dar seguimento à nossa intuição e se o investimento � nanceiro justi-
� ca o nosso sacrifício pessoal e o dos nossos pais.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Após um 12º ano ligado à Economia e à Gestão, optei por seguir a 
minha paixão e a minha intuição, que no meu caso especí� co são as 
Artes e a Educação. A música foi sempre a minha forma de expressão 
mais pura e humana, era algo com que me identi� cava e não tive 
muitas dúvidas nesta opção. O gosto por ensinar surgiu com a minha 
experiência enriquecedora nos primeiros contactos com crianças em 
contexto escolar. Enquanto ainda estudava na Escola Superior de Educação 
de Coimbra tive a oportunidade de ensinar na Academia de Música 
da Lousã, instituição na qual sou hoje Diretor Pedagógico e docen-
te de Prática Vocal, e conciliá-lo com os estágios semanais. Olhando 
para trás, penso que foi este trabalho/esforço que me levou a criar os 
alicerces para os sucessos que atingi até hoje.

Dei asas ao meu espírito empreendedor e desenvolvi um conceito 
inovador de software para a educação musical, que conquistou 
reconhecimento mundial nos canais da Microsoft Educação. Fui considerado 
Microsoft Expert Educator e fundei a empresa Insignio Labs, que 
tem como objetivo desenvolver software que poderá revolucionar 
o ensino da música. Tive a oportunidade, até hoje, de partilhar esta 
experiência em conferências como o TEDx Youth Leiria, “Conferência 
de Professores Inovadores” da Microsoft Educação Portugal, no Partners 
in Learning da Microsoft e outros. O meu curso superior foi, sem 
dúvida, uma peça base neste desenrolar de acontecimentos, e não 
faria nada diferente! Criou as bases que me permitiram seguir o meu 
percurso. Ainda não posso dizer que conquistei todos os meus obje-
tivos, mas estou num excelente caminho.
 

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Analisar bem se a Música e as Artes em geral são aquilo que os re-
alizará, analisar as saídas, sem que este seja um fator determinante 
na sua escolha, agir com determinação e com objetivos claros, pon-
derar se Portugal oferece as condições que pretendemos e, se não, 
analisar ofertas no estrangeiro (mesmo que sejam temporárias). No 
fundo, seguires a tua intuição sem perder o chão, a realidade e os 
teus objetivos.

Dei asas ao 

meu espírito 

empreendedor e 

desenvolvi  um 

conceito inovador de 

software para a 

educação musical, que 

teve reconhecimento 

mundial nos canais da 

Microsoft

 Educação.
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Estudar muito e na desportiva

docente

Quando 

escolhemos um 

trabalho, devemos 

ter em consideração 

que estamos a 

assumir um compromisso 

para a vida, 

logo devemos

 procurar algo que 

nos satisfaça 

plenamente.

Atividade:
Docente de Futebol e Teoria e 
Metodologia do Treino no Instituto 
Superior de Ciências Educativas

Coordenador do Mestrado em Treino 
Desportivo: Especialização em Futebol 
ou Futsal

Valter Pinheiro

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

A área do Desporto é, como te diz o docente de Futebol e Treino Valter Pinheiro, um mar 
de oportunidades na perspetiva do teu futuro emprego. Mas tal como um atleta de alta 
competição, é o teu rendimento que fará a diferença entre seres mais um, e tornares-te 
numa verdadeira estrela do mercado de trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O ramo do Desporto e das Atividades Físicas apresenta um leque vas-
to e variado de ofertas de emprego. Esta é, de facto, uma das áreas 
com maior taxa de empregabilidade ao nível dos cursos de Ensino 
Superior, e as estatísticas assim o comprovam. Em termos de saídas 
pro� ssionais de um futuro licenciado em Educação Física e Desporto 
podemos encontrar:

Treinador Desportivo com jovens atletas ou no Alto Rendimento, nas 
mais diversas modalidades;
Instrutor de Sala de Exercício de um Ginásio;
Instrutor de aulas de Grupo em Ginásio e Health Club;
Diretor de um Clube Desportivo;
Técnico do pelouro desportivo de autarquias;
Gestor de Eventos Desportivos;
Animador Desportivo em ATL e Colónias de Férias

No entanto, creio que numa época de enorme crise, é importante 
dotar os alunos de uma enorme capacidade de empreendedorismo 
e criatividade, que lhes permita criar o seu posto de trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
No meu entender, quem quiser trabalhar nesta área deverá em pri-
meiro lugar manifestar uma enorme paixão pelo desporto. Quando 
escolhemos um trabalho, devemos ter em consideração que esta-
mos a assumir um compromisso para a vida, logo devemos procurar 
algo que nos satisfaça plenamente.
Quem procura a área do Desporto deve ainda manifestar um enorme 
desejo em trabalhar em equipa, e de promover o bem estar na vida 
dos outros.

Creio que importa realçar outro aspeto de grande importância. Os 
alunos que ainda têm algumas disciplinas do 12º ano por fazer po-
dem aproveitar o regime das Unidades Curriculares Isoladas. Este re-
gime, validado pelo Processo de Bolonha, refere que qualquer pessoa 
pode frequentar disciplinas isoladas, em cursos do ensino superior, 
em simultâneo com a frequência do 12º ano. Deste modo, os alunos 
não perdem tempo, ao � carem restringidos à conclusão do 12º ano, 
e podem aproveitar para iniciarem o seu percurso académico.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O Ensino Superior é uma realidade mais exigente, que reclama dos 
jovens uma atitude mais empenhada e dedicada. Estamos a falar 
de um nível de ensino onde aumenta o grau de complexidade das 
matérias, logo exige-se um maior esforço e entrega dos alunos.
No entanto, também é verdade que no Ensino Superior o aluno sabe 
que estudará as matérias relacionadas com a sua futura pro� ssão, 
ou seja, reconhece que aquilo que está a estudar terá uma aplicab-
ilidade prática no futuro. Esta situação não se sucede, muitas vezes, 
no Ensino Secundário, onde os alunos têm di� culdade em perceber 
o porquê de terem de aprender determinadas matérias. É por isso 
que acredito que a entrada na universidade se assume como uma 
caminhada mais motivadora para os jovens estudantes.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Diariamente, os meios de comunicação social veiculam informações, 
dando-nos conta do nível de desemprego em Portugal, sobretudo 
junto dos jovens. Acredito que o futuro não passa pela imigração, 
mas pelo investimento claro e sólido na formação. Se é verdade 
que o desemprego jovem é bastante signi� cativo, também é bem 
verdade que a taxa de desemprego é manifestamente menor para 
quem possui uma licenciatura. São dados do Instituto Nacional de 
Estatística, que nos indicam claramente que a formação superior é o 
caminho correto para uma empregabilidade futura.
Por isso, aconselho todos os jovens a realizarem um curso superior, 
numa área que gostem, porque estou convicto de que seremos mais 
competentes se trabalharmos naquilo que gostamos e, quem é com-
petente, tem sempre maior probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Desporto e 
artes do espetáculo
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ambiente
Que bem que se está no campo

profissional

Um curso superior 

em si mesmo não é 

garante de emprego. 

Mas é o garante da 

obtenção de ferramentas 

de trabalho e 

conhecimentos para que 

se consiga encontrar 

emprego ou 

até criá-lo.

Formação:
Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente pela Universidade do Algarve
Atividade:
Diretor Executivo e Sócio Gerente da 
Proactivetur, Lda. (Empresa especializada 
em Ecoturismo e com ação no Algarve e no 
Baixo Alentejo)

João Ministro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Amor e dedicação são os dois ingredientes mais importantes para quem quer trabalhar 
na área do Ambiente. Mas a Natureza também se estuda e aprende, e João Ministro (a 
cabecinha por detrás da Proactivetur, empresa de Ecoturismo e Desenvolvimento local do 
Algarve e Baixo Alentejo) garante que foi o curso de Engenharia do Ambiente a dar-lhe as 
ferramentas para talhar o seu futuro pro� ssional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Sou Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Empresa Proactivetur, es-
pecializada em Ecoturismo e Desenvolvimento local. Dentro destas 
áreas, trabalho no desenvolvimento de programas de turismo de 
natureza, incluindo caminhadas, observação de aves e experiências 
culturais, bem como em projetos como o Projecto Querença – que 
está muito relacionado com o empreendedorismo jovem em espaços 
rurais – ou o artesanato e a inovação. Neste último caso, estamos 
a gerir o Projecto TASA, que inclui a dinamização de uma rede de 
artesãos e designers, com o objetivo de potenciar o artesanato algar-
vio com inovação. Relacionado com esta temática, estamos ainda 
a desenvolver projetos relacionados com Turismo Criativo que em 
breve serão executados em Loulé, onde estamos sediados.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Aprecio sobretudo a ligação ao interior da região, ao campo e à natureza, 
bem como com as comunidades locais. O termo Ecoturismo signi� ca 
que deve haver uma relação profícua entre todas as partes 
envolvidas no processo e isso é algo que valorizo muito. Nas nossas 
atividades procuramos sempre ligar a comunidade local com as 
experiências turísticas e/ou comerciais, e é muito grati� cante quando 
todas as partes vêm o seu trabalho reconhecido e valorizado, seja ele 
a agricultura, o artesanato, a gastronomia, etc.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
O curso permitiu, sobretudo, ganhar um conjunto de ferramentas 
para desenvolver projetos e ideias. Essas ferramentas incluem formas 
organizacionais de trabalho, novas metodologias de pensamento, 
organização de ideias, entre outras. E são essas ferramentas que 
procuro utilizar no dia a dia, nos projetos que desenvolvemos e em 
novos que pretendamos desenvolver. E claro, um largo conjunto de 
contactos, de professores, investigadores e colegas a quem podemos 
recorrer em parcerias.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Um curso superior em si mesmo não é garante de emprego. Mas é o 
garante da obtenção de ferramentas de trabalho e conhecimentos 
para que se consiga encontrar emprego ou até criar o próprio em-
prego. Tal já depende da capacidade de iniciativa da pessoa. Porém, 
independentemente dessa capacidade, a universidade fornece va-
lores intelectuais – e não só – para que esse trabalho seja mais fácil 
de concretizar. Por isso, é sempre uma mais valia seguir o caminho 
da formação superior e procurar nesse percurso praticar os conhe-
cimentos adquiridos de forma a solidi� cá-los e, sobretudo, de os 
aproximar da realidade.

Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar
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artes
Uma paixão em crescendo

estudante

Idade:
35
Naturalidade:
Nasceu na Alemanha,
vive atualmente na Lousã
Universidade/ Faculdade:
Escola Superior de Educação de Coimbra
Curso:
Educação Musical do Ensino Básico

João Carlos 
Ramalheiro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se há coisa que já conseguimos perceber é que, sem amor pelo que fazemos, o trabalho 
nunca sai a 100%. Isto é ainda mais verdade no que toca às artes e à educação – precisamente 
as duas áreas que João Carlos Ramalheiro decidiu abraçar com todo o coração quando 
entrou no curso de Educação Musical do Ensino Básico na Escola Superior de Educação 
de Coimbra.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?  
No meu caso em particular existiram imensas diferenças, pois tinha 
acabado de terminar o Ensino Secundário na Alemanha, e entrar 
num curso superior cá em Portugal implicava ultrapassar di� cul-
dades, nomeadamente a nível linguístico. Foi necessário encontrar 
um equilíbrio entre a vontade de aprender “a dobrar”, determinação, 
prioridades e fé. Foi difícil conciliar isto com as noites académicas e 
com a minha vida pessoal, mas foi uma lição de vida, sem que com 
isso deixasse um ano letivo para trás ou deixasse de fazer grandes 
amizades.  
    

Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência? 
Tirar um curso superior signi� ca estar consciente daquilo que se está 
a fazer. Para mim, ser bem-sucedido na vida não signi� ca ter um curso 
superior, mas sim encontrarmos as nossas qualidades e saber uni-las 
diariamente a algo que adoramos fazer! De que nos vale trazer um 
ordenado especí� co para casa, se não sentimos aquele desa� o ou 
aquele “bichinho” ao ir trabalhar? Antes de escolhermos um curso 
superior, temos de analisar quais são as saídas, os benefícios que nos 
poderão trazer, se nos permitem alcançar os nossos sonhos, se permitem 
dar seguimento à nossa intuição e se o investimento � nanceiro justi-
� ca o nosso sacrifício pessoal e o dos nossos pais.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Após um 12º ano ligado à Economia e à Gestão, optei por seguir a 
minha paixão e a minha intuição, que no meu caso especí� co são as 
Artes e a Educação. A música foi sempre a minha forma de expressão 
mais pura e humana, era algo com que me identi� cava e não tive 
muitas dúvidas nesta opção. O gosto por ensinar surgiu com a minha 
experiência enriquecedora nos primeiros contactos com crianças em 
contexto escolar. Enquanto ainda estudava na Escola Superior de Educação 
de Coimbra tive a oportunidade de ensinar na Academia de Música 
da Lousã, instituição na qual sou hoje Diretor Pedagógico e docen-
te de Prática Vocal, e conciliá-lo com os estágios semanais. Olhando 
para trás, penso que foi este trabalho/esforço que me levou a criar os 
alicerces para os sucessos que atingi até hoje.

Dei asas ao meu espírito empreendedor e desenvolvi um conceito 
inovador de software para a educação musical, que conquistou 
reconhecimento mundial nos canais da Microsoft Educação. Fui considerado 
Microsoft Expert Educator e fundei a empresa Insignio Labs, que 
tem como objetivo desenvolver software que poderá revolucionar 
o ensino da música. Tive a oportunidade, até hoje, de partilhar esta 
experiência em conferências como o TEDx Youth Leiria, “Conferência 
de Professores Inovadores” da Microsoft Educação Portugal, no Partners 
in Learning da Microsoft e outros. O meu curso superior foi, sem 
dúvida, uma peça base neste desenrolar de acontecimentos, e não 
faria nada diferente! Criou as bases que me permitiram seguir o meu 
percurso. Ainda não posso dizer que conquistei todos os meus obje-
tivos, mas estou num excelente caminho.
 

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Analisar bem se a Música e as Artes em geral são aquilo que os re-
alizará, analisar as saídas, sem que este seja um fator determinante 
na sua escolha, agir com determinação e com objetivos claros, pon-
derar se Portugal oferece as condições que pretendemos e, se não, 
analisar ofertas no estrangeiro (mesmo que sejam temporárias). No 
fundo, seguires a tua intuição sem perder o chão, a realidade e os 
teus objetivos.

Dei asas ao 

meu espírito 

empreendedor e 

desenvolvi  um 

conceito inovador de 

software para a 

educação musical, que 

teve reconhecimento 

mundial nos canais da 

Microsoft

 Educação.
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Estudar muito e na desportiva

docente

Quando 

escolhemos um 

trabalho, devemos 

ter em consideração 

que estamos a 

assumir um compromisso 

para a vida, 

logo devemos

 procurar algo que 

nos satisfaça 

plenamente.

Atividade:
Docente de Futebol e Teoria e 
Metodologia do Treino no Instituto 
Superior de Ciências Educativas

Coordenador do Mestrado em Treino 
Desportivo: Especialização em Futebol 
ou Futsal

Valter Pinheiro

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

A área do Desporto é, como te diz o docente de Futebol e Treino Valter Pinheiro, um mar 
de oportunidades na perspetiva do teu futuro emprego. Mas tal como um atleta de alta 
competição, é o teu rendimento que fará a diferença entre seres mais um, e tornares-te 
numa verdadeira estrela do mercado de trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O ramo do Desporto e das Atividades Físicas apresenta um leque vas-
to e variado de ofertas de emprego. Esta é, de facto, uma das áreas 
com maior taxa de empregabilidade ao nível dos cursos de Ensino 
Superior, e as estatísticas assim o comprovam. Em termos de saídas 
pro� ssionais de um futuro licenciado em Educação Física e Desporto 
podemos encontrar:

Treinador Desportivo com jovens atletas ou no Alto Rendimento, nas 
mais diversas modalidades;
Instrutor de Sala de Exercício de um Ginásio;
Instrutor de aulas de Grupo em Ginásio e Health Club;
Diretor de um Clube Desportivo;
Técnico do pelouro desportivo de autarquias;
Gestor de Eventos Desportivos;
Animador Desportivo em ATL e Colónias de Férias

No entanto, creio que numa época de enorme crise, é importante 
dotar os alunos de uma enorme capacidade de empreendedorismo 
e criatividade, que lhes permita criar o seu posto de trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
No meu entender, quem quiser trabalhar nesta área deverá em pri-
meiro lugar manifestar uma enorme paixão pelo desporto. Quando 
escolhemos um trabalho, devemos ter em consideração que esta-
mos a assumir um compromisso para a vida, logo devemos procurar 
algo que nos satisfaça plenamente.
Quem procura a área do Desporto deve ainda manifestar um enorme 
desejo em trabalhar em equipa, e de promover o bem estar na vida 
dos outros.

Creio que importa realçar outro aspeto de grande importância. Os 
alunos que ainda têm algumas disciplinas do 12º ano por fazer po-
dem aproveitar o regime das Unidades Curriculares Isoladas. Este re-
gime, validado pelo Processo de Bolonha, refere que qualquer pessoa 
pode frequentar disciplinas isoladas, em cursos do ensino superior, 
em simultâneo com a frequência do 12º ano. Deste modo, os alunos 
não perdem tempo, ao � carem restringidos à conclusão do 12º ano, 
e podem aproveitar para iniciarem o seu percurso académico.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O Ensino Superior é uma realidade mais exigente, que reclama dos 
jovens uma atitude mais empenhada e dedicada. Estamos a falar 
de um nível de ensino onde aumenta o grau de complexidade das 
matérias, logo exige-se um maior esforço e entrega dos alunos.
No entanto, também é verdade que no Ensino Superior o aluno sabe 
que estudará as matérias relacionadas com a sua futura pro� ssão, 
ou seja, reconhece que aquilo que está a estudar terá uma aplicab-
ilidade prática no futuro. Esta situação não se sucede, muitas vezes, 
no Ensino Secundário, onde os alunos têm di� culdade em perceber 
o porquê de terem de aprender determinadas matérias. É por isso 
que acredito que a entrada na universidade se assume como uma 
caminhada mais motivadora para os jovens estudantes.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Diariamente, os meios de comunicação social veiculam informações, 
dando-nos conta do nível de desemprego em Portugal, sobretudo 
junto dos jovens. Acredito que o futuro não passa pela imigração, 
mas pelo investimento claro e sólido na formação. Se é verdade 
que o desemprego jovem é bastante signi� cativo, também é bem 
verdade que a taxa de desemprego é manifestamente menor para 
quem possui uma licenciatura. São dados do Instituto Nacional de 
Estatística, que nos indicam claramente que a formação superior é o 
caminho correto para uma empregabilidade futura.
Por isso, aconselho todos os jovens a realizarem um curso superior, 
numa área que gostem, porque estou convicto de que seremos mais 
competentes se trabalharmos naquilo que gostamos e, quem é com-
petente, tem sempre maior probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Desporto e 
artes do espetáculo
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Rua dos Correeiros, 70 – 3º 1100-167 Lisboa
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Telemóvel: 935 525 523/ 968 767 402
E-Mail: info@linguagest.com
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Formação:
Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente pela Universidade do Algarve
Atividade:
Diretor Executivo e Sócio Gerente da 
Proactivetur, Lda. (Empresa especializada 
em Ecoturismo e com ação no Algarve e no 
Baixo Alentejo)

João Ministro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Amor e dedicação são os dois ingredientes mais importantes para quem quer trabalhar 
na área do Ambiente. Mas a Natureza também se estuda e aprende, e João Ministro (a 
cabecinha por detrás da Proactivetur, empresa de Ecoturismo e Desenvolvimento local do 
Algarve e Baixo Alentejo) garante que foi o curso de Engenharia do Ambiente a dar-lhe as 
ferramentas para talhar o seu futuro pro� ssional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Sou Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Empresa Proactivetur, es-
pecializada em Ecoturismo e Desenvolvimento local. Dentro destas 
áreas, trabalho no desenvolvimento de programas de turismo de 
natureza, incluindo caminhadas, observação de aves e experiências 
culturais, bem como em projetos como o Projecto Querença – que 
está muito relacionado com o empreendedorismo jovem em espaços 
rurais – ou o artesanato e a inovação. Neste último caso, estamos 
a gerir o Projecto TASA, que inclui a dinamização de uma rede de 
artesãos e designers, com o objetivo de potenciar o artesanato algar-
vio com inovação. Relacionado com esta temática, estamos ainda 
a desenvolver projetos relacionados com Turismo Criativo que em 
breve serão executados em Loulé, onde estamos sediados.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Aprecio sobretudo a ligação ao interior da região, ao campo e à natureza, 
bem como com as comunidades locais. O termo Ecoturismo signi� ca 
que deve haver uma relação profícua entre todas as partes 
envolvidas no processo e isso é algo que valorizo muito. Nas nossas 
atividades procuramos sempre ligar a comunidade local com as 
experiências turísticas e/ou comerciais, e é muito grati� cante quando 
todas as partes vêm o seu trabalho reconhecido e valorizado, seja ele 
a agricultura, o artesanato, a gastronomia, etc.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
O curso permitiu, sobretudo, ganhar um conjunto de ferramentas 
para desenvolver projetos e ideias. Essas ferramentas incluem formas 
organizacionais de trabalho, novas metodologias de pensamento, 
organização de ideias, entre outras. E são essas ferramentas que 
procuro utilizar no dia a dia, nos projetos que desenvolvemos e em 
novos que pretendamos desenvolver. E claro, um largo conjunto de 
contactos, de professores, investigadores e colegas a quem podemos 
recorrer em parcerias.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Um curso superior em si mesmo não é garante de emprego. Mas é o 
garante da obtenção de ferramentas de trabalho e conhecimentos 
para que se consiga encontrar emprego ou até criar o próprio em-
prego. Tal já depende da capacidade de iniciativa da pessoa. Porém, 
independentemente dessa capacidade, a universidade fornece va-
lores intelectuais – e não só – para que esse trabalho seja mais fácil 
de concretizar. Por isso, é sempre uma mais valia seguir o caminho 
da formação superior e procurar nesse percurso praticar os conhe-
cimentos adquiridos de forma a solidi� cá-los e, sobretudo, de os 
aproximar da realidade.

Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar
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Ambiente
Ambiente de A a Z

docente

Os jovens de 

hoje devem 

desenvolver uma 

atitude

 responsável e 

colocar todo o 

empenho nos 

objetivos que 

pretendem 

alcançar.

Atividade:
Professor adjunto na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão  Jean Piaget do 
Litoral Alentejano

Coordenador da licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no 
Trabalho

Exerceu funções enquanto Gestor, 
Engenheiro e Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, em várias 
empresas

José Manuel Gil 
Estevez

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Os prados verdejantes e os passarinhos nas árvores são apenas uma das vertentes desta 
área tão importante para que vivamos e trabalhemos todos em locais adequados, limpos 
e bem cuidados. É aqui que entra o nosso entrevistado, José Manuel Gil Estevez, docente e 
coordenador da Licenciatura em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, que prepara 
os alunos para serem uns verdadeiros ases na identi� cação e prevenção de perigos e riscos 
nestas áreas.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
A Licenciatura em Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho 
oferece um leque muito alargado de saídas pro� ssionais, graças ao 
seu elevado reconhecimento pelo mercado de trabalho, que neste 
caso é constituído por empresas, organizações e órgãos da adminis-
tração pública central, regional e local. 
Esta licenciatura confere uma dupla certi� cação, isto é, além de ser 
reconhecida pelas autoridades competentes do Ensino Superior, 
também é reconhecida pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), a quem compete homologar a formação nesta área. 
Desta forma, os diplomados têm acesso ao Título de Técnico Superior 
de Segurança no Trabalho com reconhecimento europeu, podendo 
intervir no desenvolvimento de planos de prevenção, identi� cação 
de perigos e avaliação e controlo de riscos nas áreas do Ambiente e 
da Segurança no Trabalho. 
O Licenciado em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho está, 
assim, apto a exercer funções como Técnico Superior de Segurança 
no Trabalho, Gestor de Segurança e Saúde no Trabalho, Responsável 
por Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (sendo o 
Ambiente uma valência especí� ca da licenciatura), Técnico Superior 
em Órgãos da Administração Central, Regional ou Local, Coordenador 
de Segurança do Trabalho na Construção Civil, Inspetor de Trabalho 
ou Técnico Superior em empresas prestadoras de serviços de Ambiente, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O estudante deve sentir uma clara vocação para a pro� ssão, possuir 
alguns conhecimentos e muita curiosidade pelas ciências exatas e 
pelas ciências naturais, ter uma boa capacidade de análise e resolução 
de problemas concretos e ser sensível a preocupações sociais e 
ambientais.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
No Ensino Superior pretende-se desenvolver no estudante a capacidade 
de estudar com autonomia, o seu sentido crítico, a sua capacidade 
de pesquisar informação relevante e de trabalhar em equipa. 
Os jovens de hoje devem, sobretudo, interiorizar a necessidade e a 
importância de serem cidadãos ativos, participantes, críticos e mem-
bros solidários da sociedade. Nesse sentido, devem desenvolver uma 
atitude responsável e colocar todo o empenho nos objetivos que 
pretendem alcançar.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem desenvolver as competências e os saberes 
atualmente valorizados pelas empresas e organizações, e isso só é 
possível frequentando cursos superiores com forte ligação ao tecido 
empresarial. Esta realidade é tida em conta na nossa licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, designadamente através 
do estágio em contexto real de trabalho, que faz parte do plano de 
estudos, e onde os estudantes aprendem o mais importante: o saber 
fazer.

32 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

artes
Uma paixão em crescendo

estudante

Idade:
35
Naturalidade:
Nasceu na Alemanha,
vive atualmente na Lousã
Universidade/ Faculdade:
Escola Superior de Educação de Coimbra
Curso:
Educação Musical do Ensino Básico

João Carlos 
Ramalheiro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se há coisa que já conseguimos perceber é que, sem amor pelo que fazemos, o trabalho 
nunca sai a 100%. Isto é ainda mais verdade no que toca às artes e à educação – precisamente 
as duas áreas que João Carlos Ramalheiro decidiu abraçar com todo o coração quando 
entrou no curso de Educação Musical do Ensino Básico na Escola Superior de Educação 
de Coimbra.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?  
No meu caso em particular existiram imensas diferenças, pois tinha 
acabado de terminar o Ensino Secundário na Alemanha, e entrar 
num curso superior cá em Portugal implicava ultrapassar di� cul-
dades, nomeadamente a nível linguístico. Foi necessário encontrar 
um equilíbrio entre a vontade de aprender “a dobrar”, determinação, 
prioridades e fé. Foi difícil conciliar isto com as noites académicas e 
com a minha vida pessoal, mas foi uma lição de vida, sem que com 
isso deixasse um ano letivo para trás ou deixasse de fazer grandes 
amizades.  
    

Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência? 
Tirar um curso superior signi� ca estar consciente daquilo que se está 
a fazer. Para mim, ser bem-sucedido na vida não signi� ca ter um curso 
superior, mas sim encontrarmos as nossas qualidades e saber uni-las 
diariamente a algo que adoramos fazer! De que nos vale trazer um 
ordenado especí� co para casa, se não sentimos aquele desa� o ou 
aquele “bichinho” ao ir trabalhar? Antes de escolhermos um curso 
superior, temos de analisar quais são as saídas, os benefícios que nos 
poderão trazer, se nos permitem alcançar os nossos sonhos, se permitem 
dar seguimento à nossa intuição e se o investimento � nanceiro justi-
� ca o nosso sacrifício pessoal e o dos nossos pais.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Após um 12º ano ligado à Economia e à Gestão, optei por seguir a 
minha paixão e a minha intuição, que no meu caso especí� co são as 
Artes e a Educação. A música foi sempre a minha forma de expressão 
mais pura e humana, era algo com que me identi� cava e não tive 
muitas dúvidas nesta opção. O gosto por ensinar surgiu com a minha 
experiência enriquecedora nos primeiros contactos com crianças em 
contexto escolar. Enquanto ainda estudava na Escola Superior de Educação 
de Coimbra tive a oportunidade de ensinar na Academia de Música 
da Lousã, instituição na qual sou hoje Diretor Pedagógico e docen-
te de Prática Vocal, e conciliá-lo com os estágios semanais. Olhando 
para trás, penso que foi este trabalho/esforço que me levou a criar os 
alicerces para os sucessos que atingi até hoje.

Dei asas ao meu espírito empreendedor e desenvolvi um conceito 
inovador de software para a educação musical, que conquistou 
reconhecimento mundial nos canais da Microsoft Educação. Fui considerado 
Microsoft Expert Educator e fundei a empresa Insignio Labs, que 
tem como objetivo desenvolver software que poderá revolucionar 
o ensino da música. Tive a oportunidade, até hoje, de partilhar esta 
experiência em conferências como o TEDx Youth Leiria, “Conferência 
de Professores Inovadores” da Microsoft Educação Portugal, no Partners 
in Learning da Microsoft e outros. O meu curso superior foi, sem 
dúvida, uma peça base neste desenrolar de acontecimentos, e não 
faria nada diferente! Criou as bases que me permitiram seguir o meu 
percurso. Ainda não posso dizer que conquistei todos os meus obje-
tivos, mas estou num excelente caminho.
 

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Analisar bem se a Música e as Artes em geral são aquilo que os re-
alizará, analisar as saídas, sem que este seja um fator determinante 
na sua escolha, agir com determinação e com objetivos claros, pon-
derar se Portugal oferece as condições que pretendemos e, se não, 
analisar ofertas no estrangeiro (mesmo que sejam temporárias). No 
fundo, seguires a tua intuição sem perder o chão, a realidade e os 
teus objetivos.

Dei asas ao 

meu espírito 

empreendedor e 

desenvolvi  um 

conceito inovador de 

software para a 

educação musical, que 

teve reconhecimento 

mundial nos canais da 

Microsoft

 Educação.
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Ciências
Na teia que envolve o mundo

profissional

Work 

hard. 

Have fun. 

Make 

history.

Atividade:
Network Engineer, Amazon

MSC Telecommunications and Informatics 
Engineering, no Instituto Superior Técnico

João Ferreira

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Hoje em dia, dificilmente passamos um dia sem recorrer, direta ou indiretamente, à 
Internet. Apesar disto, poucas são as pessoas que se apercebem da sua importância e que 
conhecem a forma como funciona. João Ferreira encontrou no Instituto Superior Técnico 
a lente que lhe permitiu ver a gigante rede de informação que interliga o mundo e hoje, 
enquanto Network Engineer na Amazon, confessa que o que lhe dá mais prazer no seu 
trabalho é tomar decisões sobre o funcionamento da Internet à escala mundial.

Qual é a sua formação de base?
Informatics Engineering and Telecomunications no Instituto Superior 
Técnico (IST).

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Após a conclusão do (METI) Mestrado em Engenharia de Telecomu-
nicações e Informática, comecei a trabalhar na Amazon como Network 
Engineer, onde actualmente dou apoio (deploy, troubleshoot, 
dimensioning/scaling) à maior infraestrutura de cloud computing do 
mundo (Amazon Web Services e Retail).

Do que mais gosta naquilo que faz?
Ter todos os dias a possibilidade de in� uenciar as decisões sobre a 
forma como boa parte do tráfego internacional (na Internet) é trata-
do. Para além disto, há desa� os constantes para os quais as soluções 
clássicas já não servem. Estes desa� os passam essencialmente por 
encontrar novas formas de expandir/redesenhar e reprogramar as 
infraestruturas atuais, de modo a serem mais resilientes, de maior 
capacidade e, essencialmente, mais inteligentes.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Felizmente, na minha equipa temos a possibilidade/responsabili-
dade de escolher quem trabalha ao nosso lado. Entrevisto candida-
tos todas as semanas e isto dá-me uma visão de como está o mer-
cado nesta área atualmente. De facto, existem muitos pro� ssionais 
experientes ou em Engenharia Informática/Software ou em Engenha-
ria de Telecomunicações/Redes. Contudo, há um grande dé� ce de 
engenheiros com capacidade de execução em ambas as vertentes. 
É aqui que eu acho que o METI do IST é uma mais-valia. O curso dá 
uma exposição a estes dois ramos, que há muito que deixaram de 
ser disjuntos.
Para além disto, o campus Tagus Park tem um ambiente muito bom 
– boas instalações, com laboratórios bem equipados e localizado 
numa zona muito mais tranquila que a da Grande Lisboa.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O METI é, sem dúvida, uma excelente opção para quem ambiciona 
poder in� uenciar a (r)evolução da web no presente e no futuro. Em 
suma, com o METI muitas portas se abrem, sendo possível ir até onde 
se quiser. Basta gosto, ambição e dedicação. 
“Work hard. Have fun. Make history.” ;)
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Estudar muito e na desportiva

docente

Quando 

escolhemos um 

trabalho, devemos 

ter em consideração 

que estamos a 

assumir um compromisso 

para a vida, 

logo devemos

 procurar algo que 

nos satisfaça 

plenamente.

Atividade:
Docente de Futebol e Teoria e 
Metodologia do Treino no Instituto 
Superior de Ciências Educativas

Coordenador do Mestrado em Treino 
Desportivo: Especialização em Futebol 
ou Futsal

Valter Pinheiro

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

A área do Desporto é, como te diz o docente de Futebol e Treino Valter Pinheiro, um mar 
de oportunidades na perspetiva do teu futuro emprego. Mas tal como um atleta de alta 
competição, é o teu rendimento que fará a diferença entre seres mais um, e tornares-te 
numa verdadeira estrela do mercado de trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O ramo do Desporto e das Atividades Físicas apresenta um leque vas-
to e variado de ofertas de emprego. Esta é, de facto, uma das áreas 
com maior taxa de empregabilidade ao nível dos cursos de Ensino 
Superior, e as estatísticas assim o comprovam. Em termos de saídas 
pro� ssionais de um futuro licenciado em Educação Física e Desporto 
podemos encontrar:

Treinador Desportivo com jovens atletas ou no Alto Rendimento, nas 
mais diversas modalidades;
Instrutor de Sala de Exercício de um Ginásio;
Instrutor de aulas de Grupo em Ginásio e Health Club;
Diretor de um Clube Desportivo;
Técnico do pelouro desportivo de autarquias;
Gestor de Eventos Desportivos;
Animador Desportivo em ATL e Colónias de Férias

No entanto, creio que numa época de enorme crise, é importante 
dotar os alunos de uma enorme capacidade de empreendedorismo 
e criatividade, que lhes permita criar o seu posto de trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
No meu entender, quem quiser trabalhar nesta área deverá em pri-
meiro lugar manifestar uma enorme paixão pelo desporto. Quando 
escolhemos um trabalho, devemos ter em consideração que esta-
mos a assumir um compromisso para a vida, logo devemos procurar 
algo que nos satisfaça plenamente.
Quem procura a área do Desporto deve ainda manifestar um enorme 
desejo em trabalhar em equipa, e de promover o bem estar na vida 
dos outros.

Creio que importa realçar outro aspeto de grande importância. Os 
alunos que ainda têm algumas disciplinas do 12º ano por fazer po-
dem aproveitar o regime das Unidades Curriculares Isoladas. Este re-
gime, validado pelo Processo de Bolonha, refere que qualquer pessoa 
pode frequentar disciplinas isoladas, em cursos do ensino superior, 
em simultâneo com a frequência do 12º ano. Deste modo, os alunos 
não perdem tempo, ao � carem restringidos à conclusão do 12º ano, 
e podem aproveitar para iniciarem o seu percurso académico.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O Ensino Superior é uma realidade mais exigente, que reclama dos 
jovens uma atitude mais empenhada e dedicada. Estamos a falar 
de um nível de ensino onde aumenta o grau de complexidade das 
matérias, logo exige-se um maior esforço e entrega dos alunos.
No entanto, também é verdade que no Ensino Superior o aluno sabe 
que estudará as matérias relacionadas com a sua futura pro� ssão, 
ou seja, reconhece que aquilo que está a estudar terá uma aplicab-
ilidade prática no futuro. Esta situação não se sucede, muitas vezes, 
no Ensino Secundário, onde os alunos têm di� culdade em perceber 
o porquê de terem de aprender determinadas matérias. É por isso 
que acredito que a entrada na universidade se assume como uma 
caminhada mais motivadora para os jovens estudantes.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Diariamente, os meios de comunicação social veiculam informações, 
dando-nos conta do nível de desemprego em Portugal, sobretudo 
junto dos jovens. Acredito que o futuro não passa pela imigração, 
mas pelo investimento claro e sólido na formação. Se é verdade 
que o desemprego jovem é bastante signi� cativo, também é bem 
verdade que a taxa de desemprego é manifestamente menor para 
quem possui uma licenciatura. São dados do Instituto Nacional de 
Estatística, que nos indicam claramente que a formação superior é o 
caminho correto para uma empregabilidade futura.
Por isso, aconselho todos os jovens a realizarem um curso superior, 
numa área que gostem, porque estou convicto de que seremos mais 
competentes se trabalharmos naquilo que gostamos e, quem é com-
petente, tem sempre maior probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Desporto e 
artes do espetáculo
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E-Mail: info@linguagest.com
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Em ritmo de alta competição

estudante

Universidade/Faculdade:
Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo
Curso e Ano:
Último ano de Licenciatura em Música, 
variante Instrumento Piano
Outras ocupações:
Já dá aulas na faculdade e é ainda 
Presidente da Associação de Estudantes

Tiago Baptista

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Aprender a tocar um instrumento ao nível do Ensino Superior não é para todos. São precisas 
muita dedicação e horas de estudo, e a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, 
tudo em ritmo de alta competição. É a opinião do aluno (e já professor) Tiago Baptista, 
da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
No mundo das Artes, a diferença não é muito acentuada como em 
alguns outros cursos. No meu caso, que já frequentei outras duas 
licenciaturas – Engenharia e Arquitectura Naval e Engenharia Mecânica 
– notei uma diferença muito mais notável, com as matemáticas e 
físicas, enquanto que no mundo artístico, mais especificamente 
na música, os candidatos já têm uma experiência na área muito
superior às outras.

    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Um curso de música exige uma dedicação de alta competição, e 
várias horas de estudo diário, fazendo um trabalho contínuo para 
que as obras estejam prontas a ser apresentadas. É também necessário 
possuir um instrumento próprio e tratar da sua manutenção, que não 
são fáceis de suportar. Em casos muito pontuais de alunos que não 
tenham condições ou de trazer o instrumento (como um piano) ou 
adquirir um novo instrumento que satisfaça melhor as necessidades 
de evolução do aluno, a Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, com salas 
e instrumentos que podem ser requisitados pelos alunos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Não querendo fugir à maior parte dos casos, posso dizer que foi por 
paixão, incutida pela minha avó materna, que enverguei na música. 
Hoje faria as mesmas escolhas.

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a 
prepará-los?
Com o término do curso, pretendo seguir a via do ensino, conciliando-a 
com alguns projetos de produção, coisa que já venho a fazer.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Numa área artística, temos de saber lidar com sentimentos e 
emoções. A música é um grande condutor de estados de espírito: 
é preciso ter paixão, empenho, e estar-se aberto e recetivo para se 
poder entender tal linguagem, que já nos acompanha ao longo de 
tantos milénios e que continua a evoluir e expandir.

A música é um 

grande 

condutor de 

estados de espírito: 

é preciso ter

paixão, empenho, e 

estar-se aberto e

 recetivo para a 

entender.

Desporto e 
artes do espetáculo



Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

24 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Ambiente
Ambiente de A a Z

docente

Os jovens de 

hoje devem 

desenvolver uma 

atitude

 responsável e 

colocar todo o 

empenho nos 

objetivos que 

pretendem 

alcançar.

Atividade:
Professor adjunto na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão  Jean Piaget do 
Litoral Alentejano

Coordenador da licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no 
Trabalho

Exerceu funções enquanto Gestor, 
Engenheiro e Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, em várias 
empresas

José Manuel Gil 
Estevez

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Os prados verdejantes e os passarinhos nas árvores são apenas uma das vertentes desta 
área tão importante para que vivamos e trabalhemos todos em locais adequados, limpos 
e bem cuidados. É aqui que entra o nosso entrevistado, José Manuel Gil Estevez, docente e 
coordenador da Licenciatura em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, que prepara 
os alunos para serem uns verdadeiros ases na identi� cação e prevenção de perigos e riscos 
nestas áreas.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
A Licenciatura em Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho 
oferece um leque muito alargado de saídas pro� ssionais, graças ao 
seu elevado reconhecimento pelo mercado de trabalho, que neste 
caso é constituído por empresas, organizações e órgãos da adminis-
tração pública central, regional e local. 
Esta licenciatura confere uma dupla certi� cação, isto é, além de ser 
reconhecida pelas autoridades competentes do Ensino Superior, 
também é reconhecida pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), a quem compete homologar a formação nesta área. 
Desta forma, os diplomados têm acesso ao Título de Técnico Superior 
de Segurança no Trabalho com reconhecimento europeu, podendo 
intervir no desenvolvimento de planos de prevenção, identi� cação 
de perigos e avaliação e controlo de riscos nas áreas do Ambiente e 
da Segurança no Trabalho. 
O Licenciado em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho está, 
assim, apto a exercer funções como Técnico Superior de Segurança 
no Trabalho, Gestor de Segurança e Saúde no Trabalho, Responsável 
por Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (sendo o 
Ambiente uma valência especí� ca da licenciatura), Técnico Superior 
em Órgãos da Administração Central, Regional ou Local, Coordenador 
de Segurança do Trabalho na Construção Civil, Inspetor de Trabalho 
ou Técnico Superior em empresas prestadoras de serviços de Ambiente, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O estudante deve sentir uma clara vocação para a pro� ssão, possuir 
alguns conhecimentos e muita curiosidade pelas ciências exatas e 
pelas ciências naturais, ter uma boa capacidade de análise e resolução 
de problemas concretos e ser sensível a preocupações sociais e 
ambientais.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
No Ensino Superior pretende-se desenvolver no estudante a capacidade 
de estudar com autonomia, o seu sentido crítico, a sua capacidade 
de pesquisar informação relevante e de trabalhar em equipa. 
Os jovens de hoje devem, sobretudo, interiorizar a necessidade e a 
importância de serem cidadãos ativos, participantes, críticos e mem-
bros solidários da sociedade. Nesse sentido, devem desenvolver uma 
atitude responsável e colocar todo o empenho nos objetivos que 
pretendem alcançar.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem desenvolver as competências e os saberes 
atualmente valorizados pelas empresas e organizações, e isso só é 
possível frequentando cursos superiores com forte ligação ao tecido 
empresarial. Esta realidade é tida em conta na nossa licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, designadamente através 
do estágio em contexto real de trabalho, que faz parte do plano de 
estudos, e onde os estudantes aprendem o mais importante: o saber 
fazer.
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Ciências
Na teia que envolve o mundo

profissional

Work 

hard. 

Have fun. 

Make 

history.

Atividade:
Network Engineer, Amazon

MSC Telecommunications and Informatics 
Engineering, no Instituto Superior Técnico

João Ferreira

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Hoje em dia, dificilmente passamos um dia sem recorrer, direta ou indiretamente, à 
Internet. Apesar disto, poucas são as pessoas que se apercebem da sua importância e que 
conhecem a forma como funciona. João Ferreira encontrou no Instituto Superior Técnico 
a lente que lhe permitiu ver a gigante rede de informação que interliga o mundo e hoje, 
enquanto Network Engineer na Amazon, confessa que o que lhe dá mais prazer no seu 
trabalho é tomar decisões sobre o funcionamento da Internet à escala mundial.

Qual é a sua formação de base?
Informatics Engineering and Telecomunications no Instituto Superior 
Técnico (IST).

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Após a conclusão do (METI) Mestrado em Engenharia de Telecomu-
nicações e Informática, comecei a trabalhar na Amazon como Network 
Engineer, onde actualmente dou apoio (deploy, troubleshoot, 
dimensioning/scaling) à maior infraestrutura de cloud computing do 
mundo (Amazon Web Services e Retail).

Do que mais gosta naquilo que faz?
Ter todos os dias a possibilidade de in� uenciar as decisões sobre a 
forma como boa parte do tráfego internacional (na Internet) é trata-
do. Para além disto, há desa� os constantes para os quais as soluções 
clássicas já não servem. Estes desa� os passam essencialmente por 
encontrar novas formas de expandir/redesenhar e reprogramar as 
infraestruturas atuais, de modo a serem mais resilientes, de maior 
capacidade e, essencialmente, mais inteligentes.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Felizmente, na minha equipa temos a possibilidade/responsabili-
dade de escolher quem trabalha ao nosso lado. Entrevisto candida-
tos todas as semanas e isto dá-me uma visão de como está o mer-
cado nesta área atualmente. De facto, existem muitos pro� ssionais 
experientes ou em Engenharia Informática/Software ou em Engenha-
ria de Telecomunicações/Redes. Contudo, há um grande dé� ce de 
engenheiros com capacidade de execução em ambas as vertentes. 
É aqui que eu acho que o METI do IST é uma mais-valia. O curso dá 
uma exposição a estes dois ramos, que há muito que deixaram de 
ser disjuntos.
Para além disto, o campus Tagus Park tem um ambiente muito bom 
– boas instalações, com laboratórios bem equipados e localizado 
numa zona muito mais tranquila que a da Grande Lisboa.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O METI é, sem dúvida, uma excelente opção para quem ambiciona 
poder in� uenciar a (r)evolução da web no presente e no futuro. Em 
suma, com o METI muitas portas se abrem, sendo possível ir até onde 
se quiser. Basta gosto, ambição e dedicação. 
“Work hard. Have fun. Make history.” ;)

CURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOS
DE VERÃO

Rua dos Correeiros, 70 – 3º 1100-167 Lisboa
Tel: 21 887 81 22      facebook.com/Linguagest
Telemóvel: 935 525 523/ 968 767 402
E-Mail: info@linguagest.com
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Em ritmo de alta competição

estudante

Universidade/Faculdade:
Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo
Curso e Ano:
Último ano de Licenciatura em Música, 
variante Instrumento Piano
Outras ocupações:
Já dá aulas na faculdade e é ainda 
Presidente da Associação de Estudantes

Tiago Baptista

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Aprender a tocar um instrumento ao nível do Ensino Superior não é para todos. São precisas 
muita dedicação e horas de estudo, e a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, 
tudo em ritmo de alta competição. É a opinião do aluno (e já professor) Tiago Baptista, 
da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
No mundo das Artes, a diferença não é muito acentuada como em 
alguns outros cursos. No meu caso, que já frequentei outras duas 
licenciaturas – Engenharia e Arquitectura Naval e Engenharia Mecânica 
– notei uma diferença muito mais notável, com as matemáticas e 
físicas, enquanto que no mundo artístico, mais especificamente 
na música, os candidatos já têm uma experiência na área muito
superior às outras.

    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Um curso de música exige uma dedicação de alta competição, e 
várias horas de estudo diário, fazendo um trabalho contínuo para 
que as obras estejam prontas a ser apresentadas. É também necessário 
possuir um instrumento próprio e tratar da sua manutenção, que não 
são fáceis de suportar. Em casos muito pontuais de alunos que não 
tenham condições ou de trazer o instrumento (como um piano) ou 
adquirir um novo instrumento que satisfaça melhor as necessidades 
de evolução do aluno, a Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, com salas 
e instrumentos que podem ser requisitados pelos alunos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Não querendo fugir à maior parte dos casos, posso dizer que foi por 
paixão, incutida pela minha avó materna, que enverguei na música. 
Hoje faria as mesmas escolhas.

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a 
prepará-los?
Com o término do curso, pretendo seguir a via do ensino, conciliando-a 
com alguns projetos de produção, coisa que já venho a fazer.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Numa área artística, temos de saber lidar com sentimentos e 
emoções. A música é um grande condutor de estados de espírito: 
é preciso ter paixão, empenho, e estar-se aberto e recetivo para se 
poder entender tal linguagem, que já nos acompanha ao longo de 
tantos milénios e que continua a evoluir e expandir.

A música é um 

grande 

condutor de 

estados de espírito: 

é preciso ter

paixão, empenho, e 

estar-se aberto e

 recetivo para a 

entender.

Desporto e 
artes do espetáculo
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Ambiente
Ambiente de A a Z

docente

Os jovens de 

hoje devem 

desenvolver uma 

atitude

 responsável e 

colocar todo o 

empenho nos 

objetivos que 

pretendem 

alcançar.

Atividade:
Professor adjunto na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão  Jean Piaget do 
Litoral Alentejano

Coordenador da licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no 
Trabalho

Exerceu funções enquanto Gestor, 
Engenheiro e Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, em várias 
empresas

José Manuel Gil 
Estevez

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Os prados verdejantes e os passarinhos nas árvores são apenas uma das vertentes desta 
área tão importante para que vivamos e trabalhemos todos em locais adequados, limpos 
e bem cuidados. É aqui que entra o nosso entrevistado, José Manuel Gil Estevez, docente e 
coordenador da Licenciatura em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, que prepara 
os alunos para serem uns verdadeiros ases na identi� cação e prevenção de perigos e riscos 
nestas áreas.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
A Licenciatura em Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho 
oferece um leque muito alargado de saídas pro� ssionais, graças ao 
seu elevado reconhecimento pelo mercado de trabalho, que neste 
caso é constituído por empresas, organizações e órgãos da adminis-
tração pública central, regional e local. 
Esta licenciatura confere uma dupla certi� cação, isto é, além de ser 
reconhecida pelas autoridades competentes do Ensino Superior, 
também é reconhecida pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT), a quem compete homologar a formação nesta área. 
Desta forma, os diplomados têm acesso ao Título de Técnico Superior 
de Segurança no Trabalho com reconhecimento europeu, podendo 
intervir no desenvolvimento de planos de prevenção, identi� cação 
de perigos e avaliação e controlo de riscos nas áreas do Ambiente e 
da Segurança no Trabalho. 
O Licenciado em Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho está, 
assim, apto a exercer funções como Técnico Superior de Segurança 
no Trabalho, Gestor de Segurança e Saúde no Trabalho, Responsável 
por Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (sendo o 
Ambiente uma valência especí� ca da licenciatura), Técnico Superior 
em Órgãos da Administração Central, Regional ou Local, Coordenador 
de Segurança do Trabalho na Construção Civil, Inspetor de Trabalho 
ou Técnico Superior em empresas prestadoras de serviços de Ambiente, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O estudante deve sentir uma clara vocação para a pro� ssão, possuir 
alguns conhecimentos e muita curiosidade pelas ciências exatas e 
pelas ciências naturais, ter uma boa capacidade de análise e resolução 
de problemas concretos e ser sensível a preocupações sociais e 
ambientais.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
No Ensino Superior pretende-se desenvolver no estudante a capacidade 
de estudar com autonomia, o seu sentido crítico, a sua capacidade 
de pesquisar informação relevante e de trabalhar em equipa. 
Os jovens de hoje devem, sobretudo, interiorizar a necessidade e a 
importância de serem cidadãos ativos, participantes, críticos e mem-
bros solidários da sociedade. Nesse sentido, devem desenvolver uma 
atitude responsável e colocar todo o empenho nos objetivos que 
pretendem alcançar.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem desenvolver as competências e os saberes 
atualmente valorizados pelas empresas e organizações, e isso só é 
possível frequentando cursos superiores com forte ligação ao tecido 
empresarial. Esta realidade é tida em conta na nossa licenciatura em 
Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, designadamente através 
do estágio em contexto real de trabalho, que faz parte do plano de 
estudos, e onde os estudantes aprendem o mais importante: o saber 
fazer.
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ambiente
Ele está bem “ambientado”

estudante

Idade:
23
Naturalidade:
Portimão
Universidade/Faculdade:
Instituto Politécnico de Beja
Curso e Ano:
Engenharia do Ambiente 
3º ano

Sérgio Miguel Duarte 
Nunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Propinas, alojamento, transportes... Todos os entraves � cam para trás com vontade su� ciente 
e uma ajudinha da bolsa de estudos. Sérgio Nunes veio sem hesitações diretamente de 
Portimão para o Instituto Politécnico de Beja para seguir Engenharia do Ambiente. Agora, 
no 3º ano, a hora das decisões aproxima-se e o futuro, a� rma, é uma porta aberta para 
onde o coração o levar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
As diferenças mais signi� cativas com as quais me deparei ao fazer a 
transição do Secundário para a faculdade foram o nível de trabalho 
exigido, uma vez que são ritmos de ensino diferentes, o facto de as 
cadeiras serem lecionadas por semestres, o que se torna mais útil em 
termos de tempo de aprendizagem do que o sistema de trimestres 
do Secundário, e por � m, mas não menos importante, todo o ambiente 
e espírito académico, que é algo difícil de se conseguir noutro tipo 
de instituição.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A nível de exigências pessoais é de facto necessário um esforço 
extra da nossa parte, uma vez que requer muita dedicação, tempo 
disponibilizado e espírito de sacrifício. Em termos monetários é im-
portante um orçamento familiar estável, uma vez que as despesas 
associadas a um curso de Ensino Superior são vastas, desde propi-
nas, deslocações, alojamento, alimentação, entre outros. Contudo, e 
falando por experiência própria, há que salientar que existem diversos 
apoios neste campo, tal como as Bolsas de Estudo da DGES (da qual 
sou bolseiro) que, apesar de não cobrirem as despesas na sua totalidade, 
são um contributo bastante importante e que pode fazer a diferença. 

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Apesar de no Secundário ter estudado áreas diferentes, a área do 
Ambiente sempre me despertou bastante interesse, uma vez que 
“ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia. Neste momento, ao 
encontrar-me na fase � nal do meu curso não sinto qualquer arrepen-
dimento em ter escolhido esta área uma vez que é bastante diversi-
� cada e as escolhas de especi� cação são inúmeras, podendo assim 
optar pelo ramo no qual me sinto mais à vontade.
 

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Neste momento, tenho como objetivo apostar no estágio curricular 
visto ser um marco importante e que pode fazer a diferença, pois 
representa uma das oportunidades de nos darmos a conhecer ao 
mercado de trabalho. Pretendo fazê-lo numa empresa internacional 
de forma a ingressar no mercado europeu de trabalho e já me encontro 
a efetuar contactos. Após o estágio existem dois possíveis caminhos 
pelos quais ainda não me decidi, sendo eles o mestrado dentro da 
área ou um estágio Erasmus+ de 6 meses.
  

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Este é um ramo que tem uma larga oferta e certamente tem mais 
para oferecer do que aquilo que aparenta à primeira vista. Pessoal-
mente, penso que é uma boa decisão, uma vez que o Ambiente é 
uma área em constante desenvolvimento, e de crescente preocu-
pação tanto a nível político como social e económico. 

é uma boa 
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é uma área em 
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desenvolvimento, e de 

crescente preocupação 

tanto a nível político 

como social e 
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Ciências
Na teia que envolve o mundo

profissional

Work 

hard. 

Have fun. 

Make 

history.

Atividade:
Network Engineer, Amazon

MSC Telecommunications and Informatics 
Engineering, no Instituto Superior Técnico

João Ferreira

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Hoje em dia, dificilmente passamos um dia sem recorrer, direta ou indiretamente, à 
Internet. Apesar disto, poucas são as pessoas que se apercebem da sua importância e que 
conhecem a forma como funciona. João Ferreira encontrou no Instituto Superior Técnico 
a lente que lhe permitiu ver a gigante rede de informação que interliga o mundo e hoje, 
enquanto Network Engineer na Amazon, confessa que o que lhe dá mais prazer no seu 
trabalho é tomar decisões sobre o funcionamento da Internet à escala mundial.

Qual é a sua formação de base?
Informatics Engineering and Telecomunications no Instituto Superior 
Técnico (IST).

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Após a conclusão do (METI) Mestrado em Engenharia de Telecomu-
nicações e Informática, comecei a trabalhar na Amazon como Network 
Engineer, onde actualmente dou apoio (deploy, troubleshoot, 
dimensioning/scaling) à maior infraestrutura de cloud computing do 
mundo (Amazon Web Services e Retail).

Do que mais gosta naquilo que faz?
Ter todos os dias a possibilidade de in� uenciar as decisões sobre a 
forma como boa parte do tráfego internacional (na Internet) é trata-
do. Para além disto, há desa� os constantes para os quais as soluções 
clássicas já não servem. Estes desa� os passam essencialmente por 
encontrar novas formas de expandir/redesenhar e reprogramar as 
infraestruturas atuais, de modo a serem mais resilientes, de maior 
capacidade e, essencialmente, mais inteligentes.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Felizmente, na minha equipa temos a possibilidade/responsabili-
dade de escolher quem trabalha ao nosso lado. Entrevisto candida-
tos todas as semanas e isto dá-me uma visão de como está o mer-
cado nesta área atualmente. De facto, existem muitos pro� ssionais 
experientes ou em Engenharia Informática/Software ou em Engenha-
ria de Telecomunicações/Redes. Contudo, há um grande dé� ce de 
engenheiros com capacidade de execução em ambas as vertentes. 
É aqui que eu acho que o METI do IST é uma mais-valia. O curso dá 
uma exposição a estes dois ramos, que há muito que deixaram de 
ser disjuntos.
Para além disto, o campus Tagus Park tem um ambiente muito bom 
– boas instalações, com laboratórios bem equipados e localizado 
numa zona muito mais tranquila que a da Grande Lisboa.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O METI é, sem dúvida, uma excelente opção para quem ambiciona 
poder in� uenciar a (r)evolução da web no presente e no futuro. Em 
suma, com o METI muitas portas se abrem, sendo possível ir até onde 
se quiser. Basta gosto, ambição e dedicação. 
“Work hard. Have fun. Make history.” ;)
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Ciências
Geografia ao raio-x

docente

os alunos 
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Atividade:
Professor Auxiliar em Engenharia 
Geográ� ca, Geofísica e Energia da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa

Especialista em GPS, Geodésia e 
Hidrogra� a e responsável pelo Núcleo 
de Lisboa da Engenharia para o 
Desenvolvimento e Assistência 
Humanitária

Carlos Antunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Desde 1921 que se aprende Engenharia Geográ� ca na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa). 93 anos depois – e apesar de a pro� ssão de Engenheiro Geógrafo só ter sido 
reconhecida pela Ordem dos Engenheiros por volta de 1940 – a FCUL continua de portas 
abertas para quem quiser dar o primeiro passo nesta área de grande importância 
internacional.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O Engenheiro Geógrafo (EG) tem um conjunto de competências de 
informação geográ� ca e georreferenciada, que é um instrumento 
fundamental em diversas áreas, tais como planeamento e orde-
namento do território, monitorização da deformação de obras e 
infraestruturas, apoio a grandes obras de construção civil, análise 
espacial de fenómenos e riscos naturais, geomarketing, desenvolvi-
mento de aplicações informáticas para a web ou dispositivos móveis, 
e Sistemas de Informação Geográ� ca (SIG), entre outras. 
Identi� cam-se como principais empregadores as Câmaras Municipais 
e instituições públicas, empresas que atuam na área de produção de 
cartogra� a, de deteção remota com imagens de satélite, de execução 
de projetos de obras públicas, de serviços de consultoria, de gestão 
de e� ciência e inteligência geográ� ca, de gestão de redes de dis-
tribuição e serviços, de gestão de recursos naturais, entre outras. 
Dadas as suas características tecnológicas e domínio do conhecimento, 
esta é uma pro� ssão internacional, podendo ser praticada em 
qualquer parte do mundo.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Tal como em qualquer engenharia, ao EG é exigida uma boa prepa-
ração em Matemática e conhecimentos fundamentais em Física. A 
Matemática A é e sempre foi a disciplina especí� ca obrigatória, podendo 
em alguns casos ser exigida também a disciplina de Física. É acon-
selhável ter domínio de línguas estrangeiras e conhecimentos de 
informática.
Para mais informação, consulta a página www.enggeogra� ca.fc.ul.pt.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Atualmente, os alunos que chegam à universidade têm uma grande 
apetência pelo uso das novas tecnologias de informação. No entanto, 
apresentam algumas limitações no método de estudo e na capaci-
dade de trabalho e de aprendizagem. 
O Ensino Universitário tem um nível de exigência substancialmente 
superior ao do Ensino Secundário, mais concretamente no que concerne 
o trabalho individual autónomo exigido aos alunos, e as novas tec-
nologias de ensino traduzem-se no aumento das matérias lecionadas. 
Como consequência, a capacidade de estudo autónomo e de apro-
fundamento autodidata das matérias constitui uma mais-valia para 
o sucesso, em particular na área da engenharia.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
É expetável que um pro� ssional possua uma elevada capacidade 
de autonomia e desenvolvimento, de forma a contribuir para uma 
maior inovação e competitividade da empresa ou da equipa pro� s-
sional que integra. 
Para alcançar esse objetivo, os alunos devem encarar as barreiras e 
di� culdades que lhes são colocadas na licenciatura como uma forma 
de melhor os preparar para os desa� os pro� ssionais e pessoais.
O empenho pessoal dos alunos na vida exterior à universidade, 
nomeadamente o voluntariado, é muito valorizado por quem recruta 
pro� ssionais, dado que demonstra uma disponibilidade e dedicação 
em prol de uma causa.
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Em ritmo de alta competição

estudante

Universidade/Faculdade:
Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo
Curso e Ano:
Último ano de Licenciatura em Música, 
variante Instrumento Piano
Outras ocupações:
Já dá aulas na faculdade e é ainda 
Presidente da Associação de Estudantes

Tiago Baptista

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Aprender a tocar um instrumento ao nível do Ensino Superior não é para todos. São precisas 
muita dedicação e horas de estudo, e a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, 
tudo em ritmo de alta competição. É a opinião do aluno (e já professor) Tiago Baptista, 
da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
No mundo das Artes, a diferença não é muito acentuada como em 
alguns outros cursos. No meu caso, que já frequentei outras duas 
licenciaturas – Engenharia e Arquitectura Naval e Engenharia Mecânica 
– notei uma diferença muito mais notável, com as matemáticas e 
físicas, enquanto que no mundo artístico, mais especificamente 
na música, os candidatos já têm uma experiência na área muito
superior às outras.

    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Um curso de música exige uma dedicação de alta competição, e 
várias horas de estudo diário, fazendo um trabalho contínuo para 
que as obras estejam prontas a ser apresentadas. É também necessário 
possuir um instrumento próprio e tratar da sua manutenção, que não 
são fáceis de suportar. Em casos muito pontuais de alunos que não 
tenham condições ou de trazer o instrumento (como um piano) ou 
adquirir um novo instrumento que satisfaça melhor as necessidades 
de evolução do aluno, a Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, com salas 
e instrumentos que podem ser requisitados pelos alunos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Não querendo fugir à maior parte dos casos, posso dizer que foi por 
paixão, incutida pela minha avó materna, que enverguei na música. 
Hoje faria as mesmas escolhas.

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a 
prepará-los?
Com o término do curso, pretendo seguir a via do ensino, conciliando-a 
com alguns projetos de produção, coisa que já venho a fazer.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Numa área artística, temos de saber lidar com sentimentos e 
emoções. A música é um grande condutor de estados de espírito: 
é preciso ter paixão, empenho, e estar-se aberto e recetivo para se 
poder entender tal linguagem, que já nos acompanha ao longo de 
tantos milénios e que continua a evoluir e expandir.
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Cotação em alta

profissional
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identificar as 

melhores

 universidades para 
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Formação:
Licenciatura em Gestão e Mestrado
em Finanças pelo ISCTE- Instituto 
Universitário de Lisboa
Atividade:
Gestora Financeira na REN

Dianne Gomes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Dianne Gomes é um excelente exemplo de como a área de Gestão pode ser tudo menos 
aborrecida. No meio de uma pro� ssão que acarreta muitas responsabilidades, esta jovem 
alia a proatividade ao espírito de iniciativa para ser melhor a cada dia que passa. Deve-o, 
diz, à instituição de ensino que escolheu, e aconselha-te a selecionares muito bem a tua 
também.

Qual é a sua formação de base?
Licenciei-me em Gestão e tirei o Mestrado em Finanças no ISCTE.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Faço parte do departamento de Gestão Financeira da REN, mais pre-
cisamente na área de Financiamento. Sou responsável operacional 
pelos empréstimos com os bancos chineses (no montante aproxima-
do de 760 milhões de euros) e presto apoio na negociação de contra-
tos de � nanciamento. Para além disso, preparo relatórios � nanceiros 
de apoio à gestão, faço previsões de custos � nanceiros e da dívida da 
REN e analiso as avaliações das agências de ratings.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto do impacto que o trabalho do meu departamento tem nos 
mercados � nanceiros e na cotação da REN na bolsa. Motiva-me tam-
bém o relacionamento com diversas entidades externas (advogados, 
bancos, agências de rating, etc.) e o ambiente vivido no departamento 
por trabalhar numa equipa multicultural.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Eu diria que grande parte se deve ao curso que tirei, mas a fatia 
principal vai para o ISCTE. É uma instituição que me incutiu vári-
os valores que hoje, conjuntamente com a minha personalidade 
e  princípios  educacionais, fazem de mim uma melhor pro� ssional. 
Desses valores destaco a proatividade e espírito de iniciativa, a von-
tade constante de aprender e a ambição em ser cada vez melhor.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Nesta área, é fundamental a escolha da instituição de ensino. Os 
alunos devem identi� car as melhores universidades para cada curso, 
porque ao entrarem na instituição com mais renome irão garantir: 

1) melhor formação; 
2) maior motivação ao longo do curso; 
3) elevada taxa de empregabilidade.

Por outro lado, a escolha do curso depende do gosto pessoal do aluno. 
Aconselho os estudantes a pesquisarem sobre cada curso – disciplinas, 
saídas pro� ssionais, etc. – e questionarem as próprias universidades 
ou ex-alunos sobre as diferenças entre os diversos cursos da área – 
Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, etc. – para melhor 
orientarem a sua candidatura.

Economia e gestão
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ambiente
Ele está bem “ambientado”

estudante

Idade:
23
Naturalidade:
Portimão
Universidade/Faculdade:
Instituto Politécnico de Beja
Curso e Ano:
Engenharia do Ambiente 
3º ano

Sérgio Miguel Duarte 
Nunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Propinas, alojamento, transportes... Todos os entraves � cam para trás com vontade su� ciente 
e uma ajudinha da bolsa de estudos. Sérgio Nunes veio sem hesitações diretamente de 
Portimão para o Instituto Politécnico de Beja para seguir Engenharia do Ambiente. Agora, 
no 3º ano, a hora das decisões aproxima-se e o futuro, a� rma, é uma porta aberta para 
onde o coração o levar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
As diferenças mais signi� cativas com as quais me deparei ao fazer a 
transição do Secundário para a faculdade foram o nível de trabalho 
exigido, uma vez que são ritmos de ensino diferentes, o facto de as 
cadeiras serem lecionadas por semestres, o que se torna mais útil em 
termos de tempo de aprendizagem do que o sistema de trimestres 
do Secundário, e por � m, mas não menos importante, todo o ambiente 
e espírito académico, que é algo difícil de se conseguir noutro tipo 
de instituição.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A nível de exigências pessoais é de facto necessário um esforço 
extra da nossa parte, uma vez que requer muita dedicação, tempo 
disponibilizado e espírito de sacrifício. Em termos monetários é im-
portante um orçamento familiar estável, uma vez que as despesas 
associadas a um curso de Ensino Superior são vastas, desde propi-
nas, deslocações, alojamento, alimentação, entre outros. Contudo, e 
falando por experiência própria, há que salientar que existem diversos 
apoios neste campo, tal como as Bolsas de Estudo da DGES (da qual 
sou bolseiro) que, apesar de não cobrirem as despesas na sua totalidade, 
são um contributo bastante importante e que pode fazer a diferença. 

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Apesar de no Secundário ter estudado áreas diferentes, a área do 
Ambiente sempre me despertou bastante interesse, uma vez que 
“ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia. Neste momento, ao 
encontrar-me na fase � nal do meu curso não sinto qualquer arrepen-
dimento em ter escolhido esta área uma vez que é bastante diversi-
� cada e as escolhas de especi� cação são inúmeras, podendo assim 
optar pelo ramo no qual me sinto mais à vontade.
 

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Neste momento, tenho como objetivo apostar no estágio curricular 
visto ser um marco importante e que pode fazer a diferença, pois 
representa uma das oportunidades de nos darmos a conhecer ao 
mercado de trabalho. Pretendo fazê-lo numa empresa internacional 
de forma a ingressar no mercado europeu de trabalho e já me encontro 
a efetuar contactos. Após o estágio existem dois possíveis caminhos 
pelos quais ainda não me decidi, sendo eles o mestrado dentro da 
área ou um estágio Erasmus+ de 6 meses.
  

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Este é um ramo que tem uma larga oferta e certamente tem mais 
para oferecer do que aquilo que aparenta à primeira vista. Pessoal-
mente, penso que é uma boa decisão, uma vez que o Ambiente é 
uma área em constante desenvolvimento, e de crescente preocu-
pação tanto a nível político como social e económico. 
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Geografia ao raio-x
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Atividade:
Professor Auxiliar em Engenharia 
Geográ� ca, Geofísica e Energia da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa

Especialista em GPS, Geodésia e 
Hidrogra� a e responsável pelo Núcleo 
de Lisboa da Engenharia para o 
Desenvolvimento e Assistência 
Humanitária

Carlos Antunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Desde 1921 que se aprende Engenharia Geográ� ca na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa). 93 anos depois – e apesar de a pro� ssão de Engenheiro Geógrafo só ter sido 
reconhecida pela Ordem dos Engenheiros por volta de 1940 – a FCUL continua de portas 
abertas para quem quiser dar o primeiro passo nesta área de grande importância 
internacional.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O Engenheiro Geógrafo (EG) tem um conjunto de competências de 
informação geográ� ca e georreferenciada, que é um instrumento 
fundamental em diversas áreas, tais como planeamento e orde-
namento do território, monitorização da deformação de obras e 
infraestruturas, apoio a grandes obras de construção civil, análise 
espacial de fenómenos e riscos naturais, geomarketing, desenvolvi-
mento de aplicações informáticas para a web ou dispositivos móveis, 
e Sistemas de Informação Geográ� ca (SIG), entre outras. 
Identi� cam-se como principais empregadores as Câmaras Municipais 
e instituições públicas, empresas que atuam na área de produção de 
cartogra� a, de deteção remota com imagens de satélite, de execução 
de projetos de obras públicas, de serviços de consultoria, de gestão 
de e� ciência e inteligência geográ� ca, de gestão de redes de dis-
tribuição e serviços, de gestão de recursos naturais, entre outras. 
Dadas as suas características tecnológicas e domínio do conhecimento, 
esta é uma pro� ssão internacional, podendo ser praticada em 
qualquer parte do mundo.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Tal como em qualquer engenharia, ao EG é exigida uma boa prepa-
ração em Matemática e conhecimentos fundamentais em Física. A 
Matemática A é e sempre foi a disciplina especí� ca obrigatória, podendo 
em alguns casos ser exigida também a disciplina de Física. É acon-
selhável ter domínio de línguas estrangeiras e conhecimentos de 
informática.
Para mais informação, consulta a página www.enggeogra� ca.fc.ul.pt.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Atualmente, os alunos que chegam à universidade têm uma grande 
apetência pelo uso das novas tecnologias de informação. No entanto, 
apresentam algumas limitações no método de estudo e na capaci-
dade de trabalho e de aprendizagem. 
O Ensino Universitário tem um nível de exigência substancialmente 
superior ao do Ensino Secundário, mais concretamente no que concerne 
o trabalho individual autónomo exigido aos alunos, e as novas tec-
nologias de ensino traduzem-se no aumento das matérias lecionadas. 
Como consequência, a capacidade de estudo autónomo e de apro-
fundamento autodidata das matérias constitui uma mais-valia para 
o sucesso, em particular na área da engenharia.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
É expetável que um pro� ssional possua uma elevada capacidade 
de autonomia e desenvolvimento, de forma a contribuir para uma 
maior inovação e competitividade da empresa ou da equipa pro� s-
sional que integra. 
Para alcançar esse objetivo, os alunos devem encarar as barreiras e 
di� culdades que lhes são colocadas na licenciatura como uma forma 
de melhor os preparar para os desa� os pro� ssionais e pessoais.
O empenho pessoal dos alunos na vida exterior à universidade, 
nomeadamente o voluntariado, é muito valorizado por quem recruta 
pro� ssionais, dado que demonstra uma disponibilidade e dedicação 
em prol de uma causa.
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Formação:
Licenciatura em Gestão e Mestrado
em Finanças pelo ISCTE- Instituto 
Universitário de Lisboa
Atividade:
Gestora Financeira na REN

Dianne Gomes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Dianne Gomes é um excelente exemplo de como a área de Gestão pode ser tudo menos 
aborrecida. No meio de uma pro� ssão que acarreta muitas responsabilidades, esta jovem 
alia a proatividade ao espírito de iniciativa para ser melhor a cada dia que passa. Deve-o, 
diz, à instituição de ensino que escolheu, e aconselha-te a selecionares muito bem a tua 
também.

Qual é a sua formação de base?
Licenciei-me em Gestão e tirei o Mestrado em Finanças no ISCTE.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Faço parte do departamento de Gestão Financeira da REN, mais pre-
cisamente na área de Financiamento. Sou responsável operacional 
pelos empréstimos com os bancos chineses (no montante aproxima-
do de 760 milhões de euros) e presto apoio na negociação de contra-
tos de � nanciamento. Para além disso, preparo relatórios � nanceiros 
de apoio à gestão, faço previsões de custos � nanceiros e da dívida da 
REN e analiso as avaliações das agências de ratings.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto do impacto que o trabalho do meu departamento tem nos 
mercados � nanceiros e na cotação da REN na bolsa. Motiva-me tam-
bém o relacionamento com diversas entidades externas (advogados, 
bancos, agências de rating, etc.) e o ambiente vivido no departamento 
por trabalhar numa equipa multicultural.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Eu diria que grande parte se deve ao curso que tirei, mas a fatia 
principal vai para o ISCTE. É uma instituição que me incutiu vári-
os valores que hoje, conjuntamente com a minha personalidade 
e  princípios  educacionais, fazem de mim uma melhor pro� ssional. 
Desses valores destaco a proatividade e espírito de iniciativa, a von-
tade constante de aprender e a ambição em ser cada vez melhor.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Nesta área, é fundamental a escolha da instituição de ensino. Os 
alunos devem identi� car as melhores universidades para cada curso, 
porque ao entrarem na instituição com mais renome irão garantir: 

1) melhor formação; 
2) maior motivação ao longo do curso; 
3) elevada taxa de empregabilidade.

Por outro lado, a escolha do curso depende do gosto pessoal do aluno. 
Aconselho os estudantes a pesquisarem sobre cada curso – disciplinas, 
saídas pro� ssionais, etc. – e questionarem as próprias universidades 
ou ex-alunos sobre as diferenças entre os diversos cursos da área – 
Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, etc. – para melhor 
orientarem a sua candidatura.

Economia e gestão
Licenciaturas 2014/2015

Informações em www.iscte-iul.pt

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa oferece para o 
próximo ano letivo 15 licenciaturas e 1 mestrado integrado:

Licenciaturas com duração de 3 anos, 180 ECTS 
(excepto onde indicado).

(1) Regime diurno e pós-laboral.
(2) Duração 4 anos, 240 ECTS.

(3) Regime pós-laboral.
(4) Duração 5 anos, 300 ECTS.

Antropologia (1)

Ciência Política

Economia

Engenharia Informática (1)

Engenharia de Telecomunicações e Informática (1)

Finanças e Contabilidade

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Industrial e Logística

História Moderna e Contemporânea

Informática e Gestão de Empresas (1) (2)

Psicologia

Serviço Social (3)

Sociologia (1)

Mestrado Integrado em Arquitetura (4)
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ambiente
Ele está bem “ambientado”

estudante

Idade:
23
Naturalidade:
Portimão
Universidade/Faculdade:
Instituto Politécnico de Beja
Curso e Ano:
Engenharia do Ambiente 
3º ano

Sérgio Miguel Duarte 
Nunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Propinas, alojamento, transportes... Todos os entraves � cam para trás com vontade su� ciente 
e uma ajudinha da bolsa de estudos. Sérgio Nunes veio sem hesitações diretamente de 
Portimão para o Instituto Politécnico de Beja para seguir Engenharia do Ambiente. Agora, 
no 3º ano, a hora das decisões aproxima-se e o futuro, a� rma, é uma porta aberta para 
onde o coração o levar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
As diferenças mais signi� cativas com as quais me deparei ao fazer a 
transição do Secundário para a faculdade foram o nível de trabalho 
exigido, uma vez que são ritmos de ensino diferentes, o facto de as 
cadeiras serem lecionadas por semestres, o que se torna mais útil em 
termos de tempo de aprendizagem do que o sistema de trimestres 
do Secundário, e por � m, mas não menos importante, todo o ambiente 
e espírito académico, que é algo difícil de se conseguir noutro tipo 
de instituição.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A nível de exigências pessoais é de facto necessário um esforço 
extra da nossa parte, uma vez que requer muita dedicação, tempo 
disponibilizado e espírito de sacrifício. Em termos monetários é im-
portante um orçamento familiar estável, uma vez que as despesas 
associadas a um curso de Ensino Superior são vastas, desde propi-
nas, deslocações, alojamento, alimentação, entre outros. Contudo, e 
falando por experiência própria, há que salientar que existem diversos 
apoios neste campo, tal como as Bolsas de Estudo da DGES (da qual 
sou bolseiro) que, apesar de não cobrirem as despesas na sua totalidade, 
são um contributo bastante importante e que pode fazer a diferença. 

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Apesar de no Secundário ter estudado áreas diferentes, a área do 
Ambiente sempre me despertou bastante interesse, uma vez que 
“ambiente” é tudo aquilo que nos rodeia. Neste momento, ao 
encontrar-me na fase � nal do meu curso não sinto qualquer arrepen-
dimento em ter escolhido esta área uma vez que é bastante diversi-
� cada e as escolhas de especi� cação são inúmeras, podendo assim 
optar pelo ramo no qual me sinto mais à vontade.
 

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Neste momento, tenho como objetivo apostar no estágio curricular 
visto ser um marco importante e que pode fazer a diferença, pois 
representa uma das oportunidades de nos darmos a conhecer ao 
mercado de trabalho. Pretendo fazê-lo numa empresa internacional 
de forma a ingressar no mercado europeu de trabalho e já me encontro 
a efetuar contactos. Após o estágio existem dois possíveis caminhos 
pelos quais ainda não me decidi, sendo eles o mestrado dentro da 
área ou um estágio Erasmus+ de 6 meses.
  

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Este é um ramo que tem uma larga oferta e certamente tem mais 
para oferecer do que aquilo que aparenta à primeira vista. Pessoal-
mente, penso que é uma boa decisão, uma vez que o Ambiente é 
uma área em constante desenvolvimento, e de crescente preocu-
pação tanto a nível político como social e económico. 

é uma boa 

decisão. o Ambiente 

é uma área em 

constante 

desenvolvimento, e de 

crescente preocupação 

tanto a nível político 

como social e 

económico. 
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artes
A música no coração

profissional

É essa a 

essência de um 

artista: cair e 

levantar-se, 

duvidar e 

reinventar-se. 

Ser resiliente.

Formação:
Academia de Amadores de 
Música (Canto Lírico)

Hot Clube de Portugal (Voz e Piano)

Universidade Lusíada de Lisboa (Jazz e 
Música Moderna)
Atividade:
- Canta em três bandas (Banda do 
Quintinho, Cat Green & The Strange 
Fellas e Notown)

Catarina Ortins

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Aos 24 anos, Catarina Ortins tem três bandas e paixão e talento para dar e vender. Começou 
a cantar ainda na escola primária e, desde então, não houve obstáculo que conseguisse 
impedi-la de seguir o seu verdadeiro caminho: o canto e a música. 

Qual é a sua formação de base?
A minha viagem na música começou no 1º ciclo, no Externato Maris-
ta de Lisboa. Cantava em todas as ocasiões especiais, mas encontra-
va a maior diversão quando estava em estúdio: experimentava várias 
coisas, ouvia a minha voz gravada... Com 15 anos, decidi aprender 
Canto Lírico na Academia de Amadores de Música.
Mais tarde, saí do curso de Direito – a minha vocação era cantar e eu 
não me tinha apercebido disso até escolher mal o meu rumo de vida. 
Depois do Hot Clube Portugal, foi no curso de Jazz e Música Moder-
na da Universidade Lusíada de Lisboa que encontrei o que procura-
va: um curso superior onde pudesse exprimir-me e que me ensinasse 
a fazê-lo ainda melhor, no qual o programa fosse ao encontro das 
minhas expetativas, com unidades curriculares variadas, interes-
santes e necessárias a qualquer músico, crítico ou técnico de som.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento tenho três bandas (Banda do Quintinho, Cat Green & 
The Strange Fellas e Notown) com um/dois concertos por semana, 
e é preciso ensaiar com cada uma delas, o que por vezes exige mais 
trabalho, paciência e perseverança do que se pensa. O truque é to-
carmos com pessoas de quem gostemos, que nos façam rir e que 
toquem bem, claro.
Num futuro próximo, penso dar aulas de Música e de Voz, ter mais 
concertos e, quem sabe, gravar um EP ou um LP.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Do feedback momentâneo. Quer estejamos a cantar uma músi-
ca, a improvisar ou a experimentar coisas novas, é possível captar 
a expressão facial, corporal ou até mesmo a força dos aplausos: a 
emoção tem um papel muito – senão o mais – importante nestas 
pro� ssões e quem está no palco se alimenta muito do calor do pú-
blico e vice-versa.
Devemos divertir-nos cada vez que pisamos um palco, seja ele o 
mais pequeno ou o maior que já pisámos, e cantar ou tocar como se 
fosse a primeira – ou a última! – vez.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Num espaço de quase três anos, o curso de Jazz e Música Moderna 
da Lusíada já me deu tanto! É impressionante como bons professores 
e uma grande vontade de aprender podem mudar hábitos tão intrín-
secos como cantar de uma certa forma ou tocar guitarra com uma 
má técnica.
A faculdade também investe e apoia muito a realização de ativi-
dades ligadas ao curso, nas quais sempre � z questão de participar, 
o que me ajudou, entre outras coisas, a perder o nervosismo e as 
borboletas na barriga.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Não vou mentir e dizer que é uma área que só nos traz coisas boas. 
Por vezes, as coisas más são tão avassaladoras que nos empurram 
para baixo e duvidamos de nós como músicos e esquecemos de to-
das as coisas boas que já nos disseram ou que aconteceram. Todavia, 
é exatamente essa a essência de um artista, seja em que área for: cair 
e levantar-se, duvidar e reinventar-se, ser resiliente. A quem está in-
deciso, proponho inscreverem-se no Curso de Verão de Jazz e Música 
Moderna da Lusíada, participarem em masterclasses e workshops e 
porem-se à prova nas Jam Sessions. Foi assim que comecei e foi as-
sim que cresci, tornando-me na cantora e músico que sou hoje.
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Ciências
Geografia ao raio-x

docente

os alunos 

devem encarar as 

barreiras e

 dificuldades que lhes 

são colocadas como uma 

forma de  

os preparar para os 

desafios profissionais e 

pessoais.

Atividade:
Professor Auxiliar em Engenharia 
Geográ� ca, Geofísica e Energia da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa

Especialista em GPS, Geodésia e 
Hidrogra� a e responsável pelo Núcleo 
de Lisboa da Engenharia para o 
Desenvolvimento e Assistência 
Humanitária

Carlos Antunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Desde 1921 que se aprende Engenharia Geográ� ca na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa). 93 anos depois – e apesar de a pro� ssão de Engenheiro Geógrafo só ter sido 
reconhecida pela Ordem dos Engenheiros por volta de 1940 – a FCUL continua de portas 
abertas para quem quiser dar o primeiro passo nesta área de grande importância 
internacional.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O Engenheiro Geógrafo (EG) tem um conjunto de competências de 
informação geográ� ca e georreferenciada, que é um instrumento 
fundamental em diversas áreas, tais como planeamento e orde-
namento do território, monitorização da deformação de obras e 
infraestruturas, apoio a grandes obras de construção civil, análise 
espacial de fenómenos e riscos naturais, geomarketing, desenvolvi-
mento de aplicações informáticas para a web ou dispositivos móveis, 
e Sistemas de Informação Geográ� ca (SIG), entre outras. 
Identi� cam-se como principais empregadores as Câmaras Municipais 
e instituições públicas, empresas que atuam na área de produção de 
cartogra� a, de deteção remota com imagens de satélite, de execução 
de projetos de obras públicas, de serviços de consultoria, de gestão 
de e� ciência e inteligência geográ� ca, de gestão de redes de dis-
tribuição e serviços, de gestão de recursos naturais, entre outras. 
Dadas as suas características tecnológicas e domínio do conhecimento, 
esta é uma pro� ssão internacional, podendo ser praticada em 
qualquer parte do mundo.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Tal como em qualquer engenharia, ao EG é exigida uma boa prepa-
ração em Matemática e conhecimentos fundamentais em Física. A 
Matemática A é e sempre foi a disciplina especí� ca obrigatória, podendo 
em alguns casos ser exigida também a disciplina de Física. É acon-
selhável ter domínio de línguas estrangeiras e conhecimentos de 
informática.
Para mais informação, consulta a página www.enggeogra� ca.fc.ul.pt.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Atualmente, os alunos que chegam à universidade têm uma grande 
apetência pelo uso das novas tecnologias de informação. No entanto, 
apresentam algumas limitações no método de estudo e na capaci-
dade de trabalho e de aprendizagem. 
O Ensino Universitário tem um nível de exigência substancialmente 
superior ao do Ensino Secundário, mais concretamente no que concerne 
o trabalho individual autónomo exigido aos alunos, e as novas tec-
nologias de ensino traduzem-se no aumento das matérias lecionadas. 
Como consequência, a capacidade de estudo autónomo e de apro-
fundamento autodidata das matérias constitui uma mais-valia para 
o sucesso, em particular na área da engenharia.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
É expetável que um pro� ssional possua uma elevada capacidade 
de autonomia e desenvolvimento, de forma a contribuir para uma 
maior inovação e competitividade da empresa ou da equipa pro� s-
sional que integra. 
Para alcançar esse objetivo, os alunos devem encarar as barreiras e 
di� culdades que lhes são colocadas na licenciatura como uma forma 
de melhor os preparar para os desa� os pro� ssionais e pessoais.
O empenho pessoal dos alunos na vida exterior à universidade, 
nomeadamente o voluntariado, é muito valorizado por quem recruta 
pro� ssionais, dado que demonstra uma disponibilidade e dedicação 
em prol de uma causa.
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Ciências
“A faculdade mudou a pessoa que sou”

estudante

Idade:
19
Naturalidade:
Beja
Universidade/ Faculdade:
Universidade de Évora
Curso e Ano:
Engenharia Mecatrónica 2º ano

Marcela Isabel Pelica 
Páscoa

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ainda está no 2º ano do curso de Engenharia Mecatrónica, mas já faz um balanço mais que 
positivo da sua experiência. Do alto dos seus 19 anos, Marcela Páscoa encontrou na 
Universidade de Évora um lugar de aprendizagem, convívio e crescimento, que não trocaria 
por nenhum outro.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
É sempre muito diferente quando a nossa rotina muda quase 180 
graus, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, o mais 
estranho foi não ter o meu tempo e senti falta da proteção dos meus 
pais. Os primeiros dias foram uma correria: descobrir as salas de aula, 
conhecer a cidade, uma nova casa, conhecer os colegas e os � nalistas 
que nos praxaram, � xar a matéria, perceber as atitudes e os conselhos 
dos professores. Olhando para trás, contudo, a minha adaptação foi 
muito boa e não houve quase nenhum problema.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência? 
Cada curso necessita de diferentes tipos de materiais, e os trabalhos 
realizados são muito variados. No meu curso, tudo o que comprámos até 
agora foram  dispositivos, livros, materiais ou peças para pequenas 
experiências ou curiosidades que preenchem o nosso conhecimento. 
Tudo isto requer um trabalho autónomo em casa, muita dedicação e 
pesquisa para que se entendam realmente todos os conceitos, práticas, 
discussões e análises feitas durante as aulas.
Por vezes, é triste ver aqueles grandes cérebros � carem para trás 
devido a di� culdades � nanceiras, porque há muitas pessoas que têm 
possibilidades de estar na universidade e não a aproveitam. No meu 
caso, não tive problemas em encontrar o meu lugar no Ensino Supe-
rior, porque sempre tive uns pais dedicados e responsáveis, a quem 
tenho muito a agradecer e retribuir. Tenho-lhes grande respeito, sei 
que trabalham e se esforçam muito para me manter na universidade, 
e neste momento só há uma forma de agradecimento – a minha 
dedicação e empenho ao curso.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Sempre me interessei muito por robots e o seu funcionamento ao 
nível eletrónico, para além de sempre ter adorado a Matemática. 
Também gostava de brincar com fórmulas, e na altura estava a 
começar a ter interesse por Mecânica. A Mecatrónica abrangia tudo 
isso e muito mais, por isso decidi arriscar e hoje não me arrependo 
nada mesmo!

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Vou continuar a esforçar-me para acabar o curso e aprender o mais 
possível. Fazer estágios em diversas empresas a nível nacional e 
internacional, trabalhar uns tempos em projetos pessoais, seguir mestra-
do ou algo mais, e talvez sair do país para procurar um emprego � xo 
e promissor. Estas são apenas algumas das ideias sobre as quais já 
re� eti.
Sou uma pessoa que gosta de saber de tudo um pouco, e acho que 
todos nos devíamos saber desenrascar em praticamente quase tudo. 
Mesmo com o desenvolvimento mundial ao nível das novas tecno-
logias, que facilitam cada vez mais o nosso dia a dia, não devemos 
desinteressar-nos e deixar de pensar naquilo que nos rodeia.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para mim foi uma grande oportunidade e uma grande aventura entrar 
no curso de Engenharia Mecatrónica na Universidade de Évora. Estou 
a gostar bastante do curso, e é um espírito completamente diferente 
do Secundário. A universidade muda a maioria das pessoas na forma 
de pensar, na responsabilidade e na forma como lidamos com os 
outros. É aqui que os grandes amigos se mantêm para a vida. Gravei 
na minha memória uma frase que vi num cartaz: “A Universidade é 
uma perturbação mental que te leva ao estado sóbrio e consciente 
da verdadeira realidade” – acho que, apesar de te dar muito trabalho, 
e por vezes chegares ao limite do stress, no � m consegues perceber 
que tudo valeu a pena e que tudo o que aprendeste te vai realmente 
fazer falta no futuro, por isso melhor que sonhar é poder concretizar.

Podes 

chegar ao 

limite do stress, 

mas no fim 

percebes que valeu 

a pena. Melhor que 

sonhar é poder 

concretizar.
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Cotação em alta

profissional

é fundamental 

identificar as 

melhores

 universidades para 

cada curso, para 

garantir melhor 

formação, maior 

motivação ao longo do 

curso e uma

 elevada taxa de 

empregabilidade.

Formação:
Licenciatura em Gestão e Mestrado
em Finanças pelo ISCTE- Instituto 
Universitário de Lisboa
Atividade:
Gestora Financeira na REN

Dianne Gomes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Dianne Gomes é um excelente exemplo de como a área de Gestão pode ser tudo menos 
aborrecida. No meio de uma pro� ssão que acarreta muitas responsabilidades, esta jovem 
alia a proatividade ao espírito de iniciativa para ser melhor a cada dia que passa. Deve-o, 
diz, à instituição de ensino que escolheu, e aconselha-te a selecionares muito bem a tua 
também.

Qual é a sua formação de base?
Licenciei-me em Gestão e tirei o Mestrado em Finanças no ISCTE.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Faço parte do departamento de Gestão Financeira da REN, mais pre-
cisamente na área de Financiamento. Sou responsável operacional 
pelos empréstimos com os bancos chineses (no montante aproxima-
do de 760 milhões de euros) e presto apoio na negociação de contra-
tos de � nanciamento. Para além disso, preparo relatórios � nanceiros 
de apoio à gestão, faço previsões de custos � nanceiros e da dívida da 
REN e analiso as avaliações das agências de ratings.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto do impacto que o trabalho do meu departamento tem nos 
mercados � nanceiros e na cotação da REN na bolsa. Motiva-me tam-
bém o relacionamento com diversas entidades externas (advogados, 
bancos, agências de rating, etc.) e o ambiente vivido no departamento 
por trabalhar numa equipa multicultural.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Eu diria que grande parte se deve ao curso que tirei, mas a fatia 
principal vai para o ISCTE. É uma instituição que me incutiu vári-
os valores que hoje, conjuntamente com a minha personalidade 
e  princípios  educacionais, fazem de mim uma melhor pro� ssional. 
Desses valores destaco a proatividade e espírito de iniciativa, a von-
tade constante de aprender e a ambição em ser cada vez melhor.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Nesta área, é fundamental a escolha da instituição de ensino. Os 
alunos devem identi� car as melhores universidades para cada curso, 
porque ao entrarem na instituição com mais renome irão garantir: 

1) melhor formação; 
2) maior motivação ao longo do curso; 
3) elevada taxa de empregabilidade.

Por outro lado, a escolha do curso depende do gosto pessoal do aluno. 
Aconselho os estudantes a pesquisarem sobre cada curso – disciplinas, 
saídas pro� ssionais, etc. – e questionarem as próprias universidades 
ou ex-alunos sobre as diferenças entre os diversos cursos da área – 
Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, etc. – para melhor 
orientarem a sua candidatura.

Economia e gestão
Licenciaturas 2014/2015

Informações em www.iscte-iul.pt

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa oferece para o 
próximo ano letivo 15 licenciaturas e 1 mestrado integrado:

Licenciaturas com duração de 3 anos, 180 ECTS 
(excepto onde indicado).

(1) Regime diurno e pós-laboral.
(2) Duração 4 anos, 240 ECTS.

(3) Regime pós-laboral.
(4) Duração 5 anos, 300 ECTS.

Antropologia (1)

Ciência Política

Economia

Engenharia Informática (1)

Engenharia de Telecomunicações e Informática (1)

Finanças e Contabilidade

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Industrial e Logística

História Moderna e Contemporânea

Informática e Gestão de Empresas (1) (2)

Psicologia

Serviço Social (3)

Sociologia (1)

Mestrado Integrado em Arquitetura (4)
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Ativismo e responsabilidade precisa-se!

docente

Os nossos 

jovens 

necessitam do 

entusiasmo que os 

leve a envolver-se com 

a realidade e a 

contribuir na resolução 

de questões de 

economia, de gestão 

e da sociedade em 

geral.

Atividade:
Subdiretora e docente do Departamento 
de Economia, Gestão e Informática da 
Universidade Portucalense.

Investigadora nas áreas do 
empreendedorismo, inovação, 
desenvolvimento regional e estratégia e 
competitividade.

Cristina Fernandes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Atitude proativa, interesse pelo meio envolvente, pela conjuntura económica pela gestão 
de empresas e pelo funcionamento dos mercados. São estes os principais predicados que, 
no entender da docente Cristina Fernandes, da Universidade Portucalense, precisas de 
trazer contigo para uma licenciatura em Economia ou Gestão. E escolhe bem, pois são bem 
diferentes entre si.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nas saídas pro� ssionais temos de considerar as duas áreas separa-
damente, até pelas competências que cada licenciatura atribui aos 
alunos.
A Licenciatura em Gestão procura formar pro� ssionais competentes 
e habilitados a exercer atividades em diversos setores da indústria, 
do comércio e dos serviços, e em diversas funções:

Quadros superiores de empresas públicas e privadas, instituições 
bancárias e seguradoras, administração central, regional e local;
Consultoria � nanceira e � scal;
Técnicos O� ciais de Contas;
Auditoria;
Marketing;
Recursos Humanos

A Licenciatura em Economia, considerando as opções que os alunos 
fazem ao longo do seu percurso académico, � cam habilitados com 
competências para ingressarem no mercado de trabalho nas se-
guintes áreas:

Setor industrial;
Mercado � nanceiro;
Consultoria e auditoria;
Organizações portuguesas e internacionais;
Associações empresariais;
Administração pública central, regional e local;
Atividade de formação e de investigação

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
O futuro gestor ou economista tem de ter uma atitude proativa perante 
as várias situações que se lhe colocam. Deve ter interesse pelo meio 
envolvente quer nacional quer internacional. Deve também interes-
sar-se pelo desenvolvimento e conjuntura económica e pelos novos 
modos de organização e gestão de empresas. Terá ainda que se 
interessar pelo modo e regras de funcionamento dos mercados 
� nanceiros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças estão essencialmente no nível do ensino/
aprendizagem. Os alunos devem criar autonomia de estudo para 
aprofundarem as temáticas apresentadas em sala de aula (sen-
do este um dos conceitos de Bolonha). Nota-se que os jovens têm 
carências em termos de espírito crítico do que os rodeia. Devem criar 
maiores e melhores hábitos de leitura e devem participar mais na 
vida ativa, pois só assim serão capazes quer durante a licenciatura, 
quer mais tarde no mercado de trabalho, de ter melhor capacidade 
de argumentação para as suas ideias.  Essencialmente, os nossos 
jovens necessitam do entusiasmo que os leve a envolver-se com a 
realidade e a dar contributos na resolução de questões não só da 
economia e da gestão como também na sociedade em geral. Devem 
sentir-se responsáveis pela construção da sociedade em que vivem, 
bem como da que está para vir.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem dominar todas as temáticas lecionadas ao longo 
das suas licenciaturas, e não apenas as que lhes parecem mais impor-
tantes. Devem ter contacto com a realidade do mercado de trabalho, 
logo que possível, através de estágios, por exemplo. Devem também 
envolver-se nas atividades extra curriculares que as universidades 
lhes proporcionam, que são uma ótima forma de se distinguirem de 
todos os outros colegas da mesma licenciatura, onde todos têm o 
mesmo plano de estudos e de desenvolverem as soft skills hoje tão 
valorizadas pelos empregadores. Por � m, devem ser cidadãos ativos 
e responsáveis.

Economia e gestão
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artes
A música no coração

profissional

É essa a 

essência de um 

artista: cair e 

levantar-se, 

duvidar e 

reinventar-se. 

Ser resiliente.

Formação:
Academia de Amadores de 
Música (Canto Lírico)

Hot Clube de Portugal (Voz e Piano)

Universidade Lusíada de Lisboa (Jazz e 
Música Moderna)
Atividade:
- Canta em três bandas (Banda do 
Quintinho, Cat Green & The Strange 
Fellas e Notown)

Catarina Ortins

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Aos 24 anos, Catarina Ortins tem três bandas e paixão e talento para dar e vender. Começou 
a cantar ainda na escola primária e, desde então, não houve obstáculo que conseguisse 
impedi-la de seguir o seu verdadeiro caminho: o canto e a música. 

Qual é a sua formação de base?
A minha viagem na música começou no 1º ciclo, no Externato Maris-
ta de Lisboa. Cantava em todas as ocasiões especiais, mas encontra-
va a maior diversão quando estava em estúdio: experimentava várias 
coisas, ouvia a minha voz gravada... Com 15 anos, decidi aprender 
Canto Lírico na Academia de Amadores de Música.
Mais tarde, saí do curso de Direito – a minha vocação era cantar e eu 
não me tinha apercebido disso até escolher mal o meu rumo de vida. 
Depois do Hot Clube Portugal, foi no curso de Jazz e Música Moder-
na da Universidade Lusíada de Lisboa que encontrei o que procura-
va: um curso superior onde pudesse exprimir-me e que me ensinasse 
a fazê-lo ainda melhor, no qual o programa fosse ao encontro das 
minhas expetativas, com unidades curriculares variadas, interes-
santes e necessárias a qualquer músico, crítico ou técnico de som.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento tenho três bandas (Banda do Quintinho, Cat Green & 
The Strange Fellas e Notown) com um/dois concertos por semana, 
e é preciso ensaiar com cada uma delas, o que por vezes exige mais 
trabalho, paciência e perseverança do que se pensa. O truque é to-
carmos com pessoas de quem gostemos, que nos façam rir e que 
toquem bem, claro.
Num futuro próximo, penso dar aulas de Música e de Voz, ter mais 
concertos e, quem sabe, gravar um EP ou um LP.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Do feedback momentâneo. Quer estejamos a cantar uma músi-
ca, a improvisar ou a experimentar coisas novas, é possível captar 
a expressão facial, corporal ou até mesmo a força dos aplausos: a 
emoção tem um papel muito – senão o mais – importante nestas 
pro� ssões e quem está no palco se alimenta muito do calor do pú-
blico e vice-versa.
Devemos divertir-nos cada vez que pisamos um palco, seja ele o 
mais pequeno ou o maior que já pisámos, e cantar ou tocar como se 
fosse a primeira – ou a última! – vez.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Num espaço de quase três anos, o curso de Jazz e Música Moderna 
da Lusíada já me deu tanto! É impressionante como bons professores 
e uma grande vontade de aprender podem mudar hábitos tão intrín-
secos como cantar de uma certa forma ou tocar guitarra com uma 
má técnica.
A faculdade também investe e apoia muito a realização de ativi-
dades ligadas ao curso, nas quais sempre � z questão de participar, 
o que me ajudou, entre outras coisas, a perder o nervosismo e as 
borboletas na barriga.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Não vou mentir e dizer que é uma área que só nos traz coisas boas. 
Por vezes, as coisas más são tão avassaladoras que nos empurram 
para baixo e duvidamos de nós como músicos e esquecemos de to-
das as coisas boas que já nos disseram ou que aconteceram. Todavia, 
é exatamente essa a essência de um artista, seja em que área for: cair 
e levantar-se, duvidar e reinventar-se, ser resiliente. A quem está in-
deciso, proponho inscreverem-se no Curso de Verão de Jazz e Música 
Moderna da Lusíada, participarem em masterclasses e workshops e 
porem-se à prova nas Jam Sessions. Foi assim que comecei e foi as-
sim que cresci, tornando-me na cantora e músico que sou hoje.

LARANJEIRAS em LISBOA 
Uma residência de 

estudantes diferente… 

As Laranjeiras são uma residência de estudantes com 
um modelo diferente de alojamento. Aqui oferece-se a 
oportunidade a quem vem estudar para Lisboa de 
financiar os custos de estadia com a colaboração que 
prestam no mesmo alojamento. Vem ver com os teus 
olhos! 

 Localização: na zona de Sete Rios  
(junto à Universidade Católica) 

Capacidade: 12 lugares 
 

LARANJEIRAS A.C.P. 
www.laranjeiras.org 

 
Rua Carlos de Oliveira, 12 160-029 Lisboa 

Tel. 21 722 10 40 
laranjeirasacp@sapo.pt   

DA ESCALA 
DA MÃO 
À ESCALA 
DA CIDADE
FACULDADE DE ARQUITETURA
+URBANISMO E DESIGN
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

LICENCIATURAS • 3 ANOS
LICENCIATURA EM ESTUDOS ARQUITETÓNICOS

LICENCIATURA EM DESIGN

LICENCIATURA EM DESIGN DE MODA

MESTRADOS INTEGRADOS • 3 + 2 ANOS
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA:

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA

ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE INTERIORES

MESTRADOS NÃO-INTEGRADOS • 2 ANOS
MESTRADO EM DESIGN DE PRODUTO

MESTRADO EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

MESTRADO EM DESIGN DE MODA

DOUTORAMENTOS • 3 ANOS
DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

DOUTORAMENTO EM URBANISMO

DOUTORAMENTO EM DESIGN

CURSOS DE ESTUDOS AVANÇADOS • 1 ANO 
ARQUITETURA POPULAR

COMPUTAÇÃO APLICADA À ARQUITETURA,  
URBANISMO E DESIGN

CULTURA URBANA PORTUGUESA

PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA

MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FA.ULISBOA.PT

INSCRIÇÕES A DECORRER 
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Ciências
“A faculdade mudou a pessoa que sou”

estudante

Idade:
19
Naturalidade:
Beja
Universidade/ Faculdade:
Universidade de Évora
Curso e Ano:
Engenharia Mecatrónica 2º ano

Marcela Isabel Pelica 
Páscoa

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ainda está no 2º ano do curso de Engenharia Mecatrónica, mas já faz um balanço mais que 
positivo da sua experiência. Do alto dos seus 19 anos, Marcela Páscoa encontrou na 
Universidade de Évora um lugar de aprendizagem, convívio e crescimento, que não trocaria 
por nenhum outro.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
É sempre muito diferente quando a nossa rotina muda quase 180 
graus, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, o mais 
estranho foi não ter o meu tempo e senti falta da proteção dos meus 
pais. Os primeiros dias foram uma correria: descobrir as salas de aula, 
conhecer a cidade, uma nova casa, conhecer os colegas e os � nalistas 
que nos praxaram, � xar a matéria, perceber as atitudes e os conselhos 
dos professores. Olhando para trás, contudo, a minha adaptação foi 
muito boa e não houve quase nenhum problema.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência? 
Cada curso necessita de diferentes tipos de materiais, e os trabalhos 
realizados são muito variados. No meu curso, tudo o que comprámos até 
agora foram  dispositivos, livros, materiais ou peças para pequenas 
experiências ou curiosidades que preenchem o nosso conhecimento. 
Tudo isto requer um trabalho autónomo em casa, muita dedicação e 
pesquisa para que se entendam realmente todos os conceitos, práticas, 
discussões e análises feitas durante as aulas.
Por vezes, é triste ver aqueles grandes cérebros � carem para trás 
devido a di� culdades � nanceiras, porque há muitas pessoas que têm 
possibilidades de estar na universidade e não a aproveitam. No meu 
caso, não tive problemas em encontrar o meu lugar no Ensino Supe-
rior, porque sempre tive uns pais dedicados e responsáveis, a quem 
tenho muito a agradecer e retribuir. Tenho-lhes grande respeito, sei 
que trabalham e se esforçam muito para me manter na universidade, 
e neste momento só há uma forma de agradecimento – a minha 
dedicação e empenho ao curso.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Sempre me interessei muito por robots e o seu funcionamento ao 
nível eletrónico, para além de sempre ter adorado a Matemática. 
Também gostava de brincar com fórmulas, e na altura estava a 
começar a ter interesse por Mecânica. A Mecatrónica abrangia tudo 
isso e muito mais, por isso decidi arriscar e hoje não me arrependo 
nada mesmo!

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Vou continuar a esforçar-me para acabar o curso e aprender o mais 
possível. Fazer estágios em diversas empresas a nível nacional e 
internacional, trabalhar uns tempos em projetos pessoais, seguir mestra-
do ou algo mais, e talvez sair do país para procurar um emprego � xo 
e promissor. Estas são apenas algumas das ideias sobre as quais já 
re� eti.
Sou uma pessoa que gosta de saber de tudo um pouco, e acho que 
todos nos devíamos saber desenrascar em praticamente quase tudo. 
Mesmo com o desenvolvimento mundial ao nível das novas tecno-
logias, que facilitam cada vez mais o nosso dia a dia, não devemos 
desinteressar-nos e deixar de pensar naquilo que nos rodeia.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para mim foi uma grande oportunidade e uma grande aventura entrar 
no curso de Engenharia Mecatrónica na Universidade de Évora. Estou 
a gostar bastante do curso, e é um espírito completamente diferente 
do Secundário. A universidade muda a maioria das pessoas na forma 
de pensar, na responsabilidade e na forma como lidamos com os 
outros. É aqui que os grandes amigos se mantêm para a vida. Gravei 
na minha memória uma frase que vi num cartaz: “A Universidade é 
uma perturbação mental que te leva ao estado sóbrio e consciente 
da verdadeira realidade” – acho que, apesar de te dar muito trabalho, 
e por vezes chegares ao limite do stress, no � m consegues perceber 
que tudo valeu a pena e que tudo o que aprendeste te vai realmente 
fazer falta no futuro, por isso melhor que sonhar é poder concretizar.

Podes 

chegar ao 

limite do stress, 

mas no fim 

percebes que valeu 

a pena. Melhor que 

sonhar é poder 

concretizar.
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Desporto e 
artes do
espetáculo

Licenciaturas 2014/2015

Informações em www.iscte-iul.pt

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa oferece para o 
próximo ano letivo 15 licenciaturas e 1 mestrado integrado:

Licenciaturas com duração de 3 anos, 180 ECTS 
(excepto onde indicado).

(1) Regime diurno e pós-laboral.
(2) Duração 4 anos, 240 ECTS.

(3) Regime pós-laboral.
(4) Duração 5 anos, 300 ECTS.

Antropologia (1)

Ciência Política

Economia

Engenharia Informática (1)

Engenharia de Telecomunicações e Informática (1)

Finanças e Contabilidade

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Industrial e Logística

História Moderna e Contemporânea

Informática e Gestão de Empresas (1) (2)

Psicologia

Serviço Social (3)

Sociologia (1)

Mestrado Integrado em Arquitetura (4)
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Ativismo e responsabilidade precisa-se!

docente

Os nossos 

jovens 

necessitam do 

entusiasmo que os 

leve a envolver-se com 

a realidade e a 

contribuir na resolução 

de questões de 

economia, de gestão 

e da sociedade em 

geral.

Atividade:
Subdiretora e docente do Departamento 
de Economia, Gestão e Informática da 
Universidade Portucalense.

Investigadora nas áreas do 
empreendedorismo, inovação, 
desenvolvimento regional e estratégia e 
competitividade.

Cristina Fernandes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Atitude proativa, interesse pelo meio envolvente, pela conjuntura económica pela gestão 
de empresas e pelo funcionamento dos mercados. São estes os principais predicados que, 
no entender da docente Cristina Fernandes, da Universidade Portucalense, precisas de 
trazer contigo para uma licenciatura em Economia ou Gestão. E escolhe bem, pois são bem 
diferentes entre si.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nas saídas pro� ssionais temos de considerar as duas áreas separa-
damente, até pelas competências que cada licenciatura atribui aos 
alunos.
A Licenciatura em Gestão procura formar pro� ssionais competentes 
e habilitados a exercer atividades em diversos setores da indústria, 
do comércio e dos serviços, e em diversas funções:

Quadros superiores de empresas públicas e privadas, instituições 
bancárias e seguradoras, administração central, regional e local;
Consultoria � nanceira e � scal;
Técnicos O� ciais de Contas;
Auditoria;
Marketing;
Recursos Humanos

A Licenciatura em Economia, considerando as opções que os alunos 
fazem ao longo do seu percurso académico, � cam habilitados com 
competências para ingressarem no mercado de trabalho nas se-
guintes áreas:

Setor industrial;
Mercado � nanceiro;
Consultoria e auditoria;
Organizações portuguesas e internacionais;
Associações empresariais;
Administração pública central, regional e local;
Atividade de formação e de investigação

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
O futuro gestor ou economista tem de ter uma atitude proativa perante 
as várias situações que se lhe colocam. Deve ter interesse pelo meio 
envolvente quer nacional quer internacional. Deve também interes-
sar-se pelo desenvolvimento e conjuntura económica e pelos novos 
modos de organização e gestão de empresas. Terá ainda que se 
interessar pelo modo e regras de funcionamento dos mercados 
� nanceiros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças estão essencialmente no nível do ensino/
aprendizagem. Os alunos devem criar autonomia de estudo para 
aprofundarem as temáticas apresentadas em sala de aula (sen-
do este um dos conceitos de Bolonha). Nota-se que os jovens têm 
carências em termos de espírito crítico do que os rodeia. Devem criar 
maiores e melhores hábitos de leitura e devem participar mais na 
vida ativa, pois só assim serão capazes quer durante a licenciatura, 
quer mais tarde no mercado de trabalho, de ter melhor capacidade 
de argumentação para as suas ideias.  Essencialmente, os nossos 
jovens necessitam do entusiasmo que os leve a envolver-se com a 
realidade e a dar contributos na resolução de questões não só da 
economia e da gestão como também na sociedade em geral. Devem 
sentir-se responsáveis pela construção da sociedade em que vivem, 
bem como da que está para vir.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem dominar todas as temáticas lecionadas ao longo 
das suas licenciaturas, e não apenas as que lhes parecem mais impor-
tantes. Devem ter contacto com a realidade do mercado de trabalho, 
logo que possível, através de estágios, por exemplo. Devem também 
envolver-se nas atividades extra curriculares que as universidades 
lhes proporcionam, que são uma ótima forma de se distinguirem de 
todos os outros colegas da mesma licenciatura, onde todos têm o 
mesmo plano de estudos e de desenvolverem as soft skills hoje tão 
valorizadas pelos empregadores. Por � m, devem ser cidadãos ativos 
e responsáveis.

Economia e gestão
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artes
A música no coração

profissional

É essa a 

essência de um 

artista: cair e 

levantar-se, 

duvidar e 

reinventar-se. 

Ser resiliente.

Formação:
Academia de Amadores de 
Música (Canto Lírico)

Hot Clube de Portugal (Voz e Piano)

Universidade Lusíada de Lisboa (Jazz e 
Música Moderna)
Atividade:
- Canta em três bandas (Banda do 
Quintinho, Cat Green & The Strange 
Fellas e Notown)

Catarina Ortins

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Aos 24 anos, Catarina Ortins tem três bandas e paixão e talento para dar e vender. Começou 
a cantar ainda na escola primária e, desde então, não houve obstáculo que conseguisse 
impedi-la de seguir o seu verdadeiro caminho: o canto e a música. 

Qual é a sua formação de base?
A minha viagem na música começou no 1º ciclo, no Externato Maris-
ta de Lisboa. Cantava em todas as ocasiões especiais, mas encontra-
va a maior diversão quando estava em estúdio: experimentava várias 
coisas, ouvia a minha voz gravada... Com 15 anos, decidi aprender 
Canto Lírico na Academia de Amadores de Música.
Mais tarde, saí do curso de Direito – a minha vocação era cantar e eu 
não me tinha apercebido disso até escolher mal o meu rumo de vida. 
Depois do Hot Clube Portugal, foi no curso de Jazz e Música Moder-
na da Universidade Lusíada de Lisboa que encontrei o que procura-
va: um curso superior onde pudesse exprimir-me e que me ensinasse 
a fazê-lo ainda melhor, no qual o programa fosse ao encontro das 
minhas expetativas, com unidades curriculares variadas, interes-
santes e necessárias a qualquer músico, crítico ou técnico de som.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento tenho três bandas (Banda do Quintinho, Cat Green & 
The Strange Fellas e Notown) com um/dois concertos por semana, 
e é preciso ensaiar com cada uma delas, o que por vezes exige mais 
trabalho, paciência e perseverança do que se pensa. O truque é to-
carmos com pessoas de quem gostemos, que nos façam rir e que 
toquem bem, claro.
Num futuro próximo, penso dar aulas de Música e de Voz, ter mais 
concertos e, quem sabe, gravar um EP ou um LP.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Do feedback momentâneo. Quer estejamos a cantar uma músi-
ca, a improvisar ou a experimentar coisas novas, é possível captar 
a expressão facial, corporal ou até mesmo a força dos aplausos: a 
emoção tem um papel muito – senão o mais – importante nestas 
pro� ssões e quem está no palco se alimenta muito do calor do pú-
blico e vice-versa.
Devemos divertir-nos cada vez que pisamos um palco, seja ele o 
mais pequeno ou o maior que já pisámos, e cantar ou tocar como se 
fosse a primeira – ou a última! – vez.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Num espaço de quase três anos, o curso de Jazz e Música Moderna 
da Lusíada já me deu tanto! É impressionante como bons professores 
e uma grande vontade de aprender podem mudar hábitos tão intrín-
secos como cantar de uma certa forma ou tocar guitarra com uma 
má técnica.
A faculdade também investe e apoia muito a realização de ativi-
dades ligadas ao curso, nas quais sempre � z questão de participar, 
o que me ajudou, entre outras coisas, a perder o nervosismo e as 
borboletas na barriga.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Não vou mentir e dizer que é uma área que só nos traz coisas boas. 
Por vezes, as coisas más são tão avassaladoras que nos empurram 
para baixo e duvidamos de nós como músicos e esquecemos de to-
das as coisas boas que já nos disseram ou que aconteceram. Todavia, 
é exatamente essa a essência de um artista, seja em que área for: cair 
e levantar-se, duvidar e reinventar-se, ser resiliente. A quem está in-
deciso, proponho inscreverem-se no Curso de Verão de Jazz e Música 
Moderna da Lusíada, participarem em masterclasses e workshops e 
porem-se à prova nas Jam Sessions. Foi assim que comecei e foi as-
sim que cresci, tornando-me na cantora e músico que sou hoje.

LARANJEIRAS em LISBOA 
Uma residência de 

estudantes diferente… 

As Laranjeiras são uma residência de estudantes com 
um modelo diferente de alojamento. Aqui oferece-se a 
oportunidade a quem vem estudar para Lisboa de 
financiar os custos de estadia com a colaboração que 
prestam no mesmo alojamento. Vem ver com os teus 
olhos! 

 Localização: na zona de Sete Rios  
(junto à Universidade Católica) 

Capacidade: 12 lugares 
 

LARANJEIRAS A.C.P. 
www.laranjeiras.org 

 
Rua Carlos de Oliveira, 12 160-029 Lisboa 

Tel. 21 722 10 40 
laranjeirasacp@sapo.pt   

DA ESCALA 
DA MÃO 
À ESCALA 
DA CIDADE
FACULDADE DE ARQUITETURA
+URBANISMO E DESIGN
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

LICENCIATURAS • 3 ANOS
LICENCIATURA EM ESTUDOS ARQUITETÓNICOS

LICENCIATURA EM DESIGN

LICENCIATURA EM DESIGN DE MODA

MESTRADOS INTEGRADOS • 3 + 2 ANOS
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA:

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA

ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE INTERIORES

MESTRADOS NÃO-INTEGRADOS • 2 ANOS
MESTRADO EM DESIGN DE PRODUTO

MESTRADO EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

MESTRADO EM DESIGN DE MODA

DOUTORAMENTOS • 3 ANOS
DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

DOUTORAMENTO EM URBANISMO

DOUTORAMENTO EM DESIGN

CURSOS DE ESTUDOS AVANÇADOS • 1 ANO 
ARQUITETURA POPULAR

COMPUTAÇÃO APLICADA À ARQUITETURA,  
URBANISMO E DESIGN

CULTURA URBANA PORTUGUESA

PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA

MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FA.ULISBOA.PT

INSCRIÇÕES A DECORRER 
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artes
Ver para lá das paredes e 
desenhar a vida

docente

O arquiteto é um 

visionário, 

alguém que quer

 participar na construção 

de um mundo melhor. 

São pessoas sensíveis, 

determinadas, com caráter 

forte e vincado, que têm 

opinião e a querem 

por em prática e 

materializar. 

Atividade:
Arquiteta

Docente e Diretora do 
Mestrado Integrado em Arquitetura 
na Escola Superior Artística do Porto

Fátima Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para muitos, Arquitetura é sinónimo de desenhar casas e edifícios. Mas a docente Fátima 
Fernandes, diretora do Mestrado Integrado em Arquitetura da Escola Superior Artística 
do Porto, sabe que esta é uma pro� ssão que implica mais do que fazer planos a régua 
e esquadro. Ser arquiteto é plani� car a vida e os espaços do Homem, e isso, garante, só 
pode ser feito por quem tem muita vontade de criar um mundo melhor e sobretudo uma 
imaginação sem limites.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
São os arquitetos que desenham e constroem as casas onde o 
homem vive, os museus, escolas, hospitais, postos médicos e clínicas, 
cinemas e teatros, centros comerciais, quartéis de bombeiros, edifícios dos 
correios, câmaras municipais, tribunais, bibliotecas. Que recuperam 
as partes das cidades degradadas e envelhecidas, que desenham e 
constroem ruas e praças, jardins e parques, caminhos de ferro, linhas 
de metro e estações, aeroportos, estações marítimas, marinas, edifícios 
de comando e centrais das barragens hidroelétricas e centrais térmi-
cas, pontes e viadutos. Que desenham e constroem as cidades novas 
(e ampliam as cidades existentes, quando a população cresce), mo-
biliário urbano, parques infantis e jogos para brincar, carros, aviões, 
comboios, barcos. Desenham e produzem livros, exposições, cartazes 
e posters, roupa, sapatos, malas e carteiras, relógios, telefones. Di-
rigem e � scalizam todo o tipo de obras de edifícios, planeamento, 
urbanismo e infraestruturas. En� m, podem desenhar e construir as 
cidades, os edifícios e todos os objetos que o homem usa no seu 
quotidiano e que lhe oferecem, conforto, segurança e beleza.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O arquiteto é um visionário, alguém que quer participar na construção 
de um mundo melhor. São pessoas sensíveis, determinadas, com 
caráter forte e vincado, que têm opinião e a querem por em prática e 
materializar. Diria que os fatores mais importantes são a imaginação, 
a determinação e o gosto pelo desenho – não têm que saber 
desenhar bem, isso aprende-se depois com os professores de desenho… 
Mas têm de ter paixão por alguma arte, saber ver para além das pare-
des e colocar asas nas costas para sobrevoar o mundo… É claro que 
isto só pode ser feito com muita técnica – que se aprende depois – 
mas a imaginação já tem que lá estar, dentro da alma e do coração. 
Talvez seja também importante ser competitivo, perspicaz, ter paixão 
pelo saber e gostar de fazer coisas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O aluno passa a tomar as suas decisões e desenvolve uma capaci-
dade crítica e conceptual que antes não possuía. O indivíduo e o 
seu caráter e especi� cidade passam a ser fundamentais e tornam-se 
a base para interpretar os conceitos e adquirir os conhecimentos 
técnicos e artísticos necessários para praticar de forma notável uma 
pro� ssão. Todos temos valores natos, basta-nos identi� cá-los, desen-
volvê-los e juntá-los aos dos outros – o valor do todo resulta da qualidade 
das suas partes e cada um de nós é, na sua diferença, a peça funda-
mental do universo.
Os jovens de hoje têm sobretudo que ter con� ança neles próprios e 
vontade de aprender. É necessário estar atento ao que está a acon-
tecer no mundo, ler muito, ver os clássicos do cinema e os mais con-
temporâneos, visitar as exposições que decorram na sua e noutras 
cidades e desenvolver uma atitude crítica que lhes permita tomar 
decisões rápidas e adequadas.
Também é importante que se entenda que o erro faz parte da apren-
dizagem. Estamos convencidos que o erro é, muitas vezes, o fator 
que provoca os grandes avanços da ciência e da arte.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Escolher bons orientadores, bons professores e boas escolas. Os es-
tudantes têm que ganhar consciência que o futuro é deles. São eles 
que o vão determinar e modelar e por isso devem ser visionários, 
apaixonados pela vida e sobretudo temerários e arrojados. Têm de 
fazer aquilo em que realmente acreditam, mas para isso têm de conhecer a 
história, aquilo que já foi realizado e estudado, e aprender as metodologias 
e as ferramentas que lhes permitam responder em qualquer circunstância 
aos problemas colocados pela sociedade. Só assim poderão enfrentar 
com sucesso mercado de trabalho e a vida.
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Ciências
“A faculdade mudou a pessoa que sou”

estudante

Idade:
19
Naturalidade:
Beja
Universidade/ Faculdade:
Universidade de Évora
Curso e Ano:
Engenharia Mecatrónica 2º ano

Marcela Isabel Pelica 
Páscoa

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ainda está no 2º ano do curso de Engenharia Mecatrónica, mas já faz um balanço mais que 
positivo da sua experiência. Do alto dos seus 19 anos, Marcela Páscoa encontrou na 
Universidade de Évora um lugar de aprendizagem, convívio e crescimento, que não trocaria 
por nenhum outro.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
É sempre muito diferente quando a nossa rotina muda quase 180 
graus, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, o mais 
estranho foi não ter o meu tempo e senti falta da proteção dos meus 
pais. Os primeiros dias foram uma correria: descobrir as salas de aula, 
conhecer a cidade, uma nova casa, conhecer os colegas e os � nalistas 
que nos praxaram, � xar a matéria, perceber as atitudes e os conselhos 
dos professores. Olhando para trás, contudo, a minha adaptação foi 
muito boa e não houve quase nenhum problema.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência? 
Cada curso necessita de diferentes tipos de materiais, e os trabalhos 
realizados são muito variados. No meu curso, tudo o que comprámos até 
agora foram  dispositivos, livros, materiais ou peças para pequenas 
experiências ou curiosidades que preenchem o nosso conhecimento. 
Tudo isto requer um trabalho autónomo em casa, muita dedicação e 
pesquisa para que se entendam realmente todos os conceitos, práticas, 
discussões e análises feitas durante as aulas.
Por vezes, é triste ver aqueles grandes cérebros � carem para trás 
devido a di� culdades � nanceiras, porque há muitas pessoas que têm 
possibilidades de estar na universidade e não a aproveitam. No meu 
caso, não tive problemas em encontrar o meu lugar no Ensino Supe-
rior, porque sempre tive uns pais dedicados e responsáveis, a quem 
tenho muito a agradecer e retribuir. Tenho-lhes grande respeito, sei 
que trabalham e se esforçam muito para me manter na universidade, 
e neste momento só há uma forma de agradecimento – a minha 
dedicação e empenho ao curso.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Sempre me interessei muito por robots e o seu funcionamento ao 
nível eletrónico, para além de sempre ter adorado a Matemática. 
Também gostava de brincar com fórmulas, e na altura estava a 
começar a ter interesse por Mecânica. A Mecatrónica abrangia tudo 
isso e muito mais, por isso decidi arriscar e hoje não me arrependo 
nada mesmo!

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Vou continuar a esforçar-me para acabar o curso e aprender o mais 
possível. Fazer estágios em diversas empresas a nível nacional e 
internacional, trabalhar uns tempos em projetos pessoais, seguir mestra-
do ou algo mais, e talvez sair do país para procurar um emprego � xo 
e promissor. Estas são apenas algumas das ideias sobre as quais já 
re� eti.
Sou uma pessoa que gosta de saber de tudo um pouco, e acho que 
todos nos devíamos saber desenrascar em praticamente quase tudo. 
Mesmo com o desenvolvimento mundial ao nível das novas tecno-
logias, que facilitam cada vez mais o nosso dia a dia, não devemos 
desinteressar-nos e deixar de pensar naquilo que nos rodeia.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para mim foi uma grande oportunidade e uma grande aventura entrar 
no curso de Engenharia Mecatrónica na Universidade de Évora. Estou 
a gostar bastante do curso, e é um espírito completamente diferente 
do Secundário. A universidade muda a maioria das pessoas na forma 
de pensar, na responsabilidade e na forma como lidamos com os 
outros. É aqui que os grandes amigos se mantêm para a vida. Gravei 
na minha memória uma frase que vi num cartaz: “A Universidade é 
uma perturbação mental que te leva ao estado sóbrio e consciente 
da verdadeira realidade” – acho que, apesar de te dar muito trabalho, 
e por vezes chegares ao limite do stress, no � m consegues perceber 
que tudo valeu a pena e que tudo o que aprendeste te vai realmente 
fazer falta no futuro, por isso melhor que sonhar é poder concretizar.

Podes 

chegar ao 

limite do stress, 

mas no fim 

percebes que valeu 

a pena. Melhor que 

sonhar é poder 

concretizar.
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Desporto e 
artes do
espetáculo
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Desporto e 
artes do espetáculo

Oportunidade a toda a prova

profissional

O principal 

conselho que 

gostaria de dar a 

quem possa 

estar indeciso

é que 

aposte tudo no 

Desporto!

Atividade:
Gestor de Projetos na Desmor, 
EM, SA. 

Professor Assistente Convidado na 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Hugo Dinis

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se te sentes bem na pele de avaliado e gostas de ser posto à prova, a área do Desporto 
reserva-te bons desa� os. E para estares preparado, precisas de uma formação sólida e de 
viver as tuas experiências ao máximo. Estes e outros conselhos, pelas palavras do Professor 
e Gestor Hugo Dinis.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente a minha atividade principal é a de Gestor de Projetos na 
Desmor, EM, SA. Para além disso, sou também Professor Assistente 
Convidado na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde leciono 
unidades curriculares ligadas à Gestão de Projetos em Desporto.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto da constante mudança, dos diferentes desa� os que esta 
pro� ssão nos proporciona, colocando-nos constantemente à prova 
e em situação de avaliação. E obviamente, a possibilidade de tra-
balhar naquilo que mais gosto – ou seja o desporto – e poder participar 
numa ín� ma parte do sucesso que é obtido por todos aqueles que 
nos procuram para a sua preparação, é muito bom.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito do pro� ssional que sou hoje devo-o ao curso superior que 
tirei, e em especial às pessoas com quem tive a oportunidade de pri-
var. Desde os professores aos colegas de curso, com todos eles tive 
oportunidade de aprender, não só pelos conteúdos transmitidos, 
mas também pela hipótese de debater diversos pontos de vista e diferentes 
opiniões. Debates e discussões estas que são fundamentais para a 
evolução do nosso conhecimento e que contribuem em muito para 
a nossa futura intervenção a nível pro� ssional. Dotando-nos de conheci-
mentos e capacidade de adaptação e posicionamento perante diferentes 
e desa� antes cenários, algo que é muito comum neste nosso mundo 
do desporto.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O principal conselho que gostaria de dar a quem possa estar indeciso, 
é que aposte tudo no Desporto! Para trabalhar nesta área, tem de o 
fazer com paixão, porque é ela que vai ajudar a ultrapassar todos os 
desa� os e di� culdades que vão surgir a todo o momento, e que mui-
tas vezes nos vão levar a colocar em questão as nossas capacidades. 
Mas com a paixão que caracteriza todos aqueles que o escolheram o 
Desporto como a sua atividade pro� ssional, os desa� os e as di� cul-
dades tornam-se mais fáceis de ultrapassar. Aconselho-os também a 
apostar numa formação de base bastante sólida e a aproveitarem todas 
as oportunidades de viver experiências diferentes, seja em eventos, 
em clubes, em autarquias ou em associações. Estas experiências vão 
ser fundamentais no seu futuro pro� ssional, e vão proporcionar uma 
“bagagem” quer ao nível de competências, quer ao nível da rede de 
contactos, que de outra forma terão di� culdades em conseguir.
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Ativismo e responsabilidade precisa-se!

docente

Os nossos 

jovens 

necessitam do 

entusiasmo que os 

leve a envolver-se com 

a realidade e a 

contribuir na resolução 

de questões de 

economia, de gestão 

e da sociedade em 

geral.

Atividade:
Subdiretora e docente do Departamento 
de Economia, Gestão e Informática da 
Universidade Portucalense.

Investigadora nas áreas do 
empreendedorismo, inovação, 
desenvolvimento regional e estratégia e 
competitividade.

Cristina Fernandes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Atitude proativa, interesse pelo meio envolvente, pela conjuntura económica pela gestão 
de empresas e pelo funcionamento dos mercados. São estes os principais predicados que, 
no entender da docente Cristina Fernandes, da Universidade Portucalense, precisas de 
trazer contigo para uma licenciatura em Economia ou Gestão. E escolhe bem, pois são bem 
diferentes entre si.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nas saídas pro� ssionais temos de considerar as duas áreas separa-
damente, até pelas competências que cada licenciatura atribui aos 
alunos.
A Licenciatura em Gestão procura formar pro� ssionais competentes 
e habilitados a exercer atividades em diversos setores da indústria, 
do comércio e dos serviços, e em diversas funções:

Quadros superiores de empresas públicas e privadas, instituições 
bancárias e seguradoras, administração central, regional e local;
Consultoria � nanceira e � scal;
Técnicos O� ciais de Contas;
Auditoria;
Marketing;
Recursos Humanos

A Licenciatura em Economia, considerando as opções que os alunos 
fazem ao longo do seu percurso académico, � cam habilitados com 
competências para ingressarem no mercado de trabalho nas se-
guintes áreas:

Setor industrial;
Mercado � nanceiro;
Consultoria e auditoria;
Organizações portuguesas e internacionais;
Associações empresariais;
Administração pública central, regional e local;
Atividade de formação e de investigação

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
O futuro gestor ou economista tem de ter uma atitude proativa perante 
as várias situações que se lhe colocam. Deve ter interesse pelo meio 
envolvente quer nacional quer internacional. Deve também interes-
sar-se pelo desenvolvimento e conjuntura económica e pelos novos 
modos de organização e gestão de empresas. Terá ainda que se 
interessar pelo modo e regras de funcionamento dos mercados 
� nanceiros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças estão essencialmente no nível do ensino/
aprendizagem. Os alunos devem criar autonomia de estudo para 
aprofundarem as temáticas apresentadas em sala de aula (sen-
do este um dos conceitos de Bolonha). Nota-se que os jovens têm 
carências em termos de espírito crítico do que os rodeia. Devem criar 
maiores e melhores hábitos de leitura e devem participar mais na 
vida ativa, pois só assim serão capazes quer durante a licenciatura, 
quer mais tarde no mercado de trabalho, de ter melhor capacidade 
de argumentação para as suas ideias.  Essencialmente, os nossos 
jovens necessitam do entusiasmo que os leve a envolver-se com a 
realidade e a dar contributos na resolução de questões não só da 
economia e da gestão como também na sociedade em geral. Devem 
sentir-se responsáveis pela construção da sociedade em que vivem, 
bem como da que está para vir.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem dominar todas as temáticas lecionadas ao longo 
das suas licenciaturas, e não apenas as que lhes parecem mais impor-
tantes. Devem ter contacto com a realidade do mercado de trabalho, 
logo que possível, através de estágios, por exemplo. Devem também 
envolver-se nas atividades extra curriculares que as universidades 
lhes proporcionam, que são uma ótima forma de se distinguirem de 
todos os outros colegas da mesma licenciatura, onde todos têm o 
mesmo plano de estudos e de desenvolverem as soft skills hoje tão 
valorizadas pelos empregadores. Por � m, devem ser cidadãos ativos 
e responsáveis.

Economia e gestão

50 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Economia e gestão
Alinhada com as necessidades das 
empresas

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação da Universidade Nova de 
Lisboa (ISEGI-NOVA)
Curso e Ano:
Licenciatura em Gestão de
 Informação 3ºano

Elena Bucea

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Um curso abrangente e que confere as competências que as empresas procuram. 
A definição da aluna do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da 
Universidade Nova de Lisboa Elena Bucea comprova como é importante a área de Gestão 
de Informação para as necessidades do mercado, e o papel que reserva aos seus 
especialistas dentro das organizações. E essa é a maior recompensa que um 
recém-licenciado pode receber.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
Como qualquer aluno do 12º ano senti a pressão de tomar a decisão certa, 
pois sabia que este passo iria ser decisivo para o meu futuro e para a 
pessoa em que me iria tornar. E assim o � z. No primeiro ano de faculdade, 
a palavra estudante ganhou outro sentido. Novos professores e novas 
exigências. A entrada na faculdade e a atenção dada pelos docentes 
motivaram-me a ser uma aluna melhor! Apesar do grau de di� culdade 
ser maior na faculdade do que no ensino secundário, senti mais facili-
dade em ultrapassar as minhas di� culdades no ISEGI-NOVA por diversas 
razões, entre as quais o ambiente familiar, a excelente cooperação entre 
os alunos e a disponibilidade incansável dos professores. Estes factos 
permitiram-me evoluir e crescer.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que implica 
tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Tirar um curso superior é cada vez mais relevante na sociedade em que 
vivemos. Por vezes são necessários alguns sacrifícios para atingirmos o 
sucesso. No Ensino Superior a minha vida mudou… Mais horas de es-
tudo, mais tempo na faculdade e à medida que os semestres passavam 
sentia mais motivação para ser bem-sucedida. A minha experiência no 
ISEGI-NOVA valeu a pena desde o primeiro dia. E agora, na reta � nal, sei 
que consegui.
Financeiramente, as di� culdades foram poucas e  o facto de no ISEGI-NOVA 
ser possível o pagamento do curso em prestações e ter todos os mate-
riais disponibilizados em formato digital aliviaram o orçamento familiar.
A nível pessoal tenho vindo a crescer através de diversos projetos realiza-
dos durante o curso. O ISEGI-NOVA tem uma componente prática muito 
forte, o que nos permite aprender com maior facilidade. Aprendi tam-
bém como é trabalhar em equipa, desenvolvi uma maior capacidade de 
comunicação e tornei-me mais dinâmica, entre outras competências que 
fui adquirindo. Senti dificuldades, mas ensinaram-me sempre a 
ultrapassá-las.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
A Licenciatura em Gestão de Informação foi a melhor escolha que alguma vez 
� z! Nunca tive dúvidas deste curso. O primeiro semestre con� rmou-me 
que escolhi o melhor caminho. Escolhi este curso pela sua abrangência 
e por ser aquilo que as empresas procuram. O curso em Gestão de Infor-
mação tem uma componente analítica consistente e uma componente 

computacional que nos dá as bases necessárias exigidas no mercado. 
Cada vez existem mais dados na nossa sociedade, que são registados e 
têm um poder inimaginável para as empresas. Enquanto Gestora de 
Informação, tenho de que tirar o máximo partido dos recursos exis-
tentes, isto é, dos dados, para apoiar a empresa na tomada de decisão. 
Saber que a minha formação vai ao encontro das reais necessidades do 
mercado é a maior recompensa que posso receber enquanto licenciada.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Agora que estou nos últimos 3 meses posso dizer que estes 3 anos 
passaram num ápice. Já estou no mercado de trabalho, na minha área, 
e ainda não terminei a licenciatura. Já tive várias entrevistas e recusei 
algumas oportunidades de emprego. Este curso serviu para perceber 
que quero continuar a estudar nesta área, e por isso vou optar por con-
tinuar com um mestrado no ISEGI-NOVA em Gestão de Informação e 
Conhecimento. Quero tornar-me melhor. Quero estar no meio da ação 
quando se tomam as decisões, e sei que a formação disponibilizada pelo 
ISEGI-NOVA ajudar-me-á a atingir os meus objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para quem está indeciso, o meu conselho é seguirem o que mais gostam 
ou gostariam de aprender. No entanto, prestem atenção às necessidades 
do mercado. Temos de ser visionários e perceber o que a sociedade precisa. 
Uma pesquisa dos prós e contras dos cursos, dos dados sobre emprega-
bilidade, das saídas pro� ssionais, dos apoios e prémios disponibilizados, 
dos testemunhos de ex-alunos e da reputação da instituição são fatores 
a ter em conta. Se quiserem podem fazer como eu, marquem uma visi-
ta ao ISEGI-NOVA para conhecer as instalações e ouvir testemunhos de 
quem está nesta licenciatura. A mim ajudou-me bastante!

prestem 
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necessidades 

do mercado. 

Temos de ser 
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LARANJEIRAS em LISBOA 
Uma residência de 

estudantes diferente… 

As Laranjeiras são uma residência de estudantes com 
um modelo diferente de alojamento. Aqui oferece-se a 
oportunidade a quem vem estudar para Lisboa de 
financiar os custos de estadia com a colaboração que 
prestam no mesmo alojamento. Vem ver com os teus 
olhos! 

 Localização: na zona de Sete Rios  
(junto à Universidade Católica) 

Capacidade: 12 lugares 
 

LARANJEIRAS A.C.P. 
www.laranjeiras.org 

 
Rua Carlos de Oliveira, 12 160-029 Lisboa 

Tel. 21 722 10 40 
laranjeirasacp@sapo.pt   

DA ESCALA 
DA MÃO 
À ESCALA 
DA CIDADE
FACULDADE DE ARQUITETURA
+URBANISMO E DESIGN
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

LICENCIATURAS • 3 ANOS
LICENCIATURA EM ESTUDOS ARQUITETÓNICOS

LICENCIATURA EM DESIGN

LICENCIATURA EM DESIGN DE MODA

MESTRADOS INTEGRADOS • 3 + 2 ANOS
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA:

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA

ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO

ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE INTERIORES

MESTRADOS NÃO-INTEGRADOS • 2 ANOS
MESTRADO EM DESIGN DE PRODUTO

MESTRADO EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

MESTRADO EM DESIGN DE MODA

DOUTORAMENTOS • 3 ANOS
DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

DOUTORAMENTO EM URBANISMO

DOUTORAMENTO EM DESIGN

CURSOS DE ESTUDOS AVANÇADOS • 1 ANO 
ARQUITETURA POPULAR

COMPUTAÇÃO APLICADA À ARQUITETURA,  
URBANISMO E DESIGN

CULTURA URBANA PORTUGUESA

PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA

MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FA.ULISBOA.PT

INSCRIÇÕES A DECORRER 
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Ver para lá das paredes e 
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Atividade:
Arquiteta

Docente e Diretora do 
Mestrado Integrado em Arquitetura 
na Escola Superior Artística do Porto

Fátima Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para muitos, Arquitetura é sinónimo de desenhar casas e edifícios. Mas a docente Fátima 
Fernandes, diretora do Mestrado Integrado em Arquitetura da Escola Superior Artística 
do Porto, sabe que esta é uma pro� ssão que implica mais do que fazer planos a régua 
e esquadro. Ser arquiteto é plani� car a vida e os espaços do Homem, e isso, garante, só 
pode ser feito por quem tem muita vontade de criar um mundo melhor e sobretudo uma 
imaginação sem limites.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
São os arquitetos que desenham e constroem as casas onde o 
homem vive, os museus, escolas, hospitais, postos médicos e clínicas, 
cinemas e teatros, centros comerciais, quartéis de bombeiros, edifícios dos 
correios, câmaras municipais, tribunais, bibliotecas. Que recuperam 
as partes das cidades degradadas e envelhecidas, que desenham e 
constroem ruas e praças, jardins e parques, caminhos de ferro, linhas 
de metro e estações, aeroportos, estações marítimas, marinas, edifícios 
de comando e centrais das barragens hidroelétricas e centrais térmi-
cas, pontes e viadutos. Que desenham e constroem as cidades novas 
(e ampliam as cidades existentes, quando a população cresce), mo-
biliário urbano, parques infantis e jogos para brincar, carros, aviões, 
comboios, barcos. Desenham e produzem livros, exposições, cartazes 
e posters, roupa, sapatos, malas e carteiras, relógios, telefones. Di-
rigem e � scalizam todo o tipo de obras de edifícios, planeamento, 
urbanismo e infraestruturas. En� m, podem desenhar e construir as 
cidades, os edifícios e todos os objetos que o homem usa no seu 
quotidiano e que lhe oferecem, conforto, segurança e beleza.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
O arquiteto é um visionário, alguém que quer participar na construção 
de um mundo melhor. São pessoas sensíveis, determinadas, com 
caráter forte e vincado, que têm opinião e a querem por em prática e 
materializar. Diria que os fatores mais importantes são a imaginação, 
a determinação e o gosto pelo desenho – não têm que saber 
desenhar bem, isso aprende-se depois com os professores de desenho… 
Mas têm de ter paixão por alguma arte, saber ver para além das pare-
des e colocar asas nas costas para sobrevoar o mundo… É claro que 
isto só pode ser feito com muita técnica – que se aprende depois – 
mas a imaginação já tem que lá estar, dentro da alma e do coração. 
Talvez seja também importante ser competitivo, perspicaz, ter paixão 
pelo saber e gostar de fazer coisas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O aluno passa a tomar as suas decisões e desenvolve uma capaci-
dade crítica e conceptual que antes não possuía. O indivíduo e o 
seu caráter e especi� cidade passam a ser fundamentais e tornam-se 
a base para interpretar os conceitos e adquirir os conhecimentos 
técnicos e artísticos necessários para praticar de forma notável uma 
pro� ssão. Todos temos valores natos, basta-nos identi� cá-los, desen-
volvê-los e juntá-los aos dos outros – o valor do todo resulta da qualidade 
das suas partes e cada um de nós é, na sua diferença, a peça funda-
mental do universo.
Os jovens de hoje têm sobretudo que ter con� ança neles próprios e 
vontade de aprender. É necessário estar atento ao que está a acon-
tecer no mundo, ler muito, ver os clássicos do cinema e os mais con-
temporâneos, visitar as exposições que decorram na sua e noutras 
cidades e desenvolver uma atitude crítica que lhes permita tomar 
decisões rápidas e adequadas.
Também é importante que se entenda que o erro faz parte da apren-
dizagem. Estamos convencidos que o erro é, muitas vezes, o fator 
que provoca os grandes avanços da ciência e da arte.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Escolher bons orientadores, bons professores e boas escolas. Os es-
tudantes têm que ganhar consciência que o futuro é deles. São eles 
que o vão determinar e modelar e por isso devem ser visionários, 
apaixonados pela vida e sobretudo temerários e arrojados. Têm de 
fazer aquilo em que realmente acreditam, mas para isso têm de conhecer a 
história, aquilo que já foi realizado e estudado, e aprender as metodologias 
e as ferramentas que lhes permitam responder em qualquer circunstância 
aos problemas colocados pela sociedade. Só assim poderão enfrentar 
com sucesso mercado de trabalho e a vida.
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Desporto e 
artes do espetáculo

Oportunidade a toda a prova

profissional

O principal 

conselho que 

gostaria de dar a 

quem possa 

estar indeciso

é que 

aposte tudo no 

Desporto!

Atividade:
Gestor de Projetos na Desmor, 
EM, SA. 

Professor Assistente Convidado na 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Hugo Dinis

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se te sentes bem na pele de avaliado e gostas de ser posto à prova, a área do Desporto 
reserva-te bons desa� os. E para estares preparado, precisas de uma formação sólida e de 
viver as tuas experiências ao máximo. Estes e outros conselhos, pelas palavras do Professor 
e Gestor Hugo Dinis.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente a minha atividade principal é a de Gestor de Projetos na 
Desmor, EM, SA. Para além disso, sou também Professor Assistente 
Convidado na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde leciono 
unidades curriculares ligadas à Gestão de Projetos em Desporto.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto da constante mudança, dos diferentes desa� os que esta 
pro� ssão nos proporciona, colocando-nos constantemente à prova 
e em situação de avaliação. E obviamente, a possibilidade de tra-
balhar naquilo que mais gosto – ou seja o desporto – e poder participar 
numa ín� ma parte do sucesso que é obtido por todos aqueles que 
nos procuram para a sua preparação, é muito bom.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito do pro� ssional que sou hoje devo-o ao curso superior que 
tirei, e em especial às pessoas com quem tive a oportunidade de pri-
var. Desde os professores aos colegas de curso, com todos eles tive 
oportunidade de aprender, não só pelos conteúdos transmitidos, 
mas também pela hipótese de debater diversos pontos de vista e diferentes 
opiniões. Debates e discussões estas que são fundamentais para a 
evolução do nosso conhecimento e que contribuem em muito para 
a nossa futura intervenção a nível pro� ssional. Dotando-nos de conheci-
mentos e capacidade de adaptação e posicionamento perante diferentes 
e desa� antes cenários, algo que é muito comum neste nosso mundo 
do desporto.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O principal conselho que gostaria de dar a quem possa estar indeciso, 
é que aposte tudo no Desporto! Para trabalhar nesta área, tem de o 
fazer com paixão, porque é ela que vai ajudar a ultrapassar todos os 
desa� os e di� culdades que vão surgir a todo o momento, e que mui-
tas vezes nos vão levar a colocar em questão as nossas capacidades. 
Mas com a paixão que caracteriza todos aqueles que o escolheram o 
Desporto como a sua atividade pro� ssional, os desa� os e as di� cul-
dades tornam-se mais fáceis de ultrapassar. Aconselho-os também a 
apostar numa formação de base bastante sólida e a aproveitarem todas 
as oportunidades de viver experiências diferentes, seja em eventos, 
em clubes, em autarquias ou em associações. Estas experiências vão 
ser fundamentais no seu futuro pro� ssional, e vão proporcionar uma 
“bagagem” quer ao nível de competências, quer ao nível da rede de 
contactos, que de outra forma terão di� culdades em conseguir.
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Economia e gestão
Alinhada com as necessidades das 
empresas

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação da Universidade Nova de 
Lisboa (ISEGI-NOVA)
Curso e Ano:
Licenciatura em Gestão de
 Informação 3ºano

Elena Bucea

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Um curso abrangente e que confere as competências que as empresas procuram. 
A definição da aluna do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da 
Universidade Nova de Lisboa Elena Bucea comprova como é importante a área de Gestão 
de Informação para as necessidades do mercado, e o papel que reserva aos seus 
especialistas dentro das organizações. E essa é a maior recompensa que um 
recém-licenciado pode receber.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
Como qualquer aluno do 12º ano senti a pressão de tomar a decisão certa, 
pois sabia que este passo iria ser decisivo para o meu futuro e para a 
pessoa em que me iria tornar. E assim o � z. No primeiro ano de faculdade, 
a palavra estudante ganhou outro sentido. Novos professores e novas 
exigências. A entrada na faculdade e a atenção dada pelos docentes 
motivaram-me a ser uma aluna melhor! Apesar do grau de di� culdade 
ser maior na faculdade do que no ensino secundário, senti mais facili-
dade em ultrapassar as minhas di� culdades no ISEGI-NOVA por diversas 
razões, entre as quais o ambiente familiar, a excelente cooperação entre 
os alunos e a disponibilidade incansável dos professores. Estes factos 
permitiram-me evoluir e crescer.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que implica 
tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Tirar um curso superior é cada vez mais relevante na sociedade em que 
vivemos. Por vezes são necessários alguns sacrifícios para atingirmos o 
sucesso. No Ensino Superior a minha vida mudou… Mais horas de es-
tudo, mais tempo na faculdade e à medida que os semestres passavam 
sentia mais motivação para ser bem-sucedida. A minha experiência no 
ISEGI-NOVA valeu a pena desde o primeiro dia. E agora, na reta � nal, sei 
que consegui.
Financeiramente, as di� culdades foram poucas e  o facto de no ISEGI-NOVA 
ser possível o pagamento do curso em prestações e ter todos os mate-
riais disponibilizados em formato digital aliviaram o orçamento familiar.
A nível pessoal tenho vindo a crescer através de diversos projetos realiza-
dos durante o curso. O ISEGI-NOVA tem uma componente prática muito 
forte, o que nos permite aprender com maior facilidade. Aprendi tam-
bém como é trabalhar em equipa, desenvolvi uma maior capacidade de 
comunicação e tornei-me mais dinâmica, entre outras competências que 
fui adquirindo. Senti dificuldades, mas ensinaram-me sempre a 
ultrapassá-las.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
A Licenciatura em Gestão de Informação foi a melhor escolha que alguma vez 
� z! Nunca tive dúvidas deste curso. O primeiro semestre con� rmou-me 
que escolhi o melhor caminho. Escolhi este curso pela sua abrangência 
e por ser aquilo que as empresas procuram. O curso em Gestão de Infor-
mação tem uma componente analítica consistente e uma componente 

computacional que nos dá as bases necessárias exigidas no mercado. 
Cada vez existem mais dados na nossa sociedade, que são registados e 
têm um poder inimaginável para as empresas. Enquanto Gestora de 
Informação, tenho de que tirar o máximo partido dos recursos exis-
tentes, isto é, dos dados, para apoiar a empresa na tomada de decisão. 
Saber que a minha formação vai ao encontro das reais necessidades do 
mercado é a maior recompensa que posso receber enquanto licenciada.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Agora que estou nos últimos 3 meses posso dizer que estes 3 anos 
passaram num ápice. Já estou no mercado de trabalho, na minha área, 
e ainda não terminei a licenciatura. Já tive várias entrevistas e recusei 
algumas oportunidades de emprego. Este curso serviu para perceber 
que quero continuar a estudar nesta área, e por isso vou optar por con-
tinuar com um mestrado no ISEGI-NOVA em Gestão de Informação e 
Conhecimento. Quero tornar-me melhor. Quero estar no meio da ação 
quando se tomam as decisões, e sei que a formação disponibilizada pelo 
ISEGI-NOVA ajudar-me-á a atingir os meus objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para quem está indeciso, o meu conselho é seguirem o que mais gostam 
ou gostariam de aprender. No entanto, prestem atenção às necessidades 
do mercado. Temos de ser visionários e perceber o que a sociedade precisa. 
Uma pesquisa dos prós e contras dos cursos, dos dados sobre emprega-
bilidade, das saídas pro� ssionais, dos apoios e prémios disponibilizados, 
dos testemunhos de ex-alunos e da reputação da instituição são fatores 
a ter em conta. Se quiserem podem fazer como eu, marquem uma visi-
ta ao ISEGI-NOVA para conhecer as instalações e ouvir testemunhos de 
quem está nesta licenciatura. A mim ajudou-me bastante!
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Uma paixão em crescendo

estudante

Idade:
35
Naturalidade:
Nasceu na Alemanha,
vive atualmente na Lousã
Universidade/ Faculdade:
Escola Superior de Educação de Coimbra
Curso:
Educação Musical do Ensino Básico

João Carlos 
Ramalheiro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se há coisa que já conseguimos perceber é que, sem amor pelo que fazemos, o trabalho 
nunca sai a 100%. Isto é ainda mais verdade no que toca às artes e à educação – precisamente 
as duas áreas que João Carlos Ramalheiro decidiu abraçar com todo o coração quando 
entrou no curso de Educação Musical do Ensino Básico na Escola Superior de Educação 
de Coimbra.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?  
No meu caso em particular existiram imensas diferenças, pois tinha 
acabado de terminar o Ensino Secundário na Alemanha, e entrar 
num curso superior cá em Portugal implicava ultrapassar di� cul-
dades, nomeadamente a nível linguístico. Foi necessário encontrar 
um equilíbrio entre a vontade de aprender “a dobrar”, determinação, 
prioridades e fé. Foi difícil conciliar isto com as noites académicas e 
com a minha vida pessoal, mas foi uma lição de vida, sem que com 
isso deixasse um ano letivo para trás ou deixasse de fazer grandes 
amizades.  
    

Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência? 
Tirar um curso superior signi� ca estar consciente daquilo que se está 
a fazer. Para mim, ser bem-sucedido na vida não signi� ca ter um curso 
superior, mas sim encontrarmos as nossas qualidades e saber uni-las 
diariamente a algo que adoramos fazer! De que nos vale trazer um 
ordenado especí� co para casa, se não sentimos aquele desa� o ou 
aquele “bichinho” ao ir trabalhar? Antes de escolhermos um curso 
superior, temos de analisar quais são as saídas, os benefícios que nos 
poderão trazer, se nos permitem alcançar os nossos sonhos, se permitem 
dar seguimento à nossa intuição e se o investimento � nanceiro justi-
� ca o nosso sacrifício pessoal e o dos nossos pais.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Após um 12º ano ligado à Economia e à Gestão, optei por seguir a 
minha paixão e a minha intuição, que no meu caso especí� co são as 
Artes e a Educação. A música foi sempre a minha forma de expressão 
mais pura e humana, era algo com que me identi� cava e não tive 
muitas dúvidas nesta opção. O gosto por ensinar surgiu com a minha 
experiência enriquecedora nos primeiros contactos com crianças em 
contexto escolar. Enquanto ainda estudava na Escola Superior de Educação 
de Coimbra tive a oportunidade de ensinar na Academia de Música 
da Lousã, instituição na qual sou hoje Diretor Pedagógico e docen-
te de Prática Vocal, e conciliá-lo com os estágios semanais. Olhando 
para trás, penso que foi este trabalho/esforço que me levou a criar os 
alicerces para os sucessos que atingi até hoje.

Dei asas ao meu espírito empreendedor e desenvolvi um conceito 
inovador de software para a educação musical, que conquistou 
reconhecimento mundial nos canais da Microsoft Educação. Fui considerado 
Microsoft Expert Educator e fundei a empresa Insignio Labs, que 
tem como objetivo desenvolver software que poderá revolucionar 
o ensino da música. Tive a oportunidade, até hoje, de partilhar esta 
experiência em conferências como o TEDx Youth Leiria, “Conferência 
de Professores Inovadores” da Microsoft Educação Portugal, no Partners 
in Learning da Microsoft e outros. O meu curso superior foi, sem 
dúvida, uma peça base neste desenrolar de acontecimentos, e não 
faria nada diferente! Criou as bases que me permitiram seguir o meu 
percurso. Ainda não posso dizer que conquistei todos os meus obje-
tivos, mas estou num excelente caminho.
 

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Analisar bem se a Música e as Artes em geral são aquilo que os re-
alizará, analisar as saídas, sem que este seja um fator determinante 
na sua escolha, agir com determinação e com objetivos claros, pon-
derar se Portugal oferece as condições que pretendemos e, se não, 
analisar ofertas no estrangeiro (mesmo que sejam temporárias). No 
fundo, seguires a tua intuição sem perder o chão, a realidade e os 
teus objetivos.

Dei asas ao 

meu espírito 

empreendedor e 

desenvolvi  um 

conceito inovador de 

software para a 

educação musical, que 

teve reconhecimento 

mundial nos canais da 

Microsoft

 Educação.
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Estudar muito e na desportiva

docente

Quando 

escolhemos um 

trabalho, devemos 

ter em consideração 

que estamos a 

assumir um compromisso 

para a vida, 

logo devemos

 procurar algo que 

nos satisfaça 

plenamente.

Atividade:
Docente de Futebol e Teoria e 
Metodologia do Treino no Instituto 
Superior de Ciências Educativas

Coordenador do Mestrado em Treino 
Desportivo: Especialização em Futebol 
ou Futsal

Valter Pinheiro

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

A área do Desporto é, como te diz o docente de Futebol e Treino Valter Pinheiro, um mar 
de oportunidades na perspetiva do teu futuro emprego. Mas tal como um atleta de alta 
competição, é o teu rendimento que fará a diferença entre seres mais um, e tornares-te 
numa verdadeira estrela do mercado de trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O ramo do Desporto e das Atividades Físicas apresenta um leque vas-
to e variado de ofertas de emprego. Esta é, de facto, uma das áreas 
com maior taxa de empregabilidade ao nível dos cursos de Ensino 
Superior, e as estatísticas assim o comprovam. Em termos de saídas 
pro� ssionais de um futuro licenciado em Educação Física e Desporto 
podemos encontrar:

Treinador Desportivo com jovens atletas ou no Alto Rendimento, nas 
mais diversas modalidades;
Instrutor de Sala de Exercício de um Ginásio;
Instrutor de aulas de Grupo em Ginásio e Health Club;
Diretor de um Clube Desportivo;
Técnico do pelouro desportivo de autarquias;
Gestor de Eventos Desportivos;
Animador Desportivo em ATL e Colónias de Férias

No entanto, creio que numa época de enorme crise, é importante 
dotar os alunos de uma enorme capacidade de empreendedorismo 
e criatividade, que lhes permita criar o seu posto de trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
No meu entender, quem quiser trabalhar nesta área deverá em pri-
meiro lugar manifestar uma enorme paixão pelo desporto. Quando 
escolhemos um trabalho, devemos ter em consideração que esta-
mos a assumir um compromisso para a vida, logo devemos procurar 
algo que nos satisfaça plenamente.
Quem procura a área do Desporto deve ainda manifestar um enorme 
desejo em trabalhar em equipa, e de promover o bem estar na vida 
dos outros.

Creio que importa realçar outro aspeto de grande importância. Os 
alunos que ainda têm algumas disciplinas do 12º ano por fazer po-
dem aproveitar o regime das Unidades Curriculares Isoladas. Este re-
gime, validado pelo Processo de Bolonha, refere que qualquer pessoa 
pode frequentar disciplinas isoladas, em cursos do ensino superior, 
em simultâneo com a frequência do 12º ano. Deste modo, os alunos 
não perdem tempo, ao � carem restringidos à conclusão do 12º ano, 
e podem aproveitar para iniciarem o seu percurso académico.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O Ensino Superior é uma realidade mais exigente, que reclama dos 
jovens uma atitude mais empenhada e dedicada. Estamos a falar 
de um nível de ensino onde aumenta o grau de complexidade das 
matérias, logo exige-se um maior esforço e entrega dos alunos.
No entanto, também é verdade que no Ensino Superior o aluno sabe 
que estudará as matérias relacionadas com a sua futura pro� ssão, 
ou seja, reconhece que aquilo que está a estudar terá uma aplicab-
ilidade prática no futuro. Esta situação não se sucede, muitas vezes, 
no Ensino Secundário, onde os alunos têm di� culdade em perceber 
o porquê de terem de aprender determinadas matérias. É por isso 
que acredito que a entrada na universidade se assume como uma 
caminhada mais motivadora para os jovens estudantes.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Diariamente, os meios de comunicação social veiculam informações, 
dando-nos conta do nível de desemprego em Portugal, sobretudo 
junto dos jovens. Acredito que o futuro não passa pela imigração, 
mas pelo investimento claro e sólido na formação. Se é verdade 
que o desemprego jovem é bastante signi� cativo, também é bem 
verdade que a taxa de desemprego é manifestamente menor para 
quem possui uma licenciatura. São dados do Instituto Nacional de 
Estatística, que nos indicam claramente que a formação superior é o 
caminho correto para uma empregabilidade futura.
Por isso, aconselho todos os jovens a realizarem um curso superior, 
numa área que gostem, porque estou convicto de que seremos mais 
competentes se trabalharmos naquilo que gostamos e, quem é com-
petente, tem sempre maior probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Desporto e 
artes do espetáculo
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“O que me levou a ser educadora? 
Foi o coração”

profissional

Nesta área é-nos 

possível “mudar 

o mundo”, quer seja 

na sala de aula com 

pequenos curiosos 

dispostos a aprenderem 

tudo o que lhes queremos 

ensinar, quer sejam 

adultos sedentos de mais 

saber e de 

oportunidades de 

desenvolverem 

competências. 

Formação:
Educação de Infância e Educação 
Básica pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich
Atividade:
Técnica Formadora do Ensino Básico na 
Guiné-Bissau

Ana Pestana

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Fosse em salas de aula com pequenos alunos curiosos, ou em ações com adultos, ensinar 
foi desde cedo uma questão de vocação e de dedicação. Agora, a dar formação a professores 
na Guiné-Bissau, Ana Pestana não tem dúvidas de que foi a sua experiência na Escola 
Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU) que lhe deu o que precisava para 
ser a pro� ssional que é hoje.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação de base é em Educação de Infância e Educação 
Básica. Felizmente, tenho a oportunidade de unir o melhor destes 
dois mundos.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Neste momento trabalho no Programa de Educação da Fundação Fé 
e Cooperação (FEC), onde desempenho funções de Técnica Forma-
dora do Ensino Básico na Guiné-Bissau, com o objetivo de melhorar 
o acesso, a qualidade e a equidade da educação. No âmbito do meu 
trabalho, promovo a formação pedagógica e cienti� ca a formadores 
guineenses que posteriormente dão formação a professores. O meu 
contributo visa não só capacitar pedagógica e cienti� camente pro-
fessores, como também acompanhar e apoiar todo o seu processo 
formativo.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Apesar de gostar muito do trabalho direto com crianças, este novo 
desa� o de dar formação a adultos na Guiné-Bissau tem vindo a reve-
lar-se uma excelente oportunidade de aprendizagem e de cresci-
mento, a nível pessoal e pro� ssional. É difícil dizer o que mais gosto, 
pois quando nos encontramos numa realidade tão diferente da que 
estamos habituados colocamos muitas coisas em perspetiva. Talvez 
possa dizer que uma das coisas que mais prazer me dá fazer é estar 
com os professores quer em contexto formativo quer nas visitas às 
suas escolas. Poder aprender com eles e perceber que eles apren-
dem comigo é algo imensamente grati� cante e que se repercute 
também na vida das crianças.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Lembro-me do primeiro dia que entrei na Escola Superior de Edu-
cadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU). Das coisas que mais me 
agradaram foram os valores, a sensibilidade e a competência humana 
presentes na escola.

Tive a sorte e o privilégio durante a minha formação, trabalhar de dia 
num colégio e estudar em regime pós-laboral. Apesar de em alguns 
momentos ter sido difícil conciliar estes dois mundos tão exigentes, 
olhando para trás não mudaria nada, porque a possibilidade de con-
frontar teoria e prática em simultâneo permite a integração e articu-
lação de saberes de uma maneira quase “natural”.
Na ESEIMU ensinaram-nos a olhar a criança no seu contexto social e 
cultural, mostraram-nos outras realidades. O desenvolvimento 
sustentável, a cidadania e a multiculturalidade foram alguns dos 
pontos focais nesta minha formação. O facto de a própria escola in-
tegrar projetos internacionais confere características à formação que 
estão a ser cruciais na minha ação este ano.
Analisando agora a minha prática na formação de adultos, posso 
a� rmar que a minha formação académica me deu bons modelos 
que me permitem ter uma prática adequada à realidade onde estou 
porque a melhor pedagogia se aprende pela demonstração – ver e 
fazer re� exivamente com outros.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Será difícil enumerar motivos para se enveredar pela área da edu-
cação, pois para mim mais do que vocação é preciso haver interesse 
e dedicação. Nesta área é-nos possível “mudar o mundo”, quer seja 
na sala de aula com pequenos curiosos dispostos a aprenderem tudo 
o que lhes queremos ensinar, quer sejam adultos sedentos de mais 
saber e de oportunidades de desenvolverem competências. Desen-
gane-se quem acha que ser professor é dar aulas… Ser professor 
é aprender a conhecer-se a si próprio, a dar mais do que recebe, a 
crescer todos os dias e a acordar com vontade de fazer mais. Portanto 
se me perguntam o que me levou a escolher a pro� ssão de Educadora/
Professora, eu diria o coração.

educação e 
Psicologia
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artes
Uma paixão em crescendo

estudante

Idade:
35
Naturalidade:
Nasceu na Alemanha,
vive atualmente na Lousã
Universidade/ Faculdade:
Escola Superior de Educação de Coimbra
Curso:
Educação Musical do Ensino Básico

João Carlos 
Ramalheiro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se há coisa que já conseguimos perceber é que, sem amor pelo que fazemos, o trabalho 
nunca sai a 100%. Isto é ainda mais verdade no que toca às artes e à educação – precisamente 
as duas áreas que João Carlos Ramalheiro decidiu abraçar com todo o coração quando 
entrou no curso de Educação Musical do Ensino Básico na Escola Superior de Educação 
de Coimbra.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?  
No meu caso em particular existiram imensas diferenças, pois tinha 
acabado de terminar o Ensino Secundário na Alemanha, e entrar 
num curso superior cá em Portugal implicava ultrapassar di� cul-
dades, nomeadamente a nível linguístico. Foi necessário encontrar 
um equilíbrio entre a vontade de aprender “a dobrar”, determinação, 
prioridades e fé. Foi difícil conciliar isto com as noites académicas e 
com a minha vida pessoal, mas foi uma lição de vida, sem que com 
isso deixasse um ano letivo para trás ou deixasse de fazer grandes 
amizades.  
    

Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência? 
Tirar um curso superior signi� ca estar consciente daquilo que se está 
a fazer. Para mim, ser bem-sucedido na vida não signi� ca ter um curso 
superior, mas sim encontrarmos as nossas qualidades e saber uni-las 
diariamente a algo que adoramos fazer! De que nos vale trazer um 
ordenado especí� co para casa, se não sentimos aquele desa� o ou 
aquele “bichinho” ao ir trabalhar? Antes de escolhermos um curso 
superior, temos de analisar quais são as saídas, os benefícios que nos 
poderão trazer, se nos permitem alcançar os nossos sonhos, se permitem 
dar seguimento à nossa intuição e se o investimento � nanceiro justi-
� ca o nosso sacrifício pessoal e o dos nossos pais.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Após um 12º ano ligado à Economia e à Gestão, optei por seguir a 
minha paixão e a minha intuição, que no meu caso especí� co são as 
Artes e a Educação. A música foi sempre a minha forma de expressão 
mais pura e humana, era algo com que me identi� cava e não tive 
muitas dúvidas nesta opção. O gosto por ensinar surgiu com a minha 
experiência enriquecedora nos primeiros contactos com crianças em 
contexto escolar. Enquanto ainda estudava na Escola Superior de Educação 
de Coimbra tive a oportunidade de ensinar na Academia de Música 
da Lousã, instituição na qual sou hoje Diretor Pedagógico e docen-
te de Prática Vocal, e conciliá-lo com os estágios semanais. Olhando 
para trás, penso que foi este trabalho/esforço que me levou a criar os 
alicerces para os sucessos que atingi até hoje.

Dei asas ao meu espírito empreendedor e desenvolvi um conceito 
inovador de software para a educação musical, que conquistou 
reconhecimento mundial nos canais da Microsoft Educação. Fui considerado 
Microsoft Expert Educator e fundei a empresa Insignio Labs, que 
tem como objetivo desenvolver software que poderá revolucionar 
o ensino da música. Tive a oportunidade, até hoje, de partilhar esta 
experiência em conferências como o TEDx Youth Leiria, “Conferência 
de Professores Inovadores” da Microsoft Educação Portugal, no Partners 
in Learning da Microsoft e outros. O meu curso superior foi, sem 
dúvida, uma peça base neste desenrolar de acontecimentos, e não 
faria nada diferente! Criou as bases que me permitiram seguir o meu 
percurso. Ainda não posso dizer que conquistei todos os meus obje-
tivos, mas estou num excelente caminho.
 

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Analisar bem se a Música e as Artes em geral são aquilo que os re-
alizará, analisar as saídas, sem que este seja um fator determinante 
na sua escolha, agir com determinação e com objetivos claros, pon-
derar se Portugal oferece as condições que pretendemos e, se não, 
analisar ofertas no estrangeiro (mesmo que sejam temporárias). No 
fundo, seguires a tua intuição sem perder o chão, a realidade e os 
teus objetivos.

Dei asas ao 

meu espírito 

empreendedor e 

desenvolvi  um 

conceito inovador de 

software para a 

educação musical, que 

teve reconhecimento 

mundial nos canais da 

Microsoft

 Educação.
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Estudar muito e na desportiva

docente

Quando 

escolhemos um 

trabalho, devemos 

ter em consideração 

que estamos a 

assumir um compromisso 

para a vida, 

logo devemos

 procurar algo que 

nos satisfaça 

plenamente.

Atividade:
Docente de Futebol e Teoria e 
Metodologia do Treino no Instituto 
Superior de Ciências Educativas

Coordenador do Mestrado em Treino 
Desportivo: Especialização em Futebol 
ou Futsal

Valter Pinheiro

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

A área do Desporto é, como te diz o docente de Futebol e Treino Valter Pinheiro, um mar 
de oportunidades na perspetiva do teu futuro emprego. Mas tal como um atleta de alta 
competição, é o teu rendimento que fará a diferença entre seres mais um, e tornares-te 
numa verdadeira estrela do mercado de trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O ramo do Desporto e das Atividades Físicas apresenta um leque vas-
to e variado de ofertas de emprego. Esta é, de facto, uma das áreas 
com maior taxa de empregabilidade ao nível dos cursos de Ensino 
Superior, e as estatísticas assim o comprovam. Em termos de saídas 
pro� ssionais de um futuro licenciado em Educação Física e Desporto 
podemos encontrar:

Treinador Desportivo com jovens atletas ou no Alto Rendimento, nas 
mais diversas modalidades;
Instrutor de Sala de Exercício de um Ginásio;
Instrutor de aulas de Grupo em Ginásio e Health Club;
Diretor de um Clube Desportivo;
Técnico do pelouro desportivo de autarquias;
Gestor de Eventos Desportivos;
Animador Desportivo em ATL e Colónias de Férias

No entanto, creio que numa época de enorme crise, é importante 
dotar os alunos de uma enorme capacidade de empreendedorismo 
e criatividade, que lhes permita criar o seu posto de trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
No meu entender, quem quiser trabalhar nesta área deverá em pri-
meiro lugar manifestar uma enorme paixão pelo desporto. Quando 
escolhemos um trabalho, devemos ter em consideração que esta-
mos a assumir um compromisso para a vida, logo devemos procurar 
algo que nos satisfaça plenamente.
Quem procura a área do Desporto deve ainda manifestar um enorme 
desejo em trabalhar em equipa, e de promover o bem estar na vida 
dos outros.

Creio que importa realçar outro aspeto de grande importância. Os 
alunos que ainda têm algumas disciplinas do 12º ano por fazer po-
dem aproveitar o regime das Unidades Curriculares Isoladas. Este re-
gime, validado pelo Processo de Bolonha, refere que qualquer pessoa 
pode frequentar disciplinas isoladas, em cursos do ensino superior, 
em simultâneo com a frequência do 12º ano. Deste modo, os alunos 
não perdem tempo, ao � carem restringidos à conclusão do 12º ano, 
e podem aproveitar para iniciarem o seu percurso académico.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O Ensino Superior é uma realidade mais exigente, que reclama dos 
jovens uma atitude mais empenhada e dedicada. Estamos a falar 
de um nível de ensino onde aumenta o grau de complexidade das 
matérias, logo exige-se um maior esforço e entrega dos alunos.
No entanto, também é verdade que no Ensino Superior o aluno sabe 
que estudará as matérias relacionadas com a sua futura pro� ssão, 
ou seja, reconhece que aquilo que está a estudar terá uma aplicab-
ilidade prática no futuro. Esta situação não se sucede, muitas vezes, 
no Ensino Secundário, onde os alunos têm di� culdade em perceber 
o porquê de terem de aprender determinadas matérias. É por isso 
que acredito que a entrada na universidade se assume como uma 
caminhada mais motivadora para os jovens estudantes.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Diariamente, os meios de comunicação social veiculam informações, 
dando-nos conta do nível de desemprego em Portugal, sobretudo 
junto dos jovens. Acredito que o futuro não passa pela imigração, 
mas pelo investimento claro e sólido na formação. Se é verdade 
que o desemprego jovem é bastante signi� cativo, também é bem 
verdade que a taxa de desemprego é manifestamente menor para 
quem possui uma licenciatura. São dados do Instituto Nacional de 
Estatística, que nos indicam claramente que a formação superior é o 
caminho correto para uma empregabilidade futura.
Por isso, aconselho todos os jovens a realizarem um curso superior, 
numa área que gostem, porque estou convicto de que seremos mais 
competentes se trabalharmos naquilo que gostamos e, quem é com-
petente, tem sempre maior probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Desporto e 
artes do espetáculo
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“O que me levou a ser educadora? 
Foi o coração”

profissional

Nesta área é-nos 

possível “mudar 

o mundo”, quer seja 

na sala de aula com 

pequenos curiosos 

dispostos a aprenderem 

tudo o que lhes queremos 

ensinar, quer sejam 

adultos sedentos de mais 

saber e de 

oportunidades de 

desenvolverem 

competências. 

Formação:
Educação de Infância e Educação 
Básica pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich
Atividade:
Técnica Formadora do Ensino Básico na 
Guiné-Bissau

Ana Pestana

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Fosse em salas de aula com pequenos alunos curiosos, ou em ações com adultos, ensinar 
foi desde cedo uma questão de vocação e de dedicação. Agora, a dar formação a professores 
na Guiné-Bissau, Ana Pestana não tem dúvidas de que foi a sua experiência na Escola 
Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU) que lhe deu o que precisava para 
ser a pro� ssional que é hoje.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação de base é em Educação de Infância e Educação 
Básica. Felizmente, tenho a oportunidade de unir o melhor destes 
dois mundos.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Neste momento trabalho no Programa de Educação da Fundação Fé 
e Cooperação (FEC), onde desempenho funções de Técnica Forma-
dora do Ensino Básico na Guiné-Bissau, com o objetivo de melhorar 
o acesso, a qualidade e a equidade da educação. No âmbito do meu 
trabalho, promovo a formação pedagógica e cienti� ca a formadores 
guineenses que posteriormente dão formação a professores. O meu 
contributo visa não só capacitar pedagógica e cienti� camente pro-
fessores, como também acompanhar e apoiar todo o seu processo 
formativo.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Apesar de gostar muito do trabalho direto com crianças, este novo 
desa� o de dar formação a adultos na Guiné-Bissau tem vindo a reve-
lar-se uma excelente oportunidade de aprendizagem e de cresci-
mento, a nível pessoal e pro� ssional. É difícil dizer o que mais gosto, 
pois quando nos encontramos numa realidade tão diferente da que 
estamos habituados colocamos muitas coisas em perspetiva. Talvez 
possa dizer que uma das coisas que mais prazer me dá fazer é estar 
com os professores quer em contexto formativo quer nas visitas às 
suas escolas. Poder aprender com eles e perceber que eles apren-
dem comigo é algo imensamente grati� cante e que se repercute 
também na vida das crianças.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Lembro-me do primeiro dia que entrei na Escola Superior de Edu-
cadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU). Das coisas que mais me 
agradaram foram os valores, a sensibilidade e a competência humana 
presentes na escola.

Tive a sorte e o privilégio durante a minha formação, trabalhar de dia 
num colégio e estudar em regime pós-laboral. Apesar de em alguns 
momentos ter sido difícil conciliar estes dois mundos tão exigentes, 
olhando para trás não mudaria nada, porque a possibilidade de con-
frontar teoria e prática em simultâneo permite a integração e articu-
lação de saberes de uma maneira quase “natural”.
Na ESEIMU ensinaram-nos a olhar a criança no seu contexto social e 
cultural, mostraram-nos outras realidades. O desenvolvimento 
sustentável, a cidadania e a multiculturalidade foram alguns dos 
pontos focais nesta minha formação. O facto de a própria escola in-
tegrar projetos internacionais confere características à formação que 
estão a ser cruciais na minha ação este ano.
Analisando agora a minha prática na formação de adultos, posso 
a� rmar que a minha formação académica me deu bons modelos 
que me permitem ter uma prática adequada à realidade onde estou 
porque a melhor pedagogia se aprende pela demonstração – ver e 
fazer re� exivamente com outros.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Será difícil enumerar motivos para se enveredar pela área da edu-
cação, pois para mim mais do que vocação é preciso haver interesse 
e dedicação. Nesta área é-nos possível “mudar o mundo”, quer seja 
na sala de aula com pequenos curiosos dispostos a aprenderem tudo 
o que lhes queremos ensinar, quer sejam adultos sedentos de mais 
saber e de oportunidades de desenvolverem competências. Desen-
gane-se quem acha que ser professor é dar aulas… Ser professor 
é aprender a conhecer-se a si próprio, a dar mais do que recebe, a 
crescer todos os dias e a acordar com vontade de fazer mais. Portanto 
se me perguntam o que me levou a escolher a pro� ssão de Educadora/
Professora, eu diria o coração.

educação e 
Psicologia

Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto
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artes
Uma paixão em crescendo

estudante

Idade:
35
Naturalidade:
Nasceu na Alemanha,
vive atualmente na Lousã
Universidade/ Faculdade:
Escola Superior de Educação de Coimbra
Curso:
Educação Musical do Ensino Básico

João Carlos 
Ramalheiro

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se há coisa que já conseguimos perceber é que, sem amor pelo que fazemos, o trabalho 
nunca sai a 100%. Isto é ainda mais verdade no que toca às artes e à educação – precisamente 
as duas áreas que João Carlos Ramalheiro decidiu abraçar com todo o coração quando 
entrou no curso de Educação Musical do Ensino Básico na Escola Superior de Educação 
de Coimbra.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?  
No meu caso em particular existiram imensas diferenças, pois tinha 
acabado de terminar o Ensino Secundário na Alemanha, e entrar 
num curso superior cá em Portugal implicava ultrapassar di� cul-
dades, nomeadamente a nível linguístico. Foi necessário encontrar 
um equilíbrio entre a vontade de aprender “a dobrar”, determinação, 
prioridades e fé. Foi difícil conciliar isto com as noites académicas e 
com a minha vida pessoal, mas foi uma lição de vida, sem que com 
isso deixasse um ano letivo para trás ou deixasse de fazer grandes 
amizades.  
    

Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência? 
Tirar um curso superior signi� ca estar consciente daquilo que se está 
a fazer. Para mim, ser bem-sucedido na vida não signi� ca ter um curso 
superior, mas sim encontrarmos as nossas qualidades e saber uni-las 
diariamente a algo que adoramos fazer! De que nos vale trazer um 
ordenado especí� co para casa, se não sentimos aquele desa� o ou 
aquele “bichinho” ao ir trabalhar? Antes de escolhermos um curso 
superior, temos de analisar quais são as saídas, os benefícios que nos 
poderão trazer, se nos permitem alcançar os nossos sonhos, se permitem 
dar seguimento à nossa intuição e se o investimento � nanceiro justi-
� ca o nosso sacrifício pessoal e o dos nossos pais.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Após um 12º ano ligado à Economia e à Gestão, optei por seguir a 
minha paixão e a minha intuição, que no meu caso especí� co são as 
Artes e a Educação. A música foi sempre a minha forma de expressão 
mais pura e humana, era algo com que me identi� cava e não tive 
muitas dúvidas nesta opção. O gosto por ensinar surgiu com a minha 
experiência enriquecedora nos primeiros contactos com crianças em 
contexto escolar. Enquanto ainda estudava na Escola Superior de Educação 
de Coimbra tive a oportunidade de ensinar na Academia de Música 
da Lousã, instituição na qual sou hoje Diretor Pedagógico e docen-
te de Prática Vocal, e conciliá-lo com os estágios semanais. Olhando 
para trás, penso que foi este trabalho/esforço que me levou a criar os 
alicerces para os sucessos que atingi até hoje.

Dei asas ao meu espírito empreendedor e desenvolvi um conceito 
inovador de software para a educação musical, que conquistou 
reconhecimento mundial nos canais da Microsoft Educação. Fui considerado 
Microsoft Expert Educator e fundei a empresa Insignio Labs, que 
tem como objetivo desenvolver software que poderá revolucionar 
o ensino da música. Tive a oportunidade, até hoje, de partilhar esta 
experiência em conferências como o TEDx Youth Leiria, “Conferência 
de Professores Inovadores” da Microsoft Educação Portugal, no Partners 
in Learning da Microsoft e outros. O meu curso superior foi, sem 
dúvida, uma peça base neste desenrolar de acontecimentos, e não 
faria nada diferente! Criou as bases que me permitiram seguir o meu 
percurso. Ainda não posso dizer que conquistei todos os meus obje-
tivos, mas estou num excelente caminho.
 

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Analisar bem se a Música e as Artes em geral são aquilo que os re-
alizará, analisar as saídas, sem que este seja um fator determinante 
na sua escolha, agir com determinação e com objetivos claros, pon-
derar se Portugal oferece as condições que pretendemos e, se não, 
analisar ofertas no estrangeiro (mesmo que sejam temporárias). No 
fundo, seguires a tua intuição sem perder o chão, a realidade e os 
teus objetivos.

Dei asas ao 

meu espírito 

empreendedor e 

desenvolvi  um 

conceito inovador de 

software para a 

educação musical, que 

teve reconhecimento 

mundial nos canais da 

Microsoft

 Educação.
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Ciências
Na teia que envolve o mundo

profissional

Work 

hard. 

Have fun. 

Make 

history.

Atividade:
Network Engineer, Amazon

MSC Telecommunications and Informatics 
Engineering, no Instituto Superior Técnico

João Ferreira

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Hoje em dia, dificilmente passamos um dia sem recorrer, direta ou indiretamente, à 
Internet. Apesar disto, poucas são as pessoas que se apercebem da sua importância e que 
conhecem a forma como funciona. João Ferreira encontrou no Instituto Superior Técnico 
a lente que lhe permitiu ver a gigante rede de informação que interliga o mundo e hoje, 
enquanto Network Engineer na Amazon, confessa que o que lhe dá mais prazer no seu 
trabalho é tomar decisões sobre o funcionamento da Internet à escala mundial.

Qual é a sua formação de base?
Informatics Engineering and Telecomunications no Instituto Superior 
Técnico (IST).

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Após a conclusão do (METI) Mestrado em Engenharia de Telecomu-
nicações e Informática, comecei a trabalhar na Amazon como Network 
Engineer, onde actualmente dou apoio (deploy, troubleshoot, 
dimensioning/scaling) à maior infraestrutura de cloud computing do 
mundo (Amazon Web Services e Retail).

Do que mais gosta naquilo que faz?
Ter todos os dias a possibilidade de in� uenciar as decisões sobre a 
forma como boa parte do tráfego internacional (na Internet) é trata-
do. Para além disto, há desa� os constantes para os quais as soluções 
clássicas já não servem. Estes desa� os passam essencialmente por 
encontrar novas formas de expandir/redesenhar e reprogramar as 
infraestruturas atuais, de modo a serem mais resilientes, de maior 
capacidade e, essencialmente, mais inteligentes.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Felizmente, na minha equipa temos a possibilidade/responsabili-
dade de escolher quem trabalha ao nosso lado. Entrevisto candida-
tos todas as semanas e isto dá-me uma visão de como está o mer-
cado nesta área atualmente. De facto, existem muitos pro� ssionais 
experientes ou em Engenharia Informática/Software ou em Engenha-
ria de Telecomunicações/Redes. Contudo, há um grande dé� ce de 
engenheiros com capacidade de execução em ambas as vertentes. 
É aqui que eu acho que o METI do IST é uma mais-valia. O curso dá 
uma exposição a estes dois ramos, que há muito que deixaram de 
ser disjuntos.
Para além disto, o campus Tagus Park tem um ambiente muito bom 
– boas instalações, com laboratórios bem equipados e localizado 
numa zona muito mais tranquila que a da Grande Lisboa.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O METI é, sem dúvida, uma excelente opção para quem ambiciona 
poder in� uenciar a (r)evolução da web no presente e no futuro. Em 
suma, com o METI muitas portas se abrem, sendo possível ir até onde 
se quiser. Basta gosto, ambição e dedicação. 
“Work hard. Have fun. Make history.” ;)
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Estudar muito e na desportiva

docente

Quando 

escolhemos um 

trabalho, devemos 

ter em consideração 

que estamos a 

assumir um compromisso 

para a vida, 

logo devemos

 procurar algo que 

nos satisfaça 

plenamente.

Atividade:
Docente de Futebol e Teoria e 
Metodologia do Treino no Instituto 
Superior de Ciências Educativas

Coordenador do Mestrado em Treino 
Desportivo: Especialização em Futebol 
ou Futsal

Valter Pinheiro

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

A área do Desporto é, como te diz o docente de Futebol e Treino Valter Pinheiro, um mar 
de oportunidades na perspetiva do teu futuro emprego. Mas tal como um atleta de alta 
competição, é o teu rendimento que fará a diferença entre seres mais um, e tornares-te 
numa verdadeira estrela do mercado de trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O ramo do Desporto e das Atividades Físicas apresenta um leque vas-
to e variado de ofertas de emprego. Esta é, de facto, uma das áreas 
com maior taxa de empregabilidade ao nível dos cursos de Ensino 
Superior, e as estatísticas assim o comprovam. Em termos de saídas 
pro� ssionais de um futuro licenciado em Educação Física e Desporto 
podemos encontrar:

Treinador Desportivo com jovens atletas ou no Alto Rendimento, nas 
mais diversas modalidades;
Instrutor de Sala de Exercício de um Ginásio;
Instrutor de aulas de Grupo em Ginásio e Health Club;
Diretor de um Clube Desportivo;
Técnico do pelouro desportivo de autarquias;
Gestor de Eventos Desportivos;
Animador Desportivo em ATL e Colónias de Férias

No entanto, creio que numa época de enorme crise, é importante 
dotar os alunos de uma enorme capacidade de empreendedorismo 
e criatividade, que lhes permita criar o seu posto de trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
No meu entender, quem quiser trabalhar nesta área deverá em pri-
meiro lugar manifestar uma enorme paixão pelo desporto. Quando 
escolhemos um trabalho, devemos ter em consideração que esta-
mos a assumir um compromisso para a vida, logo devemos procurar 
algo que nos satisfaça plenamente.
Quem procura a área do Desporto deve ainda manifestar um enorme 
desejo em trabalhar em equipa, e de promover o bem estar na vida 
dos outros.

Creio que importa realçar outro aspeto de grande importância. Os 
alunos que ainda têm algumas disciplinas do 12º ano por fazer po-
dem aproveitar o regime das Unidades Curriculares Isoladas. Este re-
gime, validado pelo Processo de Bolonha, refere que qualquer pessoa 
pode frequentar disciplinas isoladas, em cursos do ensino superior, 
em simultâneo com a frequência do 12º ano. Deste modo, os alunos 
não perdem tempo, ao � carem restringidos à conclusão do 12º ano, 
e podem aproveitar para iniciarem o seu percurso académico.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O Ensino Superior é uma realidade mais exigente, que reclama dos 
jovens uma atitude mais empenhada e dedicada. Estamos a falar 
de um nível de ensino onde aumenta o grau de complexidade das 
matérias, logo exige-se um maior esforço e entrega dos alunos.
No entanto, também é verdade que no Ensino Superior o aluno sabe 
que estudará as matérias relacionadas com a sua futura pro� ssão, 
ou seja, reconhece que aquilo que está a estudar terá uma aplicab-
ilidade prática no futuro. Esta situação não se sucede, muitas vezes, 
no Ensino Secundário, onde os alunos têm di� culdade em perceber 
o porquê de terem de aprender determinadas matérias. É por isso 
que acredito que a entrada na universidade se assume como uma 
caminhada mais motivadora para os jovens estudantes.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Diariamente, os meios de comunicação social veiculam informações, 
dando-nos conta do nível de desemprego em Portugal, sobretudo 
junto dos jovens. Acredito que o futuro não passa pela imigração, 
mas pelo investimento claro e sólido na formação. Se é verdade 
que o desemprego jovem é bastante signi� cativo, também é bem 
verdade que a taxa de desemprego é manifestamente menor para 
quem possui uma licenciatura. São dados do Instituto Nacional de 
Estatística, que nos indicam claramente que a formação superior é o 
caminho correto para uma empregabilidade futura.
Por isso, aconselho todos os jovens a realizarem um curso superior, 
numa área que gostem, porque estou convicto de que seremos mais 
competentes se trabalharmos naquilo que gostamos e, quem é com-
petente, tem sempre maior probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Desporto e 
artes do espetáculo
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Em ritmo de alta competição

estudante

Universidade/Faculdade:
Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo
Curso e Ano:
Último ano de Licenciatura em Música, 
variante Instrumento Piano
Outras ocupações:
Já dá aulas na faculdade e é ainda 
Presidente da Associação de Estudantes

Tiago Baptista

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Aprender a tocar um instrumento ao nível do Ensino Superior não é para todos. São precisas 
muita dedicação e horas de estudo, e a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, 
tudo em ritmo de alta competição. É a opinião do aluno (e já professor) Tiago Baptista, 
da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
No mundo das Artes, a diferença não é muito acentuada como em 
alguns outros cursos. No meu caso, que já frequentei outras duas 
licenciaturas – Engenharia e Arquitectura Naval e Engenharia Mecânica 
– notei uma diferença muito mais notável, com as matemáticas e 
físicas, enquanto que no mundo artístico, mais especificamente 
na música, os candidatos já têm uma experiência na área muito
superior às outras.

    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Um curso de música exige uma dedicação de alta competição, e 
várias horas de estudo diário, fazendo um trabalho contínuo para 
que as obras estejam prontas a ser apresentadas. É também necessário 
possuir um instrumento próprio e tratar da sua manutenção, que não 
são fáceis de suportar. Em casos muito pontuais de alunos que não 
tenham condições ou de trazer o instrumento (como um piano) ou 
adquirir um novo instrumento que satisfaça melhor as necessidades 
de evolução do aluno, a Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, com salas 
e instrumentos que podem ser requisitados pelos alunos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Não querendo fugir à maior parte dos casos, posso dizer que foi por 
paixão, incutida pela minha avó materna, que enverguei na música. 
Hoje faria as mesmas escolhas.

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a 
prepará-los?
Com o término do curso, pretendo seguir a via do ensino, conciliando-a 
com alguns projetos de produção, coisa que já venho a fazer.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Numa área artística, temos de saber lidar com sentimentos e 
emoções. A música é um grande condutor de estados de espírito: 
é preciso ter paixão, empenho, e estar-se aberto e recetivo para se 
poder entender tal linguagem, que já nos acompanha ao longo de 
tantos milénios e que continua a evoluir e expandir.

A música é um 

grande 

condutor de 

estados de espírito: 

é preciso ter

paixão, empenho, e 

estar-se aberto e

 recetivo para a 

entender.

Desporto e 
artes do espetáculo
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“O que me levou a ser educadora? 
Foi o coração”

profissional

Nesta área é-nos 

possível “mudar 

o mundo”, quer seja 

na sala de aula com 

pequenos curiosos 

dispostos a aprenderem 

tudo o que lhes queremos 

ensinar, quer sejam 

adultos sedentos de mais 

saber e de 

oportunidades de 

desenvolverem 

competências. 

Formação:
Educação de Infância e Educação 
Básica pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich
Atividade:
Técnica Formadora do Ensino Básico na 
Guiné-Bissau

Ana Pestana

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Fosse em salas de aula com pequenos alunos curiosos, ou em ações com adultos, ensinar 
foi desde cedo uma questão de vocação e de dedicação. Agora, a dar formação a professores 
na Guiné-Bissau, Ana Pestana não tem dúvidas de que foi a sua experiência na Escola 
Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU) que lhe deu o que precisava para 
ser a pro� ssional que é hoje.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação de base é em Educação de Infância e Educação 
Básica. Felizmente, tenho a oportunidade de unir o melhor destes 
dois mundos.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Neste momento trabalho no Programa de Educação da Fundação Fé 
e Cooperação (FEC), onde desempenho funções de Técnica Forma-
dora do Ensino Básico na Guiné-Bissau, com o objetivo de melhorar 
o acesso, a qualidade e a equidade da educação. No âmbito do meu 
trabalho, promovo a formação pedagógica e cienti� ca a formadores 
guineenses que posteriormente dão formação a professores. O meu 
contributo visa não só capacitar pedagógica e cienti� camente pro-
fessores, como também acompanhar e apoiar todo o seu processo 
formativo.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Apesar de gostar muito do trabalho direto com crianças, este novo 
desa� o de dar formação a adultos na Guiné-Bissau tem vindo a reve-
lar-se uma excelente oportunidade de aprendizagem e de cresci-
mento, a nível pessoal e pro� ssional. É difícil dizer o que mais gosto, 
pois quando nos encontramos numa realidade tão diferente da que 
estamos habituados colocamos muitas coisas em perspetiva. Talvez 
possa dizer que uma das coisas que mais prazer me dá fazer é estar 
com os professores quer em contexto formativo quer nas visitas às 
suas escolas. Poder aprender com eles e perceber que eles apren-
dem comigo é algo imensamente grati� cante e que se repercute 
também na vida das crianças.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Lembro-me do primeiro dia que entrei na Escola Superior de Edu-
cadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU). Das coisas que mais me 
agradaram foram os valores, a sensibilidade e a competência humana 
presentes na escola.

Tive a sorte e o privilégio durante a minha formação, trabalhar de dia 
num colégio e estudar em regime pós-laboral. Apesar de em alguns 
momentos ter sido difícil conciliar estes dois mundos tão exigentes, 
olhando para trás não mudaria nada, porque a possibilidade de con-
frontar teoria e prática em simultâneo permite a integração e articu-
lação de saberes de uma maneira quase “natural”.
Na ESEIMU ensinaram-nos a olhar a criança no seu contexto social e 
cultural, mostraram-nos outras realidades. O desenvolvimento 
sustentável, a cidadania e a multiculturalidade foram alguns dos 
pontos focais nesta minha formação. O facto de a própria escola in-
tegrar projetos internacionais confere características à formação que 
estão a ser cruciais na minha ação este ano.
Analisando agora a minha prática na formação de adultos, posso 
a� rmar que a minha formação académica me deu bons modelos 
que me permitem ter uma prática adequada à realidade onde estou 
porque a melhor pedagogia se aprende pela demonstração – ver e 
fazer re� exivamente com outros.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Será difícil enumerar motivos para se enveredar pela área da edu-
cação, pois para mim mais do que vocação é preciso haver interesse 
e dedicação. Nesta área é-nos possível “mudar o mundo”, quer seja 
na sala de aula com pequenos curiosos dispostos a aprenderem tudo 
o que lhes queremos ensinar, quer sejam adultos sedentos de mais 
saber e de oportunidades de desenvolverem competências. Desen-
gane-se quem acha que ser professor é dar aulas… Ser professor 
é aprender a conhecer-se a si próprio, a dar mais do que recebe, a 
crescer todos os dias e a acordar com vontade de fazer mais. Portanto 
se me perguntam o que me levou a escolher a pro� ssão de Educadora/
Professora, eu diria o coração.

educação e 
Psicologia

Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto
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Ciências
Na teia que envolve o mundo

profissional

Work 

hard. 

Have fun. 

Make 

history.

Atividade:
Network Engineer, Amazon

MSC Telecommunications and Informatics 
Engineering, no Instituto Superior Técnico

João Ferreira

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Hoje em dia, dificilmente passamos um dia sem recorrer, direta ou indiretamente, à 
Internet. Apesar disto, poucas são as pessoas que se apercebem da sua importância e que 
conhecem a forma como funciona. João Ferreira encontrou no Instituto Superior Técnico 
a lente que lhe permitiu ver a gigante rede de informação que interliga o mundo e hoje, 
enquanto Network Engineer na Amazon, confessa que o que lhe dá mais prazer no seu 
trabalho é tomar decisões sobre o funcionamento da Internet à escala mundial.

Qual é a sua formação de base?
Informatics Engineering and Telecomunications no Instituto Superior 
Técnico (IST).

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Após a conclusão do (METI) Mestrado em Engenharia de Telecomu-
nicações e Informática, comecei a trabalhar na Amazon como Network 
Engineer, onde actualmente dou apoio (deploy, troubleshoot, 
dimensioning/scaling) à maior infraestrutura de cloud computing do 
mundo (Amazon Web Services e Retail).

Do que mais gosta naquilo que faz?
Ter todos os dias a possibilidade de in� uenciar as decisões sobre a 
forma como boa parte do tráfego internacional (na Internet) é trata-
do. Para além disto, há desa� os constantes para os quais as soluções 
clássicas já não servem. Estes desa� os passam essencialmente por 
encontrar novas formas de expandir/redesenhar e reprogramar as 
infraestruturas atuais, de modo a serem mais resilientes, de maior 
capacidade e, essencialmente, mais inteligentes.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Felizmente, na minha equipa temos a possibilidade/responsabili-
dade de escolher quem trabalha ao nosso lado. Entrevisto candida-
tos todas as semanas e isto dá-me uma visão de como está o mer-
cado nesta área atualmente. De facto, existem muitos pro� ssionais 
experientes ou em Engenharia Informática/Software ou em Engenha-
ria de Telecomunicações/Redes. Contudo, há um grande dé� ce de 
engenheiros com capacidade de execução em ambas as vertentes. 
É aqui que eu acho que o METI do IST é uma mais-valia. O curso dá 
uma exposição a estes dois ramos, que há muito que deixaram de 
ser disjuntos.
Para além disto, o campus Tagus Park tem um ambiente muito bom 
– boas instalações, com laboratórios bem equipados e localizado 
numa zona muito mais tranquila que a da Grande Lisboa.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O METI é, sem dúvida, uma excelente opção para quem ambiciona 
poder in� uenciar a (r)evolução da web no presente e no futuro. Em 
suma, com o METI muitas portas se abrem, sendo possível ir até onde 
se quiser. Basta gosto, ambição e dedicação. 
“Work hard. Have fun. Make history.” ;)

CURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOSCURSOS INTENSIVOS
DE VERÃO

Rua dos Correeiros, 70 – 3º 1100-167 Lisboa
Tel: 21 887 81 22      facebook.com/Linguagest
Telemóvel: 935 525 523/ 968 767 402
E-Mail: info@linguagest.com

SUMMER SOMMER

ÉTÉ
VERANO VERÃO

ESTATE

夏天

d

Técnicas de Gestão 
Comercial e Marketing
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Em ritmo de alta competição

estudante

Universidade/Faculdade:
Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo
Curso e Ano:
Último ano de Licenciatura em Música, 
variante Instrumento Piano
Outras ocupações:
Já dá aulas na faculdade e é ainda 
Presidente da Associação de Estudantes

Tiago Baptista

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Aprender a tocar um instrumento ao nível do Ensino Superior não é para todos. São precisas 
muita dedicação e horas de estudo, e a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, 
tudo em ritmo de alta competição. É a opinião do aluno (e já professor) Tiago Baptista, 
da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
No mundo das Artes, a diferença não é muito acentuada como em 
alguns outros cursos. No meu caso, que já frequentei outras duas 
licenciaturas – Engenharia e Arquitectura Naval e Engenharia Mecânica 
– notei uma diferença muito mais notável, com as matemáticas e 
físicas, enquanto que no mundo artístico, mais especificamente 
na música, os candidatos já têm uma experiência na área muito
superior às outras.

    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Um curso de música exige uma dedicação de alta competição, e 
várias horas de estudo diário, fazendo um trabalho contínuo para 
que as obras estejam prontas a ser apresentadas. É também necessário 
possuir um instrumento próprio e tratar da sua manutenção, que não 
são fáceis de suportar. Em casos muito pontuais de alunos que não 
tenham condições ou de trazer o instrumento (como um piano) ou 
adquirir um novo instrumento que satisfaça melhor as necessidades 
de evolução do aluno, a Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, com salas 
e instrumentos que podem ser requisitados pelos alunos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Não querendo fugir à maior parte dos casos, posso dizer que foi por 
paixão, incutida pela minha avó materna, que enverguei na música. 
Hoje faria as mesmas escolhas.

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a 
prepará-los?
Com o término do curso, pretendo seguir a via do ensino, conciliando-a 
com alguns projetos de produção, coisa que já venho a fazer.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Numa área artística, temos de saber lidar com sentimentos e 
emoções. A música é um grande condutor de estados de espírito: 
é preciso ter paixão, empenho, e estar-se aberto e recetivo para se 
poder entender tal linguagem, que já nos acompanha ao longo de 
tantos milénios e que continua a evoluir e expandir.

A música é um 

grande 

condutor de 

estados de espírito: 

é preciso ter

paixão, empenho, e 

estar-se aberto e

 recetivo para a 

entender.

Desporto e 
artes do espetáculo
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ECONOMIA
E GESTÃO

Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto
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A vocação de educar

docente

É muito 

importante que 

haja uma boa 

adaptação 

ao ensino superior, o 

que significa não só um 

bom

 desempenho académico, 

mas também a

 satisfação social e 

pessoal.

Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de
Santarém

Coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico, 
da Pós-Graduação em Necessidades Educativas 
Especiais e da Equipa da Iniciação à Prática 
Pro� ssional do Curso de Educação Básica

Investigadora em educação especial, 
educação para a saúde e psicologia do 
desenvolvimento e da aprendizagem

Isabel Piscalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Segundo nos diz a Dra. Isabel Piscalho, da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Santarém, trabalhar com pessoas de qualquer idade exige mais do que um 
curso. Nas áreas de Educação e Psicologia, “vocação” e “paixão” são as palavras-chave que 
abrem as portas de uma pro� ssão bem sucedida e com resultados positivos que te vão 
encher de motivação e fazer-te sentir realizado no teu trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nesta área, destacaria: 
1) O curso de Licenciatura em Educação Básica, seguido dos Mestrados 
que habilitam para a docência (as saídas pro� ssionais serão: Creche/
Jardim de Infância, 1º CEB, 2º CEB; e em diferentes contextos, por 
exemplo: museus, ludotecas, bibliotecas, centros de recurso para a 
inclusão, centros de acolhimento temporário, hospitais, ATL, univer-
sidades séniores, entre outras); 
2) O curso de Licenciatura em Educação Social que forma técnicos 
de intervenção socioeducativa que desenvolvem ação no sentido 
da melhoria da qualidade de vida, promovendo o desenvolvimen-
to pessoal e social dos indivíduos (destacam-se como saídas: a pre-
venção e reinserção social de comportamentos de risco, o trabalho 
social com crianças e jovens, a intervenção em contexto escolar ou 
de ocupação de tempos livres, a promoção da formação e reinserção 
social de adultos, a integração social do idoso e a promoção do envelheci-
mento ativo, a integração social da pessoa com de� ciência ou doença 
mental, a educação ambiental, o combate à exclusão social); 
3) O curso de Licenciatura em Educação e Comunicação Multimédia, 
que prepara os alunos para exercerem imediatamente uma pro� ssão, 
com saídas como: centros de formação, escolas, museus, agências de 
publicidade e marketing, bibliotecas, câmaras municipais, centros de 
animação lúdica, editoras, empresas de comunicação social, empresas 
de design, empresas de informática, empresas produtoras de cinema 
e vídeo, administração pública, centros de apoio social, projetos de 
animação cultural, etc.).

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
A escolha de uma carreira relacionada com a educação, onde trabalhamos 
com pessoas, está permeada de emoção. Seja por inspiração no 
trabalho de pessoas queridas, encantamento com pro� ssionais da 
infância, sentimento de vocação desde pequenos ou mesmo motivação 
para trabalhar com situações de risco ou exclusão social, este tipo de 
pro� ssão vem acompanhada de paixão.
As competências que se esperam são, por exemplo: ter criatividade; 
comunicar com coerência e coesão; ser empático; utilizar métodos 
e procedimentos que promovem o desenvolvimento do pensamento 
e trabalho autónomo; compreender os aspetos sociais, culturais e 
económicos da sociedade e como eles se relacionam com a educação, 
entre outros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
É uma etapa decisiva na vida do estudante e exige uma série de mu-
danças que, quase sempre, constituem uma novidade na vida dos jo-
vens. Se, por um lado, é um período de aumento da sua autonomia e 
da sua liberdade, por outro, também aumentam a sua autodisciplina e 
o seu sentido de responsabilidade. Os jovens e os familiares deverão 
preparar-se com alguma antecedência para uma eventual saída da 
casa dos pais, um novo grupo de amigos, um novo paradigma de ensino. 
É muito importante que haja uma adaptação satisfatória ao Ensino 
Superior, o que signi� ca não só um bom desempenho académico, 
mas também a satisfação noutras áreas, como a social e pessoal. No 
contexto universitário ou politécnico existem oportunidades que 
favorecem essa transição e a familiarização com o novo meio, como 
serviços de apoio psicológico e psicopedagógico, associações, clubes 
ou outras atividades.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Ter um espírito otimista, empreendedor, criativo e proativo, participar 
em iniciativas da instituição enquanto estudantes (seminários, projetos 
de investigação, workshops...), ter experiências internacionais, como 
o programa Sócrates/Erasmus, realizar estágios, procurar ofertas de 
emprego, propostas de atividades de voluntariado e redes de apoio à 
integração na vida ativa. E o mais importante: nunca desistir!

educação e 
Psicologia

1º CICLO

CET

licenciaturas

GESTÃO COMERCIAL

GESTÃO DE TURISMO

GESTÃO COMERCIAL E VENDAS

TURISMO
(VERTENTES DE GESTÃO HOTELEIRA
E INFORMAÇÃO TURÍSTICA)

SECRETARIADO
(ASSESSORIA DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO)

RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

cursos de especialização 
tecnológica

RuaVitorinoNemésio,5 |1750-306Lisboa(metroAmeixoeira)
Tel.:217508010|Tlm.direto:961376503| info@inp.pt
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Ciências
Na teia que envolve o mundo

profissional

Work 

hard. 

Have fun. 

Make 

history.

Atividade:
Network Engineer, Amazon

MSC Telecommunications and Informatics 
Engineering, no Instituto Superior Técnico

João Ferreira

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Hoje em dia, dificilmente passamos um dia sem recorrer, direta ou indiretamente, à 
Internet. Apesar disto, poucas são as pessoas que se apercebem da sua importância e que 
conhecem a forma como funciona. João Ferreira encontrou no Instituto Superior Técnico 
a lente que lhe permitiu ver a gigante rede de informação que interliga o mundo e hoje, 
enquanto Network Engineer na Amazon, confessa que o que lhe dá mais prazer no seu 
trabalho é tomar decisões sobre o funcionamento da Internet à escala mundial.

Qual é a sua formação de base?
Informatics Engineering and Telecomunications no Instituto Superior 
Técnico (IST).

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Após a conclusão do (METI) Mestrado em Engenharia de Telecomu-
nicações e Informática, comecei a trabalhar na Amazon como Network 
Engineer, onde actualmente dou apoio (deploy, troubleshoot, 
dimensioning/scaling) à maior infraestrutura de cloud computing do 
mundo (Amazon Web Services e Retail).

Do que mais gosta naquilo que faz?
Ter todos os dias a possibilidade de in� uenciar as decisões sobre a 
forma como boa parte do tráfego internacional (na Internet) é trata-
do. Para além disto, há desa� os constantes para os quais as soluções 
clássicas já não servem. Estes desa� os passam essencialmente por 
encontrar novas formas de expandir/redesenhar e reprogramar as 
infraestruturas atuais, de modo a serem mais resilientes, de maior 
capacidade e, essencialmente, mais inteligentes.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Felizmente, na minha equipa temos a possibilidade/responsabili-
dade de escolher quem trabalha ao nosso lado. Entrevisto candida-
tos todas as semanas e isto dá-me uma visão de como está o mer-
cado nesta área atualmente. De facto, existem muitos pro� ssionais 
experientes ou em Engenharia Informática/Software ou em Engenha-
ria de Telecomunicações/Redes. Contudo, há um grande dé� ce de 
engenheiros com capacidade de execução em ambas as vertentes. 
É aqui que eu acho que o METI do IST é uma mais-valia. O curso dá 
uma exposição a estes dois ramos, que há muito que deixaram de 
ser disjuntos.
Para além disto, o campus Tagus Park tem um ambiente muito bom 
– boas instalações, com laboratórios bem equipados e localizado 
numa zona muito mais tranquila que a da Grande Lisboa.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O METI é, sem dúvida, uma excelente opção para quem ambiciona 
poder in� uenciar a (r)evolução da web no presente e no futuro. Em 
suma, com o METI muitas portas se abrem, sendo possível ir até onde 
se quiser. Basta gosto, ambição e dedicação. 
“Work hard. Have fun. Make history.” ;)

36 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Ciências
Geografia ao raio-x
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Atividade:
Professor Auxiliar em Engenharia 
Geográ� ca, Geofísica e Energia da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa

Especialista em GPS, Geodésia e 
Hidrogra� a e responsável pelo Núcleo 
de Lisboa da Engenharia para o 
Desenvolvimento e Assistência 
Humanitária

Carlos Antunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Desde 1921 que se aprende Engenharia Geográ� ca na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa). 93 anos depois – e apesar de a pro� ssão de Engenheiro Geógrafo só ter sido 
reconhecida pela Ordem dos Engenheiros por volta de 1940 – a FCUL continua de portas 
abertas para quem quiser dar o primeiro passo nesta área de grande importância 
internacional.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O Engenheiro Geógrafo (EG) tem um conjunto de competências de 
informação geográ� ca e georreferenciada, que é um instrumento 
fundamental em diversas áreas, tais como planeamento e orde-
namento do território, monitorização da deformação de obras e 
infraestruturas, apoio a grandes obras de construção civil, análise 
espacial de fenómenos e riscos naturais, geomarketing, desenvolvi-
mento de aplicações informáticas para a web ou dispositivos móveis, 
e Sistemas de Informação Geográ� ca (SIG), entre outras. 
Identi� cam-se como principais empregadores as Câmaras Municipais 
e instituições públicas, empresas que atuam na área de produção de 
cartogra� a, de deteção remota com imagens de satélite, de execução 
de projetos de obras públicas, de serviços de consultoria, de gestão 
de e� ciência e inteligência geográ� ca, de gestão de redes de dis-
tribuição e serviços, de gestão de recursos naturais, entre outras. 
Dadas as suas características tecnológicas e domínio do conhecimento, 
esta é uma pro� ssão internacional, podendo ser praticada em 
qualquer parte do mundo.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Tal como em qualquer engenharia, ao EG é exigida uma boa prepa-
ração em Matemática e conhecimentos fundamentais em Física. A 
Matemática A é e sempre foi a disciplina especí� ca obrigatória, podendo 
em alguns casos ser exigida também a disciplina de Física. É acon-
selhável ter domínio de línguas estrangeiras e conhecimentos de 
informática.
Para mais informação, consulta a página www.enggeogra� ca.fc.ul.pt.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Atualmente, os alunos que chegam à universidade têm uma grande 
apetência pelo uso das novas tecnologias de informação. No entanto, 
apresentam algumas limitações no método de estudo e na capaci-
dade de trabalho e de aprendizagem. 
O Ensino Universitário tem um nível de exigência substancialmente 
superior ao do Ensino Secundário, mais concretamente no que concerne 
o trabalho individual autónomo exigido aos alunos, e as novas tec-
nologias de ensino traduzem-se no aumento das matérias lecionadas. 
Como consequência, a capacidade de estudo autónomo e de apro-
fundamento autodidata das matérias constitui uma mais-valia para 
o sucesso, em particular na área da engenharia.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
É expetável que um pro� ssional possua uma elevada capacidade 
de autonomia e desenvolvimento, de forma a contribuir para uma 
maior inovação e competitividade da empresa ou da equipa pro� s-
sional que integra. 
Para alcançar esse objetivo, os alunos devem encarar as barreiras e 
di� culdades que lhes são colocadas na licenciatura como uma forma 
de melhor os preparar para os desa� os pro� ssionais e pessoais.
O empenho pessoal dos alunos na vida exterior à universidade, 
nomeadamente o voluntariado, é muito valorizado por quem recruta 
pro� ssionais, dado que demonstra uma disponibilidade e dedicação 
em prol de uma causa.
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Em ritmo de alta competição

estudante

Universidade/Faculdade:
Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo
Curso e Ano:
Último ano de Licenciatura em Música, 
variante Instrumento Piano
Outras ocupações:
Já dá aulas na faculdade e é ainda 
Presidente da Associação de Estudantes

Tiago Baptista

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Aprender a tocar um instrumento ao nível do Ensino Superior não é para todos. São precisas 
muita dedicação e horas de estudo, e a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, 
tudo em ritmo de alta competição. É a opinião do aluno (e já professor) Tiago Baptista, 
da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
No mundo das Artes, a diferença não é muito acentuada como em 
alguns outros cursos. No meu caso, que já frequentei outras duas 
licenciaturas – Engenharia e Arquitectura Naval e Engenharia Mecânica 
– notei uma diferença muito mais notável, com as matemáticas e 
físicas, enquanto que no mundo artístico, mais especificamente 
na música, os candidatos já têm uma experiência na área muito
superior às outras.

    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Um curso de música exige uma dedicação de alta competição, e 
várias horas de estudo diário, fazendo um trabalho contínuo para 
que as obras estejam prontas a ser apresentadas. É também necessário 
possuir um instrumento próprio e tratar da sua manutenção, que não 
são fáceis de suportar. Em casos muito pontuais de alunos que não 
tenham condições ou de trazer o instrumento (como um piano) ou 
adquirir um novo instrumento que satisfaça melhor as necessidades 
de evolução do aluno, a Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, com salas 
e instrumentos que podem ser requisitados pelos alunos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Não querendo fugir à maior parte dos casos, posso dizer que foi por 
paixão, incutida pela minha avó materna, que enverguei na música. 
Hoje faria as mesmas escolhas.

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a 
prepará-los?
Com o término do curso, pretendo seguir a via do ensino, conciliando-a 
com alguns projetos de produção, coisa que já venho a fazer.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Numa área artística, temos de saber lidar com sentimentos e 
emoções. A música é um grande condutor de estados de espírito: 
é preciso ter paixão, empenho, e estar-se aberto e recetivo para se 
poder entender tal linguagem, que já nos acompanha ao longo de 
tantos milénios e que continua a evoluir e expandir.

A música é um 

grande 

condutor de 

estados de espírito: 

é preciso ter

paixão, empenho, e 

estar-se aberto e

 recetivo para a 

entender.

Desporto e 
artes do espetáculo
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Cotação em alta

profissional

é fundamental 

identificar as 

melhores

 universidades para 

cada curso, para 
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motivação ao longo do 
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empregabilidade.

Formação:
Licenciatura em Gestão e Mestrado
em Finanças pelo ISCTE- Instituto 
Universitário de Lisboa
Atividade:
Gestora Financeira na REN

Dianne Gomes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Dianne Gomes é um excelente exemplo de como a área de Gestão pode ser tudo menos 
aborrecida. No meio de uma pro� ssão que acarreta muitas responsabilidades, esta jovem 
alia a proatividade ao espírito de iniciativa para ser melhor a cada dia que passa. Deve-o, 
diz, à instituição de ensino que escolheu, e aconselha-te a selecionares muito bem a tua 
também.

Qual é a sua formação de base?
Licenciei-me em Gestão e tirei o Mestrado em Finanças no ISCTE.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Faço parte do departamento de Gestão Financeira da REN, mais pre-
cisamente na área de Financiamento. Sou responsável operacional 
pelos empréstimos com os bancos chineses (no montante aproxima-
do de 760 milhões de euros) e presto apoio na negociação de contra-
tos de � nanciamento. Para além disso, preparo relatórios � nanceiros 
de apoio à gestão, faço previsões de custos � nanceiros e da dívida da 
REN e analiso as avaliações das agências de ratings.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto do impacto que o trabalho do meu departamento tem nos 
mercados � nanceiros e na cotação da REN na bolsa. Motiva-me tam-
bém o relacionamento com diversas entidades externas (advogados, 
bancos, agências de rating, etc.) e o ambiente vivido no departamento 
por trabalhar numa equipa multicultural.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Eu diria que grande parte se deve ao curso que tirei, mas a fatia 
principal vai para o ISCTE. É uma instituição que me incutiu vári-
os valores que hoje, conjuntamente com a minha personalidade 
e  princípios  educacionais, fazem de mim uma melhor pro� ssional. 
Desses valores destaco a proatividade e espírito de iniciativa, a von-
tade constante de aprender e a ambição em ser cada vez melhor.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Nesta área, é fundamental a escolha da instituição de ensino. Os 
alunos devem identi� car as melhores universidades para cada curso, 
porque ao entrarem na instituição com mais renome irão garantir: 

1) melhor formação; 
2) maior motivação ao longo do curso; 
3) elevada taxa de empregabilidade.

Por outro lado, a escolha do curso depende do gosto pessoal do aluno. 
Aconselho os estudantes a pesquisarem sobre cada curso – disciplinas, 
saídas pro� ssionais, etc. – e questionarem as próprias universidades 
ou ex-alunos sobre as diferenças entre os diversos cursos da área – 
Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, etc. – para melhor 
orientarem a sua candidatura.

Economia e gestão
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A vocação de educar

docente
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Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de
Santarém

Coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico, 
da Pós-Graduação em Necessidades Educativas 
Especiais e da Equipa da Iniciação à Prática 
Pro� ssional do Curso de Educação Básica

Investigadora em educação especial, 
educação para a saúde e psicologia do 
desenvolvimento e da aprendizagem

Isabel Piscalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Segundo nos diz a Dra. Isabel Piscalho, da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Santarém, trabalhar com pessoas de qualquer idade exige mais do que um 
curso. Nas áreas de Educação e Psicologia, “vocação” e “paixão” são as palavras-chave que 
abrem as portas de uma pro� ssão bem sucedida e com resultados positivos que te vão 
encher de motivação e fazer-te sentir realizado no teu trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nesta área, destacaria: 
1) O curso de Licenciatura em Educação Básica, seguido dos Mestrados 
que habilitam para a docência (as saídas pro� ssionais serão: Creche/
Jardim de Infância, 1º CEB, 2º CEB; e em diferentes contextos, por 
exemplo: museus, ludotecas, bibliotecas, centros de recurso para a 
inclusão, centros de acolhimento temporário, hospitais, ATL, univer-
sidades séniores, entre outras); 
2) O curso de Licenciatura em Educação Social que forma técnicos 
de intervenção socioeducativa que desenvolvem ação no sentido 
da melhoria da qualidade de vida, promovendo o desenvolvimen-
to pessoal e social dos indivíduos (destacam-se como saídas: a pre-
venção e reinserção social de comportamentos de risco, o trabalho 
social com crianças e jovens, a intervenção em contexto escolar ou 
de ocupação de tempos livres, a promoção da formação e reinserção 
social de adultos, a integração social do idoso e a promoção do envelheci-
mento ativo, a integração social da pessoa com de� ciência ou doença 
mental, a educação ambiental, o combate à exclusão social); 
3) O curso de Licenciatura em Educação e Comunicação Multimédia, 
que prepara os alunos para exercerem imediatamente uma pro� ssão, 
com saídas como: centros de formação, escolas, museus, agências de 
publicidade e marketing, bibliotecas, câmaras municipais, centros de 
animação lúdica, editoras, empresas de comunicação social, empresas 
de design, empresas de informática, empresas produtoras de cinema 
e vídeo, administração pública, centros de apoio social, projetos de 
animação cultural, etc.).

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
A escolha de uma carreira relacionada com a educação, onde trabalhamos 
com pessoas, está permeada de emoção. Seja por inspiração no 
trabalho de pessoas queridas, encantamento com pro� ssionais da 
infância, sentimento de vocação desde pequenos ou mesmo motivação 
para trabalhar com situações de risco ou exclusão social, este tipo de 
pro� ssão vem acompanhada de paixão.
As competências que se esperam são, por exemplo: ter criatividade; 
comunicar com coerência e coesão; ser empático; utilizar métodos 
e procedimentos que promovem o desenvolvimento do pensamento 
e trabalho autónomo; compreender os aspetos sociais, culturais e 
económicos da sociedade e como eles se relacionam com a educação, 
entre outros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
É uma etapa decisiva na vida do estudante e exige uma série de mu-
danças que, quase sempre, constituem uma novidade na vida dos jo-
vens. Se, por um lado, é um período de aumento da sua autonomia e 
da sua liberdade, por outro, também aumentam a sua autodisciplina e 
o seu sentido de responsabilidade. Os jovens e os familiares deverão 
preparar-se com alguma antecedência para uma eventual saída da 
casa dos pais, um novo grupo de amigos, um novo paradigma de ensino. 
É muito importante que haja uma adaptação satisfatória ao Ensino 
Superior, o que signi� ca não só um bom desempenho académico, 
mas também a satisfação noutras áreas, como a social e pessoal. No 
contexto universitário ou politécnico existem oportunidades que 
favorecem essa transição e a familiarização com o novo meio, como 
serviços de apoio psicológico e psicopedagógico, associações, clubes 
ou outras atividades.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Ter um espírito otimista, empreendedor, criativo e proativo, participar 
em iniciativas da instituição enquanto estudantes (seminários, projetos 
de investigação, workshops...), ter experiências internacionais, como 
o programa Sócrates/Erasmus, realizar estágios, procurar ofertas de 
emprego, propostas de atividades de voluntariado e redes de apoio à 
integração na vida ativa. E o mais importante: nunca desistir!
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A Psicologia conquistou-lhe o 
coração

estudante

Idade:
26
Naturalidade:
S. João do Estoril
Universidade/Faculdade:
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Curso e Ano:
A terminar o 3º ano do curso de Psicologia

A frequentar o Mestrado

Filipa Carvalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Andou perdida nos primeiros anos de faculdade, mas acabou por encontrar o seu caminho. 
Com um pé no 3º ano do curso e outro no Mestrado na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Filipa Carvalho tem a certeza de que, por mais difícil que 
esteja o mercado de trabalho, fez a escolha certa e não voltaria atrás.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A grande diferença que encontrei entre o Ensino Secundário e o 
primeiro ano de faculdade prendeu-se principalmente com o afasta-
mento dos colegas que me tinham acompanhado até então, com 
a procura de informação sobre o curso, e com o conhecimento de 
um espaço novo e do seu funcionamento. No fundo, uma nova inte-
gração e uma maior liberdade.
Encontrei no primeiro ano de faculdade mais acessibilidade por 
parte dos professores, maior espaço para propor trabalhos e formas 
de apresentá-los, para além de todas as indicações bibliográ� cas 
ao dispor, e um esclarecimento que me permitiu perceber o que é 
necessário aprender, de que forma e como se aplica.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
No meu caso, a exigência maior é a parte � nanceira – livros, trans-
porte, sebentas, etc. – e pode ser atenuada quando aprendemos a 
pesquisar repositórios cientí� cos, a � ltrar a informação disponível na 
web, e quando percebemos que o aspecto estético da informação é 
irrelevante (podemos usar cadernos e canetas mais baratas, imprimir 
menos folhas, procurar livros em pdf...).
Em todas as faculdades, universidades públicas ou privadas existe 
o SASE – Serviço de Acção Social Escolar (SASE)– que pode reduzir, 
consoante o contexto � nanceiro de cada um, as propinas.
Ao nível das exigências pessoais, posso indicar a necessidade de 
uma melhor gestão do tempo, de espírito de sacrifício e de resiliên-
cia. Também considero necessário percebermos qual é a melhor forma 
de estudarmos – cada um tem uma forma muito própria.
Aquilo que aprendi no Secundário (capacidade interpretativa, disci-
plina, capacidade crítica, etc.) atenuou muito o esforço que tive de 
fazer.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Inicialmente, ingressei no curso de Ciências da Comunicação e da 
Cultura, na vertente de Jornalismo. Gostava de tudo, mas não me 
apaixonava por nenhuma área, talvez devido aos meus amplos interesses. 
No entanto, foi no contexto laboral e na consciência do que custa 

ganhar dinheiro que, quase de repente, percebi que a minha paixão 
era a Psicologia. Finalmente sentia que queria ser algo – psicóloga! 
Foi uma descoberta bastante emotiva e grati� cante, e motivou-me a 
ideia de poder ajudar as pessoas a resolverem diversos problemas, 
a terem mais bem estar, a atenuar as suas dores, poder compreendê-las, 
e conhecer histórias de vida e pessoas únicas.
Tenho a certeza que � z a escolha correta e voltaria a fazer tal e qual 
o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Com este curso gostaria muito de dar consultas no âmbito na Psico-
logia Clínica, e também de trabalhar num hospital, mais especi� ca-
mente na Unidade de Suicídio. Preparo os meus objetivos apren-
dendo cada vez mais, pesquisando sobre informação de Psicologia 
e falando com diversos professores, pessoas fora da faculdade mas 
que estão nesta área ou em áreas próximas: Psiquiatria, Medicina, 
Terapia Ocupacional, etc.
Iniciei também há 3 anos um voluntariado numa associação que 
acompanha indivíduos com perturbações mentais – esquizofrenia, 
sobretudo – e continuo até hoje.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Aconselho a escolherem com o coração e não com a razão. A tentarem 
perceber se querem, de facto, viver “para os outros” e a esquecerem 
aquela ideia geral de que Psicologia é Freud. Falem com pessoas que 
trabalham na área para saberem o que fazem na prática e conheçam 
os programas pedagógicos do curso em cada faculdade. A Psicologia 
aborda diversas áreas, como a Psicologia Clínica, a Psicologia Forense 
e da Exclusão Social, Neuropsicologia, Psicologia do Desporto e 
Psicologia Social e das Organizações.

Falem com 

pessoas que 

trabalham na área 

para saberem o que 

fazem na prática e 
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Ciências
Geografia ao raio-x
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Atividade:
Professor Auxiliar em Engenharia 
Geográ� ca, Geofísica e Energia da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa

Especialista em GPS, Geodésia e 
Hidrogra� a e responsável pelo Núcleo 
de Lisboa da Engenharia para o 
Desenvolvimento e Assistência 
Humanitária

Carlos Antunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Desde 1921 que se aprende Engenharia Geográ� ca na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa). 93 anos depois – e apesar de a pro� ssão de Engenheiro Geógrafo só ter sido 
reconhecida pela Ordem dos Engenheiros por volta de 1940 – a FCUL continua de portas 
abertas para quem quiser dar o primeiro passo nesta área de grande importância 
internacional.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O Engenheiro Geógrafo (EG) tem um conjunto de competências de 
informação geográ� ca e georreferenciada, que é um instrumento 
fundamental em diversas áreas, tais como planeamento e orde-
namento do território, monitorização da deformação de obras e 
infraestruturas, apoio a grandes obras de construção civil, análise 
espacial de fenómenos e riscos naturais, geomarketing, desenvolvi-
mento de aplicações informáticas para a web ou dispositivos móveis, 
e Sistemas de Informação Geográ� ca (SIG), entre outras. 
Identi� cam-se como principais empregadores as Câmaras Municipais 
e instituições públicas, empresas que atuam na área de produção de 
cartogra� a, de deteção remota com imagens de satélite, de execução 
de projetos de obras públicas, de serviços de consultoria, de gestão 
de e� ciência e inteligência geográ� ca, de gestão de redes de dis-
tribuição e serviços, de gestão de recursos naturais, entre outras. 
Dadas as suas características tecnológicas e domínio do conhecimento, 
esta é uma pro� ssão internacional, podendo ser praticada em 
qualquer parte do mundo.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Tal como em qualquer engenharia, ao EG é exigida uma boa prepa-
ração em Matemática e conhecimentos fundamentais em Física. A 
Matemática A é e sempre foi a disciplina especí� ca obrigatória, podendo 
em alguns casos ser exigida também a disciplina de Física. É acon-
selhável ter domínio de línguas estrangeiras e conhecimentos de 
informática.
Para mais informação, consulta a página www.enggeogra� ca.fc.ul.pt.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Atualmente, os alunos que chegam à universidade têm uma grande 
apetência pelo uso das novas tecnologias de informação. No entanto, 
apresentam algumas limitações no método de estudo e na capaci-
dade de trabalho e de aprendizagem. 
O Ensino Universitário tem um nível de exigência substancialmente 
superior ao do Ensino Secundário, mais concretamente no que concerne 
o trabalho individual autónomo exigido aos alunos, e as novas tec-
nologias de ensino traduzem-se no aumento das matérias lecionadas. 
Como consequência, a capacidade de estudo autónomo e de apro-
fundamento autodidata das matérias constitui uma mais-valia para 
o sucesso, em particular na área da engenharia.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
É expetável que um pro� ssional possua uma elevada capacidade 
de autonomia e desenvolvimento, de forma a contribuir para uma 
maior inovação e competitividade da empresa ou da equipa pro� s-
sional que integra. 
Para alcançar esse objetivo, os alunos devem encarar as barreiras e 
di� culdades que lhes são colocadas na licenciatura como uma forma 
de melhor os preparar para os desa� os pro� ssionais e pessoais.
O empenho pessoal dos alunos na vida exterior à universidade, 
nomeadamente o voluntariado, é muito valorizado por quem recruta 
pro� ssionais, dado que demonstra uma disponibilidade e dedicação 
em prol de uma causa.
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Cotação em alta

profissional

é fundamental 

identificar as 

melhores

 universidades para 

cada curso, para 

garantir melhor 

formação, maior 

motivação ao longo do 
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empregabilidade.

Formação:
Licenciatura em Gestão e Mestrado
em Finanças pelo ISCTE- Instituto 
Universitário de Lisboa
Atividade:
Gestora Financeira na REN

Dianne Gomes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Dianne Gomes é um excelente exemplo de como a área de Gestão pode ser tudo menos 
aborrecida. No meio de uma pro� ssão que acarreta muitas responsabilidades, esta jovem 
alia a proatividade ao espírito de iniciativa para ser melhor a cada dia que passa. Deve-o, 
diz, à instituição de ensino que escolheu, e aconselha-te a selecionares muito bem a tua 
também.

Qual é a sua formação de base?
Licenciei-me em Gestão e tirei o Mestrado em Finanças no ISCTE.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Faço parte do departamento de Gestão Financeira da REN, mais pre-
cisamente na área de Financiamento. Sou responsável operacional 
pelos empréstimos com os bancos chineses (no montante aproxima-
do de 760 milhões de euros) e presto apoio na negociação de contra-
tos de � nanciamento. Para além disso, preparo relatórios � nanceiros 
de apoio à gestão, faço previsões de custos � nanceiros e da dívida da 
REN e analiso as avaliações das agências de ratings.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto do impacto que o trabalho do meu departamento tem nos 
mercados � nanceiros e na cotação da REN na bolsa. Motiva-me tam-
bém o relacionamento com diversas entidades externas (advogados, 
bancos, agências de rating, etc.) e o ambiente vivido no departamento 
por trabalhar numa equipa multicultural.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Eu diria que grande parte se deve ao curso que tirei, mas a fatia 
principal vai para o ISCTE. É uma instituição que me incutiu vári-
os valores que hoje, conjuntamente com a minha personalidade 
e  princípios  educacionais, fazem de mim uma melhor pro� ssional. 
Desses valores destaco a proatividade e espírito de iniciativa, a von-
tade constante de aprender e a ambição em ser cada vez melhor.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Nesta área, é fundamental a escolha da instituição de ensino. Os 
alunos devem identi� car as melhores universidades para cada curso, 
porque ao entrarem na instituição com mais renome irão garantir: 

1) melhor formação; 
2) maior motivação ao longo do curso; 
3) elevada taxa de empregabilidade.

Por outro lado, a escolha do curso depende do gosto pessoal do aluno. 
Aconselho os estudantes a pesquisarem sobre cada curso – disciplinas, 
saídas pro� ssionais, etc. – e questionarem as próprias universidades 
ou ex-alunos sobre as diferenças entre os diversos cursos da área – 
Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, etc. – para melhor 
orientarem a sua candidatura.

Economia e gestão
Licenciaturas 2014/2015

Informações em www.iscte-iul.pt

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa oferece para o 
próximo ano letivo 15 licenciaturas e 1 mestrado integrado:

Licenciaturas com duração de 3 anos, 180 ECTS 
(excepto onde indicado).

(1) Regime diurno e pós-laboral.
(2) Duração 4 anos, 240 ECTS.

(3) Regime pós-laboral.
(4) Duração 5 anos, 300 ECTS.

Antropologia (1)

Ciência Política

Economia

Engenharia Informática (1)

Engenharia de Telecomunicações e Informática (1)

Finanças e Contabilidade

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Industrial e Logística

História Moderna e Contemporânea

Informática e Gestão de Empresas (1) (2)

Psicologia

Serviço Social (3)

Sociologia (1)

Mestrado Integrado em Arquitetura (4)

1º CICLO

CET

licenciaturas

GESTÃO COMERCIAL

GESTÃO DE TURISMO

GESTÃO COMERCIAL E VENDAS

TURISMO
(VERTENTES DE GESTÃO HOTELEIRA
E INFORMAÇÃO TURÍSTICA)

SECRETARIADO
(ASSESSORIA DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO)

RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

cursos de especialização 
tecnológica

RuaVitorinoNemésio,5 |1750-306Lisboa(metroAmeixoeira)
Tel.:217508010|Tlm.direto:961376503| info@inp.pt

umaescola
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A Psicologia conquistou-lhe o 
coração

estudante

Idade:
26
Naturalidade:
S. João do Estoril
Universidade/Faculdade:
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Curso e Ano:
A terminar o 3º ano do curso de Psicologia

A frequentar o Mestrado

Filipa Carvalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Andou perdida nos primeiros anos de faculdade, mas acabou por encontrar o seu caminho. 
Com um pé no 3º ano do curso e outro no Mestrado na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Filipa Carvalho tem a certeza de que, por mais difícil que 
esteja o mercado de trabalho, fez a escolha certa e não voltaria atrás.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A grande diferença que encontrei entre o Ensino Secundário e o 
primeiro ano de faculdade prendeu-se principalmente com o afasta-
mento dos colegas que me tinham acompanhado até então, com 
a procura de informação sobre o curso, e com o conhecimento de 
um espaço novo e do seu funcionamento. No fundo, uma nova inte-
gração e uma maior liberdade.
Encontrei no primeiro ano de faculdade mais acessibilidade por 
parte dos professores, maior espaço para propor trabalhos e formas 
de apresentá-los, para além de todas as indicações bibliográ� cas 
ao dispor, e um esclarecimento que me permitiu perceber o que é 
necessário aprender, de que forma e como se aplica.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
No meu caso, a exigência maior é a parte � nanceira – livros, trans-
porte, sebentas, etc. – e pode ser atenuada quando aprendemos a 
pesquisar repositórios cientí� cos, a � ltrar a informação disponível na 
web, e quando percebemos que o aspecto estético da informação é 
irrelevante (podemos usar cadernos e canetas mais baratas, imprimir 
menos folhas, procurar livros em pdf...).
Em todas as faculdades, universidades públicas ou privadas existe 
o SASE – Serviço de Acção Social Escolar (SASE)– que pode reduzir, 
consoante o contexto � nanceiro de cada um, as propinas.
Ao nível das exigências pessoais, posso indicar a necessidade de 
uma melhor gestão do tempo, de espírito de sacrifício e de resiliên-
cia. Também considero necessário percebermos qual é a melhor forma 
de estudarmos – cada um tem uma forma muito própria.
Aquilo que aprendi no Secundário (capacidade interpretativa, disci-
plina, capacidade crítica, etc.) atenuou muito o esforço que tive de 
fazer.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Inicialmente, ingressei no curso de Ciências da Comunicação e da 
Cultura, na vertente de Jornalismo. Gostava de tudo, mas não me 
apaixonava por nenhuma área, talvez devido aos meus amplos interesses. 
No entanto, foi no contexto laboral e na consciência do que custa 

ganhar dinheiro que, quase de repente, percebi que a minha paixão 
era a Psicologia. Finalmente sentia que queria ser algo – psicóloga! 
Foi uma descoberta bastante emotiva e grati� cante, e motivou-me a 
ideia de poder ajudar as pessoas a resolverem diversos problemas, 
a terem mais bem estar, a atenuar as suas dores, poder compreendê-las, 
e conhecer histórias de vida e pessoas únicas.
Tenho a certeza que � z a escolha correta e voltaria a fazer tal e qual 
o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Com este curso gostaria muito de dar consultas no âmbito na Psico-
logia Clínica, e também de trabalhar num hospital, mais especi� ca-
mente na Unidade de Suicídio. Preparo os meus objetivos apren-
dendo cada vez mais, pesquisando sobre informação de Psicologia 
e falando com diversos professores, pessoas fora da faculdade mas 
que estão nesta área ou em áreas próximas: Psiquiatria, Medicina, 
Terapia Ocupacional, etc.
Iniciei também há 3 anos um voluntariado numa associação que 
acompanha indivíduos com perturbações mentais – esquizofrenia, 
sobretudo – e continuo até hoje.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Aconselho a escolherem com o coração e não com a razão. A tentarem 
perceber se querem, de facto, viver “para os outros” e a esquecerem 
aquela ideia geral de que Psicologia é Freud. Falem com pessoas que 
trabalham na área para saberem o que fazem na prática e conheçam 
os programas pedagógicos do curso em cada faculdade. A Psicologia 
aborda diversas áreas, como a Psicologia Clínica, a Psicologia Forense 
e da Exclusão Social, Neuropsicologia, Psicologia do Desporto e 
Psicologia Social e das Organizações.
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Atividade:
Professor Auxiliar em Engenharia 
Geográ� ca, Geofísica e Energia da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa

Especialista em GPS, Geodésia e 
Hidrogra� a e responsável pelo Núcleo 
de Lisboa da Engenharia para o 
Desenvolvimento e Assistência 
Humanitária

Carlos Antunes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Desde 1921 que se aprende Engenharia Geográ� ca na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa). 93 anos depois – e apesar de a pro� ssão de Engenheiro Geógrafo só ter sido 
reconhecida pela Ordem dos Engenheiros por volta de 1940 – a FCUL continua de portas 
abertas para quem quiser dar o primeiro passo nesta área de grande importância 
internacional.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O Engenheiro Geógrafo (EG) tem um conjunto de competências de 
informação geográ� ca e georreferenciada, que é um instrumento 
fundamental em diversas áreas, tais como planeamento e orde-
namento do território, monitorização da deformação de obras e 
infraestruturas, apoio a grandes obras de construção civil, análise 
espacial de fenómenos e riscos naturais, geomarketing, desenvolvi-
mento de aplicações informáticas para a web ou dispositivos móveis, 
e Sistemas de Informação Geográ� ca (SIG), entre outras. 
Identi� cam-se como principais empregadores as Câmaras Municipais 
e instituições públicas, empresas que atuam na área de produção de 
cartogra� a, de deteção remota com imagens de satélite, de execução 
de projetos de obras públicas, de serviços de consultoria, de gestão 
de e� ciência e inteligência geográ� ca, de gestão de redes de dis-
tribuição e serviços, de gestão de recursos naturais, entre outras. 
Dadas as suas características tecnológicas e domínio do conhecimento, 
esta é uma pro� ssão internacional, podendo ser praticada em 
qualquer parte do mundo.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Tal como em qualquer engenharia, ao EG é exigida uma boa prepa-
ração em Matemática e conhecimentos fundamentais em Física. A 
Matemática A é e sempre foi a disciplina especí� ca obrigatória, podendo 
em alguns casos ser exigida também a disciplina de Física. É acon-
selhável ter domínio de línguas estrangeiras e conhecimentos de 
informática.
Para mais informação, consulta a página www.enggeogra� ca.fc.ul.pt.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Atualmente, os alunos que chegam à universidade têm uma grande 
apetência pelo uso das novas tecnologias de informação. No entanto, 
apresentam algumas limitações no método de estudo e na capaci-
dade de trabalho e de aprendizagem. 
O Ensino Universitário tem um nível de exigência substancialmente 
superior ao do Ensino Secundário, mais concretamente no que concerne 
o trabalho individual autónomo exigido aos alunos, e as novas tec-
nologias de ensino traduzem-se no aumento das matérias lecionadas. 
Como consequência, a capacidade de estudo autónomo e de apro-
fundamento autodidata das matérias constitui uma mais-valia para 
o sucesso, em particular na área da engenharia.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
É expetável que um pro� ssional possua uma elevada capacidade 
de autonomia e desenvolvimento, de forma a contribuir para uma 
maior inovação e competitividade da empresa ou da equipa pro� s-
sional que integra. 
Para alcançar esse objetivo, os alunos devem encarar as barreiras e 
di� culdades que lhes são colocadas na licenciatura como uma forma 
de melhor os preparar para os desa� os pro� ssionais e pessoais.
O empenho pessoal dos alunos na vida exterior à universidade, 
nomeadamente o voluntariado, é muito valorizado por quem recruta 
pro� ssionais, dado que demonstra uma disponibilidade e dedicação 
em prol de uma causa.
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“A faculdade mudou a pessoa que sou”

estudante

Idade:
19
Naturalidade:
Beja
Universidade/ Faculdade:
Universidade de Évora
Curso e Ano:
Engenharia Mecatrónica 2º ano

Marcela Isabel Pelica 
Páscoa

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ainda está no 2º ano do curso de Engenharia Mecatrónica, mas já faz um balanço mais que 
positivo da sua experiência. Do alto dos seus 19 anos, Marcela Páscoa encontrou na 
Universidade de Évora um lugar de aprendizagem, convívio e crescimento, que não trocaria 
por nenhum outro.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
É sempre muito diferente quando a nossa rotina muda quase 180 
graus, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, o mais 
estranho foi não ter o meu tempo e senti falta da proteção dos meus 
pais. Os primeiros dias foram uma correria: descobrir as salas de aula, 
conhecer a cidade, uma nova casa, conhecer os colegas e os � nalistas 
que nos praxaram, � xar a matéria, perceber as atitudes e os conselhos 
dos professores. Olhando para trás, contudo, a minha adaptação foi 
muito boa e não houve quase nenhum problema.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência? 
Cada curso necessita de diferentes tipos de materiais, e os trabalhos 
realizados são muito variados. No meu curso, tudo o que comprámos até 
agora foram  dispositivos, livros, materiais ou peças para pequenas 
experiências ou curiosidades que preenchem o nosso conhecimento. 
Tudo isto requer um trabalho autónomo em casa, muita dedicação e 
pesquisa para que se entendam realmente todos os conceitos, práticas, 
discussões e análises feitas durante as aulas.
Por vezes, é triste ver aqueles grandes cérebros � carem para trás 
devido a di� culdades � nanceiras, porque há muitas pessoas que têm 
possibilidades de estar na universidade e não a aproveitam. No meu 
caso, não tive problemas em encontrar o meu lugar no Ensino Supe-
rior, porque sempre tive uns pais dedicados e responsáveis, a quem 
tenho muito a agradecer e retribuir. Tenho-lhes grande respeito, sei 
que trabalham e se esforçam muito para me manter na universidade, 
e neste momento só há uma forma de agradecimento – a minha 
dedicação e empenho ao curso.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Sempre me interessei muito por robots e o seu funcionamento ao 
nível eletrónico, para além de sempre ter adorado a Matemática. 
Também gostava de brincar com fórmulas, e na altura estava a 
começar a ter interesse por Mecânica. A Mecatrónica abrangia tudo 
isso e muito mais, por isso decidi arriscar e hoje não me arrependo 
nada mesmo!

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Vou continuar a esforçar-me para acabar o curso e aprender o mais 
possível. Fazer estágios em diversas empresas a nível nacional e 
internacional, trabalhar uns tempos em projetos pessoais, seguir mestra-
do ou algo mais, e talvez sair do país para procurar um emprego � xo 
e promissor. Estas são apenas algumas das ideias sobre as quais já 
re� eti.
Sou uma pessoa que gosta de saber de tudo um pouco, e acho que 
todos nos devíamos saber desenrascar em praticamente quase tudo. 
Mesmo com o desenvolvimento mundial ao nível das novas tecno-
logias, que facilitam cada vez mais o nosso dia a dia, não devemos 
desinteressar-nos e deixar de pensar naquilo que nos rodeia.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para mim foi uma grande oportunidade e uma grande aventura entrar 
no curso de Engenharia Mecatrónica na Universidade de Évora. Estou 
a gostar bastante do curso, e é um espírito completamente diferente 
do Secundário. A universidade muda a maioria das pessoas na forma 
de pensar, na responsabilidade e na forma como lidamos com os 
outros. É aqui que os grandes amigos se mantêm para a vida. Gravei 
na minha memória uma frase que vi num cartaz: “A Universidade é 
uma perturbação mental que te leva ao estado sóbrio e consciente 
da verdadeira realidade” – acho que, apesar de te dar muito trabalho, 
e por vezes chegares ao limite do stress, no � m consegues perceber 
que tudo valeu a pena e que tudo o que aprendeste te vai realmente 
fazer falta no futuro, por isso melhor que sonhar é poder concretizar.

Podes 

chegar ao 

limite do stress, 

mas no fim 

percebes que valeu 

a pena. Melhor que 

sonhar é poder 

concretizar.
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Cotação em alta

profissional

é fundamental 

identificar as 

melhores

 universidades para 

cada curso, para 

garantir melhor 

formação, maior 

motivação ao longo do 

curso e uma

 elevada taxa de 

empregabilidade.

Formação:
Licenciatura em Gestão e Mestrado
em Finanças pelo ISCTE- Instituto 
Universitário de Lisboa
Atividade:
Gestora Financeira na REN

Dianne Gomes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Dianne Gomes é um excelente exemplo de como a área de Gestão pode ser tudo menos 
aborrecida. No meio de uma pro� ssão que acarreta muitas responsabilidades, esta jovem 
alia a proatividade ao espírito de iniciativa para ser melhor a cada dia que passa. Deve-o, 
diz, à instituição de ensino que escolheu, e aconselha-te a selecionares muito bem a tua 
também.

Qual é a sua formação de base?
Licenciei-me em Gestão e tirei o Mestrado em Finanças no ISCTE.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Faço parte do departamento de Gestão Financeira da REN, mais pre-
cisamente na área de Financiamento. Sou responsável operacional 
pelos empréstimos com os bancos chineses (no montante aproxima-
do de 760 milhões de euros) e presto apoio na negociação de contra-
tos de � nanciamento. Para além disso, preparo relatórios � nanceiros 
de apoio à gestão, faço previsões de custos � nanceiros e da dívida da 
REN e analiso as avaliações das agências de ratings.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto do impacto que o trabalho do meu departamento tem nos 
mercados � nanceiros e na cotação da REN na bolsa. Motiva-me tam-
bém o relacionamento com diversas entidades externas (advogados, 
bancos, agências de rating, etc.) e o ambiente vivido no departamento 
por trabalhar numa equipa multicultural.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Eu diria que grande parte se deve ao curso que tirei, mas a fatia 
principal vai para o ISCTE. É uma instituição que me incutiu vári-
os valores que hoje, conjuntamente com a minha personalidade 
e  princípios  educacionais, fazem de mim uma melhor pro� ssional. 
Desses valores destaco a proatividade e espírito de iniciativa, a von-
tade constante de aprender e a ambição em ser cada vez melhor.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Nesta área, é fundamental a escolha da instituição de ensino. Os 
alunos devem identi� car as melhores universidades para cada curso, 
porque ao entrarem na instituição com mais renome irão garantir: 

1) melhor formação; 
2) maior motivação ao longo do curso; 
3) elevada taxa de empregabilidade.

Por outro lado, a escolha do curso depende do gosto pessoal do aluno. 
Aconselho os estudantes a pesquisarem sobre cada curso – disciplinas, 
saídas pro� ssionais, etc. – e questionarem as próprias universidades 
ou ex-alunos sobre as diferenças entre os diversos cursos da área – 
Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, etc. – para melhor 
orientarem a sua candidatura.

Economia e gestão
Licenciaturas 2014/2015

Informações em www.iscte-iul.pt

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa oferece para o 
próximo ano letivo 15 licenciaturas e 1 mestrado integrado:

Licenciaturas com duração de 3 anos, 180 ECTS 
(excepto onde indicado).

(1) Regime diurno e pós-laboral.
(2) Duração 4 anos, 240 ECTS.

(3) Regime pós-laboral.
(4) Duração 5 anos, 300 ECTS.

Antropologia (1)

Ciência Política

Economia

Engenharia Informática (1)

Engenharia de Telecomunicações e Informática (1)

Finanças e Contabilidade

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Industrial e Logística

História Moderna e Contemporânea

Informática e Gestão de Empresas (1) (2)

Psicologia

Serviço Social (3)

Sociologia (1)

Mestrado Integrado em Arquitetura (4)
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Ativismo e responsabilidade precisa-se!

docente

Os nossos 

jovens 

necessitam do 

entusiasmo que os 

leve a envolver-se com 

a realidade e a 

contribuir na resolução 

de questões de 

economia, de gestão 

e da sociedade em 

geral.

Atividade:
Subdiretora e docente do Departamento 
de Economia, Gestão e Informática da 
Universidade Portucalense.

Investigadora nas áreas do 
empreendedorismo, inovação, 
desenvolvimento regional e estratégia e 
competitividade.

Cristina Fernandes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Atitude proativa, interesse pelo meio envolvente, pela conjuntura económica pela gestão 
de empresas e pelo funcionamento dos mercados. São estes os principais predicados que, 
no entender da docente Cristina Fernandes, da Universidade Portucalense, precisas de 
trazer contigo para uma licenciatura em Economia ou Gestão. E escolhe bem, pois são bem 
diferentes entre si.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nas saídas pro� ssionais temos de considerar as duas áreas separa-
damente, até pelas competências que cada licenciatura atribui aos 
alunos.
A Licenciatura em Gestão procura formar pro� ssionais competentes 
e habilitados a exercer atividades em diversos setores da indústria, 
do comércio e dos serviços, e em diversas funções:

Quadros superiores de empresas públicas e privadas, instituições 
bancárias e seguradoras, administração central, regional e local;
Consultoria � nanceira e � scal;
Técnicos O� ciais de Contas;
Auditoria;
Marketing;
Recursos Humanos

A Licenciatura em Economia, considerando as opções que os alunos 
fazem ao longo do seu percurso académico, � cam habilitados com 
competências para ingressarem no mercado de trabalho nas se-
guintes áreas:

Setor industrial;
Mercado � nanceiro;
Consultoria e auditoria;
Organizações portuguesas e internacionais;
Associações empresariais;
Administração pública central, regional e local;
Atividade de formação e de investigação

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
O futuro gestor ou economista tem de ter uma atitude proativa perante 
as várias situações que se lhe colocam. Deve ter interesse pelo meio 
envolvente quer nacional quer internacional. Deve também interes-
sar-se pelo desenvolvimento e conjuntura económica e pelos novos 
modos de organização e gestão de empresas. Terá ainda que se 
interessar pelo modo e regras de funcionamento dos mercados 
� nanceiros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças estão essencialmente no nível do ensino/
aprendizagem. Os alunos devem criar autonomia de estudo para 
aprofundarem as temáticas apresentadas em sala de aula (sen-
do este um dos conceitos de Bolonha). Nota-se que os jovens têm 
carências em termos de espírito crítico do que os rodeia. Devem criar 
maiores e melhores hábitos de leitura e devem participar mais na 
vida ativa, pois só assim serão capazes quer durante a licenciatura, 
quer mais tarde no mercado de trabalho, de ter melhor capacidade 
de argumentação para as suas ideias.  Essencialmente, os nossos 
jovens necessitam do entusiasmo que os leve a envolver-se com a 
realidade e a dar contributos na resolução de questões não só da 
economia e da gestão como também na sociedade em geral. Devem 
sentir-se responsáveis pela construção da sociedade em que vivem, 
bem como da que está para vir.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem dominar todas as temáticas lecionadas ao longo 
das suas licenciaturas, e não apenas as que lhes parecem mais impor-
tantes. Devem ter contacto com a realidade do mercado de trabalho, 
logo que possível, através de estágios, por exemplo. Devem também 
envolver-se nas atividades extra curriculares que as universidades 
lhes proporcionam, que são uma ótima forma de se distinguirem de 
todos os outros colegas da mesma licenciatura, onde todos têm o 
mesmo plano de estudos e de desenvolverem as soft skills hoje tão 
valorizadas pelos empregadores. Por � m, devem ser cidadãos ativos 
e responsáveis.

Economia e gestão
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A Psicologia conquistou-lhe o 
coração

estudante

Idade:
26
Naturalidade:
S. João do Estoril
Universidade/Faculdade:
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Curso e Ano:
A terminar o 3º ano do curso de Psicologia

A frequentar o Mestrado

Filipa Carvalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Andou perdida nos primeiros anos de faculdade, mas acabou por encontrar o seu caminho. 
Com um pé no 3º ano do curso e outro no Mestrado na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Filipa Carvalho tem a certeza de que, por mais difícil que 
esteja o mercado de trabalho, fez a escolha certa e não voltaria atrás.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A grande diferença que encontrei entre o Ensino Secundário e o 
primeiro ano de faculdade prendeu-se principalmente com o afasta-
mento dos colegas que me tinham acompanhado até então, com 
a procura de informação sobre o curso, e com o conhecimento de 
um espaço novo e do seu funcionamento. No fundo, uma nova inte-
gração e uma maior liberdade.
Encontrei no primeiro ano de faculdade mais acessibilidade por 
parte dos professores, maior espaço para propor trabalhos e formas 
de apresentá-los, para além de todas as indicações bibliográ� cas 
ao dispor, e um esclarecimento que me permitiu perceber o que é 
necessário aprender, de que forma e como se aplica.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
No meu caso, a exigência maior é a parte � nanceira – livros, trans-
porte, sebentas, etc. – e pode ser atenuada quando aprendemos a 
pesquisar repositórios cientí� cos, a � ltrar a informação disponível na 
web, e quando percebemos que o aspecto estético da informação é 
irrelevante (podemos usar cadernos e canetas mais baratas, imprimir 
menos folhas, procurar livros em pdf...).
Em todas as faculdades, universidades públicas ou privadas existe 
o SASE – Serviço de Acção Social Escolar (SASE)– que pode reduzir, 
consoante o contexto � nanceiro de cada um, as propinas.
Ao nível das exigências pessoais, posso indicar a necessidade de 
uma melhor gestão do tempo, de espírito de sacrifício e de resiliên-
cia. Também considero necessário percebermos qual é a melhor forma 
de estudarmos – cada um tem uma forma muito própria.
Aquilo que aprendi no Secundário (capacidade interpretativa, disci-
plina, capacidade crítica, etc.) atenuou muito o esforço que tive de 
fazer.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Inicialmente, ingressei no curso de Ciências da Comunicação e da 
Cultura, na vertente de Jornalismo. Gostava de tudo, mas não me 
apaixonava por nenhuma área, talvez devido aos meus amplos interesses. 
No entanto, foi no contexto laboral e na consciência do que custa 

ganhar dinheiro que, quase de repente, percebi que a minha paixão 
era a Psicologia. Finalmente sentia que queria ser algo – psicóloga! 
Foi uma descoberta bastante emotiva e grati� cante, e motivou-me a 
ideia de poder ajudar as pessoas a resolverem diversos problemas, 
a terem mais bem estar, a atenuar as suas dores, poder compreendê-las, 
e conhecer histórias de vida e pessoas únicas.
Tenho a certeza que � z a escolha correta e voltaria a fazer tal e qual 
o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Com este curso gostaria muito de dar consultas no âmbito na Psico-
logia Clínica, e também de trabalhar num hospital, mais especi� ca-
mente na Unidade de Suicídio. Preparo os meus objetivos apren-
dendo cada vez mais, pesquisando sobre informação de Psicologia 
e falando com diversos professores, pessoas fora da faculdade mas 
que estão nesta área ou em áreas próximas: Psiquiatria, Medicina, 
Terapia Ocupacional, etc.
Iniciei também há 3 anos um voluntariado numa associação que 
acompanha indivíduos com perturbações mentais – esquizofrenia, 
sobretudo – e continuo até hoje.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Aconselho a escolherem com o coração e não com a razão. A tentarem 
perceber se querem, de facto, viver “para os outros” e a esquecerem 
aquela ideia geral de que Psicologia é Freud. Falem com pessoas que 
trabalham na área para saberem o que fazem na prática e conheçam 
os programas pedagógicos do curso em cada faculdade. A Psicologia 
aborda diversas áreas, como a Psicologia Clínica, a Psicologia Forense 
e da Exclusão Social, Neuropsicologia, Psicologia do Desporto e 
Psicologia Social e das Organizações.

Falem com 

pessoas que 

trabalham na área 

para saberem o que 

fazem na prática e 

conheçam os 

programas 

pedagógicos do 

curso em cada

 Faculdade. 

educação e 
Psicologia
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Letras
Um curso que vale por muitos

profissional

o curso de Direito 

permite que uma 

pessoa licenciada na 

área consiga

 exercer não só dentro 

dela, como também 

adaptar-se a outras 

profissões que não

 apenas a de 

jurista ou de 

advogado.

Formação:
Licenciado em Direito pela Universidade 
Lusófona e frequência do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional no Instituto Superior de Economia 
e Gestão
Atividade:
Jurista num instituto público, ao abrigo 
de um estágio do PEPAC (Programa de 
Estágios Pro� ssionais na Administação 
Pública)

Ricardo Santos

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para ser licenciado em Direito são muitas as competências que precisas de desenvolver. 
Um trabalho que compensa na altura de entrar no mercado de trabalho, a avaliar pela 
opinião de Ricardo Santos, um jurista com experiência pro� ssional em várias outras áreas. 
É essa a grande mais-valia que, para ele, distingue a área de Direito das demais.

Qual é a sua formação de base?
Sou licenciado em Direito e encontro-me a frequentar um Mestrado 
em Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente, estou a efetuar um estágio na área jurídica, num instituto 
público ao abrigo dos estágios do PEPAC. Antes disso, � z de tudo um 
pouco, considerando como experiências mais relevantes o trabalho 
numa revista para estudantes, a passagem pelos CTT, e por último a 
atividade de jurista.
Como não gosto de estar parado, sempre que posso faço ainda 
voluntariado numa associação de ajuda aos sem abrigo, e numa 
associação juvenil.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Na pro� ssão que estou a exercer atualmente, gosto particularmente 
de analisar os processos jurídicos mais complexos, de modo a elaborar 
um parecer sobre os mesmos.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
É difícil quanti� car e separar o pro� ssional que sou devido ao curso 
que tirei, pois acredito que não só o curso, mas também toda a 
experiência adquirida no meu percurso académico têm in� uência no 
pro� ssional que sou hoje.
As grandes mais-valias que transportei para o mercado de trabalho 
têm sobretudo a ver com o rigor que é exigido durante o curso, e 
sobretudo com a possibilidade de lidar com diversas temáticas. O 
curso de Direito, para além do conhecimento da  legislação, obriga 
os alunos a desenvolverem a sua cultura geral, assim como de várias 
temáticas com as quais lidam diariamente. Este conhecimento 
adquirido permite que uma pessoa licenciada em Direito consiga exercer 
na área, e adaptar-se a outras pro� ssões que não apenas a de jurista 
ou de advogado. Na minha opinião, esta é provavelmente a mais-valia 
que melhor consegui transportar para o mercado de trabalho.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Quem quiser enveredar por esta área precisa, pelo menos, de gostar 
de ler e sobretudo de estudar. É uma área complexa mas muito in-
teressante, da qual é preciso gostar para se ter sucesso.
Nos dias de hoje, a área de Direito está lotada. No entanto, uma vez 
que permite adquirir conhecimentos em várias áreas, constitui uma 
mais-valia em relação a outras licenciaturas, pelo que continua a ser 
uma área a apostar.
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Ciências
“A faculdade mudou a pessoa que sou”

estudante

Idade:
19
Naturalidade:
Beja
Universidade/ Faculdade:
Universidade de Évora
Curso e Ano:
Engenharia Mecatrónica 2º ano

Marcela Isabel Pelica 
Páscoa

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ainda está no 2º ano do curso de Engenharia Mecatrónica, mas já faz um balanço mais que 
positivo da sua experiência. Do alto dos seus 19 anos, Marcela Páscoa encontrou na 
Universidade de Évora um lugar de aprendizagem, convívio e crescimento, que não trocaria 
por nenhum outro.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
É sempre muito diferente quando a nossa rotina muda quase 180 
graus, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, o mais 
estranho foi não ter o meu tempo e senti falta da proteção dos meus 
pais. Os primeiros dias foram uma correria: descobrir as salas de aula, 
conhecer a cidade, uma nova casa, conhecer os colegas e os � nalistas 
que nos praxaram, � xar a matéria, perceber as atitudes e os conselhos 
dos professores. Olhando para trás, contudo, a minha adaptação foi 
muito boa e não houve quase nenhum problema.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência? 
Cada curso necessita de diferentes tipos de materiais, e os trabalhos 
realizados são muito variados. No meu curso, tudo o que comprámos até 
agora foram  dispositivos, livros, materiais ou peças para pequenas 
experiências ou curiosidades que preenchem o nosso conhecimento. 
Tudo isto requer um trabalho autónomo em casa, muita dedicação e 
pesquisa para que se entendam realmente todos os conceitos, práticas, 
discussões e análises feitas durante as aulas.
Por vezes, é triste ver aqueles grandes cérebros � carem para trás 
devido a di� culdades � nanceiras, porque há muitas pessoas que têm 
possibilidades de estar na universidade e não a aproveitam. No meu 
caso, não tive problemas em encontrar o meu lugar no Ensino Supe-
rior, porque sempre tive uns pais dedicados e responsáveis, a quem 
tenho muito a agradecer e retribuir. Tenho-lhes grande respeito, sei 
que trabalham e se esforçam muito para me manter na universidade, 
e neste momento só há uma forma de agradecimento – a minha 
dedicação e empenho ao curso.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Sempre me interessei muito por robots e o seu funcionamento ao 
nível eletrónico, para além de sempre ter adorado a Matemática. 
Também gostava de brincar com fórmulas, e na altura estava a 
começar a ter interesse por Mecânica. A Mecatrónica abrangia tudo 
isso e muito mais, por isso decidi arriscar e hoje não me arrependo 
nada mesmo!

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Vou continuar a esforçar-me para acabar o curso e aprender o mais 
possível. Fazer estágios em diversas empresas a nível nacional e 
internacional, trabalhar uns tempos em projetos pessoais, seguir mestra-
do ou algo mais, e talvez sair do país para procurar um emprego � xo 
e promissor. Estas são apenas algumas das ideias sobre as quais já 
re� eti.
Sou uma pessoa que gosta de saber de tudo um pouco, e acho que 
todos nos devíamos saber desenrascar em praticamente quase tudo. 
Mesmo com o desenvolvimento mundial ao nível das novas tecno-
logias, que facilitam cada vez mais o nosso dia a dia, não devemos 
desinteressar-nos e deixar de pensar naquilo que nos rodeia.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para mim foi uma grande oportunidade e uma grande aventura entrar 
no curso de Engenharia Mecatrónica na Universidade de Évora. Estou 
a gostar bastante do curso, e é um espírito completamente diferente 
do Secundário. A universidade muda a maioria das pessoas na forma 
de pensar, na responsabilidade e na forma como lidamos com os 
outros. É aqui que os grandes amigos se mantêm para a vida. Gravei 
na minha memória uma frase que vi num cartaz: “A Universidade é 
uma perturbação mental que te leva ao estado sóbrio e consciente 
da verdadeira realidade” – acho que, apesar de te dar muito trabalho, 
e por vezes chegares ao limite do stress, no � m consegues perceber 
que tudo valeu a pena e que tudo o que aprendeste te vai realmente 
fazer falta no futuro, por isso melhor que sonhar é poder concretizar.

Podes 

chegar ao 

limite do stress, 

mas no fim 

percebes que valeu 

a pena. Melhor que 

sonhar é poder 

concretizar.
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Desporto e 
artes do
espetáculo

Licenciaturas 2014/2015

Informações em www.iscte-iul.pt

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa oferece para o 
próximo ano letivo 15 licenciaturas e 1 mestrado integrado:

Licenciaturas com duração de 3 anos, 180 ECTS 
(excepto onde indicado).

(1) Regime diurno e pós-laboral.
(2) Duração 4 anos, 240 ECTS.

(3) Regime pós-laboral.
(4) Duração 5 anos, 300 ECTS.

Antropologia (1)

Ciência Política

Economia

Engenharia Informática (1)

Engenharia de Telecomunicações e Informática (1)

Finanças e Contabilidade

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Industrial e Logística

História Moderna e Contemporânea

Informática e Gestão de Empresas (1) (2)

Psicologia

Serviço Social (3)

Sociologia (1)

Mestrado Integrado em Arquitetura (4)
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Ativismo e responsabilidade precisa-se!

docente

Os nossos 

jovens 

necessitam do 

entusiasmo que os 

leve a envolver-se com 

a realidade e a 

contribuir na resolução 

de questões de 

economia, de gestão 

e da sociedade em 

geral.

Atividade:
Subdiretora e docente do Departamento 
de Economia, Gestão e Informática da 
Universidade Portucalense.

Investigadora nas áreas do 
empreendedorismo, inovação, 
desenvolvimento regional e estratégia e 
competitividade.

Cristina Fernandes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Atitude proativa, interesse pelo meio envolvente, pela conjuntura económica pela gestão 
de empresas e pelo funcionamento dos mercados. São estes os principais predicados que, 
no entender da docente Cristina Fernandes, da Universidade Portucalense, precisas de 
trazer contigo para uma licenciatura em Economia ou Gestão. E escolhe bem, pois são bem 
diferentes entre si.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nas saídas pro� ssionais temos de considerar as duas áreas separa-
damente, até pelas competências que cada licenciatura atribui aos 
alunos.
A Licenciatura em Gestão procura formar pro� ssionais competentes 
e habilitados a exercer atividades em diversos setores da indústria, 
do comércio e dos serviços, e em diversas funções:

Quadros superiores de empresas públicas e privadas, instituições 
bancárias e seguradoras, administração central, regional e local;
Consultoria � nanceira e � scal;
Técnicos O� ciais de Contas;
Auditoria;
Marketing;
Recursos Humanos

A Licenciatura em Economia, considerando as opções que os alunos 
fazem ao longo do seu percurso académico, � cam habilitados com 
competências para ingressarem no mercado de trabalho nas se-
guintes áreas:

Setor industrial;
Mercado � nanceiro;
Consultoria e auditoria;
Organizações portuguesas e internacionais;
Associações empresariais;
Administração pública central, regional e local;
Atividade de formação e de investigação

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
O futuro gestor ou economista tem de ter uma atitude proativa perante 
as várias situações que se lhe colocam. Deve ter interesse pelo meio 
envolvente quer nacional quer internacional. Deve também interes-
sar-se pelo desenvolvimento e conjuntura económica e pelos novos 
modos de organização e gestão de empresas. Terá ainda que se 
interessar pelo modo e regras de funcionamento dos mercados 
� nanceiros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças estão essencialmente no nível do ensino/
aprendizagem. Os alunos devem criar autonomia de estudo para 
aprofundarem as temáticas apresentadas em sala de aula (sen-
do este um dos conceitos de Bolonha). Nota-se que os jovens têm 
carências em termos de espírito crítico do que os rodeia. Devem criar 
maiores e melhores hábitos de leitura e devem participar mais na 
vida ativa, pois só assim serão capazes quer durante a licenciatura, 
quer mais tarde no mercado de trabalho, de ter melhor capacidade 
de argumentação para as suas ideias.  Essencialmente, os nossos 
jovens necessitam do entusiasmo que os leve a envolver-se com a 
realidade e a dar contributos na resolução de questões não só da 
economia e da gestão como também na sociedade em geral. Devem 
sentir-se responsáveis pela construção da sociedade em que vivem, 
bem como da que está para vir.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem dominar todas as temáticas lecionadas ao longo 
das suas licenciaturas, e não apenas as que lhes parecem mais impor-
tantes. Devem ter contacto com a realidade do mercado de trabalho, 
logo que possível, através de estágios, por exemplo. Devem também 
envolver-se nas atividades extra curriculares que as universidades 
lhes proporcionam, que são uma ótima forma de se distinguirem de 
todos os outros colegas da mesma licenciatura, onde todos têm o 
mesmo plano de estudos e de desenvolverem as soft skills hoje tão 
valorizadas pelos empregadores. Por � m, devem ser cidadãos ativos 
e responsáveis.

Economia e gestão
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Letras
Um curso que vale por muitos

profissional

o curso de Direito 

permite que uma 

pessoa licenciada na 

área consiga

 exercer não só dentro 

dela, como também 

adaptar-se a outras 

profissões que não

 apenas a de 

jurista ou de 

advogado.

Formação:
Licenciado em Direito pela Universidade 
Lusófona e frequência do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional no Instituto Superior de Economia 
e Gestão
Atividade:
Jurista num instituto público, ao abrigo 
de um estágio do PEPAC (Programa de 
Estágios Pro� ssionais na Administação 
Pública)

Ricardo Santos

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para ser licenciado em Direito são muitas as competências que precisas de desenvolver. 
Um trabalho que compensa na altura de entrar no mercado de trabalho, a avaliar pela 
opinião de Ricardo Santos, um jurista com experiência pro� ssional em várias outras áreas. 
É essa a grande mais-valia que, para ele, distingue a área de Direito das demais.

Qual é a sua formação de base?
Sou licenciado em Direito e encontro-me a frequentar um Mestrado 
em Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente, estou a efetuar um estágio na área jurídica, num instituto 
público ao abrigo dos estágios do PEPAC. Antes disso, � z de tudo um 
pouco, considerando como experiências mais relevantes o trabalho 
numa revista para estudantes, a passagem pelos CTT, e por último a 
atividade de jurista.
Como não gosto de estar parado, sempre que posso faço ainda 
voluntariado numa associação de ajuda aos sem abrigo, e numa 
associação juvenil.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Na pro� ssão que estou a exercer atualmente, gosto particularmente 
de analisar os processos jurídicos mais complexos, de modo a elaborar 
um parecer sobre os mesmos.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
É difícil quanti� car e separar o pro� ssional que sou devido ao curso 
que tirei, pois acredito que não só o curso, mas também toda a 
experiência adquirida no meu percurso académico têm in� uência no 
pro� ssional que sou hoje.
As grandes mais-valias que transportei para o mercado de trabalho 
têm sobretudo a ver com o rigor que é exigido durante o curso, e 
sobretudo com a possibilidade de lidar com diversas temáticas. O 
curso de Direito, para além do conhecimento da  legislação, obriga 
os alunos a desenvolverem a sua cultura geral, assim como de várias 
temáticas com as quais lidam diariamente. Este conhecimento 
adquirido permite que uma pessoa licenciada em Direito consiga exercer 
na área, e adaptar-se a outras pro� ssões que não apenas a de jurista 
ou de advogado. Na minha opinião, esta é provavelmente a mais-valia 
que melhor consegui transportar para o mercado de trabalho.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Quem quiser enveredar por esta área precisa, pelo menos, de gostar 
de ler e sobretudo de estudar. É uma área complexa mas muito in-
teressante, da qual é preciso gostar para se ter sucesso.
Nos dias de hoje, a área de Direito está lotada. No entanto, uma vez 
que permite adquirir conhecimentos em várias áreas, constitui uma 
mais-valia em relação a outras licenciaturas, pelo que continua a ser 
uma área a apostar.

LETRAS
Os desafios de um mundo de reflexão

docente

Formação:
Doutorada em Filologia Românica
Atividade:
Professora Catedrática e Diretora da 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto

Maria de Fátima
Marinho

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Numa altura em que as saídas profissionais vão sendo cada vez menos óbvias, o teu 
sentido crítico e a tua capacidade de re� exão e de compreender o mundo são, indepen-
dentemente da área, cada vez mais postos à prova, no entender da docente Maria de 
Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Hoje, mais do que em anos ou décadas anteriores, as saídas pro� s-
sionais não são óbvias e esta constatação aplica-se às várias áreas 
do saber, não sendo exclusiva das Letras. As pro� ssões poderão ser 
variadas: professores, revisores de texto, cartógrafos, editores, espe-
cialistas em ordenamento e planeamento do território, historiadores 
de arte, curadores de museus, arqueólogos, gestores de informação, 
especialistas em relações internacionais, tradutores, jornalistas e 
assessores. Há ainda outras, menos diretamente relacionadas com 
a formação adquirida, como gestor de empresa, quadro de banco, 
performer ou diretor de vendas.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
É difícil responder a uma pergunta que prevê a existência de um per� l 
prede� nido, que não estou certa de existir. Posso adiantar que um 
jovem que põe a hipótese de se candidatar a um curso da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) deve ter algumas das 
seguintes características: espírito crítico, capacidade de re� exão sobre 
a sociedade, vontade de compreender o mundo, interesse pela arte 
e pela cultura, espírito aberto à leitura e, evidentemente, conhecimentos 
básicos nas matérias que fazem parte do curso a que se candidata.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Sempre houve diferenças na passagem do Secundário para o Superior. 
Hoje, elas parecem mais acentuadas porque os jovens se habituaram, 
ao longo do Ensino Secundário, a estudar com um objetivo muito 
especí� co, que é o da obtenção da nota. O ensino superior não se 
compadece com este método, que não ajuda a desenvolver as ca-
pacidades intelectuais e de re� exão que a Universidade exige. Não 
me parece que se deva pedir apenas aos jovens que melhorem as 
suas competências, seria antes de pedir aos responsáveis pelos pro-
gramas a opção por conteúdos e métodos que desenvolvam o 
espírito crítico e re� exivo, abandonando-se de� nitivamente a tentação 
de uniformização e de exemplos pré-formatados, de que as provas 
modelos de preparação para os exames são um exemplo dececionante.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
A preparação para o mercado de trabalho deverá, a meu ver, 
contemplar duas vertentes: uma aposta forte na preparação cientí� ca 
que os diversos ciclos de estudos proporcionam, e ao mesmo tempo 
a apetência para aceitar novos desa� os, traduzida na abertura para 
reavaliar a formação inicial, adquirindo novas e diferentes com-
petências.

59 edição especial da revista mais educativa | Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15

A preparação para o mercado de trabalho deve 
contemplar uma 

aposta forte na 
preparação científica 

e a apetência para 
aceitar novos desafios.
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Ciências
“A faculdade mudou a pessoa que sou”

estudante

Idade:
19
Naturalidade:
Beja
Universidade/ Faculdade:
Universidade de Évora
Curso e Ano:
Engenharia Mecatrónica 2º ano

Marcela Isabel Pelica 
Páscoa

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ainda está no 2º ano do curso de Engenharia Mecatrónica, mas já faz um balanço mais que 
positivo da sua experiência. Do alto dos seus 19 anos, Marcela Páscoa encontrou na 
Universidade de Évora um lugar de aprendizagem, convívio e crescimento, que não trocaria 
por nenhum outro.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
É sempre muito diferente quando a nossa rotina muda quase 180 
graus, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, o mais 
estranho foi não ter o meu tempo e senti falta da proteção dos meus 
pais. Os primeiros dias foram uma correria: descobrir as salas de aula, 
conhecer a cidade, uma nova casa, conhecer os colegas e os � nalistas 
que nos praxaram, � xar a matéria, perceber as atitudes e os conselhos 
dos professores. Olhando para trás, contudo, a minha adaptação foi 
muito boa e não houve quase nenhum problema.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência? 
Cada curso necessita de diferentes tipos de materiais, e os trabalhos 
realizados são muito variados. No meu curso, tudo o que comprámos até 
agora foram  dispositivos, livros, materiais ou peças para pequenas 
experiências ou curiosidades que preenchem o nosso conhecimento. 
Tudo isto requer um trabalho autónomo em casa, muita dedicação e 
pesquisa para que se entendam realmente todos os conceitos, práticas, 
discussões e análises feitas durante as aulas.
Por vezes, é triste ver aqueles grandes cérebros � carem para trás 
devido a di� culdades � nanceiras, porque há muitas pessoas que têm 
possibilidades de estar na universidade e não a aproveitam. No meu 
caso, não tive problemas em encontrar o meu lugar no Ensino Supe-
rior, porque sempre tive uns pais dedicados e responsáveis, a quem 
tenho muito a agradecer e retribuir. Tenho-lhes grande respeito, sei 
que trabalham e se esforçam muito para me manter na universidade, 
e neste momento só há uma forma de agradecimento – a minha 
dedicação e empenho ao curso.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Sempre me interessei muito por robots e o seu funcionamento ao 
nível eletrónico, para além de sempre ter adorado a Matemática. 
Também gostava de brincar com fórmulas, e na altura estava a 
começar a ter interesse por Mecânica. A Mecatrónica abrangia tudo 
isso e muito mais, por isso decidi arriscar e hoje não me arrependo 
nada mesmo!

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Vou continuar a esforçar-me para acabar o curso e aprender o mais 
possível. Fazer estágios em diversas empresas a nível nacional e 
internacional, trabalhar uns tempos em projetos pessoais, seguir mestra-
do ou algo mais, e talvez sair do país para procurar um emprego � xo 
e promissor. Estas são apenas algumas das ideias sobre as quais já 
re� eti.
Sou uma pessoa que gosta de saber de tudo um pouco, e acho que 
todos nos devíamos saber desenrascar em praticamente quase tudo. 
Mesmo com o desenvolvimento mundial ao nível das novas tecno-
logias, que facilitam cada vez mais o nosso dia a dia, não devemos 
desinteressar-nos e deixar de pensar naquilo que nos rodeia.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para mim foi uma grande oportunidade e uma grande aventura entrar 
no curso de Engenharia Mecatrónica na Universidade de Évora. Estou 
a gostar bastante do curso, e é um espírito completamente diferente 
do Secundário. A universidade muda a maioria das pessoas na forma 
de pensar, na responsabilidade e na forma como lidamos com os 
outros. É aqui que os grandes amigos se mantêm para a vida. Gravei 
na minha memória uma frase que vi num cartaz: “A Universidade é 
uma perturbação mental que te leva ao estado sóbrio e consciente 
da verdadeira realidade” – acho que, apesar de te dar muito trabalho, 
e por vezes chegares ao limite do stress, no � m consegues perceber 
que tudo valeu a pena e que tudo o que aprendeste te vai realmente 
fazer falta no futuro, por isso melhor que sonhar é poder concretizar.

Podes 

chegar ao 

limite do stress, 

mas no fim 

percebes que valeu 

a pena. Melhor que 

sonhar é poder 

concretizar.
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Oportunidade a toda a prova

profissional

O principal 

conselho que 

gostaria de dar a 

quem possa 

estar indeciso

é que 

aposte tudo no 

Desporto!

Atividade:
Gestor de Projetos na Desmor, 
EM, SA. 

Professor Assistente Convidado na 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Hugo Dinis

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se te sentes bem na pele de avaliado e gostas de ser posto à prova, a área do Desporto 
reserva-te bons desa� os. E para estares preparado, precisas de uma formação sólida e de 
viver as tuas experiências ao máximo. Estes e outros conselhos, pelas palavras do Professor 
e Gestor Hugo Dinis.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente a minha atividade principal é a de Gestor de Projetos na 
Desmor, EM, SA. Para além disso, sou também Professor Assistente 
Convidado na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde leciono 
unidades curriculares ligadas à Gestão de Projetos em Desporto.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto da constante mudança, dos diferentes desa� os que esta 
pro� ssão nos proporciona, colocando-nos constantemente à prova 
e em situação de avaliação. E obviamente, a possibilidade de tra-
balhar naquilo que mais gosto – ou seja o desporto – e poder participar 
numa ín� ma parte do sucesso que é obtido por todos aqueles que 
nos procuram para a sua preparação, é muito bom.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito do pro� ssional que sou hoje devo-o ao curso superior que 
tirei, e em especial às pessoas com quem tive a oportunidade de pri-
var. Desde os professores aos colegas de curso, com todos eles tive 
oportunidade de aprender, não só pelos conteúdos transmitidos, 
mas também pela hipótese de debater diversos pontos de vista e diferentes 
opiniões. Debates e discussões estas que são fundamentais para a 
evolução do nosso conhecimento e que contribuem em muito para 
a nossa futura intervenção a nível pro� ssional. Dotando-nos de conheci-
mentos e capacidade de adaptação e posicionamento perante diferentes 
e desa� antes cenários, algo que é muito comum neste nosso mundo 
do desporto.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O principal conselho que gostaria de dar a quem possa estar indeciso, 
é que aposte tudo no Desporto! Para trabalhar nesta área, tem de o 
fazer com paixão, porque é ela que vai ajudar a ultrapassar todos os 
desa� os e di� culdades que vão surgir a todo o momento, e que mui-
tas vezes nos vão levar a colocar em questão as nossas capacidades. 
Mas com a paixão que caracteriza todos aqueles que o escolheram o 
Desporto como a sua atividade pro� ssional, os desa� os e as di� cul-
dades tornam-se mais fáceis de ultrapassar. Aconselho-os também a 
apostar numa formação de base bastante sólida e a aproveitarem todas 
as oportunidades de viver experiências diferentes, seja em eventos, 
em clubes, em autarquias ou em associações. Estas experiências vão 
ser fundamentais no seu futuro pro� ssional, e vão proporcionar uma 
“bagagem” quer ao nível de competências, quer ao nível da rede de 
contactos, que de outra forma terão di� culdades em conseguir.
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Ativismo e responsabilidade precisa-se!

docente

Os nossos 

jovens 

necessitam do 

entusiasmo que os 

leve a envolver-se com 

a realidade e a 

contribuir na resolução 

de questões de 

economia, de gestão 

e da sociedade em 

geral.

Atividade:
Subdiretora e docente do Departamento 
de Economia, Gestão e Informática da 
Universidade Portucalense.

Investigadora nas áreas do 
empreendedorismo, inovação, 
desenvolvimento regional e estratégia e 
competitividade.

Cristina Fernandes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Atitude proativa, interesse pelo meio envolvente, pela conjuntura económica pela gestão 
de empresas e pelo funcionamento dos mercados. São estes os principais predicados que, 
no entender da docente Cristina Fernandes, da Universidade Portucalense, precisas de 
trazer contigo para uma licenciatura em Economia ou Gestão. E escolhe bem, pois são bem 
diferentes entre si.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nas saídas pro� ssionais temos de considerar as duas áreas separa-
damente, até pelas competências que cada licenciatura atribui aos 
alunos.
A Licenciatura em Gestão procura formar pro� ssionais competentes 
e habilitados a exercer atividades em diversos setores da indústria, 
do comércio e dos serviços, e em diversas funções:

Quadros superiores de empresas públicas e privadas, instituições 
bancárias e seguradoras, administração central, regional e local;
Consultoria � nanceira e � scal;
Técnicos O� ciais de Contas;
Auditoria;
Marketing;
Recursos Humanos

A Licenciatura em Economia, considerando as opções que os alunos 
fazem ao longo do seu percurso académico, � cam habilitados com 
competências para ingressarem no mercado de trabalho nas se-
guintes áreas:

Setor industrial;
Mercado � nanceiro;
Consultoria e auditoria;
Organizações portuguesas e internacionais;
Associações empresariais;
Administração pública central, regional e local;
Atividade de formação e de investigação

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
O futuro gestor ou economista tem de ter uma atitude proativa perante 
as várias situações que se lhe colocam. Deve ter interesse pelo meio 
envolvente quer nacional quer internacional. Deve também interes-
sar-se pelo desenvolvimento e conjuntura económica e pelos novos 
modos de organização e gestão de empresas. Terá ainda que se 
interessar pelo modo e regras de funcionamento dos mercados 
� nanceiros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças estão essencialmente no nível do ensino/
aprendizagem. Os alunos devem criar autonomia de estudo para 
aprofundarem as temáticas apresentadas em sala de aula (sen-
do este um dos conceitos de Bolonha). Nota-se que os jovens têm 
carências em termos de espírito crítico do que os rodeia. Devem criar 
maiores e melhores hábitos de leitura e devem participar mais na 
vida ativa, pois só assim serão capazes quer durante a licenciatura, 
quer mais tarde no mercado de trabalho, de ter melhor capacidade 
de argumentação para as suas ideias.  Essencialmente, os nossos 
jovens necessitam do entusiasmo que os leve a envolver-se com a 
realidade e a dar contributos na resolução de questões não só da 
economia e da gestão como também na sociedade em geral. Devem 
sentir-se responsáveis pela construção da sociedade em que vivem, 
bem como da que está para vir.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem dominar todas as temáticas lecionadas ao longo 
das suas licenciaturas, e não apenas as que lhes parecem mais impor-
tantes. Devem ter contacto com a realidade do mercado de trabalho, 
logo que possível, através de estágios, por exemplo. Devem também 
envolver-se nas atividades extra curriculares que as universidades 
lhes proporcionam, que são uma ótima forma de se distinguirem de 
todos os outros colegas da mesma licenciatura, onde todos têm o 
mesmo plano de estudos e de desenvolverem as soft skills hoje tão 
valorizadas pelos empregadores. Por � m, devem ser cidadãos ativos 
e responsáveis.

Economia e gestão
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Economia e gestão
Alinhada com as necessidades das 
empresas

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação da Universidade Nova de 
Lisboa (ISEGI-NOVA)
Curso e Ano:
Licenciatura em Gestão de
 Informação 3ºano

Elena Bucea

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Um curso abrangente e que confere as competências que as empresas procuram. 
A definição da aluna do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da 
Universidade Nova de Lisboa Elena Bucea comprova como é importante a área de Gestão 
de Informação para as necessidades do mercado, e o papel que reserva aos seus 
especialistas dentro das organizações. E essa é a maior recompensa que um 
recém-licenciado pode receber.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
Como qualquer aluno do 12º ano senti a pressão de tomar a decisão certa, 
pois sabia que este passo iria ser decisivo para o meu futuro e para a 
pessoa em que me iria tornar. E assim o � z. No primeiro ano de faculdade, 
a palavra estudante ganhou outro sentido. Novos professores e novas 
exigências. A entrada na faculdade e a atenção dada pelos docentes 
motivaram-me a ser uma aluna melhor! Apesar do grau de di� culdade 
ser maior na faculdade do que no ensino secundário, senti mais facili-
dade em ultrapassar as minhas di� culdades no ISEGI-NOVA por diversas 
razões, entre as quais o ambiente familiar, a excelente cooperação entre 
os alunos e a disponibilidade incansável dos professores. Estes factos 
permitiram-me evoluir e crescer.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que implica 
tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Tirar um curso superior é cada vez mais relevante na sociedade em que 
vivemos. Por vezes são necessários alguns sacrifícios para atingirmos o 
sucesso. No Ensino Superior a minha vida mudou… Mais horas de es-
tudo, mais tempo na faculdade e à medida que os semestres passavam 
sentia mais motivação para ser bem-sucedida. A minha experiência no 
ISEGI-NOVA valeu a pena desde o primeiro dia. E agora, na reta � nal, sei 
que consegui.
Financeiramente, as di� culdades foram poucas e  o facto de no ISEGI-NOVA 
ser possível o pagamento do curso em prestações e ter todos os mate-
riais disponibilizados em formato digital aliviaram o orçamento familiar.
A nível pessoal tenho vindo a crescer através de diversos projetos realiza-
dos durante o curso. O ISEGI-NOVA tem uma componente prática muito 
forte, o que nos permite aprender com maior facilidade. Aprendi tam-
bém como é trabalhar em equipa, desenvolvi uma maior capacidade de 
comunicação e tornei-me mais dinâmica, entre outras competências que 
fui adquirindo. Senti dificuldades, mas ensinaram-me sempre a 
ultrapassá-las.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
A Licenciatura em Gestão de Informação foi a melhor escolha que alguma vez 
� z! Nunca tive dúvidas deste curso. O primeiro semestre con� rmou-me 
que escolhi o melhor caminho. Escolhi este curso pela sua abrangência 
e por ser aquilo que as empresas procuram. O curso em Gestão de Infor-
mação tem uma componente analítica consistente e uma componente 

computacional que nos dá as bases necessárias exigidas no mercado. 
Cada vez existem mais dados na nossa sociedade, que são registados e 
têm um poder inimaginável para as empresas. Enquanto Gestora de 
Informação, tenho de que tirar o máximo partido dos recursos exis-
tentes, isto é, dos dados, para apoiar a empresa na tomada de decisão. 
Saber que a minha formação vai ao encontro das reais necessidades do 
mercado é a maior recompensa que posso receber enquanto licenciada.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Agora que estou nos últimos 3 meses posso dizer que estes 3 anos 
passaram num ápice. Já estou no mercado de trabalho, na minha área, 
e ainda não terminei a licenciatura. Já tive várias entrevistas e recusei 
algumas oportunidades de emprego. Este curso serviu para perceber 
que quero continuar a estudar nesta área, e por isso vou optar por con-
tinuar com um mestrado no ISEGI-NOVA em Gestão de Informação e 
Conhecimento. Quero tornar-me melhor. Quero estar no meio da ação 
quando se tomam as decisões, e sei que a formação disponibilizada pelo 
ISEGI-NOVA ajudar-me-á a atingir os meus objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para quem está indeciso, o meu conselho é seguirem o que mais gostam 
ou gostariam de aprender. No entanto, prestem atenção às necessidades 
do mercado. Temos de ser visionários e perceber o que a sociedade precisa. 
Uma pesquisa dos prós e contras dos cursos, dos dados sobre emprega-
bilidade, das saídas pro� ssionais, dos apoios e prémios disponibilizados, 
dos testemunhos de ex-alunos e da reputação da instituição são fatores 
a ter em conta. Se quiserem podem fazer como eu, marquem uma visi-
ta ao ISEGI-NOVA para conhecer as instalações e ouvir testemunhos de 
quem está nesta licenciatura. A mim ajudou-me bastante!
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Letras
Um curso que vale por muitos

profissional

o curso de Direito 

permite que uma 

pessoa licenciada na 

área consiga

 exercer não só dentro 

dela, como também 

adaptar-se a outras 

profissões que não

 apenas a de 

jurista ou de 

advogado.

Formação:
Licenciado em Direito pela Universidade 
Lusófona e frequência do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional no Instituto Superior de Economia 
e Gestão
Atividade:
Jurista num instituto público, ao abrigo 
de um estágio do PEPAC (Programa de 
Estágios Pro� ssionais na Administação 
Pública)

Ricardo Santos

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para ser licenciado em Direito são muitas as competências que precisas de desenvolver. 
Um trabalho que compensa na altura de entrar no mercado de trabalho, a avaliar pela 
opinião de Ricardo Santos, um jurista com experiência pro� ssional em várias outras áreas. 
É essa a grande mais-valia que, para ele, distingue a área de Direito das demais.

Qual é a sua formação de base?
Sou licenciado em Direito e encontro-me a frequentar um Mestrado 
em Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente, estou a efetuar um estágio na área jurídica, num instituto 
público ao abrigo dos estágios do PEPAC. Antes disso, � z de tudo um 
pouco, considerando como experiências mais relevantes o trabalho 
numa revista para estudantes, a passagem pelos CTT, e por último a 
atividade de jurista.
Como não gosto de estar parado, sempre que posso faço ainda 
voluntariado numa associação de ajuda aos sem abrigo, e numa 
associação juvenil.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Na pro� ssão que estou a exercer atualmente, gosto particularmente 
de analisar os processos jurídicos mais complexos, de modo a elaborar 
um parecer sobre os mesmos.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
É difícil quanti� car e separar o pro� ssional que sou devido ao curso 
que tirei, pois acredito que não só o curso, mas também toda a 
experiência adquirida no meu percurso académico têm in� uência no 
pro� ssional que sou hoje.
As grandes mais-valias que transportei para o mercado de trabalho 
têm sobretudo a ver com o rigor que é exigido durante o curso, e 
sobretudo com a possibilidade de lidar com diversas temáticas. O 
curso de Direito, para além do conhecimento da  legislação, obriga 
os alunos a desenvolverem a sua cultura geral, assim como de várias 
temáticas com as quais lidam diariamente. Este conhecimento 
adquirido permite que uma pessoa licenciada em Direito consiga exercer 
na área, e adaptar-se a outras pro� ssões que não apenas a de jurista 
ou de advogado. Na minha opinião, esta é provavelmente a mais-valia 
que melhor consegui transportar para o mercado de trabalho.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Quem quiser enveredar por esta área precisa, pelo menos, de gostar 
de ler e sobretudo de estudar. É uma área complexa mas muito in-
teressante, da qual é preciso gostar para se ter sucesso.
Nos dias de hoje, a área de Direito está lotada. No entanto, uma vez 
que permite adquirir conhecimentos em várias áreas, constitui uma 
mais-valia em relação a outras licenciaturas, pelo que continua a ser 
uma área a apostar.

LETRAS
Os desafios de um mundo de reflexão

docente

Formação:
Doutorada em Filologia Românica
Atividade:
Professora Catedrática e Diretora da 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto

Maria de Fátima
Marinho

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Numa altura em que as saídas profissionais vão sendo cada vez menos óbvias, o teu 
sentido crítico e a tua capacidade de re� exão e de compreender o mundo são, indepen-
dentemente da área, cada vez mais postos à prova, no entender da docente Maria de 
Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Hoje, mais do que em anos ou décadas anteriores, as saídas pro� s-
sionais não são óbvias e esta constatação aplica-se às várias áreas 
do saber, não sendo exclusiva das Letras. As pro� ssões poderão ser 
variadas: professores, revisores de texto, cartógrafos, editores, espe-
cialistas em ordenamento e planeamento do território, historiadores 
de arte, curadores de museus, arqueólogos, gestores de informação, 
especialistas em relações internacionais, tradutores, jornalistas e 
assessores. Há ainda outras, menos diretamente relacionadas com 
a formação adquirida, como gestor de empresa, quadro de banco, 
performer ou diretor de vendas.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
É difícil responder a uma pergunta que prevê a existência de um per� l 
prede� nido, que não estou certa de existir. Posso adiantar que um 
jovem que põe a hipótese de se candidatar a um curso da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) deve ter algumas das 
seguintes características: espírito crítico, capacidade de re� exão sobre 
a sociedade, vontade de compreender o mundo, interesse pela arte 
e pela cultura, espírito aberto à leitura e, evidentemente, conhecimentos 
básicos nas matérias que fazem parte do curso a que se candidata.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Sempre houve diferenças na passagem do Secundário para o Superior. 
Hoje, elas parecem mais acentuadas porque os jovens se habituaram, 
ao longo do Ensino Secundário, a estudar com um objetivo muito 
especí� co, que é o da obtenção da nota. O ensino superior não se 
compadece com este método, que não ajuda a desenvolver as ca-
pacidades intelectuais e de re� exão que a Universidade exige. Não 
me parece que se deva pedir apenas aos jovens que melhorem as 
suas competências, seria antes de pedir aos responsáveis pelos pro-
gramas a opção por conteúdos e métodos que desenvolvam o 
espírito crítico e re� exivo, abandonando-se de� nitivamente a tentação 
de uniformização e de exemplos pré-formatados, de que as provas 
modelos de preparação para os exames são um exemplo dececionante.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
A preparação para o mercado de trabalho deverá, a meu ver, 
contemplar duas vertentes: uma aposta forte na preparação cientí� ca 
que os diversos ciclos de estudos proporcionam, e ao mesmo tempo 
a apetência para aceitar novos desa� os, traduzida na abertura para 
reavaliar a formação inicial, adquirindo novas e diferentes com-
petências.
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Letras
Um mundo de escolhas à tua disposição

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Faculdade de Letras de Universidade de 
Lisboa 
Curso e Ano:
Licenciada em Línguas, Literaturas e 
Culturas

A frequentar o 1º ano do Mestrado em 
Estudos Ingleses e Norte-Americanos

Inês Marques Faria 
de Araújo

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

E sim, é da área de Letras que estamos a falar. Nas palavras de Inês Araújo, aluna da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, as saídas pro� ssionais são uma realidade 
que só depende do teu gosto e empenho ao longo do curso. Por isso, põe os preconceitos 
de lado e agarra-te aos livros!

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
O primeiro ano, por ser o tempo da adaptação, é complicado. É um 
ambiente novo, uma outra realidade à qual não estamos habituados. No 
entanto, encontrei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(FLUL) um sítio onde podia ser eu mesma sem me criticarem. O ambiente 
é bastante acolhedor, havendo espaço para cada um ter a sua individuali-
dade. É, também, outra das características do Ensino Superior: individu-
alismo e independência. Cada um segue o seu caminho, escolhido por si, 
e o futuro apenas depende do seu esforço e dedicação.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Qualquer curso exige, acima de tudo, trabalho e empenho. Na área de 
Letras estamos sempre a ler e a analisar textos, por isso, os custos monetários 
que temos são principalmente a compra de fotocópias ou de livros. De 
qualquer modo, a FLUL tem uma excelente biblioteca onde podem ser 
consultados, requisitados e fotocopiados os textos pedidos. No caso do 
aluno ter a sorte de já ter uma boa biblioteca em casa a questão monetária 
� ca mais fácil. A nível pessoal, é necessário muito trabalho da parte do 
aluno, várias horas a ler e a re� etir para que se atinja o nível de exigência 
pedido na FLUL.
A minha experiência enquanto aluna em Letras tem sido muito positiva. 
Sei que escolhi a área certa para mim e o local ideal para desenvolver 
as minhas capacidades. Tive sorte porque os meus pais também são da 
área de Letras e, portanto, não tive que gastar tanto dinheiro em livros ou 
fotocópias de textos, pois já tinha uma boa biblioteca em casa.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
No momento da entrada no Secundário foi claro para mim que Humani-
dades seria a minha escolha. O meu gosto pelo Jornalismo e a Literatura 
foram decisivos para essa decisão. Mais tarde escolhi Letras, pois era a 
Faculdade que apresentava os cursos mais interessantes para mim na 
área das Letras e Humanidades. Não tenho dúvidas que fiz bem em 
seguir este caminho e, se pudesse voltar atrás, voltaria a escolher a FLUL 
e o curso de Línguas, Literaturas e Cultura.
Sinto que cresci enquanto pessoa e aluna, desenvolvi capacidades que 
já tinha e adquiri outras.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Letras, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é uma área muito 
fértil em saídas pro� ssionais. São várias as possibilidades, dependendo 
sempre do caminho escolhido pelo aluno, do seu gosto e empenho ao 
longo do curso.
Gostaria de seguir o caminho da investigação literária e ingressar numa 
carreira académica. Estou a trabalhar nesse sentido, esforçando-me para 
atingir os objetivos exigidos pelos professores e procurando o departa-
mento dentro da faculdade que me possa ajudar a concretizar este meu 
sonho. Tenho como segunda opção (e não menos importante ou interessante) 
a área editorial – este talvez seja o caminho mais fácil para mim, mas 
continuo a tentar o mais difícil.
Estando, neste momento, no primeiro ano do Mestrado em Estudos 
Ingleses e Norte-Americanos na FLUL, estou a preparar a minha tese, o 
que pode ser decisivo para o meu futuro na área de Letras.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar por 
esta área?
As dúvidas podem ser uma constante e isso é normal. Em relação à área 
de Letras e, mais especi� camente, ao curso de Línguas, Literaturas e Culturas 
(LLC) posso dizer que o ambiente é especial e que todos sentimos que 
somos iguais. O curso apresenta uma estrutura muito apelativa, e cada 
um pode seguir um percurso de� nido por si (Estudos Ingleses, Estudos 
Norte-Americanos, Estudos Alemães ou mesmo Estudos Asiáticos). Dentro 
de cada área pode haver uma especificação ainda maior – Literatura, 
Cultura e Linguística. A exigência é grande, mas os professores são bons 
e apoiam os alunos, ajudando sempre que temos dúvidas.
Este curso que permite a aquisição de um bom e sistematizado conheci-
mento geral na área da Cultura, o que permite uma entrada no mercado 
de trabalho em muitas e diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas, 
desde o Ensino, ao Jornalismo, à Edição, à Tradução, à Revisão de Textos, 
à Gestão Cultural, etc.
Convido todos os interessados ou indecisos a visitarem a FLUL!
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Desporto e 
artes do espetáculo

Oportunidade a toda a prova

profissional

O principal 

conselho que 

gostaria de dar a 

quem possa 

estar indeciso
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Desporto!

Atividade:
Gestor de Projetos na Desmor, 
EM, SA. 

Professor Assistente Convidado na 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Hugo Dinis

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Se te sentes bem na pele de avaliado e gostas de ser posto à prova, a área do Desporto 
reserva-te bons desa� os. E para estares preparado, precisas de uma formação sólida e de 
viver as tuas experiências ao máximo. Estes e outros conselhos, pelas palavras do Professor 
e Gestor Hugo Dinis.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente a minha atividade principal é a de Gestor de Projetos na 
Desmor, EM, SA. Para além disso, sou também Professor Assistente 
Convidado na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde leciono 
unidades curriculares ligadas à Gestão de Projetos em Desporto.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto da constante mudança, dos diferentes desa� os que esta 
pro� ssão nos proporciona, colocando-nos constantemente à prova 
e em situação de avaliação. E obviamente, a possibilidade de tra-
balhar naquilo que mais gosto – ou seja o desporto – e poder participar 
numa ín� ma parte do sucesso que é obtido por todos aqueles que 
nos procuram para a sua preparação, é muito bom.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito do pro� ssional que sou hoje devo-o ao curso superior que 
tirei, e em especial às pessoas com quem tive a oportunidade de pri-
var. Desde os professores aos colegas de curso, com todos eles tive 
oportunidade de aprender, não só pelos conteúdos transmitidos, 
mas também pela hipótese de debater diversos pontos de vista e diferentes 
opiniões. Debates e discussões estas que são fundamentais para a 
evolução do nosso conhecimento e que contribuem em muito para 
a nossa futura intervenção a nível pro� ssional. Dotando-nos de conheci-
mentos e capacidade de adaptação e posicionamento perante diferentes 
e desa� antes cenários, algo que é muito comum neste nosso mundo 
do desporto.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
O principal conselho que gostaria de dar a quem possa estar indeciso, 
é que aposte tudo no Desporto! Para trabalhar nesta área, tem de o 
fazer com paixão, porque é ela que vai ajudar a ultrapassar todos os 
desa� os e di� culdades que vão surgir a todo o momento, e que mui-
tas vezes nos vão levar a colocar em questão as nossas capacidades. 
Mas com a paixão que caracteriza todos aqueles que o escolheram o 
Desporto como a sua atividade pro� ssional, os desa� os e as di� cul-
dades tornam-se mais fáceis de ultrapassar. Aconselho-os também a 
apostar numa formação de base bastante sólida e a aproveitarem todas 
as oportunidades de viver experiências diferentes, seja em eventos, 
em clubes, em autarquias ou em associações. Estas experiências vão 
ser fundamentais no seu futuro pro� ssional, e vão proporcionar uma 
“bagagem” quer ao nível de competências, quer ao nível da rede de 
contactos, que de outra forma terão di� culdades em conseguir.
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Economia e gestão
Alinhada com as necessidades das 
empresas

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação da Universidade Nova de 
Lisboa (ISEGI-NOVA)
Curso e Ano:
Licenciatura em Gestão de
 Informação 3ºano

Elena Bucea

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Um curso abrangente e que confere as competências que as empresas procuram. 
A definição da aluna do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da 
Universidade Nova de Lisboa Elena Bucea comprova como é importante a área de Gestão 
de Informação para as necessidades do mercado, e o papel que reserva aos seus 
especialistas dentro das organizações. E essa é a maior recompensa que um 
recém-licenciado pode receber.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
Como qualquer aluno do 12º ano senti a pressão de tomar a decisão certa, 
pois sabia que este passo iria ser decisivo para o meu futuro e para a 
pessoa em que me iria tornar. E assim o � z. No primeiro ano de faculdade, 
a palavra estudante ganhou outro sentido. Novos professores e novas 
exigências. A entrada na faculdade e a atenção dada pelos docentes 
motivaram-me a ser uma aluna melhor! Apesar do grau de di� culdade 
ser maior na faculdade do que no ensino secundário, senti mais facili-
dade em ultrapassar as minhas di� culdades no ISEGI-NOVA por diversas 
razões, entre as quais o ambiente familiar, a excelente cooperação entre 
os alunos e a disponibilidade incansável dos professores. Estes factos 
permitiram-me evoluir e crescer.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que implica 
tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Tirar um curso superior é cada vez mais relevante na sociedade em que 
vivemos. Por vezes são necessários alguns sacrifícios para atingirmos o 
sucesso. No Ensino Superior a minha vida mudou… Mais horas de es-
tudo, mais tempo na faculdade e à medida que os semestres passavam 
sentia mais motivação para ser bem-sucedida. A minha experiência no 
ISEGI-NOVA valeu a pena desde o primeiro dia. E agora, na reta � nal, sei 
que consegui.
Financeiramente, as di� culdades foram poucas e  o facto de no ISEGI-NOVA 
ser possível o pagamento do curso em prestações e ter todos os mate-
riais disponibilizados em formato digital aliviaram o orçamento familiar.
A nível pessoal tenho vindo a crescer através de diversos projetos realiza-
dos durante o curso. O ISEGI-NOVA tem uma componente prática muito 
forte, o que nos permite aprender com maior facilidade. Aprendi tam-
bém como é trabalhar em equipa, desenvolvi uma maior capacidade de 
comunicação e tornei-me mais dinâmica, entre outras competências que 
fui adquirindo. Senti dificuldades, mas ensinaram-me sempre a 
ultrapassá-las.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
A Licenciatura em Gestão de Informação foi a melhor escolha que alguma vez 
� z! Nunca tive dúvidas deste curso. O primeiro semestre con� rmou-me 
que escolhi o melhor caminho. Escolhi este curso pela sua abrangência 
e por ser aquilo que as empresas procuram. O curso em Gestão de Infor-
mação tem uma componente analítica consistente e uma componente 

computacional que nos dá as bases necessárias exigidas no mercado. 
Cada vez existem mais dados na nossa sociedade, que são registados e 
têm um poder inimaginável para as empresas. Enquanto Gestora de 
Informação, tenho de que tirar o máximo partido dos recursos exis-
tentes, isto é, dos dados, para apoiar a empresa na tomada de decisão. 
Saber que a minha formação vai ao encontro das reais necessidades do 
mercado é a maior recompensa que posso receber enquanto licenciada.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Agora que estou nos últimos 3 meses posso dizer que estes 3 anos 
passaram num ápice. Já estou no mercado de trabalho, na minha área, 
e ainda não terminei a licenciatura. Já tive várias entrevistas e recusei 
algumas oportunidades de emprego. Este curso serviu para perceber 
que quero continuar a estudar nesta área, e por isso vou optar por con-
tinuar com um mestrado no ISEGI-NOVA em Gestão de Informação e 
Conhecimento. Quero tornar-me melhor. Quero estar no meio da ação 
quando se tomam as decisões, e sei que a formação disponibilizada pelo 
ISEGI-NOVA ajudar-me-á a atingir os meus objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para quem está indeciso, o meu conselho é seguirem o que mais gostam 
ou gostariam de aprender. No entanto, prestem atenção às necessidades 
do mercado. Temos de ser visionários e perceber o que a sociedade precisa. 
Uma pesquisa dos prós e contras dos cursos, dos dados sobre emprega-
bilidade, das saídas pro� ssionais, dos apoios e prémios disponibilizados, 
dos testemunhos de ex-alunos e da reputação da instituição são fatores 
a ter em conta. Se quiserem podem fazer como eu, marquem uma visi-
ta ao ISEGI-NOVA para conhecer as instalações e ouvir testemunhos de 
quem está nesta licenciatura. A mim ajudou-me bastante!
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LETRAS
Os desafios de um mundo de reflexão

docente

Formação:
Doutorada em Filologia Românica
Atividade:
Professora Catedrática e Diretora da 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto

Maria de Fátima
Marinho

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Numa altura em que as saídas profissionais vão sendo cada vez menos óbvias, o teu 
sentido crítico e a tua capacidade de re� exão e de compreender o mundo são, indepen-
dentemente da área, cada vez mais postos à prova, no entender da docente Maria de 
Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Hoje, mais do que em anos ou décadas anteriores, as saídas pro� s-
sionais não são óbvias e esta constatação aplica-se às várias áreas 
do saber, não sendo exclusiva das Letras. As pro� ssões poderão ser 
variadas: professores, revisores de texto, cartógrafos, editores, espe-
cialistas em ordenamento e planeamento do território, historiadores 
de arte, curadores de museus, arqueólogos, gestores de informação, 
especialistas em relações internacionais, tradutores, jornalistas e 
assessores. Há ainda outras, menos diretamente relacionadas com 
a formação adquirida, como gestor de empresa, quadro de banco, 
performer ou diretor de vendas.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
É difícil responder a uma pergunta que prevê a existência de um per� l 
prede� nido, que não estou certa de existir. Posso adiantar que um 
jovem que põe a hipótese de se candidatar a um curso da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) deve ter algumas das 
seguintes características: espírito crítico, capacidade de re� exão sobre 
a sociedade, vontade de compreender o mundo, interesse pela arte 
e pela cultura, espírito aberto à leitura e, evidentemente, conhecimentos 
básicos nas matérias que fazem parte do curso a que se candidata.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Sempre houve diferenças na passagem do Secundário para o Superior. 
Hoje, elas parecem mais acentuadas porque os jovens se habituaram, 
ao longo do Ensino Secundário, a estudar com um objetivo muito 
especí� co, que é o da obtenção da nota. O ensino superior não se 
compadece com este método, que não ajuda a desenvolver as ca-
pacidades intelectuais e de re� exão que a Universidade exige. Não 
me parece que se deva pedir apenas aos jovens que melhorem as 
suas competências, seria antes de pedir aos responsáveis pelos pro-
gramas a opção por conteúdos e métodos que desenvolvam o 
espírito crítico e re� exivo, abandonando-se de� nitivamente a tentação 
de uniformização e de exemplos pré-formatados, de que as provas 
modelos de preparação para os exames são um exemplo dececionante.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
A preparação para o mercado de trabalho deverá, a meu ver, 
contemplar duas vertentes: uma aposta forte na preparação cientí� ca 
que os diversos ciclos de estudos proporcionam, e ao mesmo tempo 
a apetência para aceitar novos desa� os, traduzida na abertura para 
reavaliar a formação inicial, adquirindo novas e diferentes com-
petências.

59 edição especial da revista mais educativa | Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15

A preparação para o mercado de trabalho deve 
contemplar uma 

aposta forte na 
preparação científica 

e a apetência para 
aceitar novos desafios. 60 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Letras
Um mundo de escolhas à tua disposição

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Faculdade de Letras de Universidade de 
Lisboa 
Curso e Ano:
Licenciada em Línguas, Literaturas e 
Culturas

A frequentar o 1º ano do Mestrado em 
Estudos Ingleses e Norte-Americanos

Inês Marques Faria 
de Araújo

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

E sim, é da área de Letras que estamos a falar. Nas palavras de Inês Araújo, aluna da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, as saídas pro� ssionais são uma realidade 
que só depende do teu gosto e empenho ao longo do curso. Por isso, põe os preconceitos 
de lado e agarra-te aos livros!

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
O primeiro ano, por ser o tempo da adaptação, é complicado. É um 
ambiente novo, uma outra realidade à qual não estamos habituados. No 
entanto, encontrei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(FLUL) um sítio onde podia ser eu mesma sem me criticarem. O ambiente 
é bastante acolhedor, havendo espaço para cada um ter a sua individuali-
dade. É, também, outra das características do Ensino Superior: individu-
alismo e independência. Cada um segue o seu caminho, escolhido por si, 
e o futuro apenas depende do seu esforço e dedicação.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Qualquer curso exige, acima de tudo, trabalho e empenho. Na área de 
Letras estamos sempre a ler e a analisar textos, por isso, os custos monetários 
que temos são principalmente a compra de fotocópias ou de livros. De 
qualquer modo, a FLUL tem uma excelente biblioteca onde podem ser 
consultados, requisitados e fotocopiados os textos pedidos. No caso do 
aluno ter a sorte de já ter uma boa biblioteca em casa a questão monetária 
� ca mais fácil. A nível pessoal, é necessário muito trabalho da parte do 
aluno, várias horas a ler e a re� etir para que se atinja o nível de exigência 
pedido na FLUL.
A minha experiência enquanto aluna em Letras tem sido muito positiva. 
Sei que escolhi a área certa para mim e o local ideal para desenvolver 
as minhas capacidades. Tive sorte porque os meus pais também são da 
área de Letras e, portanto, não tive que gastar tanto dinheiro em livros ou 
fotocópias de textos, pois já tinha uma boa biblioteca em casa.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
No momento da entrada no Secundário foi claro para mim que Humani-
dades seria a minha escolha. O meu gosto pelo Jornalismo e a Literatura 
foram decisivos para essa decisão. Mais tarde escolhi Letras, pois era a 
Faculdade que apresentava os cursos mais interessantes para mim na 
área das Letras e Humanidades. Não tenho dúvidas que fiz bem em 
seguir este caminho e, se pudesse voltar atrás, voltaria a escolher a FLUL 
e o curso de Línguas, Literaturas e Cultura.
Sinto que cresci enquanto pessoa e aluna, desenvolvi capacidades que 
já tinha e adquiri outras.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Letras, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é uma área muito 
fértil em saídas pro� ssionais. São várias as possibilidades, dependendo 
sempre do caminho escolhido pelo aluno, do seu gosto e empenho ao 
longo do curso.
Gostaria de seguir o caminho da investigação literária e ingressar numa 
carreira académica. Estou a trabalhar nesse sentido, esforçando-me para 
atingir os objetivos exigidos pelos professores e procurando o departa-
mento dentro da faculdade que me possa ajudar a concretizar este meu 
sonho. Tenho como segunda opção (e não menos importante ou interessante) 
a área editorial – este talvez seja o caminho mais fácil para mim, mas 
continuo a tentar o mais difícil.
Estando, neste momento, no primeiro ano do Mestrado em Estudos 
Ingleses e Norte-Americanos na FLUL, estou a preparar a minha tese, o 
que pode ser decisivo para o meu futuro na área de Letras.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar por 
esta área?
As dúvidas podem ser uma constante e isso é normal. Em relação à área 
de Letras e, mais especi� camente, ao curso de Línguas, Literaturas e Culturas 
(LLC) posso dizer que o ambiente é especial e que todos sentimos que 
somos iguais. O curso apresenta uma estrutura muito apelativa, e cada 
um pode seguir um percurso de� nido por si (Estudos Ingleses, Estudos 
Norte-Americanos, Estudos Alemães ou mesmo Estudos Asiáticos). Dentro 
de cada área pode haver uma especificação ainda maior – Literatura, 
Cultura e Linguística. A exigência é grande, mas os professores são bons 
e apoiam os alunos, ajudando sempre que temos dúvidas.
Este curso que permite a aquisição de um bom e sistematizado conheci-
mento geral na área da Cultura, o que permite uma entrada no mercado 
de trabalho em muitas e diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas, 
desde o Ensino, ao Jornalismo, à Edição, à Tradução, à Revisão de Textos, 
à Gestão Cultural, etc.
Convido todos os interessados ou indecisos a visitarem a FLUL!
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Estudar muito e na desportiva

docente
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Atividade:
Docente de Futebol e Teoria e 
Metodologia do Treino no Instituto 
Superior de Ciências Educativas

Coordenador do Mestrado em Treino 
Desportivo: Especialização em Futebol 
ou Futsal

Valter Pinheiro

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

A área do Desporto é, como te diz o docente de Futebol e Treino Valter Pinheiro, um mar 
de oportunidades na perspetiva do teu futuro emprego. Mas tal como um atleta de alta 
competição, é o teu rendimento que fará a diferença entre seres mais um, e tornares-te 
numa verdadeira estrela do mercado de trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O ramo do Desporto e das Atividades Físicas apresenta um leque vas-
to e variado de ofertas de emprego. Esta é, de facto, uma das áreas 
com maior taxa de empregabilidade ao nível dos cursos de Ensino 
Superior, e as estatísticas assim o comprovam. Em termos de saídas 
pro� ssionais de um futuro licenciado em Educação Física e Desporto 
podemos encontrar:

Treinador Desportivo com jovens atletas ou no Alto Rendimento, nas 
mais diversas modalidades;
Instrutor de Sala de Exercício de um Ginásio;
Instrutor de aulas de Grupo em Ginásio e Health Club;
Diretor de um Clube Desportivo;
Técnico do pelouro desportivo de autarquias;
Gestor de Eventos Desportivos;
Animador Desportivo em ATL e Colónias de Férias

No entanto, creio que numa época de enorme crise, é importante 
dotar os alunos de uma enorme capacidade de empreendedorismo 
e criatividade, que lhes permita criar o seu posto de trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
No meu entender, quem quiser trabalhar nesta área deverá em pri-
meiro lugar manifestar uma enorme paixão pelo desporto. Quando 
escolhemos um trabalho, devemos ter em consideração que esta-
mos a assumir um compromisso para a vida, logo devemos procurar 
algo que nos satisfaça plenamente.
Quem procura a área do Desporto deve ainda manifestar um enorme 
desejo em trabalhar em equipa, e de promover o bem estar na vida 
dos outros.

Creio que importa realçar outro aspeto de grande importância. Os 
alunos que ainda têm algumas disciplinas do 12º ano por fazer po-
dem aproveitar o regime das Unidades Curriculares Isoladas. Este re-
gime, validado pelo Processo de Bolonha, refere que qualquer pessoa 
pode frequentar disciplinas isoladas, em cursos do ensino superior, 
em simultâneo com a frequência do 12º ano. Deste modo, os alunos 
não perdem tempo, ao � carem restringidos à conclusão do 12º ano, 
e podem aproveitar para iniciarem o seu percurso académico.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O Ensino Superior é uma realidade mais exigente, que reclama dos 
jovens uma atitude mais empenhada e dedicada. Estamos a falar 
de um nível de ensino onde aumenta o grau de complexidade das 
matérias, logo exige-se um maior esforço e entrega dos alunos.
No entanto, também é verdade que no Ensino Superior o aluno sabe 
que estudará as matérias relacionadas com a sua futura pro� ssão, 
ou seja, reconhece que aquilo que está a estudar terá uma aplicab-
ilidade prática no futuro. Esta situação não se sucede, muitas vezes, 
no Ensino Secundário, onde os alunos têm di� culdade em perceber 
o porquê de terem de aprender determinadas matérias. É por isso 
que acredito que a entrada na universidade se assume como uma 
caminhada mais motivadora para os jovens estudantes.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Diariamente, os meios de comunicação social veiculam informações, 
dando-nos conta do nível de desemprego em Portugal, sobretudo 
junto dos jovens. Acredito que o futuro não passa pela imigração, 
mas pelo investimento claro e sólido na formação. Se é verdade 
que o desemprego jovem é bastante signi� cativo, também é bem 
verdade que a taxa de desemprego é manifestamente menor para 
quem possui uma licenciatura. São dados do Instituto Nacional de 
Estatística, que nos indicam claramente que a formação superior é o 
caminho correto para uma empregabilidade futura.
Por isso, aconselho todos os jovens a realizarem um curso superior, 
numa área que gostem, porque estou convicto de que seremos mais 
competentes se trabalharmos naquilo que gostamos e, quem é com-
petente, tem sempre maior probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Desporto e 
artes do espetáculo
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Formação:
Educação de Infância e Educação 
Básica pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich
Atividade:
Técnica Formadora do Ensino Básico na 
Guiné-Bissau

Ana Pestana

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Fosse em salas de aula com pequenos alunos curiosos, ou em ações com adultos, ensinar 
foi desde cedo uma questão de vocação e de dedicação. Agora, a dar formação a professores 
na Guiné-Bissau, Ana Pestana não tem dúvidas de que foi a sua experiência na Escola 
Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU) que lhe deu o que precisava para 
ser a pro� ssional que é hoje.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação de base é em Educação de Infância e Educação 
Básica. Felizmente, tenho a oportunidade de unir o melhor destes 
dois mundos.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Neste momento trabalho no Programa de Educação da Fundação Fé 
e Cooperação (FEC), onde desempenho funções de Técnica Forma-
dora do Ensino Básico na Guiné-Bissau, com o objetivo de melhorar 
o acesso, a qualidade e a equidade da educação. No âmbito do meu 
trabalho, promovo a formação pedagógica e cienti� ca a formadores 
guineenses que posteriormente dão formação a professores. O meu 
contributo visa não só capacitar pedagógica e cienti� camente pro-
fessores, como também acompanhar e apoiar todo o seu processo 
formativo.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Apesar de gostar muito do trabalho direto com crianças, este novo 
desa� o de dar formação a adultos na Guiné-Bissau tem vindo a reve-
lar-se uma excelente oportunidade de aprendizagem e de cresci-
mento, a nível pessoal e pro� ssional. É difícil dizer o que mais gosto, 
pois quando nos encontramos numa realidade tão diferente da que 
estamos habituados colocamos muitas coisas em perspetiva. Talvez 
possa dizer que uma das coisas que mais prazer me dá fazer é estar 
com os professores quer em contexto formativo quer nas visitas às 
suas escolas. Poder aprender com eles e perceber que eles apren-
dem comigo é algo imensamente grati� cante e que se repercute 
também na vida das crianças.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Lembro-me do primeiro dia que entrei na Escola Superior de Edu-
cadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU). Das coisas que mais me 
agradaram foram os valores, a sensibilidade e a competência humana 
presentes na escola.

Tive a sorte e o privilégio durante a minha formação, trabalhar de dia 
num colégio e estudar em regime pós-laboral. Apesar de em alguns 
momentos ter sido difícil conciliar estes dois mundos tão exigentes, 
olhando para trás não mudaria nada, porque a possibilidade de con-
frontar teoria e prática em simultâneo permite a integração e articu-
lação de saberes de uma maneira quase “natural”.
Na ESEIMU ensinaram-nos a olhar a criança no seu contexto social e 
cultural, mostraram-nos outras realidades. O desenvolvimento 
sustentável, a cidadania e a multiculturalidade foram alguns dos 
pontos focais nesta minha formação. O facto de a própria escola in-
tegrar projetos internacionais confere características à formação que 
estão a ser cruciais na minha ação este ano.
Analisando agora a minha prática na formação de adultos, posso 
a� rmar que a minha formação académica me deu bons modelos 
que me permitem ter uma prática adequada à realidade onde estou 
porque a melhor pedagogia se aprende pela demonstração – ver e 
fazer re� exivamente com outros.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Será difícil enumerar motivos para se enveredar pela área da edu-
cação, pois para mim mais do que vocação é preciso haver interesse 
e dedicação. Nesta área é-nos possível “mudar o mundo”, quer seja 
na sala de aula com pequenos curiosos dispostos a aprenderem tudo 
o que lhes queremos ensinar, quer sejam adultos sedentos de mais 
saber e de oportunidades de desenvolverem competências. Desen-
gane-se quem acha que ser professor é dar aulas… Ser professor 
é aprender a conhecer-se a si próprio, a dar mais do que recebe, a 
crescer todos os dias e a acordar com vontade de fazer mais. Portanto 
se me perguntam o que me levou a escolher a pro� ssão de Educadora/
Professora, eu diria o coração.

educação e 
Psicologia
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Saúde
Uma profissão de pessoas para pessoas

profissional

Vale a pena 

apostar na área 

de Enfermagem, 

pelas recompensas 

que retiramos da 

profissão. Choramos 

e sorrimos, e isso 

vale todo o 

esforço!

Formação:
Escola Superior de Enfermagem São 
Francisco das Misericórdias
Atividade:
Enfermeira no Centro Psicogeriátrico 
Nossa Senhora de Fátima das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Parede)

Ana Rita Sempiterno

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ser enfermeiro é ter conhecimentos e técnica, mas também é saber cuidar de pessoas. E é 
essa humanização, aliada à vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, que alimenta 
a paixão da enfermeira Ana Rita Sempiterno pela sua pro� ssão, e que compensa todo o 
esforço colocado na sua formação.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação é a Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento, sou enfermeira no Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora 
de Fátima das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 
situado na Parede.

Do que mais gosta naquilo que faz?
O facto da área de Enfermagem ser uma ciência permite-me uma 
aprendizagem contínua. Além disso, estão inerentes os cuidados 
humanizados, estando a ciência interligada com a humanização. 
Neste sentido, o que me fascina no mundo da Enfermagem é a diferença 
no cuidar, aliada a este dois conceitos (ciência e humanização), sendo 
que esta paixão pela Arte do Cuidar é sustentada por algumas características 
pessoais que me permitem abraçar esta vasta área, onde se insere o 
saber ser, o saber estar e o saber fazer.
Muito importante também é a partilha e a necessidade de fazer a 
diferença de alguma forma na vida das pessoas.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Como Enfermeira é necessária vocação, dedicação e empenho, pois 
só amando o doente/utente consigo prestar cuidados de Enfermagem 
individualizados e com qualidade. O valor fundamental nesses 
cuidados é a pessoa, e a pessoa é a base da re� exão e do pensamento.
Para além das minhas características e capacidades pessoais, devo 
à Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias a 
pro� ssional que sou hoje, pois ao longo dos quatro anos a � loso� a 
transmitida no ensino mostrou-me como a classe enfermeira deve 
apostar na humanização e na qualidade de vida, sendo estes os requisitos 
de saúde que nos permitem olhar a pessoa numa perspetiva holística 
e multidimensional.
A Licenciatura é um desafio, não só no domínio das ciências de 
Enfermagem, mas essencialmente na dimensão humana. A exigência 

curricular e as práticas clínicas permitem a promoção do espírito crítico, 
e a busca contínua do saber e a experiência clínica promovem a con-
solidação de conhecimentos e preparam-nos para novas aprendizagens, 
ao colocarem-nos em confronto com as nossas necessidades como 
pessoa e pro� ssional, e do que nos rodeia.
Trabalhar na área de Enfermagem é simplesmente indescritível, pois 
trata-se de uma profissão bastante gratificante, quer no domínio 
técnico quer na vertente humanística.  E nesta última, uma das 
grandes mais-valias apreendidas na Licenciatura que transporto dia-
riamente no meu pro� ssionalismo é, perante as reações físicas, com-
portamentais e emocionais dos utentes, intervir por vezes para lá da 
ação farmacológica ou técnica. Com uma palavra, com um gesto ou 
um olhar, ou simplesmente sabendo escutar. 

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acima de tudo é necessária vocação. O enfermeiro não é uma máquina 
de executar tarefas, é um ser humano que cuida de outros seres 
humanos. Por isso Enfermagem, mais que uma licenciatura, é uma 
arte de quem é humano e hospitaleiro.
Na situação em que o nosso país se encontra não é fácil apostar em 
Enfermagem, mas vale a pena. Mesmo sendo uma pro� ssão mal re-
munerada e bastante trabalhosa, as recompensas que retiramos são 
ainda maiores. Choramos e sorrimos, e isso vale todo o esforço!
Todos os enfermeiros precisam de continuar o seu processo de 
aprendizagem, embora num outro nível, pois a área da Saúde está 
em constante mudança. Nunca desanimem! A persistência, a paciência 
e a dedicação são cruciais, porque quem luta e se esforça é, regra 
geral, reconhecido.
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Estudar muito e na desportiva

docente

Quando 

escolhemos um 

trabalho, devemos 

ter em consideração 

que estamos a 

assumir um compromisso 

para a vida, 

logo devemos

 procurar algo que 

nos satisfaça 

plenamente.

Atividade:
Docente de Futebol e Teoria e 
Metodologia do Treino no Instituto 
Superior de Ciências Educativas

Coordenador do Mestrado em Treino 
Desportivo: Especialização em Futebol 
ou Futsal

Valter Pinheiro

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

A área do Desporto é, como te diz o docente de Futebol e Treino Valter Pinheiro, um mar 
de oportunidades na perspetiva do teu futuro emprego. Mas tal como um atleta de alta 
competição, é o teu rendimento que fará a diferença entre seres mais um, e tornares-te 
numa verdadeira estrela do mercado de trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O ramo do Desporto e das Atividades Físicas apresenta um leque vas-
to e variado de ofertas de emprego. Esta é, de facto, uma das áreas 
com maior taxa de empregabilidade ao nível dos cursos de Ensino 
Superior, e as estatísticas assim o comprovam. Em termos de saídas 
pro� ssionais de um futuro licenciado em Educação Física e Desporto 
podemos encontrar:

Treinador Desportivo com jovens atletas ou no Alto Rendimento, nas 
mais diversas modalidades;
Instrutor de Sala de Exercício de um Ginásio;
Instrutor de aulas de Grupo em Ginásio e Health Club;
Diretor de um Clube Desportivo;
Técnico do pelouro desportivo de autarquias;
Gestor de Eventos Desportivos;
Animador Desportivo em ATL e Colónias de Férias

No entanto, creio que numa época de enorme crise, é importante 
dotar os alunos de uma enorme capacidade de empreendedorismo 
e criatividade, que lhes permita criar o seu posto de trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
No meu entender, quem quiser trabalhar nesta área deverá em pri-
meiro lugar manifestar uma enorme paixão pelo desporto. Quando 
escolhemos um trabalho, devemos ter em consideração que esta-
mos a assumir um compromisso para a vida, logo devemos procurar 
algo que nos satisfaça plenamente.
Quem procura a área do Desporto deve ainda manifestar um enorme 
desejo em trabalhar em equipa, e de promover o bem estar na vida 
dos outros.

Creio que importa realçar outro aspeto de grande importância. Os 
alunos que ainda têm algumas disciplinas do 12º ano por fazer po-
dem aproveitar o regime das Unidades Curriculares Isoladas. Este re-
gime, validado pelo Processo de Bolonha, refere que qualquer pessoa 
pode frequentar disciplinas isoladas, em cursos do ensino superior, 
em simultâneo com a frequência do 12º ano. Deste modo, os alunos 
não perdem tempo, ao � carem restringidos à conclusão do 12º ano, 
e podem aproveitar para iniciarem o seu percurso académico.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O Ensino Superior é uma realidade mais exigente, que reclama dos 
jovens uma atitude mais empenhada e dedicada. Estamos a falar 
de um nível de ensino onde aumenta o grau de complexidade das 
matérias, logo exige-se um maior esforço e entrega dos alunos.
No entanto, também é verdade que no Ensino Superior o aluno sabe 
que estudará as matérias relacionadas com a sua futura pro� ssão, 
ou seja, reconhece que aquilo que está a estudar terá uma aplicab-
ilidade prática no futuro. Esta situação não se sucede, muitas vezes, 
no Ensino Secundário, onde os alunos têm di� culdade em perceber 
o porquê de terem de aprender determinadas matérias. É por isso 
que acredito que a entrada na universidade se assume como uma 
caminhada mais motivadora para os jovens estudantes.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Diariamente, os meios de comunicação social veiculam informações, 
dando-nos conta do nível de desemprego em Portugal, sobretudo 
junto dos jovens. Acredito que o futuro não passa pela imigração, 
mas pelo investimento claro e sólido na formação. Se é verdade 
que o desemprego jovem é bastante signi� cativo, também é bem 
verdade que a taxa de desemprego é manifestamente menor para 
quem possui uma licenciatura. São dados do Instituto Nacional de 
Estatística, que nos indicam claramente que a formação superior é o 
caminho correto para uma empregabilidade futura.
Por isso, aconselho todos os jovens a realizarem um curso superior, 
numa área que gostem, porque estou convicto de que seremos mais 
competentes se trabalharmos naquilo que gostamos e, quem é com-
petente, tem sempre maior probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Desporto e 
artes do espetáculo
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“O que me levou a ser educadora? 
Foi o coração”

profissional

Nesta área é-nos 

possível “mudar 

o mundo”, quer seja 

na sala de aula com 

pequenos curiosos 

dispostos a aprenderem 

tudo o que lhes queremos 

ensinar, quer sejam 

adultos sedentos de mais 

saber e de 

oportunidades de 

desenvolverem 

competências. 

Formação:
Educação de Infância e Educação 
Básica pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich
Atividade:
Técnica Formadora do Ensino Básico na 
Guiné-Bissau

Ana Pestana

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Fosse em salas de aula com pequenos alunos curiosos, ou em ações com adultos, ensinar 
foi desde cedo uma questão de vocação e de dedicação. Agora, a dar formação a professores 
na Guiné-Bissau, Ana Pestana não tem dúvidas de que foi a sua experiência na Escola 
Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU) que lhe deu o que precisava para 
ser a pro� ssional que é hoje.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação de base é em Educação de Infância e Educação 
Básica. Felizmente, tenho a oportunidade de unir o melhor destes 
dois mundos.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Neste momento trabalho no Programa de Educação da Fundação Fé 
e Cooperação (FEC), onde desempenho funções de Técnica Forma-
dora do Ensino Básico na Guiné-Bissau, com o objetivo de melhorar 
o acesso, a qualidade e a equidade da educação. No âmbito do meu 
trabalho, promovo a formação pedagógica e cienti� ca a formadores 
guineenses que posteriormente dão formação a professores. O meu 
contributo visa não só capacitar pedagógica e cienti� camente pro-
fessores, como também acompanhar e apoiar todo o seu processo 
formativo.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Apesar de gostar muito do trabalho direto com crianças, este novo 
desa� o de dar formação a adultos na Guiné-Bissau tem vindo a reve-
lar-se uma excelente oportunidade de aprendizagem e de cresci-
mento, a nível pessoal e pro� ssional. É difícil dizer o que mais gosto, 
pois quando nos encontramos numa realidade tão diferente da que 
estamos habituados colocamos muitas coisas em perspetiva. Talvez 
possa dizer que uma das coisas que mais prazer me dá fazer é estar 
com os professores quer em contexto formativo quer nas visitas às 
suas escolas. Poder aprender com eles e perceber que eles apren-
dem comigo é algo imensamente grati� cante e que se repercute 
também na vida das crianças.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Lembro-me do primeiro dia que entrei na Escola Superior de Edu-
cadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU). Das coisas que mais me 
agradaram foram os valores, a sensibilidade e a competência humana 
presentes na escola.

Tive a sorte e o privilégio durante a minha formação, trabalhar de dia 
num colégio e estudar em regime pós-laboral. Apesar de em alguns 
momentos ter sido difícil conciliar estes dois mundos tão exigentes, 
olhando para trás não mudaria nada, porque a possibilidade de con-
frontar teoria e prática em simultâneo permite a integração e articu-
lação de saberes de uma maneira quase “natural”.
Na ESEIMU ensinaram-nos a olhar a criança no seu contexto social e 
cultural, mostraram-nos outras realidades. O desenvolvimento 
sustentável, a cidadania e a multiculturalidade foram alguns dos 
pontos focais nesta minha formação. O facto de a própria escola in-
tegrar projetos internacionais confere características à formação que 
estão a ser cruciais na minha ação este ano.
Analisando agora a minha prática na formação de adultos, posso 
a� rmar que a minha formação académica me deu bons modelos 
que me permitem ter uma prática adequada à realidade onde estou 
porque a melhor pedagogia se aprende pela demonstração – ver e 
fazer re� exivamente com outros.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Será difícil enumerar motivos para se enveredar pela área da edu-
cação, pois para mim mais do que vocação é preciso haver interesse 
e dedicação. Nesta área é-nos possível “mudar o mundo”, quer seja 
na sala de aula com pequenos curiosos dispostos a aprenderem tudo 
o que lhes queremos ensinar, quer sejam adultos sedentos de mais 
saber e de oportunidades de desenvolverem competências. Desen-
gane-se quem acha que ser professor é dar aulas… Ser professor 
é aprender a conhecer-se a si próprio, a dar mais do que recebe, a 
crescer todos os dias e a acordar com vontade de fazer mais. Portanto 
se me perguntam o que me levou a escolher a pro� ssão de Educadora/
Professora, eu diria o coração.

educação e 
Psicologia

Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto
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Saúde
Uma profissão de pessoas para pessoas

profissional

Vale a pena 

apostar na área 

de Enfermagem, 

pelas recompensas 

que retiramos da 

profissão. Choramos 

e sorrimos, e isso 

vale todo o 

esforço!

Formação:
Escola Superior de Enfermagem São 
Francisco das Misericórdias
Atividade:
Enfermeira no Centro Psicogeriátrico 
Nossa Senhora de Fátima das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Parede)

Ana Rita Sempiterno

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ser enfermeiro é ter conhecimentos e técnica, mas também é saber cuidar de pessoas. E é 
essa humanização, aliada à vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, que alimenta 
a paixão da enfermeira Ana Rita Sempiterno pela sua pro� ssão, e que compensa todo o 
esforço colocado na sua formação.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação é a Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento, sou enfermeira no Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora 
de Fátima das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 
situado na Parede.

Do que mais gosta naquilo que faz?
O facto da área de Enfermagem ser uma ciência permite-me uma 
aprendizagem contínua. Além disso, estão inerentes os cuidados 
humanizados, estando a ciência interligada com a humanização. 
Neste sentido, o que me fascina no mundo da Enfermagem é a diferença 
no cuidar, aliada a este dois conceitos (ciência e humanização), sendo 
que esta paixão pela Arte do Cuidar é sustentada por algumas características 
pessoais que me permitem abraçar esta vasta área, onde se insere o 
saber ser, o saber estar e o saber fazer.
Muito importante também é a partilha e a necessidade de fazer a 
diferença de alguma forma na vida das pessoas.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Como Enfermeira é necessária vocação, dedicação e empenho, pois 
só amando o doente/utente consigo prestar cuidados de Enfermagem 
individualizados e com qualidade. O valor fundamental nesses 
cuidados é a pessoa, e a pessoa é a base da re� exão e do pensamento.
Para além das minhas características e capacidades pessoais, devo 
à Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias a 
pro� ssional que sou hoje, pois ao longo dos quatro anos a � loso� a 
transmitida no ensino mostrou-me como a classe enfermeira deve 
apostar na humanização e na qualidade de vida, sendo estes os requisitos 
de saúde que nos permitem olhar a pessoa numa perspetiva holística 
e multidimensional.
A Licenciatura é um desafio, não só no domínio das ciências de 
Enfermagem, mas essencialmente na dimensão humana. A exigência 

curricular e as práticas clínicas permitem a promoção do espírito crítico, 
e a busca contínua do saber e a experiência clínica promovem a con-
solidação de conhecimentos e preparam-nos para novas aprendizagens, 
ao colocarem-nos em confronto com as nossas necessidades como 
pessoa e pro� ssional, e do que nos rodeia.
Trabalhar na área de Enfermagem é simplesmente indescritível, pois 
trata-se de uma profissão bastante gratificante, quer no domínio 
técnico quer na vertente humanística.  E nesta última, uma das 
grandes mais-valias apreendidas na Licenciatura que transporto dia-
riamente no meu pro� ssionalismo é, perante as reações físicas, com-
portamentais e emocionais dos utentes, intervir por vezes para lá da 
ação farmacológica ou técnica. Com uma palavra, com um gesto ou 
um olhar, ou simplesmente sabendo escutar. 

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acima de tudo é necessária vocação. O enfermeiro não é uma máquina 
de executar tarefas, é um ser humano que cuida de outros seres 
humanos. Por isso Enfermagem, mais que uma licenciatura, é uma 
arte de quem é humano e hospitaleiro.
Na situação em que o nosso país se encontra não é fácil apostar em 
Enfermagem, mas vale a pena. Mesmo sendo uma pro� ssão mal re-
munerada e bastante trabalhosa, as recompensas que retiramos são 
ainda maiores. Choramos e sorrimos, e isso vale todo o esforço!
Todos os enfermeiros precisam de continuar o seu processo de 
aprendizagem, embora num outro nível, pois a área da Saúde está 
em constante mudança. Nunca desanimem! A persistência, a paciência 
e a dedicação são cruciais, porque quem luta e se esforça é, regra 
geral, reconhecido.
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Estudar muito e na desportiva

docente

Quando 

escolhemos um 

trabalho, devemos 

ter em consideração 

que estamos a 

assumir um compromisso 

para a vida, 

logo devemos

 procurar algo que 

nos satisfaça 

plenamente.

Atividade:
Docente de Futebol e Teoria e 
Metodologia do Treino no Instituto 
Superior de Ciências Educativas

Coordenador do Mestrado em Treino 
Desportivo: Especialização em Futebol 
ou Futsal

Valter Pinheiro

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

A área do Desporto é, como te diz o docente de Futebol e Treino Valter Pinheiro, um mar 
de oportunidades na perspetiva do teu futuro emprego. Mas tal como um atleta de alta 
competição, é o teu rendimento que fará a diferença entre seres mais um, e tornares-te 
numa verdadeira estrela do mercado de trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
O ramo do Desporto e das Atividades Físicas apresenta um leque vas-
to e variado de ofertas de emprego. Esta é, de facto, uma das áreas 
com maior taxa de empregabilidade ao nível dos cursos de Ensino 
Superior, e as estatísticas assim o comprovam. Em termos de saídas 
pro� ssionais de um futuro licenciado em Educação Física e Desporto 
podemos encontrar:

Treinador Desportivo com jovens atletas ou no Alto Rendimento, nas 
mais diversas modalidades;
Instrutor de Sala de Exercício de um Ginásio;
Instrutor de aulas de Grupo em Ginásio e Health Club;
Diretor de um Clube Desportivo;
Técnico do pelouro desportivo de autarquias;
Gestor de Eventos Desportivos;
Animador Desportivo em ATL e Colónias de Férias

No entanto, creio que numa época de enorme crise, é importante 
dotar os alunos de uma enorme capacidade de empreendedorismo 
e criatividade, que lhes permita criar o seu posto de trabalho.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
No meu entender, quem quiser trabalhar nesta área deverá em pri-
meiro lugar manifestar uma enorme paixão pelo desporto. Quando 
escolhemos um trabalho, devemos ter em consideração que esta-
mos a assumir um compromisso para a vida, logo devemos procurar 
algo que nos satisfaça plenamente.
Quem procura a área do Desporto deve ainda manifestar um enorme 
desejo em trabalhar em equipa, e de promover o bem estar na vida 
dos outros.

Creio que importa realçar outro aspeto de grande importância. Os 
alunos que ainda têm algumas disciplinas do 12º ano por fazer po-
dem aproveitar o regime das Unidades Curriculares Isoladas. Este re-
gime, validado pelo Processo de Bolonha, refere que qualquer pessoa 
pode frequentar disciplinas isoladas, em cursos do ensino superior, 
em simultâneo com a frequência do 12º ano. Deste modo, os alunos 
não perdem tempo, ao � carem restringidos à conclusão do 12º ano, 
e podem aproveitar para iniciarem o seu percurso académico.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
O Ensino Superior é uma realidade mais exigente, que reclama dos 
jovens uma atitude mais empenhada e dedicada. Estamos a falar 
de um nível de ensino onde aumenta o grau de complexidade das 
matérias, logo exige-se um maior esforço e entrega dos alunos.
No entanto, também é verdade que no Ensino Superior o aluno sabe 
que estudará as matérias relacionadas com a sua futura pro� ssão, 
ou seja, reconhece que aquilo que está a estudar terá uma aplicab-
ilidade prática no futuro. Esta situação não se sucede, muitas vezes, 
no Ensino Secundário, onde os alunos têm di� culdade em perceber 
o porquê de terem de aprender determinadas matérias. É por isso 
que acredito que a entrada na universidade se assume como uma 
caminhada mais motivadora para os jovens estudantes.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Diariamente, os meios de comunicação social veiculam informações, 
dando-nos conta do nível de desemprego em Portugal, sobretudo 
junto dos jovens. Acredito que o futuro não passa pela imigração, 
mas pelo investimento claro e sólido na formação. Se é verdade 
que o desemprego jovem é bastante signi� cativo, também é bem 
verdade que a taxa de desemprego é manifestamente menor para 
quem possui uma licenciatura. São dados do Instituto Nacional de 
Estatística, que nos indicam claramente que a formação superior é o 
caminho correto para uma empregabilidade futura.
Por isso, aconselho todos os jovens a realizarem um curso superior, 
numa área que gostem, porque estou convicto de que seremos mais 
competentes se trabalharmos naquilo que gostamos e, quem é com-
petente, tem sempre maior probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Desporto e 
artes do espetáculo
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Em ritmo de alta competição

estudante

Universidade/Faculdade:
Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo
Curso e Ano:
Último ano de Licenciatura em Música, 
variante Instrumento Piano
Outras ocupações:
Já dá aulas na faculdade e é ainda 
Presidente da Associação de Estudantes

Tiago Baptista

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Aprender a tocar um instrumento ao nível do Ensino Superior não é para todos. São precisas 
muita dedicação e horas de estudo, e a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, 
tudo em ritmo de alta competição. É a opinião do aluno (e já professor) Tiago Baptista, 
da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
No mundo das Artes, a diferença não é muito acentuada como em 
alguns outros cursos. No meu caso, que já frequentei outras duas 
licenciaturas – Engenharia e Arquitectura Naval e Engenharia Mecânica 
– notei uma diferença muito mais notável, com as matemáticas e 
físicas, enquanto que no mundo artístico, mais especificamente 
na música, os candidatos já têm uma experiência na área muito
superior às outras.

    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Um curso de música exige uma dedicação de alta competição, e 
várias horas de estudo diário, fazendo um trabalho contínuo para 
que as obras estejam prontas a ser apresentadas. É também necessário 
possuir um instrumento próprio e tratar da sua manutenção, que não 
são fáceis de suportar. Em casos muito pontuais de alunos que não 
tenham condições ou de trazer o instrumento (como um piano) ou 
adquirir um novo instrumento que satisfaça melhor as necessidades 
de evolução do aluno, a Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, com salas 
e instrumentos que podem ser requisitados pelos alunos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Não querendo fugir à maior parte dos casos, posso dizer que foi por 
paixão, incutida pela minha avó materna, que enverguei na música. 
Hoje faria as mesmas escolhas.

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a 
prepará-los?
Com o término do curso, pretendo seguir a via do ensino, conciliando-a 
com alguns projetos de produção, coisa que já venho a fazer.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Numa área artística, temos de saber lidar com sentimentos e 
emoções. A música é um grande condutor de estados de espírito: 
é preciso ter paixão, empenho, e estar-se aberto e recetivo para se 
poder entender tal linguagem, que já nos acompanha ao longo de 
tantos milénios e que continua a evoluir e expandir.

A música é um 

grande 

condutor de 

estados de espírito: 

é preciso ter

paixão, empenho, e 

estar-se aberto e

 recetivo para a 

entender.

Desporto e 
artes do espetáculo
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“O que me levou a ser educadora? 
Foi o coração”

profissional

Nesta área é-nos 

possível “mudar 

o mundo”, quer seja 

na sala de aula com 

pequenos curiosos 

dispostos a aprenderem 

tudo o que lhes queremos 

ensinar, quer sejam 

adultos sedentos de mais 

saber e de 

oportunidades de 

desenvolverem 

competências. 

Formação:
Educação de Infância e Educação 
Básica pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich
Atividade:
Técnica Formadora do Ensino Básico na 
Guiné-Bissau

Ana Pestana

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Fosse em salas de aula com pequenos alunos curiosos, ou em ações com adultos, ensinar 
foi desde cedo uma questão de vocação e de dedicação. Agora, a dar formação a professores 
na Guiné-Bissau, Ana Pestana não tem dúvidas de que foi a sua experiência na Escola 
Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU) que lhe deu o que precisava para 
ser a pro� ssional que é hoje.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação de base é em Educação de Infância e Educação 
Básica. Felizmente, tenho a oportunidade de unir o melhor destes 
dois mundos.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Neste momento trabalho no Programa de Educação da Fundação Fé 
e Cooperação (FEC), onde desempenho funções de Técnica Forma-
dora do Ensino Básico na Guiné-Bissau, com o objetivo de melhorar 
o acesso, a qualidade e a equidade da educação. No âmbito do meu 
trabalho, promovo a formação pedagógica e cienti� ca a formadores 
guineenses que posteriormente dão formação a professores. O meu 
contributo visa não só capacitar pedagógica e cienti� camente pro-
fessores, como também acompanhar e apoiar todo o seu processo 
formativo.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Apesar de gostar muito do trabalho direto com crianças, este novo 
desa� o de dar formação a adultos na Guiné-Bissau tem vindo a reve-
lar-se uma excelente oportunidade de aprendizagem e de cresci-
mento, a nível pessoal e pro� ssional. É difícil dizer o que mais gosto, 
pois quando nos encontramos numa realidade tão diferente da que 
estamos habituados colocamos muitas coisas em perspetiva. Talvez 
possa dizer que uma das coisas que mais prazer me dá fazer é estar 
com os professores quer em contexto formativo quer nas visitas às 
suas escolas. Poder aprender com eles e perceber que eles apren-
dem comigo é algo imensamente grati� cante e que se repercute 
também na vida das crianças.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Lembro-me do primeiro dia que entrei na Escola Superior de Edu-
cadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU). Das coisas que mais me 
agradaram foram os valores, a sensibilidade e a competência humana 
presentes na escola.

Tive a sorte e o privilégio durante a minha formação, trabalhar de dia 
num colégio e estudar em regime pós-laboral. Apesar de em alguns 
momentos ter sido difícil conciliar estes dois mundos tão exigentes, 
olhando para trás não mudaria nada, porque a possibilidade de con-
frontar teoria e prática em simultâneo permite a integração e articu-
lação de saberes de uma maneira quase “natural”.
Na ESEIMU ensinaram-nos a olhar a criança no seu contexto social e 
cultural, mostraram-nos outras realidades. O desenvolvimento 
sustentável, a cidadania e a multiculturalidade foram alguns dos 
pontos focais nesta minha formação. O facto de a própria escola in-
tegrar projetos internacionais confere características à formação que 
estão a ser cruciais na minha ação este ano.
Analisando agora a minha prática na formação de adultos, posso 
a� rmar que a minha formação académica me deu bons modelos 
que me permitem ter uma prática adequada à realidade onde estou 
porque a melhor pedagogia se aprende pela demonstração – ver e 
fazer re� exivamente com outros.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Será difícil enumerar motivos para se enveredar pela área da edu-
cação, pois para mim mais do que vocação é preciso haver interesse 
e dedicação. Nesta área é-nos possível “mudar o mundo”, quer seja 
na sala de aula com pequenos curiosos dispostos a aprenderem tudo 
o que lhes queremos ensinar, quer sejam adultos sedentos de mais 
saber e de oportunidades de desenvolverem competências. Desen-
gane-se quem acha que ser professor é dar aulas… Ser professor 
é aprender a conhecer-se a si próprio, a dar mais do que recebe, a 
crescer todos os dias e a acordar com vontade de fazer mais. Portanto 
se me perguntam o que me levou a escolher a pro� ssão de Educadora/
Professora, eu diria o coração.

educação e 
Psicologia

Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto
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Saúde
Uma profissão de pessoas para pessoas

profissional

Vale a pena 

apostar na área 

de Enfermagem, 

pelas recompensas 

que retiramos da 

profissão. Choramos 

e sorrimos, e isso 

vale todo o 

esforço!

Formação:
Escola Superior de Enfermagem São 
Francisco das Misericórdias
Atividade:
Enfermeira no Centro Psicogeriátrico 
Nossa Senhora de Fátima das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Parede)

Ana Rita Sempiterno

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ser enfermeiro é ter conhecimentos e técnica, mas também é saber cuidar de pessoas. E é 
essa humanização, aliada à vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, que alimenta 
a paixão da enfermeira Ana Rita Sempiterno pela sua pro� ssão, e que compensa todo o 
esforço colocado na sua formação.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação é a Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento, sou enfermeira no Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora 
de Fátima das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 
situado na Parede.

Do que mais gosta naquilo que faz?
O facto da área de Enfermagem ser uma ciência permite-me uma 
aprendizagem contínua. Além disso, estão inerentes os cuidados 
humanizados, estando a ciência interligada com a humanização. 
Neste sentido, o que me fascina no mundo da Enfermagem é a diferença 
no cuidar, aliada a este dois conceitos (ciência e humanização), sendo 
que esta paixão pela Arte do Cuidar é sustentada por algumas características 
pessoais que me permitem abraçar esta vasta área, onde se insere o 
saber ser, o saber estar e o saber fazer.
Muito importante também é a partilha e a necessidade de fazer a 
diferença de alguma forma na vida das pessoas.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Como Enfermeira é necessária vocação, dedicação e empenho, pois 
só amando o doente/utente consigo prestar cuidados de Enfermagem 
individualizados e com qualidade. O valor fundamental nesses 
cuidados é a pessoa, e a pessoa é a base da re� exão e do pensamento.
Para além das minhas características e capacidades pessoais, devo 
à Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias a 
pro� ssional que sou hoje, pois ao longo dos quatro anos a � loso� a 
transmitida no ensino mostrou-me como a classe enfermeira deve 
apostar na humanização e na qualidade de vida, sendo estes os requisitos 
de saúde que nos permitem olhar a pessoa numa perspetiva holística 
e multidimensional.
A Licenciatura é um desafio, não só no domínio das ciências de 
Enfermagem, mas essencialmente na dimensão humana. A exigência 

curricular e as práticas clínicas permitem a promoção do espírito crítico, 
e a busca contínua do saber e a experiência clínica promovem a con-
solidação de conhecimentos e preparam-nos para novas aprendizagens, 
ao colocarem-nos em confronto com as nossas necessidades como 
pessoa e pro� ssional, e do que nos rodeia.
Trabalhar na área de Enfermagem é simplesmente indescritível, pois 
trata-se de uma profissão bastante gratificante, quer no domínio 
técnico quer na vertente humanística.  E nesta última, uma das 
grandes mais-valias apreendidas na Licenciatura que transporto dia-
riamente no meu pro� ssionalismo é, perante as reações físicas, com-
portamentais e emocionais dos utentes, intervir por vezes para lá da 
ação farmacológica ou técnica. Com uma palavra, com um gesto ou 
um olhar, ou simplesmente sabendo escutar. 

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acima de tudo é necessária vocação. O enfermeiro não é uma máquina 
de executar tarefas, é um ser humano que cuida de outros seres 
humanos. Por isso Enfermagem, mais que uma licenciatura, é uma 
arte de quem é humano e hospitaleiro.
Na situação em que o nosso país se encontra não é fácil apostar em 
Enfermagem, mas vale a pena. Mesmo sendo uma pro� ssão mal re-
munerada e bastante trabalhosa, as recompensas que retiramos são 
ainda maiores. Choramos e sorrimos, e isso vale todo o esforço!
Todos os enfermeiros precisam de continuar o seu processo de 
aprendizagem, embora num outro nível, pois a área da Saúde está 
em constante mudança. Nunca desanimem! A persistência, a paciência 
e a dedicação são cruciais, porque quem luta e se esforça é, regra 
geral, reconhecido.
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Saúde
Multidisciplinaridade com muita saída

docente

Nesta área o 

perfil certo 

baseia-se na 

autonomia 

profissional, 

no sentido de 

responsabilidade e 

na qualidade na 

prestação de 

serviços.

Atividade:
Docente e Coordenador do Curso
 Superior de Radiologia da 
Universidade Atlântica

Jorge Moura

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

De entre as inúmeras especialidades na área da Saúde, a Radiologia é uma das que te pode 
proporcionar uma carreira pro� ssional com várias opções, seja no ramo da investigação, 
na gestão de produtos ou na segurança e controlo de qualidade. O docente Jorge Moura, 
do Curso Superior de Radiologia da Universidade Atlântica, explica-te melhor todas as 
potencialidades da área.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Um licenciado em Radiologia � ca habilitado a exercer a pro� ssão, 
quer em Portugal quer no estrangeiro, em hospitais públicos e 
privados, maternidades, centros de saúde, clínicas, consultórios, cen-
tros desportivos e companhias de seguro, entre outros. O licenciado 
em Radiologia poderá ainda optar por uma carreira pro� ssional na 
investigação cientí� ca, gestão de produtos no âmbito de empresas 
cuja área de negócio seja a radiologia, especialista de aplicações, responsável 
pela segurança e controlo de qualidade radiológica, entre outros. 
Quem é formado nesta área encontra ainda à sua disposição um leque 
variado de oferta formativa pós-graduada.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Diria que o per� l certo se baseia na valorização de competências 
como a autonomia pro� ssional, o sentido de responsabilidade e a 
qualidade na prestação de serviços. É esta a nossa fórmula para a 
formação de Técnicos de Radiologia, que tem uma elevada taxa de 
satisfação por parte dos estudantes.
O curso de Licenciatura em Radiologia forma pro� ssionais capazes 
de realizar com excelência todos os estudos da área de Radiologia/
Imagiologia de diagnóstico e de terapêutica. É um curso superior 
com uma forte componente de aulas teórico-práticas e desde o pri-
meiro ano o estudante toma contato com o mundo hospitalar e as 
novas tecnologias de processamento de imagem.
O Radiologista (Técnico de Radiologia) realiza estudos no âmbito da 
radiologia clínica, nomeadamente Radiologia Convencional, Tomogra-
� a Computorizada, Ressonância Magnética, Mamogra� a, Angiogra� a 
Digital, Osteodensitometria e Ecogra� a.
A sua formação multidisciplinar permite-lhe desenvolver a sua atividade 
no contexto do diagnóstico e da intervenção terapêutica de todos os 
órgãos e sistemas do corpo humano, contribuindo para a promoção 
da saúde e prevenção da doença.
Planeia, aplica e valida e os métodos e as técnicas de diagnóstico das 
doenças dos sistemas músculo-esquelético, nervoso, vascular, diges-
tivo, respiratório, glandular, e génito-urinário, através das técnicas 
radiológicas acima enumeradas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Diria que essa evolução passa pela melhoria das atitudes, competên-
cias e pelos  conhecimentos adquiridos  ao longo do Secundário. 
Às instituições cabe proporcionar aos estudantes o ambiente uni-
versitário necessário para  que possam desenvolver competências 
necessárias para o desempenho com êxito, como futuros pro� ssionais. 
Promovendo uma oferta diversi� cada de atividades/serviços de apoio 
à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos 
os processos, e correspondendo às suas necessidades e expetativas.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Essa preparação tem muito a ver com as práticas e modelos de ensino  
ministrado, de forma a conferirem os skills  necessários para co-
locarem os futuros pro� ssionais no mercado de trabalho. Desde 
2008/2009 que todos os cursos de licenciatura estão de acordo com a 
Declaração de Bolonha, cujo propósito é construir um Espaço Europeu 
do Ensino Superior, focalizado na harmonização e comparabilidade 
de procedimentos e na excelência de resultados, capazes de atrair 
novos estudantes e docentes. O sistema europeu de transferência de 
créditos está implementado desde então, e todas as licenciaturas 
estão envolvidas em programas de mobilidade internacional, entre 
os quais se destaca o Erasmus. Tudo em nome de um mercado de 
trabalho global e igual em oportunidades.
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SUMMER SOMMER

ÉTÉ
VERANO VERÃO

ESTATE

夏天

d

Técnicas de Gestão 
Comercial e Marketing

44 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Em ritmo de alta competição

estudante

Universidade/Faculdade:
Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo
Curso e Ano:
Último ano de Licenciatura em Música, 
variante Instrumento Piano
Outras ocupações:
Já dá aulas na faculdade e é ainda 
Presidente da Associação de Estudantes

Tiago Baptista

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Aprender a tocar um instrumento ao nível do Ensino Superior não é para todos. São precisas 
muita dedicação e horas de estudo, e a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, 
tudo em ritmo de alta competição. É a opinião do aluno (e já professor) Tiago Baptista, 
da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
No mundo das Artes, a diferença não é muito acentuada como em 
alguns outros cursos. No meu caso, que já frequentei outras duas 
licenciaturas – Engenharia e Arquitectura Naval e Engenharia Mecânica 
– notei uma diferença muito mais notável, com as matemáticas e 
físicas, enquanto que no mundo artístico, mais especificamente 
na música, os candidatos já têm uma experiência na área muito
superior às outras.

    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Um curso de música exige uma dedicação de alta competição, e 
várias horas de estudo diário, fazendo um trabalho contínuo para 
que as obras estejam prontas a ser apresentadas. É também necessário 
possuir um instrumento próprio e tratar da sua manutenção, que não 
são fáceis de suportar. Em casos muito pontuais de alunos que não 
tenham condições ou de trazer o instrumento (como um piano) ou 
adquirir um novo instrumento que satisfaça melhor as necessidades 
de evolução do aluno, a Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, com salas 
e instrumentos que podem ser requisitados pelos alunos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Não querendo fugir à maior parte dos casos, posso dizer que foi por 
paixão, incutida pela minha avó materna, que enverguei na música. 
Hoje faria as mesmas escolhas.

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a 
prepará-los?
Com o término do curso, pretendo seguir a via do ensino, conciliando-a 
com alguns projetos de produção, coisa que já venho a fazer.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Numa área artística, temos de saber lidar com sentimentos e 
emoções. A música é um grande condutor de estados de espírito: 
é preciso ter paixão, empenho, e estar-se aberto e recetivo para se 
poder entender tal linguagem, que já nos acompanha ao longo de 
tantos milénios e que continua a evoluir e expandir.

A música é um 

grande 

condutor de 

estados de espírito: 

é preciso ter

paixão, empenho, e 

estar-se aberto e

 recetivo para a 

entender.

Desporto e 
artes do espetáculo
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ECONOMIA
E GESTÃO

Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto
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A vocação de educar

docente

É muito 

importante que 

haja uma boa 

adaptação 

ao ensino superior, o 

que significa não só um 

bom

 desempenho académico, 

mas também a

 satisfação social e 

pessoal.

Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de
Santarém

Coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico, 
da Pós-Graduação em Necessidades Educativas 
Especiais e da Equipa da Iniciação à Prática 
Pro� ssional do Curso de Educação Básica

Investigadora em educação especial, 
educação para a saúde e psicologia do 
desenvolvimento e da aprendizagem

Isabel Piscalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Segundo nos diz a Dra. Isabel Piscalho, da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Santarém, trabalhar com pessoas de qualquer idade exige mais do que um 
curso. Nas áreas de Educação e Psicologia, “vocação” e “paixão” são as palavras-chave que 
abrem as portas de uma pro� ssão bem sucedida e com resultados positivos que te vão 
encher de motivação e fazer-te sentir realizado no teu trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nesta área, destacaria: 
1) O curso de Licenciatura em Educação Básica, seguido dos Mestrados 
que habilitam para a docência (as saídas pro� ssionais serão: Creche/
Jardim de Infância, 1º CEB, 2º CEB; e em diferentes contextos, por 
exemplo: museus, ludotecas, bibliotecas, centros de recurso para a 
inclusão, centros de acolhimento temporário, hospitais, ATL, univer-
sidades séniores, entre outras); 
2) O curso de Licenciatura em Educação Social que forma técnicos 
de intervenção socioeducativa que desenvolvem ação no sentido 
da melhoria da qualidade de vida, promovendo o desenvolvimen-
to pessoal e social dos indivíduos (destacam-se como saídas: a pre-
venção e reinserção social de comportamentos de risco, o trabalho 
social com crianças e jovens, a intervenção em contexto escolar ou 
de ocupação de tempos livres, a promoção da formação e reinserção 
social de adultos, a integração social do idoso e a promoção do envelheci-
mento ativo, a integração social da pessoa com de� ciência ou doença 
mental, a educação ambiental, o combate à exclusão social); 
3) O curso de Licenciatura em Educação e Comunicação Multimédia, 
que prepara os alunos para exercerem imediatamente uma pro� ssão, 
com saídas como: centros de formação, escolas, museus, agências de 
publicidade e marketing, bibliotecas, câmaras municipais, centros de 
animação lúdica, editoras, empresas de comunicação social, empresas 
de design, empresas de informática, empresas produtoras de cinema 
e vídeo, administração pública, centros de apoio social, projetos de 
animação cultural, etc.).

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
A escolha de uma carreira relacionada com a educação, onde trabalhamos 
com pessoas, está permeada de emoção. Seja por inspiração no 
trabalho de pessoas queridas, encantamento com pro� ssionais da 
infância, sentimento de vocação desde pequenos ou mesmo motivação 
para trabalhar com situações de risco ou exclusão social, este tipo de 
pro� ssão vem acompanhada de paixão.
As competências que se esperam são, por exemplo: ter criatividade; 
comunicar com coerência e coesão; ser empático; utilizar métodos 
e procedimentos que promovem o desenvolvimento do pensamento 
e trabalho autónomo; compreender os aspetos sociais, culturais e 
económicos da sociedade e como eles se relacionam com a educação, 
entre outros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
É uma etapa decisiva na vida do estudante e exige uma série de mu-
danças que, quase sempre, constituem uma novidade na vida dos jo-
vens. Se, por um lado, é um período de aumento da sua autonomia e 
da sua liberdade, por outro, também aumentam a sua autodisciplina e 
o seu sentido de responsabilidade. Os jovens e os familiares deverão 
preparar-se com alguma antecedência para uma eventual saída da 
casa dos pais, um novo grupo de amigos, um novo paradigma de ensino. 
É muito importante que haja uma adaptação satisfatória ao Ensino 
Superior, o que signi� ca não só um bom desempenho académico, 
mas também a satisfação noutras áreas, como a social e pessoal. No 
contexto universitário ou politécnico existem oportunidades que 
favorecem essa transição e a familiarização com o novo meio, como 
serviços de apoio psicológico e psicopedagógico, associações, clubes 
ou outras atividades.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Ter um espírito otimista, empreendedor, criativo e proativo, participar 
em iniciativas da instituição enquanto estudantes (seminários, projetos 
de investigação, workshops...), ter experiências internacionais, como 
o programa Sócrates/Erasmus, realizar estágios, procurar ofertas de 
emprego, propostas de atividades de voluntariado e redes de apoio à 
integração na vida ativa. E o mais importante: nunca desistir!

educação e 
Psicologia

1º CICLO

CET

licenciaturas

GESTÃO COMERCIAL

GESTÃO DE TURISMO

GESTÃO COMERCIAL E VENDAS

TURISMO
(VERTENTES DE GESTÃO HOTELEIRA
E INFORMAÇÃO TURÍSTICA)

SECRETARIADO
(ASSESSORIA DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO)

RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

cursos de especialização 
tecnológica

RuaVitorinoNemésio,5 |1750-306Lisboa(metroAmeixoeira)
Tel.:217508010|Tlm.direto:961376503| info@inp.pt
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Saúde
Multidisciplinaridade com muita saída

docente

Nesta área o 

perfil certo 

baseia-se na 

autonomia 

profissional, 

no sentido de 

responsabilidade e 

na qualidade na 

prestação de 

serviços.

Atividade:
Docente e Coordenador do Curso
 Superior de Radiologia da 
Universidade Atlântica

Jorge Moura

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

De entre as inúmeras especialidades na área da Saúde, a Radiologia é uma das que te pode 
proporcionar uma carreira pro� ssional com várias opções, seja no ramo da investigação, 
na gestão de produtos ou na segurança e controlo de qualidade. O docente Jorge Moura, 
do Curso Superior de Radiologia da Universidade Atlântica, explica-te melhor todas as 
potencialidades da área.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Um licenciado em Radiologia � ca habilitado a exercer a pro� ssão, 
quer em Portugal quer no estrangeiro, em hospitais públicos e 
privados, maternidades, centros de saúde, clínicas, consultórios, cen-
tros desportivos e companhias de seguro, entre outros. O licenciado 
em Radiologia poderá ainda optar por uma carreira pro� ssional na 
investigação cientí� ca, gestão de produtos no âmbito de empresas 
cuja área de negócio seja a radiologia, especialista de aplicações, responsável 
pela segurança e controlo de qualidade radiológica, entre outros. 
Quem é formado nesta área encontra ainda à sua disposição um leque 
variado de oferta formativa pós-graduada.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Diria que o per� l certo se baseia na valorização de competências 
como a autonomia pro� ssional, o sentido de responsabilidade e a 
qualidade na prestação de serviços. É esta a nossa fórmula para a 
formação de Técnicos de Radiologia, que tem uma elevada taxa de 
satisfação por parte dos estudantes.
O curso de Licenciatura em Radiologia forma pro� ssionais capazes 
de realizar com excelência todos os estudos da área de Radiologia/
Imagiologia de diagnóstico e de terapêutica. É um curso superior 
com uma forte componente de aulas teórico-práticas e desde o pri-
meiro ano o estudante toma contato com o mundo hospitalar e as 
novas tecnologias de processamento de imagem.
O Radiologista (Técnico de Radiologia) realiza estudos no âmbito da 
radiologia clínica, nomeadamente Radiologia Convencional, Tomogra-
� a Computorizada, Ressonância Magnética, Mamogra� a, Angiogra� a 
Digital, Osteodensitometria e Ecogra� a.
A sua formação multidisciplinar permite-lhe desenvolver a sua atividade 
no contexto do diagnóstico e da intervenção terapêutica de todos os 
órgãos e sistemas do corpo humano, contribuindo para a promoção 
da saúde e prevenção da doença.
Planeia, aplica e valida e os métodos e as técnicas de diagnóstico das 
doenças dos sistemas músculo-esquelético, nervoso, vascular, diges-
tivo, respiratório, glandular, e génito-urinário, através das técnicas 
radiológicas acima enumeradas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Diria que essa evolução passa pela melhoria das atitudes, competên-
cias e pelos  conhecimentos adquiridos  ao longo do Secundário. 
Às instituições cabe proporcionar aos estudantes o ambiente uni-
versitário necessário para  que possam desenvolver competências 
necessárias para o desempenho com êxito, como futuros pro� ssionais. 
Promovendo uma oferta diversi� cada de atividades/serviços de apoio 
à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos 
os processos, e correspondendo às suas necessidades e expetativas.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Essa preparação tem muito a ver com as práticas e modelos de ensino  
ministrado, de forma a conferirem os skills  necessários para co-
locarem os futuros pro� ssionais no mercado de trabalho. Desde 
2008/2009 que todos os cursos de licenciatura estão de acordo com a 
Declaração de Bolonha, cujo propósito é construir um Espaço Europeu 
do Ensino Superior, focalizado na harmonização e comparabilidade 
de procedimentos e na excelência de resultados, capazes de atrair 
novos estudantes e docentes. O sistema europeu de transferência de 
créditos está implementado desde então, e todas as licenciaturas 
estão envolvidas em programas de mobilidade internacional, entre 
os quais se destaca o Erasmus. Tudo em nome de um mercado de 
trabalho global e igual em oportunidades.
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Em ritmo de alta competição

estudante

Universidade/Faculdade:
Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo
Curso e Ano:
Último ano de Licenciatura em Música, 
variante Instrumento Piano
Outras ocupações:
Já dá aulas na faculdade e é ainda 
Presidente da Associação de Estudantes

Tiago Baptista

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Aprender a tocar um instrumento ao nível do Ensino Superior não é para todos. São precisas 
muita dedicação e horas de estudo, e a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, 
tudo em ritmo de alta competição. É a opinião do aluno (e já professor) Tiago Baptista, 
da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
No mundo das Artes, a diferença não é muito acentuada como em 
alguns outros cursos. No meu caso, que já frequentei outras duas 
licenciaturas – Engenharia e Arquitectura Naval e Engenharia Mecânica 
– notei uma diferença muito mais notável, com as matemáticas e 
físicas, enquanto que no mundo artístico, mais especificamente 
na música, os candidatos já têm uma experiência na área muito
superior às outras.

    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Um curso de música exige uma dedicação de alta competição, e 
várias horas de estudo diário, fazendo um trabalho contínuo para 
que as obras estejam prontas a ser apresentadas. É também necessário 
possuir um instrumento próprio e tratar da sua manutenção, que não 
são fáceis de suportar. Em casos muito pontuais de alunos que não 
tenham condições ou de trazer o instrumento (como um piano) ou 
adquirir um novo instrumento que satisfaça melhor as necessidades 
de evolução do aluno, a Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, com salas 
e instrumentos que podem ser requisitados pelos alunos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a 
escolha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
Não querendo fugir à maior parte dos casos, posso dizer que foi por 
paixão, incutida pela minha avó materna, que enverguei na música. 
Hoje faria as mesmas escolhas.

O que pretendes fazer com este curso? 
Quais são os teus objetivos pro� ssionais e como estás a 
prepará-los?
Com o término do curso, pretendo seguir a via do ensino, conciliando-a 
com alguns projetos de produção, coisa que já venho a fazer.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Numa área artística, temos de saber lidar com sentimentos e 
emoções. A música é um grande condutor de estados de espírito: 
é preciso ter paixão, empenho, e estar-se aberto e recetivo para se 
poder entender tal linguagem, que já nos acompanha ao longo de 
tantos milénios e que continua a evoluir e expandir.

A música é um 

grande 

condutor de 
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Cotação em alta

profissional

é fundamental 

identificar as 

melhores

 universidades para 

cada curso, para 

garantir melhor 

formação, maior 

motivação ao longo do 

curso e uma

 elevada taxa de 

empregabilidade.

Formação:
Licenciatura em Gestão e Mestrado
em Finanças pelo ISCTE- Instituto 
Universitário de Lisboa
Atividade:
Gestora Financeira na REN

Dianne Gomes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Dianne Gomes é um excelente exemplo de como a área de Gestão pode ser tudo menos 
aborrecida. No meio de uma pro� ssão que acarreta muitas responsabilidades, esta jovem 
alia a proatividade ao espírito de iniciativa para ser melhor a cada dia que passa. Deve-o, 
diz, à instituição de ensino que escolheu, e aconselha-te a selecionares muito bem a tua 
também.

Qual é a sua formação de base?
Licenciei-me em Gestão e tirei o Mestrado em Finanças no ISCTE.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Faço parte do departamento de Gestão Financeira da REN, mais pre-
cisamente na área de Financiamento. Sou responsável operacional 
pelos empréstimos com os bancos chineses (no montante aproxima-
do de 760 milhões de euros) e presto apoio na negociação de contra-
tos de � nanciamento. Para além disso, preparo relatórios � nanceiros 
de apoio à gestão, faço previsões de custos � nanceiros e da dívida da 
REN e analiso as avaliações das agências de ratings.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto do impacto que o trabalho do meu departamento tem nos 
mercados � nanceiros e na cotação da REN na bolsa. Motiva-me tam-
bém o relacionamento com diversas entidades externas (advogados, 
bancos, agências de rating, etc.) e o ambiente vivido no departamento 
por trabalhar numa equipa multicultural.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Eu diria que grande parte se deve ao curso que tirei, mas a fatia 
principal vai para o ISCTE. É uma instituição que me incutiu vári-
os valores que hoje, conjuntamente com a minha personalidade 
e  princípios  educacionais, fazem de mim uma melhor pro� ssional. 
Desses valores destaco a proatividade e espírito de iniciativa, a von-
tade constante de aprender e a ambição em ser cada vez melhor.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Nesta área, é fundamental a escolha da instituição de ensino. Os 
alunos devem identi� car as melhores universidades para cada curso, 
porque ao entrarem na instituição com mais renome irão garantir: 

1) melhor formação; 
2) maior motivação ao longo do curso; 
3) elevada taxa de empregabilidade.

Por outro lado, a escolha do curso depende do gosto pessoal do aluno. 
Aconselho os estudantes a pesquisarem sobre cada curso – disciplinas, 
saídas pro� ssionais, etc. – e questionarem as próprias universidades 
ou ex-alunos sobre as diferenças entre os diversos cursos da área – 
Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, etc. – para melhor 
orientarem a sua candidatura.

Economia e gestão
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A vocação de educar

docente

É muito 

importante que 

haja uma boa 

adaptação 

ao ensino superior, o 

que significa não só um 

bom

 desempenho académico, 

mas também a

 satisfação social e 

pessoal.

Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de
Santarém

Coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico, 
da Pós-Graduação em Necessidades Educativas 
Especiais e da Equipa da Iniciação à Prática 
Pro� ssional do Curso de Educação Básica

Investigadora em educação especial, 
educação para a saúde e psicologia do 
desenvolvimento e da aprendizagem

Isabel Piscalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Segundo nos diz a Dra. Isabel Piscalho, da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Santarém, trabalhar com pessoas de qualquer idade exige mais do que um 
curso. Nas áreas de Educação e Psicologia, “vocação” e “paixão” são as palavras-chave que 
abrem as portas de uma pro� ssão bem sucedida e com resultados positivos que te vão 
encher de motivação e fazer-te sentir realizado no teu trabalho.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nesta área, destacaria: 
1) O curso de Licenciatura em Educação Básica, seguido dos Mestrados 
que habilitam para a docência (as saídas pro� ssionais serão: Creche/
Jardim de Infância, 1º CEB, 2º CEB; e em diferentes contextos, por 
exemplo: museus, ludotecas, bibliotecas, centros de recurso para a 
inclusão, centros de acolhimento temporário, hospitais, ATL, univer-
sidades séniores, entre outras); 
2) O curso de Licenciatura em Educação Social que forma técnicos 
de intervenção socioeducativa que desenvolvem ação no sentido 
da melhoria da qualidade de vida, promovendo o desenvolvimen-
to pessoal e social dos indivíduos (destacam-se como saídas: a pre-
venção e reinserção social de comportamentos de risco, o trabalho 
social com crianças e jovens, a intervenção em contexto escolar ou 
de ocupação de tempos livres, a promoção da formação e reinserção 
social de adultos, a integração social do idoso e a promoção do envelheci-
mento ativo, a integração social da pessoa com de� ciência ou doença 
mental, a educação ambiental, o combate à exclusão social); 
3) O curso de Licenciatura em Educação e Comunicação Multimédia, 
que prepara os alunos para exercerem imediatamente uma pro� ssão, 
com saídas como: centros de formação, escolas, museus, agências de 
publicidade e marketing, bibliotecas, câmaras municipais, centros de 
animação lúdica, editoras, empresas de comunicação social, empresas 
de design, empresas de informática, empresas produtoras de cinema 
e vídeo, administração pública, centros de apoio social, projetos de 
animação cultural, etc.).

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
A escolha de uma carreira relacionada com a educação, onde trabalhamos 
com pessoas, está permeada de emoção. Seja por inspiração no 
trabalho de pessoas queridas, encantamento com pro� ssionais da 
infância, sentimento de vocação desde pequenos ou mesmo motivação 
para trabalhar com situações de risco ou exclusão social, este tipo de 
pro� ssão vem acompanhada de paixão.
As competências que se esperam são, por exemplo: ter criatividade; 
comunicar com coerência e coesão; ser empático; utilizar métodos 
e procedimentos que promovem o desenvolvimento do pensamento 
e trabalho autónomo; compreender os aspetos sociais, culturais e 
económicos da sociedade e como eles se relacionam com a educação, 
entre outros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
É uma etapa decisiva na vida do estudante e exige uma série de mu-
danças que, quase sempre, constituem uma novidade na vida dos jo-
vens. Se, por um lado, é um período de aumento da sua autonomia e 
da sua liberdade, por outro, também aumentam a sua autodisciplina e 
o seu sentido de responsabilidade. Os jovens e os familiares deverão 
preparar-se com alguma antecedência para uma eventual saída da 
casa dos pais, um novo grupo de amigos, um novo paradigma de ensino. 
É muito importante que haja uma adaptação satisfatória ao Ensino 
Superior, o que signi� ca não só um bom desempenho académico, 
mas também a satisfação noutras áreas, como a social e pessoal. No 
contexto universitário ou politécnico existem oportunidades que 
favorecem essa transição e a familiarização com o novo meio, como 
serviços de apoio psicológico e psicopedagógico, associações, clubes 
ou outras atividades.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Ter um espírito otimista, empreendedor, criativo e proativo, participar 
em iniciativas da instituição enquanto estudantes (seminários, projetos 
de investigação, workshops...), ter experiências internacionais, como 
o programa Sócrates/Erasmus, realizar estágios, procurar ofertas de 
emprego, propostas de atividades de voluntariado e redes de apoio à 
integração na vida ativa. E o mais importante: nunca desistir!

educação e 
Psicologia
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A Psicologia conquistou-lhe o 
coração

estudante

Idade:
26
Naturalidade:
S. João do Estoril
Universidade/Faculdade:
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Curso e Ano:
A terminar o 3º ano do curso de Psicologia

A frequentar o Mestrado

Filipa Carvalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Andou perdida nos primeiros anos de faculdade, mas acabou por encontrar o seu caminho. 
Com um pé no 3º ano do curso e outro no Mestrado na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Filipa Carvalho tem a certeza de que, por mais difícil que 
esteja o mercado de trabalho, fez a escolha certa e não voltaria atrás.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A grande diferença que encontrei entre o Ensino Secundário e o 
primeiro ano de faculdade prendeu-se principalmente com o afasta-
mento dos colegas que me tinham acompanhado até então, com 
a procura de informação sobre o curso, e com o conhecimento de 
um espaço novo e do seu funcionamento. No fundo, uma nova inte-
gração e uma maior liberdade.
Encontrei no primeiro ano de faculdade mais acessibilidade por 
parte dos professores, maior espaço para propor trabalhos e formas 
de apresentá-los, para além de todas as indicações bibliográ� cas 
ao dispor, e um esclarecimento que me permitiu perceber o que é 
necessário aprender, de que forma e como se aplica.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
No meu caso, a exigência maior é a parte � nanceira – livros, trans-
porte, sebentas, etc. – e pode ser atenuada quando aprendemos a 
pesquisar repositórios cientí� cos, a � ltrar a informação disponível na 
web, e quando percebemos que o aspecto estético da informação é 
irrelevante (podemos usar cadernos e canetas mais baratas, imprimir 
menos folhas, procurar livros em pdf...).
Em todas as faculdades, universidades públicas ou privadas existe 
o SASE – Serviço de Acção Social Escolar (SASE)– que pode reduzir, 
consoante o contexto � nanceiro de cada um, as propinas.
Ao nível das exigências pessoais, posso indicar a necessidade de 
uma melhor gestão do tempo, de espírito de sacrifício e de resiliên-
cia. Também considero necessário percebermos qual é a melhor forma 
de estudarmos – cada um tem uma forma muito própria.
Aquilo que aprendi no Secundário (capacidade interpretativa, disci-
plina, capacidade crítica, etc.) atenuou muito o esforço que tive de 
fazer.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Inicialmente, ingressei no curso de Ciências da Comunicação e da 
Cultura, na vertente de Jornalismo. Gostava de tudo, mas não me 
apaixonava por nenhuma área, talvez devido aos meus amplos interesses. 
No entanto, foi no contexto laboral e na consciência do que custa 

ganhar dinheiro que, quase de repente, percebi que a minha paixão 
era a Psicologia. Finalmente sentia que queria ser algo – psicóloga! 
Foi uma descoberta bastante emotiva e grati� cante, e motivou-me a 
ideia de poder ajudar as pessoas a resolverem diversos problemas, 
a terem mais bem estar, a atenuar as suas dores, poder compreendê-las, 
e conhecer histórias de vida e pessoas únicas.
Tenho a certeza que � z a escolha correta e voltaria a fazer tal e qual 
o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Com este curso gostaria muito de dar consultas no âmbito na Psico-
logia Clínica, e também de trabalhar num hospital, mais especi� ca-
mente na Unidade de Suicídio. Preparo os meus objetivos apren-
dendo cada vez mais, pesquisando sobre informação de Psicologia 
e falando com diversos professores, pessoas fora da faculdade mas 
que estão nesta área ou em áreas próximas: Psiquiatria, Medicina, 
Terapia Ocupacional, etc.
Iniciei também há 3 anos um voluntariado numa associação que 
acompanha indivíduos com perturbações mentais – esquizofrenia, 
sobretudo – e continuo até hoje.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Aconselho a escolherem com o coração e não com a razão. A tentarem 
perceber se querem, de facto, viver “para os outros” e a esquecerem 
aquela ideia geral de que Psicologia é Freud. Falem com pessoas que 
trabalham na área para saberem o que fazem na prática e conheçam 
os programas pedagógicos do curso em cada faculdade. A Psicologia 
aborda diversas áreas, como a Psicologia Clínica, a Psicologia Forense 
e da Exclusão Social, Neuropsicologia, Psicologia do Desporto e 
Psicologia Social e das Organizações.
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Saúde
Multidisciplinaridade com muita saída

docente

Nesta área o 

perfil certo 

baseia-se na 

autonomia 

profissional, 

no sentido de 

responsabilidade e 

na qualidade na 

prestação de 

serviços.

Atividade:
Docente e Coordenador do Curso
 Superior de Radiologia da 
Universidade Atlântica

Jorge Moura

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

De entre as inúmeras especialidades na área da Saúde, a Radiologia é uma das que te pode 
proporcionar uma carreira pro� ssional com várias opções, seja no ramo da investigação, 
na gestão de produtos ou na segurança e controlo de qualidade. O docente Jorge Moura, 
do Curso Superior de Radiologia da Universidade Atlântica, explica-te melhor todas as 
potencialidades da área.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Um licenciado em Radiologia � ca habilitado a exercer a pro� ssão, 
quer em Portugal quer no estrangeiro, em hospitais públicos e 
privados, maternidades, centros de saúde, clínicas, consultórios, cen-
tros desportivos e companhias de seguro, entre outros. O licenciado 
em Radiologia poderá ainda optar por uma carreira pro� ssional na 
investigação cientí� ca, gestão de produtos no âmbito de empresas 
cuja área de negócio seja a radiologia, especialista de aplicações, responsável 
pela segurança e controlo de qualidade radiológica, entre outros. 
Quem é formado nesta área encontra ainda à sua disposição um leque 
variado de oferta formativa pós-graduada.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Diria que o per� l certo se baseia na valorização de competências 
como a autonomia pro� ssional, o sentido de responsabilidade e a 
qualidade na prestação de serviços. É esta a nossa fórmula para a 
formação de Técnicos de Radiologia, que tem uma elevada taxa de 
satisfação por parte dos estudantes.
O curso de Licenciatura em Radiologia forma pro� ssionais capazes 
de realizar com excelência todos os estudos da área de Radiologia/
Imagiologia de diagnóstico e de terapêutica. É um curso superior 
com uma forte componente de aulas teórico-práticas e desde o pri-
meiro ano o estudante toma contato com o mundo hospitalar e as 
novas tecnologias de processamento de imagem.
O Radiologista (Técnico de Radiologia) realiza estudos no âmbito da 
radiologia clínica, nomeadamente Radiologia Convencional, Tomogra-
� a Computorizada, Ressonância Magnética, Mamogra� a, Angiogra� a 
Digital, Osteodensitometria e Ecogra� a.
A sua formação multidisciplinar permite-lhe desenvolver a sua atividade 
no contexto do diagnóstico e da intervenção terapêutica de todos os 
órgãos e sistemas do corpo humano, contribuindo para a promoção 
da saúde e prevenção da doença.
Planeia, aplica e valida e os métodos e as técnicas de diagnóstico das 
doenças dos sistemas músculo-esquelético, nervoso, vascular, diges-
tivo, respiratório, glandular, e génito-urinário, através das técnicas 
radiológicas acima enumeradas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Diria que essa evolução passa pela melhoria das atitudes, competên-
cias e pelos  conhecimentos adquiridos  ao longo do Secundário. 
Às instituições cabe proporcionar aos estudantes o ambiente uni-
versitário necessário para  que possam desenvolver competências 
necessárias para o desempenho com êxito, como futuros pro� ssionais. 
Promovendo uma oferta diversi� cada de atividades/serviços de apoio 
à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos 
os processos, e correspondendo às suas necessidades e expetativas.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Essa preparação tem muito a ver com as práticas e modelos de ensino  
ministrado, de forma a conferirem os skills  necessários para co-
locarem os futuros pro� ssionais no mercado de trabalho. Desde 
2008/2009 que todos os cursos de licenciatura estão de acordo com a 
Declaração de Bolonha, cujo propósito é construir um Espaço Europeu 
do Ensino Superior, focalizado na harmonização e comparabilidade 
de procedimentos e na excelência de resultados, capazes de atrair 
novos estudantes e docentes. O sistema europeu de transferência de 
créditos está implementado desde então, e todas as licenciaturas 
estão envolvidas em programas de mobilidade internacional, entre 
os quais se destaca o Erasmus. Tudo em nome de um mercado de 
trabalho global e igual em oportunidades.
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Saúde
Beleza e nobreza

estudante

Universidade/ Faculdade:
Universidade Fernando Pessoa
Curso e Ano:
Finalista de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária
Outras ocupações: 
Presidente do Núcleo de Medicina Dentária 
da Universidade Fernando Pessoa

Mariana Maia

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

São os dois adjetivos que a aluna da Universidade Fernando Pessoa Mariana Maia utiliza 
para de� nir a sua área de eleição: a Medicina Dentária. Para descobrires a tua, esta colega 
aponta os pro� ssionais especializados das escolas secundárias (como os psicólogos) como 
elementos essenciais para esclarecer todas as tuas dúvidas.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A nível de aceitação e integração, felizmente não senti grande diferença 
porque vinha do Colégio dos Carvalhos, que tinha os mesmos valores e 
princípios da Universidade Fernando Pessoa, em que o sentido de 
entreajuda, união, trabalho, e sobretudo de qualidade de ensino eram 
imperativas. Relativamente ao modo de lecionar e ao método de avaliação 
sentem-se algumas diferenças. No Ensino Superior há um rigor diferencial, 
em que o mais importante são os resultados � nais, e não tanto o trabalho 
desenvolvido para os obter. Claro que, na área da Medicina Dentária, o 
trabalho desenvolvido na prática clínica é contínuo e a avaliação também 
o é, a questão é que, da forma que os cursos estão organizados agora, 
a prática clínica que seria fundamental para o nosso desenvolvimento 
ocupa pouco mais de um terço dos total de 5 anos do curso.
    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Uma vez ouvi alguém dizer que nos dias de hoje só tirava um curso superior 
quem tinha possibilidades económicas acima da média e, de facto, se 
� zermos bem as contas, uma expressão que poderia à primeira vista ser 
um pouco exagerada, começa a ganhar algum sentido.
Na Medicina Dentária, por exemplo, que é a minha área de conforto, posso 
dizer que é abusiva a quantidade de dinheiro que gastamos enquanto 
estudantes, apenas em material. Dinheiro esse que não ganhamos e, 
mais uma vez, é retirado dos bolsos dos nossos pais que, na maioria das 
vezes, já estão a fazer um enorme esforço para nos manter a estudar. As 
bolsas de estudo são cada vez mais escassas e, infelizmente, muito poucas 
são ainda distribuídas.
A acumular a toda esta situação, podemos referir as elevadas exigências 
pessoais que podem estar associadas, principalmente no caso dos estu-
dantes que se encontram fora da sua área de residência. A pressão psi-
cológica é elevada e a ausência afetiva da família faz-se notar principal-
mente nos momentos mais difíceis.
Apesar de tudo, acho importante termos no pensamento que tudo 
é possível e, se ainda no Ensino Secundário traçarmos um plano para 
o nosso futuro, devemos começar logo a trabalhar para o concretizar, 
porque nada se faz sem esforço.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a escol-
ha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
A área da Saúde sempre foi aquela que me motivou desde pequena e, 
por isso, nunca pus outra hipótese. A Medicina Dentária surgiu mais tar-
de, durante o Ensino Secundário. Nessa fase, considero fundamental o 
acompanhamento por parte dos profissionais que se encontram 

disponíveis em todas ou em quase todas as escolas, colégios e externa-
tos. Também os psicólogos dão um apoio bastante importante para o 
esclarecimento de diversas dúvidas que habitualmente surgem em 
alunos � nalistas, principalmente na reta � nal.
Se fosse hoje, tenho a certeza que faria a mesma opção, porque � quei 
completamente apaixonada pela Medicina Dentária. Se � zermos aquilo de 
que gostamos, por mais di� culdades que encontremos no nosso caminho, 
vai sempre valer a pena.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
O curso de Medicina Dentária é um dos que tem um leque de opções de 
trabalho mais reduzido, isto é, ou exercemos a pro� ssão em consultório 
ou então não temos grande alternativa.
No meu caso, que não tenho nenhum familiar na área, espero conse-
guir vingar através das minhas capacidades e dos meus conhecimentos. 
Tenho alguns objetivos a nível pro� ssional, nomeadamente a formação 
contínua e a especialização mas, numa primeira fase, tenho de me con-
centrar em conseguir arranjar um consultório (ou consultórios) onde 
trabalhar.
O trabalho não me assusta, nunca me assustou. Considero-me uma pessoa 
forte, trabalhadora e decidida, por isso o espírito proativo vai estar sem-
pre presente para me ajudar a concretizar todos os objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
A área da Saúde e, mais concretamente, da Medicina Dentária, é das mais 
nobres e bonitas que existe. Mas na maioria das vezes, ter dúvidas é – na 
minha opinião – um aspeto positivo. Isto porque só demonstra o sentido 
de responsabilidade e preocupação relativamente a uma decisão que 
será talvez das mais marcantes e decisivas a nível pro� ssional.
Os conselhos que daria? Nunca desistam dos vossos sonhos! Se não formos 
nós a lutar por eles ninguém o fará. Indecisões vamos ter sempre, mas 
nunca deixem que elas vos destruam o sonho.
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Formação:
Licenciatura em Gestão e Mestrado
em Finanças pelo ISCTE- Instituto 
Universitário de Lisboa
Atividade:
Gestora Financeira na REN

Dianne Gomes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Dianne Gomes é um excelente exemplo de como a área de Gestão pode ser tudo menos 
aborrecida. No meio de uma pro� ssão que acarreta muitas responsabilidades, esta jovem 
alia a proatividade ao espírito de iniciativa para ser melhor a cada dia que passa. Deve-o, 
diz, à instituição de ensino que escolheu, e aconselha-te a selecionares muito bem a tua 
também.

Qual é a sua formação de base?
Licenciei-me em Gestão e tirei o Mestrado em Finanças no ISCTE.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Faço parte do departamento de Gestão Financeira da REN, mais pre-
cisamente na área de Financiamento. Sou responsável operacional 
pelos empréstimos com os bancos chineses (no montante aproxima-
do de 760 milhões de euros) e presto apoio na negociação de contra-
tos de � nanciamento. Para além disso, preparo relatórios � nanceiros 
de apoio à gestão, faço previsões de custos � nanceiros e da dívida da 
REN e analiso as avaliações das agências de ratings.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto do impacto que o trabalho do meu departamento tem nos 
mercados � nanceiros e na cotação da REN na bolsa. Motiva-me tam-
bém o relacionamento com diversas entidades externas (advogados, 
bancos, agências de rating, etc.) e o ambiente vivido no departamento 
por trabalhar numa equipa multicultural.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Eu diria que grande parte se deve ao curso que tirei, mas a fatia 
principal vai para o ISCTE. É uma instituição que me incutiu vári-
os valores que hoje, conjuntamente com a minha personalidade 
e  princípios  educacionais, fazem de mim uma melhor pro� ssional. 
Desses valores destaco a proatividade e espírito de iniciativa, a von-
tade constante de aprender e a ambição em ser cada vez melhor.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Nesta área, é fundamental a escolha da instituição de ensino. Os 
alunos devem identi� car as melhores universidades para cada curso, 
porque ao entrarem na instituição com mais renome irão garantir: 

1) melhor formação; 
2) maior motivação ao longo do curso; 
3) elevada taxa de empregabilidade.

Por outro lado, a escolha do curso depende do gosto pessoal do aluno. 
Aconselho os estudantes a pesquisarem sobre cada curso – disciplinas, 
saídas pro� ssionais, etc. – e questionarem as próprias universidades 
ou ex-alunos sobre as diferenças entre os diversos cursos da área – 
Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, etc. – para melhor 
orientarem a sua candidatura.

Economia e gestão
Licenciaturas 2014/2015

Informações em www.iscte-iul.pt

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa oferece para o 
próximo ano letivo 15 licenciaturas e 1 mestrado integrado:

Licenciaturas com duração de 3 anos, 180 ECTS 
(excepto onde indicado).

(1) Regime diurno e pós-laboral.
(2) Duração 4 anos, 240 ECTS.

(3) Regime pós-laboral.
(4) Duração 5 anos, 300 ECTS.

Antropologia (1)

Ciência Política

Economia

Engenharia Informática (1)

Engenharia de Telecomunicações e Informática (1)

Finanças e Contabilidade

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Industrial e Logística

História Moderna e Contemporânea

Informática e Gestão de Empresas (1) (2)

Psicologia

Serviço Social (3)

Sociologia (1)

Mestrado Integrado em Arquitetura (4)

1º CICLO

CET

licenciaturas

GESTÃO COMERCIAL

GESTÃO DE TURISMO

GESTÃO COMERCIAL E VENDAS

TURISMO
(VERTENTES DE GESTÃO HOTELEIRA
E INFORMAÇÃO TURÍSTICA)

SECRETARIADO
(ASSESSORIA DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO)

RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

cursos de especialização 
tecnológica

RuaVitorinoNemésio,5 |1750-306Lisboa(metroAmeixoeira)
Tel.:217508010|Tlm.direto:961376503| info@inp.pt

umaescola
depessoas

com50anos
de

únicas

história
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A Psicologia conquistou-lhe o 
coração

estudante

Idade:
26
Naturalidade:
S. João do Estoril
Universidade/Faculdade:
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Curso e Ano:
A terminar o 3º ano do curso de Psicologia

A frequentar o Mestrado

Filipa Carvalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Andou perdida nos primeiros anos de faculdade, mas acabou por encontrar o seu caminho. 
Com um pé no 3º ano do curso e outro no Mestrado na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Filipa Carvalho tem a certeza de que, por mais difícil que 
esteja o mercado de trabalho, fez a escolha certa e não voltaria atrás.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A grande diferença que encontrei entre o Ensino Secundário e o 
primeiro ano de faculdade prendeu-se principalmente com o afasta-
mento dos colegas que me tinham acompanhado até então, com 
a procura de informação sobre o curso, e com o conhecimento de 
um espaço novo e do seu funcionamento. No fundo, uma nova inte-
gração e uma maior liberdade.
Encontrei no primeiro ano de faculdade mais acessibilidade por 
parte dos professores, maior espaço para propor trabalhos e formas 
de apresentá-los, para além de todas as indicações bibliográ� cas 
ao dispor, e um esclarecimento que me permitiu perceber o que é 
necessário aprender, de que forma e como se aplica.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
No meu caso, a exigência maior é a parte � nanceira – livros, trans-
porte, sebentas, etc. – e pode ser atenuada quando aprendemos a 
pesquisar repositórios cientí� cos, a � ltrar a informação disponível na 
web, e quando percebemos que o aspecto estético da informação é 
irrelevante (podemos usar cadernos e canetas mais baratas, imprimir 
menos folhas, procurar livros em pdf...).
Em todas as faculdades, universidades públicas ou privadas existe 
o SASE – Serviço de Acção Social Escolar (SASE)– que pode reduzir, 
consoante o contexto � nanceiro de cada um, as propinas.
Ao nível das exigências pessoais, posso indicar a necessidade de 
uma melhor gestão do tempo, de espírito de sacrifício e de resiliên-
cia. Também considero necessário percebermos qual é a melhor forma 
de estudarmos – cada um tem uma forma muito própria.
Aquilo que aprendi no Secundário (capacidade interpretativa, disci-
plina, capacidade crítica, etc.) atenuou muito o esforço que tive de 
fazer.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Inicialmente, ingressei no curso de Ciências da Comunicação e da 
Cultura, na vertente de Jornalismo. Gostava de tudo, mas não me 
apaixonava por nenhuma área, talvez devido aos meus amplos interesses. 
No entanto, foi no contexto laboral e na consciência do que custa 

ganhar dinheiro que, quase de repente, percebi que a minha paixão 
era a Psicologia. Finalmente sentia que queria ser algo – psicóloga! 
Foi uma descoberta bastante emotiva e grati� cante, e motivou-me a 
ideia de poder ajudar as pessoas a resolverem diversos problemas, 
a terem mais bem estar, a atenuar as suas dores, poder compreendê-las, 
e conhecer histórias de vida e pessoas únicas.
Tenho a certeza que � z a escolha correta e voltaria a fazer tal e qual 
o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Com este curso gostaria muito de dar consultas no âmbito na Psico-
logia Clínica, e também de trabalhar num hospital, mais especi� ca-
mente na Unidade de Suicídio. Preparo os meus objetivos apren-
dendo cada vez mais, pesquisando sobre informação de Psicologia 
e falando com diversos professores, pessoas fora da faculdade mas 
que estão nesta área ou em áreas próximas: Psiquiatria, Medicina, 
Terapia Ocupacional, etc.
Iniciei também há 3 anos um voluntariado numa associação que 
acompanha indivíduos com perturbações mentais – esquizofrenia, 
sobretudo – e continuo até hoje.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Aconselho a escolherem com o coração e não com a razão. A tentarem 
perceber se querem, de facto, viver “para os outros” e a esquecerem 
aquela ideia geral de que Psicologia é Freud. Falem com pessoas que 
trabalham na área para saberem o que fazem na prática e conheçam 
os programas pedagógicos do curso em cada faculdade. A Psicologia 
aborda diversas áreas, como a Psicologia Clínica, a Psicologia Forense 
e da Exclusão Social, Neuropsicologia, Psicologia do Desporto e 
Psicologia Social e das Organizações.

Falem com 

pessoas que 

trabalham na área 
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Saúde
Beleza e nobreza

estudante

Universidade/ Faculdade:
Universidade Fernando Pessoa
Curso e Ano:
Finalista de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária
Outras ocupações: 
Presidente do Núcleo de Medicina Dentária 
da Universidade Fernando Pessoa

Mariana Maia

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

São os dois adjetivos que a aluna da Universidade Fernando Pessoa Mariana Maia utiliza 
para de� nir a sua área de eleição: a Medicina Dentária. Para descobrires a tua, esta colega 
aponta os pro� ssionais especializados das escolas secundárias (como os psicólogos) como 
elementos essenciais para esclarecer todas as tuas dúvidas.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A nível de aceitação e integração, felizmente não senti grande diferença 
porque vinha do Colégio dos Carvalhos, que tinha os mesmos valores e 
princípios da Universidade Fernando Pessoa, em que o sentido de 
entreajuda, união, trabalho, e sobretudo de qualidade de ensino eram 
imperativas. Relativamente ao modo de lecionar e ao método de avaliação 
sentem-se algumas diferenças. No Ensino Superior há um rigor diferencial, 
em que o mais importante são os resultados � nais, e não tanto o trabalho 
desenvolvido para os obter. Claro que, na área da Medicina Dentária, o 
trabalho desenvolvido na prática clínica é contínuo e a avaliação também 
o é, a questão é que, da forma que os cursos estão organizados agora, 
a prática clínica que seria fundamental para o nosso desenvolvimento 
ocupa pouco mais de um terço dos total de 5 anos do curso.
    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Uma vez ouvi alguém dizer que nos dias de hoje só tirava um curso superior 
quem tinha possibilidades económicas acima da média e, de facto, se 
� zermos bem as contas, uma expressão que poderia à primeira vista ser 
um pouco exagerada, começa a ganhar algum sentido.
Na Medicina Dentária, por exemplo, que é a minha área de conforto, posso 
dizer que é abusiva a quantidade de dinheiro que gastamos enquanto 
estudantes, apenas em material. Dinheiro esse que não ganhamos e, 
mais uma vez, é retirado dos bolsos dos nossos pais que, na maioria das 
vezes, já estão a fazer um enorme esforço para nos manter a estudar. As 
bolsas de estudo são cada vez mais escassas e, infelizmente, muito poucas 
são ainda distribuídas.
A acumular a toda esta situação, podemos referir as elevadas exigências 
pessoais que podem estar associadas, principalmente no caso dos estu-
dantes que se encontram fora da sua área de residência. A pressão psi-
cológica é elevada e a ausência afetiva da família faz-se notar principal-
mente nos momentos mais difíceis.
Apesar de tudo, acho importante termos no pensamento que tudo 
é possível e, se ainda no Ensino Secundário traçarmos um plano para 
o nosso futuro, devemos começar logo a trabalhar para o concretizar, 
porque nada se faz sem esforço.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a escol-
ha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
A área da Saúde sempre foi aquela que me motivou desde pequena e, 
por isso, nunca pus outra hipótese. A Medicina Dentária surgiu mais tar-
de, durante o Ensino Secundário. Nessa fase, considero fundamental o 
acompanhamento por parte dos profissionais que se encontram 

disponíveis em todas ou em quase todas as escolas, colégios e externa-
tos. Também os psicólogos dão um apoio bastante importante para o 
esclarecimento de diversas dúvidas que habitualmente surgem em 
alunos � nalistas, principalmente na reta � nal.
Se fosse hoje, tenho a certeza que faria a mesma opção, porque � quei 
completamente apaixonada pela Medicina Dentária. Se � zermos aquilo de 
que gostamos, por mais di� culdades que encontremos no nosso caminho, 
vai sempre valer a pena.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
O curso de Medicina Dentária é um dos que tem um leque de opções de 
trabalho mais reduzido, isto é, ou exercemos a pro� ssão em consultório 
ou então não temos grande alternativa.
No meu caso, que não tenho nenhum familiar na área, espero conse-
guir vingar através das minhas capacidades e dos meus conhecimentos. 
Tenho alguns objetivos a nível pro� ssional, nomeadamente a formação 
contínua e a especialização mas, numa primeira fase, tenho de me con-
centrar em conseguir arranjar um consultório (ou consultórios) onde 
trabalhar.
O trabalho não me assusta, nunca me assustou. Considero-me uma pessoa 
forte, trabalhadora e decidida, por isso o espírito proativo vai estar sem-
pre presente para me ajudar a concretizar todos os objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
A área da Saúde e, mais concretamente, da Medicina Dentária, é das mais 
nobres e bonitas que existe. Mas na maioria das vezes, ter dúvidas é – na 
minha opinião – um aspeto positivo. Isto porque só demonstra o sentido 
de responsabilidade e preocupação relativamente a uma decisão que 
será talvez das mais marcantes e decisivas a nível pro� ssional.
Os conselhos que daria? Nunca desistam dos vossos sonhos! Se não formos 
nós a lutar por eles ninguém o fará. Indecisões vamos ter sempre, mas 
nunca deixem que elas vos destruam o sonho.
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Cotação em alta

profissional

é fundamental 

identificar as 

melhores

 universidades para 

cada curso, para 

garantir melhor 

formação, maior 

motivação ao longo do 

curso e uma

 elevada taxa de 

empregabilidade.

Formação:
Licenciatura em Gestão e Mestrado
em Finanças pelo ISCTE- Instituto 
Universitário de Lisboa
Atividade:
Gestora Financeira na REN

Dianne Gomes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Dianne Gomes é um excelente exemplo de como a área de Gestão pode ser tudo menos 
aborrecida. No meio de uma pro� ssão que acarreta muitas responsabilidades, esta jovem 
alia a proatividade ao espírito de iniciativa para ser melhor a cada dia que passa. Deve-o, 
diz, à instituição de ensino que escolheu, e aconselha-te a selecionares muito bem a tua 
também.

Qual é a sua formação de base?
Licenciei-me em Gestão e tirei o Mestrado em Finanças no ISCTE.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Faço parte do departamento de Gestão Financeira da REN, mais pre-
cisamente na área de Financiamento. Sou responsável operacional 
pelos empréstimos com os bancos chineses (no montante aproxima-
do de 760 milhões de euros) e presto apoio na negociação de contra-
tos de � nanciamento. Para além disso, preparo relatórios � nanceiros 
de apoio à gestão, faço previsões de custos � nanceiros e da dívida da 
REN e analiso as avaliações das agências de ratings.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Gosto do impacto que o trabalho do meu departamento tem nos 
mercados � nanceiros e na cotação da REN na bolsa. Motiva-me tam-
bém o relacionamento com diversas entidades externas (advogados, 
bancos, agências de rating, etc.) e o ambiente vivido no departamento 
por trabalhar numa equipa multicultural.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Eu diria que grande parte se deve ao curso que tirei, mas a fatia 
principal vai para o ISCTE. É uma instituição que me incutiu vári-
os valores que hoje, conjuntamente com a minha personalidade 
e  princípios  educacionais, fazem de mim uma melhor pro� ssional. 
Desses valores destaco a proatividade e espírito de iniciativa, a von-
tade constante de aprender e a ambição em ser cada vez melhor.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Nesta área, é fundamental a escolha da instituição de ensino. Os 
alunos devem identi� car as melhores universidades para cada curso, 
porque ao entrarem na instituição com mais renome irão garantir: 

1) melhor formação; 
2) maior motivação ao longo do curso; 
3) elevada taxa de empregabilidade.

Por outro lado, a escolha do curso depende do gosto pessoal do aluno. 
Aconselho os estudantes a pesquisarem sobre cada curso – disciplinas, 
saídas pro� ssionais, etc. – e questionarem as próprias universidades 
ou ex-alunos sobre as diferenças entre os diversos cursos da área – 
Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, etc. – para melhor 
orientarem a sua candidatura.

Economia e gestão
Licenciaturas 2014/2015

Informações em www.iscte-iul.pt

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa oferece para o 
próximo ano letivo 15 licenciaturas e 1 mestrado integrado:

Licenciaturas com duração de 3 anos, 180 ECTS 
(excepto onde indicado).

(1) Regime diurno e pós-laboral.
(2) Duração 4 anos, 240 ECTS.

(3) Regime pós-laboral.
(4) Duração 5 anos, 300 ECTS.

Antropologia (1)

Ciência Política

Economia

Engenharia Informática (1)

Engenharia de Telecomunicações e Informática (1)

Finanças e Contabilidade

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Industrial e Logística

História Moderna e Contemporânea

Informática e Gestão de Empresas (1) (2)

Psicologia

Serviço Social (3)

Sociologia (1)

Mestrado Integrado em Arquitetura (4)
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Ativismo e responsabilidade precisa-se!

docente

Os nossos 

jovens 

necessitam do 

entusiasmo que os 

leve a envolver-se com 

a realidade e a 

contribuir na resolução 

de questões de 

economia, de gestão 

e da sociedade em 

geral.

Atividade:
Subdiretora e docente do Departamento 
de Economia, Gestão e Informática da 
Universidade Portucalense.

Investigadora nas áreas do 
empreendedorismo, inovação, 
desenvolvimento regional e estratégia e 
competitividade.

Cristina Fernandes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Atitude proativa, interesse pelo meio envolvente, pela conjuntura económica pela gestão 
de empresas e pelo funcionamento dos mercados. São estes os principais predicados que, 
no entender da docente Cristina Fernandes, da Universidade Portucalense, precisas de 
trazer contigo para uma licenciatura em Economia ou Gestão. E escolhe bem, pois são bem 
diferentes entre si.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nas saídas pro� ssionais temos de considerar as duas áreas separa-
damente, até pelas competências que cada licenciatura atribui aos 
alunos.
A Licenciatura em Gestão procura formar pro� ssionais competentes 
e habilitados a exercer atividades em diversos setores da indústria, 
do comércio e dos serviços, e em diversas funções:

Quadros superiores de empresas públicas e privadas, instituições 
bancárias e seguradoras, administração central, regional e local;
Consultoria � nanceira e � scal;
Técnicos O� ciais de Contas;
Auditoria;
Marketing;
Recursos Humanos

A Licenciatura em Economia, considerando as opções que os alunos 
fazem ao longo do seu percurso académico, � cam habilitados com 
competências para ingressarem no mercado de trabalho nas se-
guintes áreas:

Setor industrial;
Mercado � nanceiro;
Consultoria e auditoria;
Organizações portuguesas e internacionais;
Associações empresariais;
Administração pública central, regional e local;
Atividade de formação e de investigação

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
O futuro gestor ou economista tem de ter uma atitude proativa perante 
as várias situações que se lhe colocam. Deve ter interesse pelo meio 
envolvente quer nacional quer internacional. Deve também interes-
sar-se pelo desenvolvimento e conjuntura económica e pelos novos 
modos de organização e gestão de empresas. Terá ainda que se 
interessar pelo modo e regras de funcionamento dos mercados 
� nanceiros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças estão essencialmente no nível do ensino/
aprendizagem. Os alunos devem criar autonomia de estudo para 
aprofundarem as temáticas apresentadas em sala de aula (sen-
do este um dos conceitos de Bolonha). Nota-se que os jovens têm 
carências em termos de espírito crítico do que os rodeia. Devem criar 
maiores e melhores hábitos de leitura e devem participar mais na 
vida ativa, pois só assim serão capazes quer durante a licenciatura, 
quer mais tarde no mercado de trabalho, de ter melhor capacidade 
de argumentação para as suas ideias.  Essencialmente, os nossos 
jovens necessitam do entusiasmo que os leve a envolver-se com a 
realidade e a dar contributos na resolução de questões não só da 
economia e da gestão como também na sociedade em geral. Devem 
sentir-se responsáveis pela construção da sociedade em que vivem, 
bem como da que está para vir.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem dominar todas as temáticas lecionadas ao longo 
das suas licenciaturas, e não apenas as que lhes parecem mais impor-
tantes. Devem ter contacto com a realidade do mercado de trabalho, 
logo que possível, através de estágios, por exemplo. Devem também 
envolver-se nas atividades extra curriculares que as universidades 
lhes proporcionam, que são uma ótima forma de se distinguirem de 
todos os outros colegas da mesma licenciatura, onde todos têm o 
mesmo plano de estudos e de desenvolverem as soft skills hoje tão 
valorizadas pelos empregadores. Por � m, devem ser cidadãos ativos 
e responsáveis.

Economia e gestão
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A Psicologia conquistou-lhe o 
coração

estudante

Idade:
26
Naturalidade:
S. João do Estoril
Universidade/Faculdade:
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Curso e Ano:
A terminar o 3º ano do curso de Psicologia

A frequentar o Mestrado

Filipa Carvalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Andou perdida nos primeiros anos de faculdade, mas acabou por encontrar o seu caminho. 
Com um pé no 3º ano do curso e outro no Mestrado na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Filipa Carvalho tem a certeza de que, por mais difícil que 
esteja o mercado de trabalho, fez a escolha certa e não voltaria atrás.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A grande diferença que encontrei entre o Ensino Secundário e o 
primeiro ano de faculdade prendeu-se principalmente com o afasta-
mento dos colegas que me tinham acompanhado até então, com 
a procura de informação sobre o curso, e com o conhecimento de 
um espaço novo e do seu funcionamento. No fundo, uma nova inte-
gração e uma maior liberdade.
Encontrei no primeiro ano de faculdade mais acessibilidade por 
parte dos professores, maior espaço para propor trabalhos e formas 
de apresentá-los, para além de todas as indicações bibliográ� cas 
ao dispor, e um esclarecimento que me permitiu perceber o que é 
necessário aprender, de que forma e como se aplica.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
No meu caso, a exigência maior é a parte � nanceira – livros, trans-
porte, sebentas, etc. – e pode ser atenuada quando aprendemos a 
pesquisar repositórios cientí� cos, a � ltrar a informação disponível na 
web, e quando percebemos que o aspecto estético da informação é 
irrelevante (podemos usar cadernos e canetas mais baratas, imprimir 
menos folhas, procurar livros em pdf...).
Em todas as faculdades, universidades públicas ou privadas existe 
o SASE – Serviço de Acção Social Escolar (SASE)– que pode reduzir, 
consoante o contexto � nanceiro de cada um, as propinas.
Ao nível das exigências pessoais, posso indicar a necessidade de 
uma melhor gestão do tempo, de espírito de sacrifício e de resiliên-
cia. Também considero necessário percebermos qual é a melhor forma 
de estudarmos – cada um tem uma forma muito própria.
Aquilo que aprendi no Secundário (capacidade interpretativa, disci-
plina, capacidade crítica, etc.) atenuou muito o esforço que tive de 
fazer.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Inicialmente, ingressei no curso de Ciências da Comunicação e da 
Cultura, na vertente de Jornalismo. Gostava de tudo, mas não me 
apaixonava por nenhuma área, talvez devido aos meus amplos interesses. 
No entanto, foi no contexto laboral e na consciência do que custa 

ganhar dinheiro que, quase de repente, percebi que a minha paixão 
era a Psicologia. Finalmente sentia que queria ser algo – psicóloga! 
Foi uma descoberta bastante emotiva e grati� cante, e motivou-me a 
ideia de poder ajudar as pessoas a resolverem diversos problemas, 
a terem mais bem estar, a atenuar as suas dores, poder compreendê-las, 
e conhecer histórias de vida e pessoas únicas.
Tenho a certeza que � z a escolha correta e voltaria a fazer tal e qual 
o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Com este curso gostaria muito de dar consultas no âmbito na Psico-
logia Clínica, e também de trabalhar num hospital, mais especi� ca-
mente na Unidade de Suicídio. Preparo os meus objetivos apren-
dendo cada vez mais, pesquisando sobre informação de Psicologia 
e falando com diversos professores, pessoas fora da faculdade mas 
que estão nesta área ou em áreas próximas: Psiquiatria, Medicina, 
Terapia Ocupacional, etc.
Iniciei também há 3 anos um voluntariado numa associação que 
acompanha indivíduos com perturbações mentais – esquizofrenia, 
sobretudo – e continuo até hoje.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Aconselho a escolherem com o coração e não com a razão. A tentarem 
perceber se querem, de facto, viver “para os outros” e a esquecerem 
aquela ideia geral de que Psicologia é Freud. Falem com pessoas que 
trabalham na área para saberem o que fazem na prática e conheçam 
os programas pedagógicos do curso em cada faculdade. A Psicologia 
aborda diversas áreas, como a Psicologia Clínica, a Psicologia Forense 
e da Exclusão Social, Neuropsicologia, Psicologia do Desporto e 
Psicologia Social e das Organizações.

Falem com 

pessoas que 

trabalham na área 

para saberem o que 

fazem na prática e 

conheçam os 

programas 

pedagógicos do 

curso em cada

 Faculdade. 

educação e 
Psicologia
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Letras
Um curso que vale por muitos

profissional

o curso de Direito 

permite que uma 

pessoa licenciada na 

área consiga

 exercer não só dentro 

dela, como também 

adaptar-se a outras 

profissões que não

 apenas a de 

jurista ou de 

advogado.

Formação:
Licenciado em Direito pela Universidade 
Lusófona e frequência do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional no Instituto Superior de Economia 
e Gestão
Atividade:
Jurista num instituto público, ao abrigo 
de um estágio do PEPAC (Programa de 
Estágios Pro� ssionais na Administação 
Pública)

Ricardo Santos

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para ser licenciado em Direito são muitas as competências que precisas de desenvolver. 
Um trabalho que compensa na altura de entrar no mercado de trabalho, a avaliar pela 
opinião de Ricardo Santos, um jurista com experiência pro� ssional em várias outras áreas. 
É essa a grande mais-valia que, para ele, distingue a área de Direito das demais.

Qual é a sua formação de base?
Sou licenciado em Direito e encontro-me a frequentar um Mestrado 
em Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente, estou a efetuar um estágio na área jurídica, num instituto 
público ao abrigo dos estágios do PEPAC. Antes disso, � z de tudo um 
pouco, considerando como experiências mais relevantes o trabalho 
numa revista para estudantes, a passagem pelos CTT, e por último a 
atividade de jurista.
Como não gosto de estar parado, sempre que posso faço ainda 
voluntariado numa associação de ajuda aos sem abrigo, e numa 
associação juvenil.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Na pro� ssão que estou a exercer atualmente, gosto particularmente 
de analisar os processos jurídicos mais complexos, de modo a elaborar 
um parecer sobre os mesmos.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
É difícil quanti� car e separar o pro� ssional que sou devido ao curso 
que tirei, pois acredito que não só o curso, mas também toda a 
experiência adquirida no meu percurso académico têm in� uência no 
pro� ssional que sou hoje.
As grandes mais-valias que transportei para o mercado de trabalho 
têm sobretudo a ver com o rigor que é exigido durante o curso, e 
sobretudo com a possibilidade de lidar com diversas temáticas. O 
curso de Direito, para além do conhecimento da  legislação, obriga 
os alunos a desenvolverem a sua cultura geral, assim como de várias 
temáticas com as quais lidam diariamente. Este conhecimento 
adquirido permite que uma pessoa licenciada em Direito consiga exercer 
na área, e adaptar-se a outras pro� ssões que não apenas a de jurista 
ou de advogado. Na minha opinião, esta é provavelmente a mais-valia 
que melhor consegui transportar para o mercado de trabalho.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Quem quiser enveredar por esta área precisa, pelo menos, de gostar 
de ler e sobretudo de estudar. É uma área complexa mas muito in-
teressante, da qual é preciso gostar para se ter sucesso.
Nos dias de hoje, a área de Direito está lotada. No entanto, uma vez 
que permite adquirir conhecimentos em várias áreas, constitui uma 
mais-valia em relação a outras licenciaturas, pelo que continua a ser 
uma área a apostar.
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Saúde
Beleza e nobreza

estudante

Universidade/ Faculdade:
Universidade Fernando Pessoa
Curso e Ano:
Finalista de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária
Outras ocupações: 
Presidente do Núcleo de Medicina Dentária 
da Universidade Fernando Pessoa

Mariana Maia

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

São os dois adjetivos que a aluna da Universidade Fernando Pessoa Mariana Maia utiliza 
para de� nir a sua área de eleição: a Medicina Dentária. Para descobrires a tua, esta colega 
aponta os pro� ssionais especializados das escolas secundárias (como os psicólogos) como 
elementos essenciais para esclarecer todas as tuas dúvidas.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A nível de aceitação e integração, felizmente não senti grande diferença 
porque vinha do Colégio dos Carvalhos, que tinha os mesmos valores e 
princípios da Universidade Fernando Pessoa, em que o sentido de 
entreajuda, união, trabalho, e sobretudo de qualidade de ensino eram 
imperativas. Relativamente ao modo de lecionar e ao método de avaliação 
sentem-se algumas diferenças. No Ensino Superior há um rigor diferencial, 
em que o mais importante são os resultados � nais, e não tanto o trabalho 
desenvolvido para os obter. Claro que, na área da Medicina Dentária, o 
trabalho desenvolvido na prática clínica é contínuo e a avaliação também 
o é, a questão é que, da forma que os cursos estão organizados agora, 
a prática clínica que seria fundamental para o nosso desenvolvimento 
ocupa pouco mais de um terço dos total de 5 anos do curso.
    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Uma vez ouvi alguém dizer que nos dias de hoje só tirava um curso superior 
quem tinha possibilidades económicas acima da média e, de facto, se 
� zermos bem as contas, uma expressão que poderia à primeira vista ser 
um pouco exagerada, começa a ganhar algum sentido.
Na Medicina Dentária, por exemplo, que é a minha área de conforto, posso 
dizer que é abusiva a quantidade de dinheiro que gastamos enquanto 
estudantes, apenas em material. Dinheiro esse que não ganhamos e, 
mais uma vez, é retirado dos bolsos dos nossos pais que, na maioria das 
vezes, já estão a fazer um enorme esforço para nos manter a estudar. As 
bolsas de estudo são cada vez mais escassas e, infelizmente, muito poucas 
são ainda distribuídas.
A acumular a toda esta situação, podemos referir as elevadas exigências 
pessoais que podem estar associadas, principalmente no caso dos estu-
dantes que se encontram fora da sua área de residência. A pressão psi-
cológica é elevada e a ausência afetiva da família faz-se notar principal-
mente nos momentos mais difíceis.
Apesar de tudo, acho importante termos no pensamento que tudo 
é possível e, se ainda no Ensino Secundário traçarmos um plano para 
o nosso futuro, devemos começar logo a trabalhar para o concretizar, 
porque nada se faz sem esforço.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a escol-
ha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
A área da Saúde sempre foi aquela que me motivou desde pequena e, 
por isso, nunca pus outra hipótese. A Medicina Dentária surgiu mais tar-
de, durante o Ensino Secundário. Nessa fase, considero fundamental o 
acompanhamento por parte dos profissionais que se encontram 

disponíveis em todas ou em quase todas as escolas, colégios e externa-
tos. Também os psicólogos dão um apoio bastante importante para o 
esclarecimento de diversas dúvidas que habitualmente surgem em 
alunos � nalistas, principalmente na reta � nal.
Se fosse hoje, tenho a certeza que faria a mesma opção, porque � quei 
completamente apaixonada pela Medicina Dentária. Se � zermos aquilo de 
que gostamos, por mais di� culdades que encontremos no nosso caminho, 
vai sempre valer a pena.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
O curso de Medicina Dentária é um dos que tem um leque de opções de 
trabalho mais reduzido, isto é, ou exercemos a pro� ssão em consultório 
ou então não temos grande alternativa.
No meu caso, que não tenho nenhum familiar na área, espero conse-
guir vingar através das minhas capacidades e dos meus conhecimentos. 
Tenho alguns objetivos a nível pro� ssional, nomeadamente a formação 
contínua e a especialização mas, numa primeira fase, tenho de me con-
centrar em conseguir arranjar um consultório (ou consultórios) onde 
trabalhar.
O trabalho não me assusta, nunca me assustou. Considero-me uma pessoa 
forte, trabalhadora e decidida, por isso o espírito proativo vai estar sem-
pre presente para me ajudar a concretizar todos os objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
A área da Saúde e, mais concretamente, da Medicina Dentária, é das mais 
nobres e bonitas que existe. Mas na maioria das vezes, ter dúvidas é – na 
minha opinião – um aspeto positivo. Isto porque só demonstra o sentido 
de responsabilidade e preocupação relativamente a uma decisão que 
será talvez das mais marcantes e decisivas a nível pro� ssional.
Os conselhos que daria? Nunca desistam dos vossos sonhos! Se não formos 
nós a lutar por eles ninguém o fará. Indecisões vamos ter sempre, mas 
nunca deixem que elas vos destruam o sonho.

Se fizermos 

aquilo que 

gostamos, por mais 

dificuldades que 

encontremos 

no nosso caminho, 

vai sempre valer a 

pena.
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tecnologias
Entre os videojogos e a multimédia

profissional

É preciso viver 

o meio em que

 estamos,

 respirar o assunto 

todos os dias, 

todas as horas.

Atividade:
Diretor adjunto do grupo de 
investigação engageLab

Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Ciências dos Videojogos

Docente na Universidade do Minho e 
diretor do Mestrado em Media Interativos

Nelson Zagalo

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Nelson Zagalo é um homem 3 em 1. Entre a gestão de Recursos e a atividade de professor 
na Universidade de Aveiro, confessa que aquilo que realmente o apaixona é a investigação. 
Para ele, no que à vida profissional diz respeito, o essencial é seguir a emoção – e foi 
precisamente isso que fez quando aliou a sua formação em Novas Tecnologias da 
Comunicação ao amor que tem pelas artes, nas quais inclui, sem hesitação, os videojogos.

Qual é a sua formação de base?
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade 
de Aveiro (UA). Previamente, frequentei a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, e � z ainda vários cursos e 
workshops na área de Cinema.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
O meu trabalho divide-se em três áreas fundamentais: gestão, aulas 
e investigação. Sou diretor adjunto do Departamento de Ciências da 
Comunicação e diretor do Mestrado em Media Interactivos, o que 
implica gerir recursos materiais e humanos. Dou aulas nos domínios 
dos videojogos e multimédia, desde a licenciatura ao doutoramento. Na 
investigação, faço gestão de projetos cientí� cos. Na especi� cidade, 
desenvolvo trabalho de projeto no domínio do design de interação, 
que depois procuro converter em artigos e livros, assim como dar a 
conhecer em conferências enquanto palestrante.

Do que mais gosta naquilo que faz?
São demasiadas atividades, e na maior parte das vezes repetitivas e 
pouco motivadoras. Posso dizer que de todas, aquela que me motiva 
para me levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias é a investi-
gação, a procura de novos modelos de interação, a possibilidade de 
criar novas formas de comunicar nos media interativos. Motiva-me 
procurar caminhos ainda não trilhados, desenvolver e testar o seu 
interesse e de o registar na forma escrita, seja em artigos de opinião, 
cientí� cos ou em livro.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito. Na essência, o que faço todos os dias no engageLab é prosseguir 
caminhos e ideias que se abriram quando � z a Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. Foi aí que percebi que podia 
fundir o meu interesse pela tecnologia com o meu amor pelas artes, 
nomeadamente o cinema. Se sempre gostei de videojogos desde 
pequeno, foi na licenciatura que passei a encará-los como a minha 
área de investigação.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acredito que para termos bons pro� ssionais, é necessário seguir a 
emoção e encontrar o ponto de sintonia entre aquilo que a socie-
dade espera de nós e aquilo que esperamos de nós mesmos.
Quanto à área em si, é uma área de futuro. Dentro das indústrias 
criativas, os videojogos são um dos meios mais recentes, e por isso 
aquele com mais espaço para inovar. Por outro lado, é uma área difícil, 
porque requer multidisciplinaridade e muito investimento. Nesse 
sentido, é preciso conhecer muito bem o meio (não apenas a sua 
base criativa – arte, design e programação – mas também os meios 
de distribuição e marketing) e investir muitas horas para se dominar 
apenas uma destas áreas, conhecendo um pouco das outras. 
Não basta fazer um curso, é preciso viver o meio em que estamos. 
Por isso é tão importante gostar, porque só assim terão motivação 
para respirar o assunto todos os dias, todas as horas. O curso superior 
é um facilitador, um guia, abre a mente a ideias novas, e indica-nos 
possibilidades, mas depende muito mais de nós, do que do curso, 
aquilo que seremos à saída.



Licenciaturas 2014/2015

Informações em www.iscte-iul.pt

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa oferece para o 
próximo ano letivo 15 licenciaturas e 1 mestrado integrado:

Licenciaturas com duração de 3 anos, 180 ECTS 
(excepto onde indicado).

(1) Regime diurno e pós-laboral.
(2) Duração 4 anos, 240 ECTS.

(3) Regime pós-laboral.
(4) Duração 5 anos, 300 ECTS.

Antropologia (1)

Ciência Política

Economia

Engenharia Informática (1)

Engenharia de Telecomunicações e Informática (1)

Finanças e Contabilidade

Gestão

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Industrial e Logística

História Moderna e Contemporânea

Informática e Gestão de Empresas (1) (2)

Psicologia

Serviço Social (3)

Sociologia (1)

Mestrado Integrado em Arquitetura (4)
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Ativismo e responsabilidade precisa-se!

docente

Os nossos 

jovens 

necessitam do 

entusiasmo que os 

leve a envolver-se com 

a realidade e a 

contribuir na resolução 

de questões de 

economia, de gestão 

e da sociedade em 

geral.

Atividade:
Subdiretora e docente do Departamento 
de Economia, Gestão e Informática da 
Universidade Portucalense.

Investigadora nas áreas do 
empreendedorismo, inovação, 
desenvolvimento regional e estratégia e 
competitividade.

Cristina Fernandes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Atitude proativa, interesse pelo meio envolvente, pela conjuntura económica pela gestão 
de empresas e pelo funcionamento dos mercados. São estes os principais predicados que, 
no entender da docente Cristina Fernandes, da Universidade Portucalense, precisas de 
trazer contigo para uma licenciatura em Economia ou Gestão. E escolhe bem, pois são bem 
diferentes entre si.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nas saídas pro� ssionais temos de considerar as duas áreas separa-
damente, até pelas competências que cada licenciatura atribui aos 
alunos.
A Licenciatura em Gestão procura formar pro� ssionais competentes 
e habilitados a exercer atividades em diversos setores da indústria, 
do comércio e dos serviços, e em diversas funções:

Quadros superiores de empresas públicas e privadas, instituições 
bancárias e seguradoras, administração central, regional e local;
Consultoria � nanceira e � scal;
Técnicos O� ciais de Contas;
Auditoria;
Marketing;
Recursos Humanos

A Licenciatura em Economia, considerando as opções que os alunos 
fazem ao longo do seu percurso académico, � cam habilitados com 
competências para ingressarem no mercado de trabalho nas se-
guintes áreas:

Setor industrial;
Mercado � nanceiro;
Consultoria e auditoria;
Organizações portuguesas e internacionais;
Associações empresariais;
Administração pública central, regional e local;
Atividade de formação e de investigação

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
O futuro gestor ou economista tem de ter uma atitude proativa perante 
as várias situações que se lhe colocam. Deve ter interesse pelo meio 
envolvente quer nacional quer internacional. Deve também interes-
sar-se pelo desenvolvimento e conjuntura económica e pelos novos 
modos de organização e gestão de empresas. Terá ainda que se 
interessar pelo modo e regras de funcionamento dos mercados 
� nanceiros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças estão essencialmente no nível do ensino/
aprendizagem. Os alunos devem criar autonomia de estudo para 
aprofundarem as temáticas apresentadas em sala de aula (sen-
do este um dos conceitos de Bolonha). Nota-se que os jovens têm 
carências em termos de espírito crítico do que os rodeia. Devem criar 
maiores e melhores hábitos de leitura e devem participar mais na 
vida ativa, pois só assim serão capazes quer durante a licenciatura, 
quer mais tarde no mercado de trabalho, de ter melhor capacidade 
de argumentação para as suas ideias.  Essencialmente, os nossos 
jovens necessitam do entusiasmo que os leve a envolver-se com a 
realidade e a dar contributos na resolução de questões não só da 
economia e da gestão como também na sociedade em geral. Devem 
sentir-se responsáveis pela construção da sociedade em que vivem, 
bem como da que está para vir.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem dominar todas as temáticas lecionadas ao longo 
das suas licenciaturas, e não apenas as que lhes parecem mais impor-
tantes. Devem ter contacto com a realidade do mercado de trabalho, 
logo que possível, através de estágios, por exemplo. Devem também 
envolver-se nas atividades extra curriculares que as universidades 
lhes proporcionam, que são uma ótima forma de se distinguirem de 
todos os outros colegas da mesma licenciatura, onde todos têm o 
mesmo plano de estudos e de desenvolverem as soft skills hoje tão 
valorizadas pelos empregadores. Por � m, devem ser cidadãos ativos 
e responsáveis.

Economia e gestão
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Letras
Um curso que vale por muitos

profissional

o curso de Direito 

permite que uma 

pessoa licenciada na 

área consiga

 exercer não só dentro 

dela, como também 

adaptar-se a outras 

profissões que não

 apenas a de 

jurista ou de 

advogado.

Formação:
Licenciado em Direito pela Universidade 
Lusófona e frequência do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional no Instituto Superior de Economia 
e Gestão
Atividade:
Jurista num instituto público, ao abrigo 
de um estágio do PEPAC (Programa de 
Estágios Pro� ssionais na Administação 
Pública)

Ricardo Santos

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para ser licenciado em Direito são muitas as competências que precisas de desenvolver. 
Um trabalho que compensa na altura de entrar no mercado de trabalho, a avaliar pela 
opinião de Ricardo Santos, um jurista com experiência pro� ssional em várias outras áreas. 
É essa a grande mais-valia que, para ele, distingue a área de Direito das demais.

Qual é a sua formação de base?
Sou licenciado em Direito e encontro-me a frequentar um Mestrado 
em Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente, estou a efetuar um estágio na área jurídica, num instituto 
público ao abrigo dos estágios do PEPAC. Antes disso, � z de tudo um 
pouco, considerando como experiências mais relevantes o trabalho 
numa revista para estudantes, a passagem pelos CTT, e por último a 
atividade de jurista.
Como não gosto de estar parado, sempre que posso faço ainda 
voluntariado numa associação de ajuda aos sem abrigo, e numa 
associação juvenil.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Na pro� ssão que estou a exercer atualmente, gosto particularmente 
de analisar os processos jurídicos mais complexos, de modo a elaborar 
um parecer sobre os mesmos.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
É difícil quanti� car e separar o pro� ssional que sou devido ao curso 
que tirei, pois acredito que não só o curso, mas também toda a 
experiência adquirida no meu percurso académico têm in� uência no 
pro� ssional que sou hoje.
As grandes mais-valias que transportei para o mercado de trabalho 
têm sobretudo a ver com o rigor que é exigido durante o curso, e 
sobretudo com a possibilidade de lidar com diversas temáticas. O 
curso de Direito, para além do conhecimento da  legislação, obriga 
os alunos a desenvolverem a sua cultura geral, assim como de várias 
temáticas com as quais lidam diariamente. Este conhecimento 
adquirido permite que uma pessoa licenciada em Direito consiga exercer 
na área, e adaptar-se a outras pro� ssões que não apenas a de jurista 
ou de advogado. Na minha opinião, esta é provavelmente a mais-valia 
que melhor consegui transportar para o mercado de trabalho.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Quem quiser enveredar por esta área precisa, pelo menos, de gostar 
de ler e sobretudo de estudar. É uma área complexa mas muito in-
teressante, da qual é preciso gostar para se ter sucesso.
Nos dias de hoje, a área de Direito está lotada. No entanto, uma vez 
que permite adquirir conhecimentos em várias áreas, constitui uma 
mais-valia em relação a outras licenciaturas, pelo que continua a ser 
uma área a apostar.

LETRAS
Os desafios de um mundo de reflexão

docente

Formação:
Doutorada em Filologia Românica
Atividade:
Professora Catedrática e Diretora da 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto

Maria de Fátima
Marinho

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Numa altura em que as saídas profissionais vão sendo cada vez menos óbvias, o teu 
sentido crítico e a tua capacidade de re� exão e de compreender o mundo são, indepen-
dentemente da área, cada vez mais postos à prova, no entender da docente Maria de 
Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Hoje, mais do que em anos ou décadas anteriores, as saídas pro� s-
sionais não são óbvias e esta constatação aplica-se às várias áreas 
do saber, não sendo exclusiva das Letras. As pro� ssões poderão ser 
variadas: professores, revisores de texto, cartógrafos, editores, espe-
cialistas em ordenamento e planeamento do território, historiadores 
de arte, curadores de museus, arqueólogos, gestores de informação, 
especialistas em relações internacionais, tradutores, jornalistas e 
assessores. Há ainda outras, menos diretamente relacionadas com 
a formação adquirida, como gestor de empresa, quadro de banco, 
performer ou diretor de vendas.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
É difícil responder a uma pergunta que prevê a existência de um per� l 
prede� nido, que não estou certa de existir. Posso adiantar que um 
jovem que põe a hipótese de se candidatar a um curso da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) deve ter algumas das 
seguintes características: espírito crítico, capacidade de re� exão sobre 
a sociedade, vontade de compreender o mundo, interesse pela arte 
e pela cultura, espírito aberto à leitura e, evidentemente, conhecimentos 
básicos nas matérias que fazem parte do curso a que se candidata.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Sempre houve diferenças na passagem do Secundário para o Superior. 
Hoje, elas parecem mais acentuadas porque os jovens se habituaram, 
ao longo do Ensino Secundário, a estudar com um objetivo muito 
especí� co, que é o da obtenção da nota. O ensino superior não se 
compadece com este método, que não ajuda a desenvolver as ca-
pacidades intelectuais e de re� exão que a Universidade exige. Não 
me parece que se deva pedir apenas aos jovens que melhorem as 
suas competências, seria antes de pedir aos responsáveis pelos pro-
gramas a opção por conteúdos e métodos que desenvolvam o 
espírito crítico e re� exivo, abandonando-se de� nitivamente a tentação 
de uniformização e de exemplos pré-formatados, de que as provas 
modelos de preparação para os exames são um exemplo dececionante.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
A preparação para o mercado de trabalho deverá, a meu ver, 
contemplar duas vertentes: uma aposta forte na preparação cientí� ca 
que os diversos ciclos de estudos proporcionam, e ao mesmo tempo 
a apetência para aceitar novos desa� os, traduzida na abertura para 
reavaliar a formação inicial, adquirindo novas e diferentes com-
petências.
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A preparação para o mercado de trabalho deve 
contemplar uma 

aposta forte na 
preparação científica 

e a apetência para 
aceitar novos desafios.
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tecnologias
Entre os videojogos e a multimédia

profissional

É preciso viver 

o meio em que

 estamos,

 respirar o assunto 

todos os dias, 

todas as horas.

Atividade:
Diretor adjunto do grupo de 
investigação engageLab

Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Ciências dos Videojogos

Docente na Universidade do Minho e 
diretor do Mestrado em Media Interativos

Nelson Zagalo

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Nelson Zagalo é um homem 3 em 1. Entre a gestão de Recursos e a atividade de professor 
na Universidade de Aveiro, confessa que aquilo que realmente o apaixona é a investigação. 
Para ele, no que à vida profissional diz respeito, o essencial é seguir a emoção – e foi 
precisamente isso que fez quando aliou a sua formação em Novas Tecnologias da 
Comunicação ao amor que tem pelas artes, nas quais inclui, sem hesitação, os videojogos.

Qual é a sua formação de base?
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade 
de Aveiro (UA). Previamente, frequentei a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, e � z ainda vários cursos e 
workshops na área de Cinema.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
O meu trabalho divide-se em três áreas fundamentais: gestão, aulas 
e investigação. Sou diretor adjunto do Departamento de Ciências da 
Comunicação e diretor do Mestrado em Media Interactivos, o que 
implica gerir recursos materiais e humanos. Dou aulas nos domínios 
dos videojogos e multimédia, desde a licenciatura ao doutoramento. Na 
investigação, faço gestão de projetos cientí� cos. Na especi� cidade, 
desenvolvo trabalho de projeto no domínio do design de interação, 
que depois procuro converter em artigos e livros, assim como dar a 
conhecer em conferências enquanto palestrante.

Do que mais gosta naquilo que faz?
São demasiadas atividades, e na maior parte das vezes repetitivas e 
pouco motivadoras. Posso dizer que de todas, aquela que me motiva 
para me levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias é a investi-
gação, a procura de novos modelos de interação, a possibilidade de 
criar novas formas de comunicar nos media interativos. Motiva-me 
procurar caminhos ainda não trilhados, desenvolver e testar o seu 
interesse e de o registar na forma escrita, seja em artigos de opinião, 
cientí� cos ou em livro.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito. Na essência, o que faço todos os dias no engageLab é prosseguir 
caminhos e ideias que se abriram quando � z a Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. Foi aí que percebi que podia 
fundir o meu interesse pela tecnologia com o meu amor pelas artes, 
nomeadamente o cinema. Se sempre gostei de videojogos desde 
pequeno, foi na licenciatura que passei a encará-los como a minha 
área de investigação.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acredito que para termos bons pro� ssionais, é necessário seguir a 
emoção e encontrar o ponto de sintonia entre aquilo que a socie-
dade espera de nós e aquilo que esperamos de nós mesmos.
Quanto à área em si, é uma área de futuro. Dentro das indústrias 
criativas, os videojogos são um dos meios mais recentes, e por isso 
aquele com mais espaço para inovar. Por outro lado, é uma área difícil, 
porque requer multidisciplinaridade e muito investimento. Nesse 
sentido, é preciso conhecer muito bem o meio (não apenas a sua 
base criativa – arte, design e programação – mas também os meios 
de distribuição e marketing) e investir muitas horas para se dominar 
apenas uma destas áreas, conhecendo um pouco das outras. 
Não basta fazer um curso, é preciso viver o meio em que estamos. 
Por isso é tão importante gostar, porque só assim terão motivação 
para respirar o assunto todos os dias, todas as horas. O curso superior 
é um facilitador, um guia, abre a mente a ideias novas, e indica-nos 
possibilidades, mas depende muito mais de nós, do que do curso, 
aquilo que seremos à saída.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



48 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Ativismo e responsabilidade precisa-se!

docente

Os nossos 

jovens 

necessitam do 

entusiasmo que os 

leve a envolver-se com 

a realidade e a 

contribuir na resolução 

de questões de 

economia, de gestão 

e da sociedade em 

geral.

Atividade:
Subdiretora e docente do Departamento 
de Economia, Gestão e Informática da 
Universidade Portucalense.

Investigadora nas áreas do 
empreendedorismo, inovação, 
desenvolvimento regional e estratégia e 
competitividade.

Cristina Fernandes

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Atitude proativa, interesse pelo meio envolvente, pela conjuntura económica pela gestão 
de empresas e pelo funcionamento dos mercados. São estes os principais predicados que, 
no entender da docente Cristina Fernandes, da Universidade Portucalense, precisas de 
trazer contigo para uma licenciatura em Economia ou Gestão. E escolhe bem, pois são bem 
diferentes entre si.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Nas saídas pro� ssionais temos de considerar as duas áreas separa-
damente, até pelas competências que cada licenciatura atribui aos 
alunos.
A Licenciatura em Gestão procura formar pro� ssionais competentes 
e habilitados a exercer atividades em diversos setores da indústria, 
do comércio e dos serviços, e em diversas funções:

Quadros superiores de empresas públicas e privadas, instituições 
bancárias e seguradoras, administração central, regional e local;
Consultoria � nanceira e � scal;
Técnicos O� ciais de Contas;
Auditoria;
Marketing;
Recursos Humanos

A Licenciatura em Economia, considerando as opções que os alunos 
fazem ao longo do seu percurso académico, � cam habilitados com 
competências para ingressarem no mercado de trabalho nas se-
guintes áreas:

Setor industrial;
Mercado � nanceiro;
Consultoria e auditoria;
Organizações portuguesas e internacionais;
Associações empresariais;
Administração pública central, regional e local;
Atividade de formação e de investigação

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
O futuro gestor ou economista tem de ter uma atitude proativa perante 
as várias situações que se lhe colocam. Deve ter interesse pelo meio 
envolvente quer nacional quer internacional. Deve também interes-
sar-se pelo desenvolvimento e conjuntura económica e pelos novos 
modos de organização e gestão de empresas. Terá ainda que se 
interessar pelo modo e regras de funcionamento dos mercados 
� nanceiros.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças estão essencialmente no nível do ensino/
aprendizagem. Os alunos devem criar autonomia de estudo para 
aprofundarem as temáticas apresentadas em sala de aula (sen-
do este um dos conceitos de Bolonha). Nota-se que os jovens têm 
carências em termos de espírito crítico do que os rodeia. Devem criar 
maiores e melhores hábitos de leitura e devem participar mais na 
vida ativa, pois só assim serão capazes quer durante a licenciatura, 
quer mais tarde no mercado de trabalho, de ter melhor capacidade 
de argumentação para as suas ideias.  Essencialmente, os nossos 
jovens necessitam do entusiasmo que os leve a envolver-se com a 
realidade e a dar contributos na resolução de questões não só da 
economia e da gestão como também na sociedade em geral. Devem 
sentir-se responsáveis pela construção da sociedade em que vivem, 
bem como da que está para vir.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem dominar todas as temáticas lecionadas ao longo 
das suas licenciaturas, e não apenas as que lhes parecem mais impor-
tantes. Devem ter contacto com a realidade do mercado de trabalho, 
logo que possível, através de estágios, por exemplo. Devem também 
envolver-se nas atividades extra curriculares que as universidades 
lhes proporcionam, que são uma ótima forma de se distinguirem de 
todos os outros colegas da mesma licenciatura, onde todos têm o 
mesmo plano de estudos e de desenvolverem as soft skills hoje tão 
valorizadas pelos empregadores. Por � m, devem ser cidadãos ativos 
e responsáveis.
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Economia e gestão
Alinhada com as necessidades das 
empresas

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação da Universidade Nova de 
Lisboa (ISEGI-NOVA)
Curso e Ano:
Licenciatura em Gestão de
 Informação 3ºano

Elena Bucea

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Um curso abrangente e que confere as competências que as empresas procuram. 
A definição da aluna do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da 
Universidade Nova de Lisboa Elena Bucea comprova como é importante a área de Gestão 
de Informação para as necessidades do mercado, e o papel que reserva aos seus 
especialistas dentro das organizações. E essa é a maior recompensa que um 
recém-licenciado pode receber.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
Como qualquer aluno do 12º ano senti a pressão de tomar a decisão certa, 
pois sabia que este passo iria ser decisivo para o meu futuro e para a 
pessoa em que me iria tornar. E assim o � z. No primeiro ano de faculdade, 
a palavra estudante ganhou outro sentido. Novos professores e novas 
exigências. A entrada na faculdade e a atenção dada pelos docentes 
motivaram-me a ser uma aluna melhor! Apesar do grau de di� culdade 
ser maior na faculdade do que no ensino secundário, senti mais facili-
dade em ultrapassar as minhas di� culdades no ISEGI-NOVA por diversas 
razões, entre as quais o ambiente familiar, a excelente cooperação entre 
os alunos e a disponibilidade incansável dos professores. Estes factos 
permitiram-me evoluir e crescer.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que implica 
tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Tirar um curso superior é cada vez mais relevante na sociedade em que 
vivemos. Por vezes são necessários alguns sacrifícios para atingirmos o 
sucesso. No Ensino Superior a minha vida mudou… Mais horas de es-
tudo, mais tempo na faculdade e à medida que os semestres passavam 
sentia mais motivação para ser bem-sucedida. A minha experiência no 
ISEGI-NOVA valeu a pena desde o primeiro dia. E agora, na reta � nal, sei 
que consegui.
Financeiramente, as di� culdades foram poucas e  o facto de no ISEGI-NOVA 
ser possível o pagamento do curso em prestações e ter todos os mate-
riais disponibilizados em formato digital aliviaram o orçamento familiar.
A nível pessoal tenho vindo a crescer através de diversos projetos realiza-
dos durante o curso. O ISEGI-NOVA tem uma componente prática muito 
forte, o que nos permite aprender com maior facilidade. Aprendi tam-
bém como é trabalhar em equipa, desenvolvi uma maior capacidade de 
comunicação e tornei-me mais dinâmica, entre outras competências que 
fui adquirindo. Senti dificuldades, mas ensinaram-me sempre a 
ultrapassá-las.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
A Licenciatura em Gestão de Informação foi a melhor escolha que alguma vez 
� z! Nunca tive dúvidas deste curso. O primeiro semestre con� rmou-me 
que escolhi o melhor caminho. Escolhi este curso pela sua abrangência 
e por ser aquilo que as empresas procuram. O curso em Gestão de Infor-
mação tem uma componente analítica consistente e uma componente 

computacional que nos dá as bases necessárias exigidas no mercado. 
Cada vez existem mais dados na nossa sociedade, que são registados e 
têm um poder inimaginável para as empresas. Enquanto Gestora de 
Informação, tenho de que tirar o máximo partido dos recursos exis-
tentes, isto é, dos dados, para apoiar a empresa na tomada de decisão. 
Saber que a minha formação vai ao encontro das reais necessidades do 
mercado é a maior recompensa que posso receber enquanto licenciada.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Agora que estou nos últimos 3 meses posso dizer que estes 3 anos 
passaram num ápice. Já estou no mercado de trabalho, na minha área, 
e ainda não terminei a licenciatura. Já tive várias entrevistas e recusei 
algumas oportunidades de emprego. Este curso serviu para perceber 
que quero continuar a estudar nesta área, e por isso vou optar por con-
tinuar com um mestrado no ISEGI-NOVA em Gestão de Informação e 
Conhecimento. Quero tornar-me melhor. Quero estar no meio da ação 
quando se tomam as decisões, e sei que a formação disponibilizada pelo 
ISEGI-NOVA ajudar-me-á a atingir os meus objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para quem está indeciso, o meu conselho é seguirem o que mais gostam 
ou gostariam de aprender. No entanto, prestem atenção às necessidades 
do mercado. Temos de ser visionários e perceber o que a sociedade precisa. 
Uma pesquisa dos prós e contras dos cursos, dos dados sobre emprega-
bilidade, das saídas pro� ssionais, dos apoios e prémios disponibilizados, 
dos testemunhos de ex-alunos e da reputação da instituição são fatores 
a ter em conta. Se quiserem podem fazer como eu, marquem uma visi-
ta ao ISEGI-NOVA para conhecer as instalações e ouvir testemunhos de 
quem está nesta licenciatura. A mim ajudou-me bastante!
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Letras
Um curso que vale por muitos

profissional

o curso de Direito 

permite que uma 

pessoa licenciada na 

área consiga

 exercer não só dentro 
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Formação:
Licenciado em Direito pela Universidade 
Lusófona e frequência do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional no Instituto Superior de Economia 
e Gestão
Atividade:
Jurista num instituto público, ao abrigo 
de um estágio do PEPAC (Programa de 
Estágios Pro� ssionais na Administação 
Pública)

Ricardo Santos

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para ser licenciado em Direito são muitas as competências que precisas de desenvolver. 
Um trabalho que compensa na altura de entrar no mercado de trabalho, a avaliar pela 
opinião de Ricardo Santos, um jurista com experiência pro� ssional em várias outras áreas. 
É essa a grande mais-valia que, para ele, distingue a área de Direito das demais.

Qual é a sua formação de base?
Sou licenciado em Direito e encontro-me a frequentar um Mestrado 
em Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente, estou a efetuar um estágio na área jurídica, num instituto 
público ao abrigo dos estágios do PEPAC. Antes disso, � z de tudo um 
pouco, considerando como experiências mais relevantes o trabalho 
numa revista para estudantes, a passagem pelos CTT, e por último a 
atividade de jurista.
Como não gosto de estar parado, sempre que posso faço ainda 
voluntariado numa associação de ajuda aos sem abrigo, e numa 
associação juvenil.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Na pro� ssão que estou a exercer atualmente, gosto particularmente 
de analisar os processos jurídicos mais complexos, de modo a elaborar 
um parecer sobre os mesmos.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
É difícil quanti� car e separar o pro� ssional que sou devido ao curso 
que tirei, pois acredito que não só o curso, mas também toda a 
experiência adquirida no meu percurso académico têm in� uência no 
pro� ssional que sou hoje.
As grandes mais-valias que transportei para o mercado de trabalho 
têm sobretudo a ver com o rigor que é exigido durante o curso, e 
sobretudo com a possibilidade de lidar com diversas temáticas. O 
curso de Direito, para além do conhecimento da  legislação, obriga 
os alunos a desenvolverem a sua cultura geral, assim como de várias 
temáticas com as quais lidam diariamente. Este conhecimento 
adquirido permite que uma pessoa licenciada em Direito consiga exercer 
na área, e adaptar-se a outras pro� ssões que não apenas a de jurista 
ou de advogado. Na minha opinião, esta é provavelmente a mais-valia 
que melhor consegui transportar para o mercado de trabalho.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Quem quiser enveredar por esta área precisa, pelo menos, de gostar 
de ler e sobretudo de estudar. É uma área complexa mas muito in-
teressante, da qual é preciso gostar para se ter sucesso.
Nos dias de hoje, a área de Direito está lotada. No entanto, uma vez 
que permite adquirir conhecimentos em várias áreas, constitui uma 
mais-valia em relação a outras licenciaturas, pelo que continua a ser 
uma área a apostar.

LETRAS
Os desafios de um mundo de reflexão

docente

Formação:
Doutorada em Filologia Românica
Atividade:
Professora Catedrática e Diretora da 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto

Maria de Fátima
Marinho

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Numa altura em que as saídas profissionais vão sendo cada vez menos óbvias, o teu 
sentido crítico e a tua capacidade de re� exão e de compreender o mundo são, indepen-
dentemente da área, cada vez mais postos à prova, no entender da docente Maria de 
Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Hoje, mais do que em anos ou décadas anteriores, as saídas pro� s-
sionais não são óbvias e esta constatação aplica-se às várias áreas 
do saber, não sendo exclusiva das Letras. As pro� ssões poderão ser 
variadas: professores, revisores de texto, cartógrafos, editores, espe-
cialistas em ordenamento e planeamento do território, historiadores 
de arte, curadores de museus, arqueólogos, gestores de informação, 
especialistas em relações internacionais, tradutores, jornalistas e 
assessores. Há ainda outras, menos diretamente relacionadas com 
a formação adquirida, como gestor de empresa, quadro de banco, 
performer ou diretor de vendas.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
É difícil responder a uma pergunta que prevê a existência de um per� l 
prede� nido, que não estou certa de existir. Posso adiantar que um 
jovem que põe a hipótese de se candidatar a um curso da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) deve ter algumas das 
seguintes características: espírito crítico, capacidade de re� exão sobre 
a sociedade, vontade de compreender o mundo, interesse pela arte 
e pela cultura, espírito aberto à leitura e, evidentemente, conhecimentos 
básicos nas matérias que fazem parte do curso a que se candidata.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Sempre houve diferenças na passagem do Secundário para o Superior. 
Hoje, elas parecem mais acentuadas porque os jovens se habituaram, 
ao longo do Ensino Secundário, a estudar com um objetivo muito 
especí� co, que é o da obtenção da nota. O ensino superior não se 
compadece com este método, que não ajuda a desenvolver as ca-
pacidades intelectuais e de re� exão que a Universidade exige. Não 
me parece que se deva pedir apenas aos jovens que melhorem as 
suas competências, seria antes de pedir aos responsáveis pelos pro-
gramas a opção por conteúdos e métodos que desenvolvam o 
espírito crítico e re� exivo, abandonando-se de� nitivamente a tentação 
de uniformização e de exemplos pré-formatados, de que as provas 
modelos de preparação para os exames são um exemplo dececionante.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
A preparação para o mercado de trabalho deverá, a meu ver, 
contemplar duas vertentes: uma aposta forte na preparação cientí� ca 
que os diversos ciclos de estudos proporcionam, e ao mesmo tempo 
a apetência para aceitar novos desa� os, traduzida na abertura para 
reavaliar a formação inicial, adquirindo novas e diferentes com-
petências.
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Letras
Um mundo de escolhas à tua disposição

estudante

Idade:
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Universidade/ Faculdade:
Faculdade de Letras de Universidade de 
Lisboa 
Curso e Ano:
Licenciada em Línguas, Literaturas e 
Culturas

A frequentar o 1º ano do Mestrado em 
Estudos Ingleses e Norte-Americanos

Inês Marques Faria 
de Araújo

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

E sim, é da área de Letras que estamos a falar. Nas palavras de Inês Araújo, aluna da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, as saídas pro� ssionais são uma realidade 
que só depende do teu gosto e empenho ao longo do curso. Por isso, põe os preconceitos 
de lado e agarra-te aos livros!

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
O primeiro ano, por ser o tempo da adaptação, é complicado. É um 
ambiente novo, uma outra realidade à qual não estamos habituados. No 
entanto, encontrei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(FLUL) um sítio onde podia ser eu mesma sem me criticarem. O ambiente 
é bastante acolhedor, havendo espaço para cada um ter a sua individuali-
dade. É, também, outra das características do Ensino Superior: individu-
alismo e independência. Cada um segue o seu caminho, escolhido por si, 
e o futuro apenas depende do seu esforço e dedicação.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Qualquer curso exige, acima de tudo, trabalho e empenho. Na área de 
Letras estamos sempre a ler e a analisar textos, por isso, os custos monetários 
que temos são principalmente a compra de fotocópias ou de livros. De 
qualquer modo, a FLUL tem uma excelente biblioteca onde podem ser 
consultados, requisitados e fotocopiados os textos pedidos. No caso do 
aluno ter a sorte de já ter uma boa biblioteca em casa a questão monetária 
� ca mais fácil. A nível pessoal, é necessário muito trabalho da parte do 
aluno, várias horas a ler e a re� etir para que se atinja o nível de exigência 
pedido na FLUL.
A minha experiência enquanto aluna em Letras tem sido muito positiva. 
Sei que escolhi a área certa para mim e o local ideal para desenvolver 
as minhas capacidades. Tive sorte porque os meus pais também são da 
área de Letras e, portanto, não tive que gastar tanto dinheiro em livros ou 
fotocópias de textos, pois já tinha uma boa biblioteca em casa.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
No momento da entrada no Secundário foi claro para mim que Humani-
dades seria a minha escolha. O meu gosto pelo Jornalismo e a Literatura 
foram decisivos para essa decisão. Mais tarde escolhi Letras, pois era a 
Faculdade que apresentava os cursos mais interessantes para mim na 
área das Letras e Humanidades. Não tenho dúvidas que fiz bem em 
seguir este caminho e, se pudesse voltar atrás, voltaria a escolher a FLUL 
e o curso de Línguas, Literaturas e Cultura.
Sinto que cresci enquanto pessoa e aluna, desenvolvi capacidades que 
já tinha e adquiri outras.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Letras, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é uma área muito 
fértil em saídas pro� ssionais. São várias as possibilidades, dependendo 
sempre do caminho escolhido pelo aluno, do seu gosto e empenho ao 
longo do curso.
Gostaria de seguir o caminho da investigação literária e ingressar numa 
carreira académica. Estou a trabalhar nesse sentido, esforçando-me para 
atingir os objetivos exigidos pelos professores e procurando o departa-
mento dentro da faculdade que me possa ajudar a concretizar este meu 
sonho. Tenho como segunda opção (e não menos importante ou interessante) 
a área editorial – este talvez seja o caminho mais fácil para mim, mas 
continuo a tentar o mais difícil.
Estando, neste momento, no primeiro ano do Mestrado em Estudos 
Ingleses e Norte-Americanos na FLUL, estou a preparar a minha tese, o 
que pode ser decisivo para o meu futuro na área de Letras.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar por 
esta área?
As dúvidas podem ser uma constante e isso é normal. Em relação à área 
de Letras e, mais especi� camente, ao curso de Línguas, Literaturas e Culturas 
(LLC) posso dizer que o ambiente é especial e que todos sentimos que 
somos iguais. O curso apresenta uma estrutura muito apelativa, e cada 
um pode seguir um percurso de� nido por si (Estudos Ingleses, Estudos 
Norte-Americanos, Estudos Alemães ou mesmo Estudos Asiáticos). Dentro 
de cada área pode haver uma especificação ainda maior – Literatura, 
Cultura e Linguística. A exigência é grande, mas os professores são bons 
e apoiam os alunos, ajudando sempre que temos dúvidas.
Este curso que permite a aquisição de um bom e sistematizado conheci-
mento geral na área da Cultura, o que permite uma entrada no mercado 
de trabalho em muitas e diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas, 
desde o Ensino, ao Jornalismo, à Edição, à Tradução, à Revisão de Textos, 
à Gestão Cultural, etc.
Convido todos os interessados ou indecisos a visitarem a FLUL!
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tecnologias
Entre os videojogos e a multimédia

profissional
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Atividade:
Diretor adjunto do grupo de 
investigação engageLab

Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Ciências dos Videojogos

Docente na Universidade do Minho e 
diretor do Mestrado em Media Interativos

Nelson Zagalo

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Nelson Zagalo é um homem 3 em 1. Entre a gestão de Recursos e a atividade de professor 
na Universidade de Aveiro, confessa que aquilo que realmente o apaixona é a investigação. 
Para ele, no que à vida profissional diz respeito, o essencial é seguir a emoção – e foi 
precisamente isso que fez quando aliou a sua formação em Novas Tecnologias da 
Comunicação ao amor que tem pelas artes, nas quais inclui, sem hesitação, os videojogos.

Qual é a sua formação de base?
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade 
de Aveiro (UA). Previamente, frequentei a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, e � z ainda vários cursos e 
workshops na área de Cinema.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
O meu trabalho divide-se em três áreas fundamentais: gestão, aulas 
e investigação. Sou diretor adjunto do Departamento de Ciências da 
Comunicação e diretor do Mestrado em Media Interactivos, o que 
implica gerir recursos materiais e humanos. Dou aulas nos domínios 
dos videojogos e multimédia, desde a licenciatura ao doutoramento. Na 
investigação, faço gestão de projetos cientí� cos. Na especi� cidade, 
desenvolvo trabalho de projeto no domínio do design de interação, 
que depois procuro converter em artigos e livros, assim como dar a 
conhecer em conferências enquanto palestrante.

Do que mais gosta naquilo que faz?
São demasiadas atividades, e na maior parte das vezes repetitivas e 
pouco motivadoras. Posso dizer que de todas, aquela que me motiva 
para me levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias é a investi-
gação, a procura de novos modelos de interação, a possibilidade de 
criar novas formas de comunicar nos media interativos. Motiva-me 
procurar caminhos ainda não trilhados, desenvolver e testar o seu 
interesse e de o registar na forma escrita, seja em artigos de opinião, 
cientí� cos ou em livro.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito. Na essência, o que faço todos os dias no engageLab é prosseguir 
caminhos e ideias que se abriram quando � z a Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. Foi aí que percebi que podia 
fundir o meu interesse pela tecnologia com o meu amor pelas artes, 
nomeadamente o cinema. Se sempre gostei de videojogos desde 
pequeno, foi na licenciatura que passei a encará-los como a minha 
área de investigação.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acredito que para termos bons pro� ssionais, é necessário seguir a 
emoção e encontrar o ponto de sintonia entre aquilo que a socie-
dade espera de nós e aquilo que esperamos de nós mesmos.
Quanto à área em si, é uma área de futuro. Dentro das indústrias 
criativas, os videojogos são um dos meios mais recentes, e por isso 
aquele com mais espaço para inovar. Por outro lado, é uma área difícil, 
porque requer multidisciplinaridade e muito investimento. Nesse 
sentido, é preciso conhecer muito bem o meio (não apenas a sua 
base criativa – arte, design e programação – mas também os meios 
de distribuição e marketing) e investir muitas horas para se dominar 
apenas uma destas áreas, conhecendo um pouco das outras. 
Não basta fazer um curso, é preciso viver o meio em que estamos. 
Por isso é tão importante gostar, porque só assim terão motivação 
para respirar o assunto todos os dias, todas as horas. O curso superior 
é um facilitador, um guia, abre a mente a ideias novas, e indica-nos 
possibilidades, mas depende muito mais de nós, do que do curso, 
aquilo que seremos à saída.
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tecnologias
O grande laboratório da vida
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Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do 
Instituto Politécnico de Setúbal no 
curso de Engenharia Química

Coordenadora da Licenciatura em 
Biotecnologia

Ana Gabriela Gomes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Não é segredo nenhum que a Natureza é uma grande inspiração para os avanços 
tecnológicos de que somos capazes. Mas no curso de Biotecnologia, na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, ensina-se mais do que a arte 
de ver a vida ao microscópio – desde a área Agroalimentar à Farmacêutica, passando pelo 
Ambiente, observar não chega para arranjar um emprego e é preciso pôr as mãos na massa. 

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Os diplomados da licenciatura em Biotecnologia têm um largo espetro 
de saídas pro� ssionais, destacando-se nos laboratórios multinacio-
nais de Biotecnologia ou da Indústria Farmacêutica, Alimentar, Agroali-
mentar ou em empresas de menor dimensão, explorando as novas 
inovações nesta área, que está claramente em expansão. A área 
ambiental também é rica em saídas pro� ssionais para os biotecnólogos, 
nomeadamente em estações de Tratamento Biológico de Resíduos 
ou Águas e na realização de estudos de Impacto Ambiental. De frisar 
que estas saídas pro� ssionais são relevantes tanto a nível nacional 
como internacional.

 
Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
Os alunos devem ter os conhecimentos de base de Biologia, Química 
e Matemática e devem também ser pessoas interessadas nas novas 
tecnologias aplicadas na área e serem proativos. Esta proatividade é 
importante para futuros contactos a empresas e indústrias.
 

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças entre o ensino Secundário e Superior ba-
seiam-se sobretudo no nível de exigência e no volume de conteúdos 
lecionados. Os alunos do Secundário devem ter hábitos de trabalho 
e estudo para conseguirem adaptar-se melhor ao Ensino Superior. 
Os jovens de hoje estão perante uma situação nova, em que o acesso 
a informação é fácil graças à Internet. No entanto, os jovens deverão 
ter uma postura mais crítica de modo a selecionarem a informação 
que têm disponível e não aceitarem qualquer informação, sem uma 
re� exão prévia do seu conteúdo.
 

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem sobretudo ter uma postura proativa e interessada, 
podendo fazer alguns estágios de curta duração por iniciativa 
própria, através do contacto de empresas. Devem procurar estar 
informados sobre as novas tecnologias na área da Biotecnologia e 
demonstrar esse interesse junto de possíveis empregadores. Devem 
também procurar fazer contactos, ainda durante a sua formação 
com empresas e indústrias.
Durante a Licenciatura em Biotecnologia na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, os alunos têm oportunidade de participar em 
Jornadas da própria licenciatura, nas quais algumas das empresas da 
área são contactadas para falar da sua atividade na escola. Neste tipo 
de eventos é altamente incentivado o contacto dos alunos com o 
orador convidado da empresa/indústria, que pode servir para um 
futuro estágio, ou mesmo emprego.
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Economia e gestão
Alinhada com as necessidades das 
empresas

estudante

Idade:
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Universidade/ Faculdade:
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação da Universidade Nova de 
Lisboa (ISEGI-NOVA)
Curso e Ano:
Licenciatura em Gestão de
 Informação 3ºano

Elena Bucea
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Um curso abrangente e que confere as competências que as empresas procuram. 
A definição da aluna do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da 
Universidade Nova de Lisboa Elena Bucea comprova como é importante a área de Gestão 
de Informação para as necessidades do mercado, e o papel que reserva aos seus 
especialistas dentro das organizações. E essa é a maior recompensa que um 
recém-licenciado pode receber.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
Como qualquer aluno do 12º ano senti a pressão de tomar a decisão certa, 
pois sabia que este passo iria ser decisivo para o meu futuro e para a 
pessoa em que me iria tornar. E assim o � z. No primeiro ano de faculdade, 
a palavra estudante ganhou outro sentido. Novos professores e novas 
exigências. A entrada na faculdade e a atenção dada pelos docentes 
motivaram-me a ser uma aluna melhor! Apesar do grau de di� culdade 
ser maior na faculdade do que no ensino secundário, senti mais facili-
dade em ultrapassar as minhas di� culdades no ISEGI-NOVA por diversas 
razões, entre as quais o ambiente familiar, a excelente cooperação entre 
os alunos e a disponibilidade incansável dos professores. Estes factos 
permitiram-me evoluir e crescer.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que implica 
tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Tirar um curso superior é cada vez mais relevante na sociedade em que 
vivemos. Por vezes são necessários alguns sacrifícios para atingirmos o 
sucesso. No Ensino Superior a minha vida mudou… Mais horas de es-
tudo, mais tempo na faculdade e à medida que os semestres passavam 
sentia mais motivação para ser bem-sucedida. A minha experiência no 
ISEGI-NOVA valeu a pena desde o primeiro dia. E agora, na reta � nal, sei 
que consegui.
Financeiramente, as di� culdades foram poucas e  o facto de no ISEGI-NOVA 
ser possível o pagamento do curso em prestações e ter todos os mate-
riais disponibilizados em formato digital aliviaram o orçamento familiar.
A nível pessoal tenho vindo a crescer através de diversos projetos realiza-
dos durante o curso. O ISEGI-NOVA tem uma componente prática muito 
forte, o que nos permite aprender com maior facilidade. Aprendi tam-
bém como é trabalhar em equipa, desenvolvi uma maior capacidade de 
comunicação e tornei-me mais dinâmica, entre outras competências que 
fui adquirindo. Senti dificuldades, mas ensinaram-me sempre a 
ultrapassá-las.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
A Licenciatura em Gestão de Informação foi a melhor escolha que alguma vez 
� z! Nunca tive dúvidas deste curso. O primeiro semestre con� rmou-me 
que escolhi o melhor caminho. Escolhi este curso pela sua abrangência 
e por ser aquilo que as empresas procuram. O curso em Gestão de Infor-
mação tem uma componente analítica consistente e uma componente 

computacional que nos dá as bases necessárias exigidas no mercado. 
Cada vez existem mais dados na nossa sociedade, que são registados e 
têm um poder inimaginável para as empresas. Enquanto Gestora de 
Informação, tenho de que tirar o máximo partido dos recursos exis-
tentes, isto é, dos dados, para apoiar a empresa na tomada de decisão. 
Saber que a minha formação vai ao encontro das reais necessidades do 
mercado é a maior recompensa que posso receber enquanto licenciada.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Agora que estou nos últimos 3 meses posso dizer que estes 3 anos 
passaram num ápice. Já estou no mercado de trabalho, na minha área, 
e ainda não terminei a licenciatura. Já tive várias entrevistas e recusei 
algumas oportunidades de emprego. Este curso serviu para perceber 
que quero continuar a estudar nesta área, e por isso vou optar por con-
tinuar com um mestrado no ISEGI-NOVA em Gestão de Informação e 
Conhecimento. Quero tornar-me melhor. Quero estar no meio da ação 
quando se tomam as decisões, e sei que a formação disponibilizada pelo 
ISEGI-NOVA ajudar-me-á a atingir os meus objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Para quem está indeciso, o meu conselho é seguirem o que mais gostam 
ou gostariam de aprender. No entanto, prestem atenção às necessidades 
do mercado. Temos de ser visionários e perceber o que a sociedade precisa. 
Uma pesquisa dos prós e contras dos cursos, dos dados sobre emprega-
bilidade, das saídas pro� ssionais, dos apoios e prémios disponibilizados, 
dos testemunhos de ex-alunos e da reputação da instituição são fatores 
a ter em conta. Se quiserem podem fazer como eu, marquem uma visi-
ta ao ISEGI-NOVA para conhecer as instalações e ouvir testemunhos de 
quem está nesta licenciatura. A mim ajudou-me bastante!
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LETRAS
Os desafios de um mundo de reflexão

docente

Formação:
Doutorada em Filologia Românica
Atividade:
Professora Catedrática e Diretora da 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto

Maria de Fátima
Marinho

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Numa altura em que as saídas profissionais vão sendo cada vez menos óbvias, o teu 
sentido crítico e a tua capacidade de re� exão e de compreender o mundo são, indepen-
dentemente da área, cada vez mais postos à prova, no entender da docente Maria de 
Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Hoje, mais do que em anos ou décadas anteriores, as saídas pro� s-
sionais não são óbvias e esta constatação aplica-se às várias áreas 
do saber, não sendo exclusiva das Letras. As pro� ssões poderão ser 
variadas: professores, revisores de texto, cartógrafos, editores, espe-
cialistas em ordenamento e planeamento do território, historiadores 
de arte, curadores de museus, arqueólogos, gestores de informação, 
especialistas em relações internacionais, tradutores, jornalistas e 
assessores. Há ainda outras, menos diretamente relacionadas com 
a formação adquirida, como gestor de empresa, quadro de banco, 
performer ou diretor de vendas.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
É difícil responder a uma pergunta que prevê a existência de um per� l 
prede� nido, que não estou certa de existir. Posso adiantar que um 
jovem que põe a hipótese de se candidatar a um curso da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) deve ter algumas das 
seguintes características: espírito crítico, capacidade de re� exão sobre 
a sociedade, vontade de compreender o mundo, interesse pela arte 
e pela cultura, espírito aberto à leitura e, evidentemente, conhecimentos 
básicos nas matérias que fazem parte do curso a que se candidata.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Sempre houve diferenças na passagem do Secundário para o Superior. 
Hoje, elas parecem mais acentuadas porque os jovens se habituaram, 
ao longo do Ensino Secundário, a estudar com um objetivo muito 
especí� co, que é o da obtenção da nota. O ensino superior não se 
compadece com este método, que não ajuda a desenvolver as ca-
pacidades intelectuais e de re� exão que a Universidade exige. Não 
me parece que se deva pedir apenas aos jovens que melhorem as 
suas competências, seria antes de pedir aos responsáveis pelos pro-
gramas a opção por conteúdos e métodos que desenvolvam o 
espírito crítico e re� exivo, abandonando-se de� nitivamente a tentação 
de uniformização e de exemplos pré-formatados, de que as provas 
modelos de preparação para os exames são um exemplo dececionante.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
A preparação para o mercado de trabalho deverá, a meu ver, 
contemplar duas vertentes: uma aposta forte na preparação cientí� ca 
que os diversos ciclos de estudos proporcionam, e ao mesmo tempo 
a apetência para aceitar novos desa� os, traduzida na abertura para 
reavaliar a formação inicial, adquirindo novas e diferentes com-
petências.
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Letras
Um mundo de escolhas à tua disposição

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Faculdade de Letras de Universidade de 
Lisboa 
Curso e Ano:
Licenciada em Línguas, Literaturas e 
Culturas

A frequentar o 1º ano do Mestrado em 
Estudos Ingleses e Norte-Americanos

Inês Marques Faria 
de Araújo

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

E sim, é da área de Letras que estamos a falar. Nas palavras de Inês Araújo, aluna da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, as saídas pro� ssionais são uma realidade 
que só depende do teu gosto e empenho ao longo do curso. Por isso, põe os preconceitos 
de lado e agarra-te aos livros!

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
O primeiro ano, por ser o tempo da adaptação, é complicado. É um 
ambiente novo, uma outra realidade à qual não estamos habituados. No 
entanto, encontrei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(FLUL) um sítio onde podia ser eu mesma sem me criticarem. O ambiente 
é bastante acolhedor, havendo espaço para cada um ter a sua individuali-
dade. É, também, outra das características do Ensino Superior: individu-
alismo e independência. Cada um segue o seu caminho, escolhido por si, 
e o futuro apenas depende do seu esforço e dedicação.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Qualquer curso exige, acima de tudo, trabalho e empenho. Na área de 
Letras estamos sempre a ler e a analisar textos, por isso, os custos monetários 
que temos são principalmente a compra de fotocópias ou de livros. De 
qualquer modo, a FLUL tem uma excelente biblioteca onde podem ser 
consultados, requisitados e fotocopiados os textos pedidos. No caso do 
aluno ter a sorte de já ter uma boa biblioteca em casa a questão monetária 
� ca mais fácil. A nível pessoal, é necessário muito trabalho da parte do 
aluno, várias horas a ler e a re� etir para que se atinja o nível de exigência 
pedido na FLUL.
A minha experiência enquanto aluna em Letras tem sido muito positiva. 
Sei que escolhi a área certa para mim e o local ideal para desenvolver 
as minhas capacidades. Tive sorte porque os meus pais também são da 
área de Letras e, portanto, não tive que gastar tanto dinheiro em livros ou 
fotocópias de textos, pois já tinha uma boa biblioteca em casa.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
No momento da entrada no Secundário foi claro para mim que Humani-
dades seria a minha escolha. O meu gosto pelo Jornalismo e a Literatura 
foram decisivos para essa decisão. Mais tarde escolhi Letras, pois era a 
Faculdade que apresentava os cursos mais interessantes para mim na 
área das Letras e Humanidades. Não tenho dúvidas que fiz bem em 
seguir este caminho e, se pudesse voltar atrás, voltaria a escolher a FLUL 
e o curso de Línguas, Literaturas e Cultura.
Sinto que cresci enquanto pessoa e aluna, desenvolvi capacidades que 
já tinha e adquiri outras.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Letras, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é uma área muito 
fértil em saídas pro� ssionais. São várias as possibilidades, dependendo 
sempre do caminho escolhido pelo aluno, do seu gosto e empenho ao 
longo do curso.
Gostaria de seguir o caminho da investigação literária e ingressar numa 
carreira académica. Estou a trabalhar nesse sentido, esforçando-me para 
atingir os objetivos exigidos pelos professores e procurando o departa-
mento dentro da faculdade que me possa ajudar a concretizar este meu 
sonho. Tenho como segunda opção (e não menos importante ou interessante) 
a área editorial – este talvez seja o caminho mais fácil para mim, mas 
continuo a tentar o mais difícil.
Estando, neste momento, no primeiro ano do Mestrado em Estudos 
Ingleses e Norte-Americanos na FLUL, estou a preparar a minha tese, o 
que pode ser decisivo para o meu futuro na área de Letras.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar por 
esta área?
As dúvidas podem ser uma constante e isso é normal. Em relação à área 
de Letras e, mais especi� camente, ao curso de Línguas, Literaturas e Culturas 
(LLC) posso dizer que o ambiente é especial e que todos sentimos que 
somos iguais. O curso apresenta uma estrutura muito apelativa, e cada 
um pode seguir um percurso de� nido por si (Estudos Ingleses, Estudos 
Norte-Americanos, Estudos Alemães ou mesmo Estudos Asiáticos). Dentro 
de cada área pode haver uma especificação ainda maior – Literatura, 
Cultura e Linguística. A exigência é grande, mas os professores são bons 
e apoiam os alunos, ajudando sempre que temos dúvidas.
Este curso que permite a aquisição de um bom e sistematizado conheci-
mento geral na área da Cultura, o que permite uma entrada no mercado 
de trabalho em muitas e diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas, 
desde o Ensino, ao Jornalismo, à Edição, à Tradução, à Revisão de Textos, 
à Gestão Cultural, etc.
Convido todos os interessados ou indecisos a visitarem a FLUL!
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tecnologias
O grande laboratório da vida

docente

Os diplomados 

da licenciatura em 

Biotecnologia têm um 

largo espetro de saídas 

profissionais, 

destacando-se nos 

laboratórios 

multinacionais de 
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Indústria Farmacêutica, 

Alimentar e

Agroalimentar.

Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do 
Instituto Politécnico de Setúbal no 
curso de Engenharia Química

Coordenadora da Licenciatura em 
Biotecnologia

Ana Gabriela Gomes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Não é segredo nenhum que a Natureza é uma grande inspiração para os avanços 
tecnológicos de que somos capazes. Mas no curso de Biotecnologia, na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, ensina-se mais do que a arte 
de ver a vida ao microscópio – desde a área Agroalimentar à Farmacêutica, passando pelo 
Ambiente, observar não chega para arranjar um emprego e é preciso pôr as mãos na massa. 

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Os diplomados da licenciatura em Biotecnologia têm um largo espetro 
de saídas pro� ssionais, destacando-se nos laboratórios multinacio-
nais de Biotecnologia ou da Indústria Farmacêutica, Alimentar, Agroali-
mentar ou em empresas de menor dimensão, explorando as novas 
inovações nesta área, que está claramente em expansão. A área 
ambiental também é rica em saídas pro� ssionais para os biotecnólogos, 
nomeadamente em estações de Tratamento Biológico de Resíduos 
ou Águas e na realização de estudos de Impacto Ambiental. De frisar 
que estas saídas pro� ssionais são relevantes tanto a nível nacional 
como internacional.

 
Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
Os alunos devem ter os conhecimentos de base de Biologia, Química 
e Matemática e devem também ser pessoas interessadas nas novas 
tecnologias aplicadas na área e serem proativos. Esta proatividade é 
importante para futuros contactos a empresas e indústrias.
 

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças entre o ensino Secundário e Superior ba-
seiam-se sobretudo no nível de exigência e no volume de conteúdos 
lecionados. Os alunos do Secundário devem ter hábitos de trabalho 
e estudo para conseguirem adaptar-se melhor ao Ensino Superior. 
Os jovens de hoje estão perante uma situação nova, em que o acesso 
a informação é fácil graças à Internet. No entanto, os jovens deverão 
ter uma postura mais crítica de modo a selecionarem a informação 
que têm disponível e não aceitarem qualquer informação, sem uma 
re� exão prévia do seu conteúdo.
 

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem sobretudo ter uma postura proativa e interessada, 
podendo fazer alguns estágios de curta duração por iniciativa 
própria, através do contacto de empresas. Devem procurar estar 
informados sobre as novas tecnologias na área da Biotecnologia e 
demonstrar esse interesse junto de possíveis empregadores. Devem 
também procurar fazer contactos, ainda durante a sua formação 
com empresas e indústrias.
Durante a Licenciatura em Biotecnologia na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, os alunos têm oportunidade de participar em 
Jornadas da própria licenciatura, nas quais algumas das empresas da 
área são contactadas para falar da sua atividade na escola. Neste tipo 
de eventos é altamente incentivado o contacto dos alunos com o 
orador convidado da empresa/indústria, que pode servir para um 
futuro estágio, ou mesmo emprego.
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“O que me levou a ser educadora? 
Foi o coração”

profissional

Nesta área é-nos 

possível “mudar 

o mundo”, quer seja 

na sala de aula com 

pequenos curiosos 

dispostos a aprenderem 

tudo o que lhes queremos 

ensinar, quer sejam 

adultos sedentos de mais 

saber e de 

oportunidades de 

desenvolverem 

competências. 

Formação:
Educação de Infância e Educação 
Básica pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich
Atividade:
Técnica Formadora do Ensino Básico na 
Guiné-Bissau

Ana Pestana

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Fosse em salas de aula com pequenos alunos curiosos, ou em ações com adultos, ensinar 
foi desde cedo uma questão de vocação e de dedicação. Agora, a dar formação a professores 
na Guiné-Bissau, Ana Pestana não tem dúvidas de que foi a sua experiência na Escola 
Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU) que lhe deu o que precisava para 
ser a pro� ssional que é hoje.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação de base é em Educação de Infância e Educação 
Básica. Felizmente, tenho a oportunidade de unir o melhor destes 
dois mundos.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Neste momento trabalho no Programa de Educação da Fundação Fé 
e Cooperação (FEC), onde desempenho funções de Técnica Forma-
dora do Ensino Básico na Guiné-Bissau, com o objetivo de melhorar 
o acesso, a qualidade e a equidade da educação. No âmbito do meu 
trabalho, promovo a formação pedagógica e cienti� ca a formadores 
guineenses que posteriormente dão formação a professores. O meu 
contributo visa não só capacitar pedagógica e cienti� camente pro-
fessores, como também acompanhar e apoiar todo o seu processo 
formativo.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Apesar de gostar muito do trabalho direto com crianças, este novo 
desa� o de dar formação a adultos na Guiné-Bissau tem vindo a reve-
lar-se uma excelente oportunidade de aprendizagem e de cresci-
mento, a nível pessoal e pro� ssional. É difícil dizer o que mais gosto, 
pois quando nos encontramos numa realidade tão diferente da que 
estamos habituados colocamos muitas coisas em perspetiva. Talvez 
possa dizer que uma das coisas que mais prazer me dá fazer é estar 
com os professores quer em contexto formativo quer nas visitas às 
suas escolas. Poder aprender com eles e perceber que eles apren-
dem comigo é algo imensamente grati� cante e que se repercute 
também na vida das crianças.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Lembro-me do primeiro dia que entrei na Escola Superior de Edu-
cadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU). Das coisas que mais me 
agradaram foram os valores, a sensibilidade e a competência humana 
presentes na escola.

Tive a sorte e o privilégio durante a minha formação, trabalhar de dia 
num colégio e estudar em regime pós-laboral. Apesar de em alguns 
momentos ter sido difícil conciliar estes dois mundos tão exigentes, 
olhando para trás não mudaria nada, porque a possibilidade de con-
frontar teoria e prática em simultâneo permite a integração e articu-
lação de saberes de uma maneira quase “natural”.
Na ESEIMU ensinaram-nos a olhar a criança no seu contexto social e 
cultural, mostraram-nos outras realidades. O desenvolvimento 
sustentável, a cidadania e a multiculturalidade foram alguns dos 
pontos focais nesta minha formação. O facto de a própria escola in-
tegrar projetos internacionais confere características à formação que 
estão a ser cruciais na minha ação este ano.
Analisando agora a minha prática na formação de adultos, posso 
a� rmar que a minha formação académica me deu bons modelos 
que me permitem ter uma prática adequada à realidade onde estou 
porque a melhor pedagogia se aprende pela demonstração – ver e 
fazer re� exivamente com outros.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Será difícil enumerar motivos para se enveredar pela área da edu-
cação, pois para mim mais do que vocação é preciso haver interesse 
e dedicação. Nesta área é-nos possível “mudar o mundo”, quer seja 
na sala de aula com pequenos curiosos dispostos a aprenderem tudo 
o que lhes queremos ensinar, quer sejam adultos sedentos de mais 
saber e de oportunidades de desenvolverem competências. Desen-
gane-se quem acha que ser professor é dar aulas… Ser professor 
é aprender a conhecer-se a si próprio, a dar mais do que recebe, a 
crescer todos os dias e a acordar com vontade de fazer mais. Portanto 
se me perguntam o que me levou a escolher a pro� ssão de Educadora/
Professora, eu diria o coração.

educação e 
Psicologia
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Saúde
Uma profissão de pessoas para pessoas

profissional

Vale a pena 

apostar na área 

de Enfermagem, 

pelas recompensas 

que retiramos da 

profissão. Choramos 

e sorrimos, e isso 

vale todo o 

esforço!

Formação:
Escola Superior de Enfermagem São 
Francisco das Misericórdias
Atividade:
Enfermeira no Centro Psicogeriátrico 
Nossa Senhora de Fátima das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Parede)

Ana Rita Sempiterno

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ser enfermeiro é ter conhecimentos e técnica, mas também é saber cuidar de pessoas. E é 
essa humanização, aliada à vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, que alimenta 
a paixão da enfermeira Ana Rita Sempiterno pela sua pro� ssão, e que compensa todo o 
esforço colocado na sua formação.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação é a Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento, sou enfermeira no Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora 
de Fátima das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 
situado na Parede.

Do que mais gosta naquilo que faz?
O facto da área de Enfermagem ser uma ciência permite-me uma 
aprendizagem contínua. Além disso, estão inerentes os cuidados 
humanizados, estando a ciência interligada com a humanização. 
Neste sentido, o que me fascina no mundo da Enfermagem é a diferença 
no cuidar, aliada a este dois conceitos (ciência e humanização), sendo 
que esta paixão pela Arte do Cuidar é sustentada por algumas características 
pessoais que me permitem abraçar esta vasta área, onde se insere o 
saber ser, o saber estar e o saber fazer.
Muito importante também é a partilha e a necessidade de fazer a 
diferença de alguma forma na vida das pessoas.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Como Enfermeira é necessária vocação, dedicação e empenho, pois 
só amando o doente/utente consigo prestar cuidados de Enfermagem 
individualizados e com qualidade. O valor fundamental nesses 
cuidados é a pessoa, e a pessoa é a base da re� exão e do pensamento.
Para além das minhas características e capacidades pessoais, devo 
à Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias a 
pro� ssional que sou hoje, pois ao longo dos quatro anos a � loso� a 
transmitida no ensino mostrou-me como a classe enfermeira deve 
apostar na humanização e na qualidade de vida, sendo estes os requisitos 
de saúde que nos permitem olhar a pessoa numa perspetiva holística 
e multidimensional.
A Licenciatura é um desafio, não só no domínio das ciências de 
Enfermagem, mas essencialmente na dimensão humana. A exigência 

curricular e as práticas clínicas permitem a promoção do espírito crítico, 
e a busca contínua do saber e a experiência clínica promovem a con-
solidação de conhecimentos e preparam-nos para novas aprendizagens, 
ao colocarem-nos em confronto com as nossas necessidades como 
pessoa e pro� ssional, e do que nos rodeia.
Trabalhar na área de Enfermagem é simplesmente indescritível, pois 
trata-se de uma profissão bastante gratificante, quer no domínio 
técnico quer na vertente humanística.  E nesta última, uma das 
grandes mais-valias apreendidas na Licenciatura que transporto dia-
riamente no meu pro� ssionalismo é, perante as reações físicas, com-
portamentais e emocionais dos utentes, intervir por vezes para lá da 
ação farmacológica ou técnica. Com uma palavra, com um gesto ou 
um olhar, ou simplesmente sabendo escutar. 

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acima de tudo é necessária vocação. O enfermeiro não é uma máquina 
de executar tarefas, é um ser humano que cuida de outros seres 
humanos. Por isso Enfermagem, mais que uma licenciatura, é uma 
arte de quem é humano e hospitaleiro.
Na situação em que o nosso país se encontra não é fácil apostar em 
Enfermagem, mas vale a pena. Mesmo sendo uma pro� ssão mal re-
munerada e bastante trabalhosa, as recompensas que retiramos são 
ainda maiores. Choramos e sorrimos, e isso vale todo o esforço!
Todos os enfermeiros precisam de continuar o seu processo de 
aprendizagem, embora num outro nível, pois a área da Saúde está 
em constante mudança. Nunca desanimem! A persistência, a paciência 
e a dedicação são cruciais, porque quem luta e se esforça é, regra 
geral, reconhecido.

tecnologias
Engenharia Informática: 
a arte de comunicar em binário

estudante

Idade:
21
Naturalidade:
Mafra
Universidade/ Faculdade:
ISCTE-IUL
Curso e Ano:
Licenciatura em Engenharia Informática
3ºano

Adriano José Lopes
Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Esta é uma área que exige, pelo menos, duas coisas – muita matemática e muita perseverança. 
Entender a linguagem dos computadores não é pêra doce mas, uma vez no caminho certo, 
nem a tecnologia existente é capaz de te limitar. Especialmente se, como o Adriano 
Fernandes, o teu sonho for pegar no que existe e continuar a criar, criar, criar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A quantidade de matéria por quantidade de tempo, porque a 
proporção de conteúdos é mais elevada. Outra grande di� culdade 
foi o esclarecimento da matéria por parte dos professores – nem todos 
os professores têm o interesse e/ou tempo de explicar a matéria, 
devido à quantidade da mesma. Em resumo, a grande diferença entre 
a Secundário e o Ensino Superior é o empenho e a dedicação do 
próprio na resolução dos vários problemas que são encontrados ao 
longo do tempo.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A faculdade tem uma exigência pessoal superior, dependendo do 
curso. Pode ser necessário prescindir de algumas atividades para que 
seja possível a concretização de vários trabalhos com sucesso.
Na minha experiência, as exigências materiais não são muitas, mas 
estas dependem do curso que se quer seguir. No meu caso, sendo 

um curso de Engenharia Informática, é natural que seja “exigido” um 
computador portátil. Não é obrigatório, visto que para as cadeiras 
de programação (que necessitam de computador) existem salas 
com computadores, mas pela minha experiência, posso dizer que é 
necessário um computador portátil, para que possa prosseguir com 
os trabalhos que vão sendo propostos.
No que diz respeito a exigências � nanceiras, é necessário ter em 
mente que para se estudar numa faculdade são precisas no mínimo 
três coisas: 

1. O custo anual das propinas, que não é igual para todas as faculdades; 

2. O custo dos transportes, que varia conforme a localização da faculdade 
e do local onde se habita. Ou, no caso de ser necessário o aluguer de 
uma casa, ter em consideração todos os custos que isso pode trazer; 

3. As refeições são muitas vezes caras, o que tem de ser pensado. 
Será que levo comida de casa? Será que vou almoçar à cantina?
Para quem tem di� culdades � nanceiras, podem candidatar-se a bolsas, 
para que possam prosseguir os estudos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
O que me motivou a optar pela área de Engenharia Informática foi o 
gosto pelos computadores, que despoletou a curiosidade de 
perceber como estes funcionam e como se interligam, por forma a 
uniformizar e centralizar a informação. Penso que � z uma boa escolha 
e até ao dia de hoje posso dizer que faria exatamente o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Atualmente, o meu objetivo pro� ssional é desenvolver o meu conheci-
mento nesta área, para que possa integrar-me numa empresa com 
grande impacto no desenvolvimento de novos equipamentos e/ou 
das novas soluções que eles utilizarão. O meu grande objetivo é criar 
uma empresa de ideias inovadoras, para o desenvolvimento de novos 
equipamentos na área da informática.
Neste momento, estou a � nalizar a licenciatura e faço parte da equipa 
do IEEE Student Branch do ISCTE–IUL, que consiste num núcleo consti-
tuído por estudantes, que organizam vários eventos para a troca de 
conhecimentos, com o intuito de melhorar a capacidade de cada aluno 
na resolução de problemas e desenvolvimento de projetos.

o meu objetivo profissional é 
desenvolver o meu 

conhecimento nesta área, 
para que possa 

integrar-me numa 
empresa com grande impacto no desenvolvimento de novos equipamentos e soluções.
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Diretório
Listagem de Instituições de Ensino 
Superior em Portugal
Nenhum Guia de Acesso ao Ensino Superior ficaria completo sem uma listagem organizada das 
Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas. Por isso, depois de termos tentado ajudar a iluminar 
o teu caminho, compilámos as moradas e contactos atualizados de todas as opções disponíveis no Ensino 
Politécnico, Universitário e Militar e Policial.
TEXTO e DIRETÓRIO: Ana Teles Teixeira 

Encontra um TESTEMUNHO 
desta Instituição no Guia// Ensino Superior Militar e Policial// Ensino Superior Privado// Ensino Superior Público

Legenda

ANUNCIANTE
no Guia

Para entrares no Ensino Superior, é preciso mostrares 
que estás apto através de provas de ingresso (Exames 
Nacionais) e, nalguns casos, de pré-requisitos (provas 
de natureza física, funcional ou vocacional). 
A primeira fase dos Exames Nacionais decorre 
de 17 a 27 de junho, e a segunda de 17 a 21 de 
julho.

Depois da prova feita (e aprovada), só 
tens de ir a www.dges.mec.pt/online para 
tratares da tua candidatura ao Ensino Superior.
Esta decorre em três fases:
1ª fase  17 de julho a 8 de agosto
2ª fase  8 de setembro a 19 de setembro
3ª fase  2 de outubro a 6 de outubro

Ainda estás indeciso?
Vai a 
www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp 
e pode ser que alguma das sugestões do 
Assistente de Escolha de Curso te ajude.

FONTES:
Ensino Público - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Público (n.º 95), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_pub.pdf. 
Ensino Privado - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Privado e Universidade Católica Portuguesa (n.º 96), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_priv.pdf.

PORTUGAL CONTINENTAL

Aveiro

// Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
Tel. 234 370 200 | Fax. 234 370 985
geral@ua.pt | www.ua.pt

// Universidade de Aveiro - 
Escola Superior de Design, Gestão e 
Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte
Escola Superior Aveiro Norte
Edifício Rainha, 5º Andar 
3720-232 Oliveira de Azeméis 
Tel. 256 666 960 | Fax. 256 666 970
esan.geral@ua.pt | www.ua.pt/esan

// Universidade de Aveiro 
Escola Superior de Saúde de Aveiro
Universidade de Aveiro - Edifício 30
Agras do Crasto - Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro
Tel. 234 401 558 | Fax. 234 401 597
essua.secretaria@ua.pt | www.ua.pt/essua

// Universidade de Aveiro - Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Águeda
Rua Comandante Pinho e Freitas, 28 
3750 -127 Águeda
Tel. 234 611 500 | Fax. 234 611 540
estga.geral@ua.pt | www.ua.pt/estga

// Universidade de Aveiro - Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Aveiro
R. Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aveiro
3810-500 Aveiro
Tel. 234 380 110 | Fax. 234 380 111
isca.geral@ua.pt | www.ua.pt/isca

// Escola Superior de Enfermagem da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis
Rua da Cruz Vermelha
Cidacos - Apartado 1002
3720-126 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 661 430 | Fax. 256 661 439
secretaria@esenfcvpoa.eu | www.esenfcvpoa.eu

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos (IPAM Aveiro)
Rua das Cardadeiras, Esgueira
3800-125 Aveiro
Telefone: 234 400 180 | Fax. 234 424 967
eleonora.oliveira@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Ciências da Informação 
e da Administração
Avenida Dom Manuel de Almeida Trindade 
(Santa Joana) 
Apartado 292 3811-904 Aveiro
Tel. 234 423 045
geral@iscia.edu.pt
www.iscia.edu.pt

// Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Rua António de Castro Corte Real
Apartado 132, 4520-909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 377 550 | Fax. 256 377 559
secretaria@isvouga.pt | www.isvouga.pt

// Instituto Superior de Espinho
Rua 36, nº 297, Apartado 443
4501-868 Espinho
Tel. 227 322 624 | Fax. 227 331 085
isesp@isesp.pt | www.isesp.pt

// Instituto Superior de Paços de Brandão
Avenida Escolar – Apartado 99
4536-906 Paços de Brandão
Tel. 227 449 277 | 227 451 005 | Fax. 227 451 009
geral@ispab.pt | www.ispab.pt

Beja

// Instituto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares
Campus do Instituto Politécnico de Beja
Apartado 6155, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 000 | 284 314 400 | Fax. 284 314 401
geral@ipbeja.pt | www.ipbeja.pt

// Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 314 300 | Fax. 284 388 207
esa@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESA

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 001 | Fax. 284 326 824
ese@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESE

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Saúde
Rua Dr. José Correia Maltez, 7800-111 Beja
Tel. 284 313 280 | Fax. 284 329 411
ess@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESS

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 311 540 | Fax. 284 361 326
estig@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESTIG

Braga

// Universidade do Minho
Largo do Paço, 4704-553 Braga 
Tel. 253 601 100 | 253 601 109 | 253 601 101
Fax: 253612248 
gcii@reitoria.uminho.pt | www.uminho.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave - Escola Superior de Gestão
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 500 | Fax. 253 821 111
esg@ipca.pt | www.esg.ipca.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do
 Ave - Escola Superior de Tecnologia
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 260 | Fax. 253 823 127
est@ipca.pt | www.est.ipca.pt

// Universidade do Minho 
Escola Superior de  Enfermagem
Av. Central, Edifício dos Congregados
4704-553 Braga
Tel. 253 601300 | 253 601322 | Fax. 253 601319
sec.graduacao@ese.uminho.pt
www.ese.uminho.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Ciências Sociais, Campus Camões
4710-362 Braga
Tel. 253 206 106 | Fax. 253 206 107
secretaria.facis@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt
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“O que me levou a ser educadora? 
Foi o coração”

profissional

Nesta área é-nos 

possível “mudar 

o mundo”, quer seja 

na sala de aula com 

pequenos curiosos 

dispostos a aprenderem 

tudo o que lhes queremos 

ensinar, quer sejam 

adultos sedentos de mais 

saber e de 

oportunidades de 

desenvolverem 

competências. 

Formação:
Educação de Infância e Educação 
Básica pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich
Atividade:
Técnica Formadora do Ensino Básico na 
Guiné-Bissau

Ana Pestana

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Fosse em salas de aula com pequenos alunos curiosos, ou em ações com adultos, ensinar 
foi desde cedo uma questão de vocação e de dedicação. Agora, a dar formação a professores 
na Guiné-Bissau, Ana Pestana não tem dúvidas de que foi a sua experiência na Escola 
Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU) que lhe deu o que precisava para 
ser a pro� ssional que é hoje.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação de base é em Educação de Infância e Educação 
Básica. Felizmente, tenho a oportunidade de unir o melhor destes 
dois mundos.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Neste momento trabalho no Programa de Educação da Fundação Fé 
e Cooperação (FEC), onde desempenho funções de Técnica Forma-
dora do Ensino Básico na Guiné-Bissau, com o objetivo de melhorar 
o acesso, a qualidade e a equidade da educação. No âmbito do meu 
trabalho, promovo a formação pedagógica e cienti� ca a formadores 
guineenses que posteriormente dão formação a professores. O meu 
contributo visa não só capacitar pedagógica e cienti� camente pro-
fessores, como também acompanhar e apoiar todo o seu processo 
formativo.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Apesar de gostar muito do trabalho direto com crianças, este novo 
desa� o de dar formação a adultos na Guiné-Bissau tem vindo a reve-
lar-se uma excelente oportunidade de aprendizagem e de cresci-
mento, a nível pessoal e pro� ssional. É difícil dizer o que mais gosto, 
pois quando nos encontramos numa realidade tão diferente da que 
estamos habituados colocamos muitas coisas em perspetiva. Talvez 
possa dizer que uma das coisas que mais prazer me dá fazer é estar 
com os professores quer em contexto formativo quer nas visitas às 
suas escolas. Poder aprender com eles e perceber que eles apren-
dem comigo é algo imensamente grati� cante e que se repercute 
também na vida das crianças.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Lembro-me do primeiro dia que entrei na Escola Superior de Edu-
cadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU). Das coisas que mais me 
agradaram foram os valores, a sensibilidade e a competência humana 
presentes na escola.

Tive a sorte e o privilégio durante a minha formação, trabalhar de dia 
num colégio e estudar em regime pós-laboral. Apesar de em alguns 
momentos ter sido difícil conciliar estes dois mundos tão exigentes, 
olhando para trás não mudaria nada, porque a possibilidade de con-
frontar teoria e prática em simultâneo permite a integração e articu-
lação de saberes de uma maneira quase “natural”.
Na ESEIMU ensinaram-nos a olhar a criança no seu contexto social e 
cultural, mostraram-nos outras realidades. O desenvolvimento 
sustentável, a cidadania e a multiculturalidade foram alguns dos 
pontos focais nesta minha formação. O facto de a própria escola in-
tegrar projetos internacionais confere características à formação que 
estão a ser cruciais na minha ação este ano.
Analisando agora a minha prática na formação de adultos, posso 
a� rmar que a minha formação académica me deu bons modelos 
que me permitem ter uma prática adequada à realidade onde estou 
porque a melhor pedagogia se aprende pela demonstração – ver e 
fazer re� exivamente com outros.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Será difícil enumerar motivos para se enveredar pela área da edu-
cação, pois para mim mais do que vocação é preciso haver interesse 
e dedicação. Nesta área é-nos possível “mudar o mundo”, quer seja 
na sala de aula com pequenos curiosos dispostos a aprenderem tudo 
o que lhes queremos ensinar, quer sejam adultos sedentos de mais 
saber e de oportunidades de desenvolverem competências. Desen-
gane-se quem acha que ser professor é dar aulas… Ser professor 
é aprender a conhecer-se a si próprio, a dar mais do que recebe, a 
crescer todos os dias e a acordar com vontade de fazer mais. Portanto 
se me perguntam o que me levou a escolher a pro� ssão de Educadora/
Professora, eu diria o coração.

educação e 
Psicologia

Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto
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Saúde
Uma profissão de pessoas para pessoas

profissional

Vale a pena 

apostar na área 

de Enfermagem, 

pelas recompensas 

que retiramos da 

profissão. Choramos 

e sorrimos, e isso 

vale todo o 

esforço!

Formação:
Escola Superior de Enfermagem São 
Francisco das Misericórdias
Atividade:
Enfermeira no Centro Psicogeriátrico 
Nossa Senhora de Fátima das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Parede)

Ana Rita Sempiterno

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ser enfermeiro é ter conhecimentos e técnica, mas também é saber cuidar de pessoas. E é 
essa humanização, aliada à vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, que alimenta 
a paixão da enfermeira Ana Rita Sempiterno pela sua pro� ssão, e que compensa todo o 
esforço colocado na sua formação.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação é a Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento, sou enfermeira no Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora 
de Fátima das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 
situado na Parede.

Do que mais gosta naquilo que faz?
O facto da área de Enfermagem ser uma ciência permite-me uma 
aprendizagem contínua. Além disso, estão inerentes os cuidados 
humanizados, estando a ciência interligada com a humanização. 
Neste sentido, o que me fascina no mundo da Enfermagem é a diferença 
no cuidar, aliada a este dois conceitos (ciência e humanização), sendo 
que esta paixão pela Arte do Cuidar é sustentada por algumas características 
pessoais que me permitem abraçar esta vasta área, onde se insere o 
saber ser, o saber estar e o saber fazer.
Muito importante também é a partilha e a necessidade de fazer a 
diferença de alguma forma na vida das pessoas.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Como Enfermeira é necessária vocação, dedicação e empenho, pois 
só amando o doente/utente consigo prestar cuidados de Enfermagem 
individualizados e com qualidade. O valor fundamental nesses 
cuidados é a pessoa, e a pessoa é a base da re� exão e do pensamento.
Para além das minhas características e capacidades pessoais, devo 
à Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias a 
pro� ssional que sou hoje, pois ao longo dos quatro anos a � loso� a 
transmitida no ensino mostrou-me como a classe enfermeira deve 
apostar na humanização e na qualidade de vida, sendo estes os requisitos 
de saúde que nos permitem olhar a pessoa numa perspetiva holística 
e multidimensional.
A Licenciatura é um desafio, não só no domínio das ciências de 
Enfermagem, mas essencialmente na dimensão humana. A exigência 

curricular e as práticas clínicas permitem a promoção do espírito crítico, 
e a busca contínua do saber e a experiência clínica promovem a con-
solidação de conhecimentos e preparam-nos para novas aprendizagens, 
ao colocarem-nos em confronto com as nossas necessidades como 
pessoa e pro� ssional, e do que nos rodeia.
Trabalhar na área de Enfermagem é simplesmente indescritível, pois 
trata-se de uma profissão bastante gratificante, quer no domínio 
técnico quer na vertente humanística.  E nesta última, uma das 
grandes mais-valias apreendidas na Licenciatura que transporto dia-
riamente no meu pro� ssionalismo é, perante as reações físicas, com-
portamentais e emocionais dos utentes, intervir por vezes para lá da 
ação farmacológica ou técnica. Com uma palavra, com um gesto ou 
um olhar, ou simplesmente sabendo escutar. 

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acima de tudo é necessária vocação. O enfermeiro não é uma máquina 
de executar tarefas, é um ser humano que cuida de outros seres 
humanos. Por isso Enfermagem, mais que uma licenciatura, é uma 
arte de quem é humano e hospitaleiro.
Na situação em que o nosso país se encontra não é fácil apostar em 
Enfermagem, mas vale a pena. Mesmo sendo uma pro� ssão mal re-
munerada e bastante trabalhosa, as recompensas que retiramos são 
ainda maiores. Choramos e sorrimos, e isso vale todo o esforço!
Todos os enfermeiros precisam de continuar o seu processo de 
aprendizagem, embora num outro nível, pois a área da Saúde está 
em constante mudança. Nunca desanimem! A persistência, a paciência 
e a dedicação são cruciais, porque quem luta e se esforça é, regra 
geral, reconhecido.

tecnologias
Engenharia Informática: 
a arte de comunicar em binário

estudante

Idade:
21
Naturalidade:
Mafra
Universidade/ Faculdade:
ISCTE-IUL
Curso e Ano:
Licenciatura em Engenharia Informática
3ºano

Adriano José Lopes
Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Esta é uma área que exige, pelo menos, duas coisas – muita matemática e muita perseverança. 
Entender a linguagem dos computadores não é pêra doce mas, uma vez no caminho certo, 
nem a tecnologia existente é capaz de te limitar. Especialmente se, como o Adriano 
Fernandes, o teu sonho for pegar no que existe e continuar a criar, criar, criar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A quantidade de matéria por quantidade de tempo, porque a 
proporção de conteúdos é mais elevada. Outra grande di� culdade 
foi o esclarecimento da matéria por parte dos professores – nem todos 
os professores têm o interesse e/ou tempo de explicar a matéria, 
devido à quantidade da mesma. Em resumo, a grande diferença entre 
a Secundário e o Ensino Superior é o empenho e a dedicação do 
próprio na resolução dos vários problemas que são encontrados ao 
longo do tempo.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A faculdade tem uma exigência pessoal superior, dependendo do 
curso. Pode ser necessário prescindir de algumas atividades para que 
seja possível a concretização de vários trabalhos com sucesso.
Na minha experiência, as exigências materiais não são muitas, mas 
estas dependem do curso que se quer seguir. No meu caso, sendo 

um curso de Engenharia Informática, é natural que seja “exigido” um 
computador portátil. Não é obrigatório, visto que para as cadeiras 
de programação (que necessitam de computador) existem salas 
com computadores, mas pela minha experiência, posso dizer que é 
necessário um computador portátil, para que possa prosseguir com 
os trabalhos que vão sendo propostos.
No que diz respeito a exigências � nanceiras, é necessário ter em 
mente que para se estudar numa faculdade são precisas no mínimo 
três coisas: 

1. O custo anual das propinas, que não é igual para todas as faculdades; 

2. O custo dos transportes, que varia conforme a localização da faculdade 
e do local onde se habita. Ou, no caso de ser necessário o aluguer de 
uma casa, ter em consideração todos os custos que isso pode trazer; 

3. As refeições são muitas vezes caras, o que tem de ser pensado. 
Será que levo comida de casa? Será que vou almoçar à cantina?
Para quem tem di� culdades � nanceiras, podem candidatar-se a bolsas, 
para que possam prosseguir os estudos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
O que me motivou a optar pela área de Engenharia Informática foi o 
gosto pelos computadores, que despoletou a curiosidade de 
perceber como estes funcionam e como se interligam, por forma a 
uniformizar e centralizar a informação. Penso que � z uma boa escolha 
e até ao dia de hoje posso dizer que faria exatamente o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Atualmente, o meu objetivo pro� ssional é desenvolver o meu conheci-
mento nesta área, para que possa integrar-me numa empresa com 
grande impacto no desenvolvimento de novos equipamentos e/ou 
das novas soluções que eles utilizarão. O meu grande objetivo é criar 
uma empresa de ideias inovadoras, para o desenvolvimento de novos 
equipamentos na área da informática.
Neste momento, estou a � nalizar a licenciatura e faço parte da equipa 
do IEEE Student Branch do ISCTE–IUL, que consiste num núcleo consti-
tuído por estudantes, que organizam vários eventos para a troca de 
conhecimentos, com o intuito de melhorar a capacidade de cada aluno 
na resolução de problemas e desenvolvimento de projetos.

o meu objetivo profissional é 
desenvolver o meu 

conhecimento nesta área, 
para que possa 

integrar-me numa 
empresa com grande impacto no desenvolvimento de novos equipamentos e soluções.
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Diretório
Listagem de Instituições de Ensino 
Superior em Portugal
Nenhum Guia de Acesso ao Ensino Superior ficaria completo sem uma listagem organizada das 
Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas. Por isso, depois de termos tentado ajudar a iluminar 
o teu caminho, compilámos as moradas e contactos atualizados de todas as opções disponíveis no Ensino 
Politécnico, Universitário e Militar e Policial.
TEXTO e DIRETÓRIO: Ana Teles Teixeira 

Encontra um TESTEMUNHO 
desta Instituição no Guia// Ensino Superior Militar e Policial// Ensino Superior Privado// Ensino Superior Público

Legenda

ANUNCIANTE
no Guia

Para entrares no Ensino Superior, é preciso mostrares 
que estás apto através de provas de ingresso (Exames 
Nacionais) e, nalguns casos, de pré-requisitos (provas 
de natureza física, funcional ou vocacional). 
A primeira fase dos Exames Nacionais decorre 
de 17 a 27 de junho, e a segunda de 17 a 21 de 
julho.

Depois da prova feita (e aprovada), só 
tens de ir a www.dges.mec.pt/online para 
tratares da tua candidatura ao Ensino Superior.
Esta decorre em três fases:
1ª fase  17 de julho a 8 de agosto
2ª fase  8 de setembro a 19 de setembro
3ª fase  2 de outubro a 6 de outubro

Ainda estás indeciso?
Vai a 
www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp 
e pode ser que alguma das sugestões do 
Assistente de Escolha de Curso te ajude.

FONTES:
Ensino Público - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Público (n.º 95), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_pub.pdf. 
Ensino Privado - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Privado e Universidade Católica Portuguesa (n.º 96), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_priv.pdf.

PORTUGAL CONTINENTAL

Aveiro

// Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
Tel. 234 370 200 | Fax. 234 370 985
geral@ua.pt | www.ua.pt

// Universidade de Aveiro - 
Escola Superior de Design, Gestão e 
Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte
Escola Superior Aveiro Norte
Edifício Rainha, 5º Andar 
3720-232 Oliveira de Azeméis 
Tel. 256 666 960 | Fax. 256 666 970
esan.geral@ua.pt | www.ua.pt/esan

// Universidade de Aveiro 
Escola Superior de Saúde de Aveiro
Universidade de Aveiro - Edifício 30
Agras do Crasto - Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro
Tel. 234 401 558 | Fax. 234 401 597
essua.secretaria@ua.pt | www.ua.pt/essua

// Universidade de Aveiro - Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Águeda
Rua Comandante Pinho e Freitas, 28 
3750 -127 Águeda
Tel. 234 611 500 | Fax. 234 611 540
estga.geral@ua.pt | www.ua.pt/estga

// Universidade de Aveiro - Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Aveiro
R. Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aveiro
3810-500 Aveiro
Tel. 234 380 110 | Fax. 234 380 111
isca.geral@ua.pt | www.ua.pt/isca

// Escola Superior de Enfermagem da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis
Rua da Cruz Vermelha
Cidacos - Apartado 1002
3720-126 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 661 430 | Fax. 256 661 439
secretaria@esenfcvpoa.eu | www.esenfcvpoa.eu

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos (IPAM Aveiro)
Rua das Cardadeiras, Esgueira
3800-125 Aveiro
Telefone: 234 400 180 | Fax. 234 424 967
eleonora.oliveira@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Ciências da Informação 
e da Administração
Avenida Dom Manuel de Almeida Trindade 
(Santa Joana) 
Apartado 292 3811-904 Aveiro
Tel. 234 423 045
geral@iscia.edu.pt
www.iscia.edu.pt

// Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Rua António de Castro Corte Real
Apartado 132, 4520-909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 377 550 | Fax. 256 377 559
secretaria@isvouga.pt | www.isvouga.pt

// Instituto Superior de Espinho
Rua 36, nº 297, Apartado 443
4501-868 Espinho
Tel. 227 322 624 | Fax. 227 331 085
isesp@isesp.pt | www.isesp.pt

// Instituto Superior de Paços de Brandão
Avenida Escolar – Apartado 99
4536-906 Paços de Brandão
Tel. 227 449 277 | 227 451 005 | Fax. 227 451 009
geral@ispab.pt | www.ispab.pt

Beja

// Instituto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares
Campus do Instituto Politécnico de Beja
Apartado 6155, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 000 | 284 314 400 | Fax. 284 314 401
geral@ipbeja.pt | www.ipbeja.pt

// Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 314 300 | Fax. 284 388 207
esa@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESA

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 001 | Fax. 284 326 824
ese@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESE

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Saúde
Rua Dr. José Correia Maltez, 7800-111 Beja
Tel. 284 313 280 | Fax. 284 329 411
ess@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESS

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 311 540 | Fax. 284 361 326
estig@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESTIG

Braga

// Universidade do Minho
Largo do Paço, 4704-553 Braga 
Tel. 253 601 100 | 253 601 109 | 253 601 101
Fax: 253612248 
gcii@reitoria.uminho.pt | www.uminho.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave - Escola Superior de Gestão
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 500 | Fax. 253 821 111
esg@ipca.pt | www.esg.ipca.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do
 Ave - Escola Superior de Tecnologia
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 260 | Fax. 253 823 127
est@ipca.pt | www.est.ipca.pt

// Universidade do Minho 
Escola Superior de  Enfermagem
Av. Central, Edifício dos Congregados
4704-553 Braga
Tel. 253 601300 | 253 601322 | Fax. 253 601319
sec.graduacao@ese.uminho.pt
www.ese.uminho.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Ciências Sociais, Campus Camões
4710-362 Braga
Tel. 253 206 106 | Fax. 253 206 107
secretaria.facis@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt
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// Universidade Católica Portuguesa 
 Faculdade de Filoso� a
Faculdade de Filoso� a, Praça da Faculdade, 1
4710-297 Braga
Tel. 253 208 076 | Fax. 253 213 940
secretaria.fac� l@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia (Braga)
 Rua de Santa Margarida
4710-306 Braga
Tel. 253 206 111 | Fax. 253 206 113
secretaria.facteo@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Lusíada de Vila Nova de
 Famalicão
Largo Tinoco de Sousa - 
4760-108 Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 309 200 | Fax. 252 376 363
info@fam.ulusiada.pt | www.fam.ulusiada.pt

// Instituto Politécnico de Saúde do 
Norte - Escola Superior de Saúde do Vale 
do Ave
Rua António José Vidal, 81, 
4760-409, Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 303 600 | 800 202 002
info@cespu.pt
www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico

// Escola Superior Artística do Porto 
(Guimarães)
Rua Francisco Agra, 92 (Antiga Rua de Sta Luzia), 
4800-157 Guimarães
Tel. 253 410 235 | Fax. 253 519681
sadm@esap-gmr.com | www.esap-gmr.com

// Escola Superior de Educação de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe 
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Rua do Cais, 94 - Fontarcada
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 800 | Fax. 253 639 801
geral@isave.pt | www.isave.pt

Bragança

// Instituto Politécnico de Bragança  
Escola Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia - Apartado 1172 
5301-855 Bragança
Tel. 273 303 200/273 325 405 | Fax. 273 325 405
sacd@ipb.pt | grei@ipb.pt | www.esa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança - 
Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Rua João Maria Sarmento Pimentel
Apartado 128, 5370-326 Mirandela
Tel. 278 201 340/278 201 341 | Fax. 278 265 733
esact@ipb.pt | www.esact.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Educação de Bragança
Campus de Santa Apolónia 
Apartado 1101 - 5301-856, Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 684
eseb@ipb.pt | www.ese.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Saúde de Bragança
Avenida D. Afonso V, 5300-121 Bragança
Tel. 273 330 950| Fax. 273 327 915
essa@ipb.pt | www.essa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 
de Bragança
Campus de Santa Apolónia, Apartado 134
5301-857 Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 051
cti@ipb.pt | www.estig.ipb.pt

// Instituto PIAGET - Instituto Superior de 
Estudos Interculturais e Transdisciplinares 
- Mirandela
Avenida 25 de Abril, 5370-202, Mirandela
Tel. 278 200 150| Fax. 809 203 049
seit.mir@mirandela.ipiaget.orgi
www.ipiaget.org/faculdade/9

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Educação Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/3

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/12

Castelo Branco

// Universidade da Beira Interior
Convento de Sto. António, 6201-001 Covilhã
Tel. 275 319 700 | Fax. 275 329 183
geral@ubi.pt | www.ubi.pt

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules, Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 272 339 900
esa@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESA

// Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 910 511 538/272 340 800 | Fax. 272 340 809
expediente.esart@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESART

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
-Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco
R. Prof. Dr. Faria de Vasconcelos
6000-266 Castelo Branco
Tel. 272 339 100 | Fax. 272 343 477
ese@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESE

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Largo do Município, 6060-163, Idanha-a-Nova
Tel. 277 200 220/300 031 110 | Fax. 277 202 667
esg@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESG

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Avenida do Empresário
6000-767 Castelo Branco
Tel. 272 340 560 | Fax. 272 340 568
esald@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESALD

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco
Av. do Empresário - Campus da Talagueira
6000 -767 Castelo Branco
Tel. 272 339 300/910 511 541 | Fax. 272 339 399
secretariado.est@ipcb.pt | www.ipcb.pt/EST

Coimbra

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências do Desporto e Educação Física
Estádio Universitário – Pavilhão III, Stª Clara
3040-156 Coimbra
Tel. 239 802 770 | Fax. 239 802 779
gd@fcdef.uc.pt | www.uc.pt/fcdef

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências e Tecnologia
Rua Sílvio Lima, Universidade de Coimbra – 
Pólo II, 3030-790 Coimbra
Tel. 239 700 600 | Fax. 239 700 688
gbdirector@fct.uc.pt | fctuc@fct.uc.pt
www.uc.pt/fctuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Direito
Pátio da Universidade, 3004-545 Coimbra
Tel. 239 859 801/2 | Fax. 239 823 353
direccao@fd.uc.pt | www.uc.pt/fduc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Economia
Avenida Dias da Silva 165, 3004-512 Coimbra
Tel. 239 790 500 | Fax. 239 790 514
gbdirector@fe.uc.pt | www.uc.pt/feuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Farmácia
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde
Azinhaga de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. 239 488 400 | Fax. 239 488 503
gbdirector@� .uc.pt | � uc@� .uc.pt
www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea, 3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 930 | Fax. 239 836 733
gabdirector@� .uc.pt | www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Medicina
Pólo I - Edí� co Central, Rua Larga, 3004-504 
Coimbra
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde, Azinhaga 
de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. (I)239 857 700/(III)239 480 200
Fax. 239 823 236
direccao@fmed.uc.pt | www.uc.pt/fmuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação
Rua do Colégio Novo, Apartado 6153
3001-802 Coimbra
Tel. 239 851 450 | Fax. 239 851 462
dir@fpce.uc.pt | www.uc.pt/fpce

// Escola Superior de Enfermagem 
de Coimbra
Avenida Bissaya Barreto (Polo A) - Apartado 
7001, 3046-851 Coimbra
Rua 5 de Outubro (Polo B) - Apartado 7001, 
3046-851 Coimbra
Rua Dr. José Alberto Reis (Polo C) - 3000-232 
Coimbra 
Tel. 239 802 850/239 487 200
Fax. 239 442 648/239 483 378
www.esenfc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior Agrária de Coimbra
Bencanta, 3045-601 Coimbra
Tel. 239 802 940 | Fax. 239 802 979
gac@mail.esac.pt | www.esac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Educação de Coimbra
Rua Dom João III - Solum
3030-329 Coimbra, Portugal
Tel. 239 793 120 | Fax. 239 401 461
sga-atendimento@esec.pt | www.esec.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Oliveira do Hospital
Rua General Santos Costa
3400-124 Oliveira do Hospital
Tel. 238 605 170 | Fax. 238 605 179
geral@estgoh.ipc.pt | www.estgoh.ipc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra
Rua 5 de Outubro - SM Bispo, Apartado 7006
3046-854 Coimbra
Tel. 239 802 430 | Fax. 239 813 395
geral@estescoimbra.pt | www.estescoimbra.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra
Quinta Agrícola – Bencanta
3040-316 Coimbra, Portugal
Tel. 239 802 000
geral@iscac.pt | www.iscac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra
Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra
Tel. 239 790 200 | Fax. 239 790 201
info@isec.pt | www.isec.pt

// Escola Universitária das Artes de 
Coimbra
Campus Universitário da ARCA
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 497 400 | Fax. 239 838 533
info@arca.pt | www.arca.pt

// Escola Universitária Vasco da Gama
Av. José R. Sousa Fernandes
Campus Universitário – Bloco B
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 444 444 | Fax. 351 239 437 627
geral@euvg.pt | www.euvg.pt

// Instituto Superior Bissaya Barreto
Quinta dos Plátanos, Apartado 7049, Bencanta
3046-901 Coimbra
Tel. 239 800 450
isbb@isbb.pt | www.isbb.pt

// Instituto Superior Miguel Torga
Largo da Cruz de Celas, 1, 3000-132 Coimbra 
Tel. 239 488 030 | Fax. 239 488 031
ismt@ismt.pt | www.ismt.pt

Évora

// Universidade de Évora - Escola de Artes
Colégio Mateus d’ Aranda
Rua do Raimundo, 7000 Évora
Tel. 266 760 260 | Fax. 266 760 268
geral.ea@uevora.pt | www.eartes.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências Sociais
Largo dos Colegiais, 2, 7000 Évora
Tel. 266 740 800
uevora@uevora.pt | www.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências e Tecnologia
Colégio Luis António Verney, 59
7000-671 Évora
Tel. 266 745 371
geral.ect@uevora.pt | ect@uevora.pt 
www.ect.uevora.pt
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“O que me levou a ser educadora? 
Foi o coração”

profissional

Nesta área é-nos 

possível “mudar 

o mundo”, quer seja 

na sala de aula com 

pequenos curiosos 

dispostos a aprenderem 

tudo o que lhes queremos 

ensinar, quer sejam 

adultos sedentos de mais 

saber e de 

oportunidades de 

desenvolverem 

competências. 

Formação:
Educação de Infância e Educação 
Básica pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich
Atividade:
Técnica Formadora do Ensino Básico na 
Guiné-Bissau

Ana Pestana

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Fosse em salas de aula com pequenos alunos curiosos, ou em ações com adultos, ensinar 
foi desde cedo uma questão de vocação e de dedicação. Agora, a dar formação a professores 
na Guiné-Bissau, Ana Pestana não tem dúvidas de que foi a sua experiência na Escola 
Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU) que lhe deu o que precisava para 
ser a pro� ssional que é hoje.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação de base é em Educação de Infância e Educação 
Básica. Felizmente, tenho a oportunidade de unir o melhor destes 
dois mundos.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Neste momento trabalho no Programa de Educação da Fundação Fé 
e Cooperação (FEC), onde desempenho funções de Técnica Forma-
dora do Ensino Básico na Guiné-Bissau, com o objetivo de melhorar 
o acesso, a qualidade e a equidade da educação. No âmbito do meu 
trabalho, promovo a formação pedagógica e cienti� ca a formadores 
guineenses que posteriormente dão formação a professores. O meu 
contributo visa não só capacitar pedagógica e cienti� camente pro-
fessores, como também acompanhar e apoiar todo o seu processo 
formativo.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Apesar de gostar muito do trabalho direto com crianças, este novo 
desa� o de dar formação a adultos na Guiné-Bissau tem vindo a reve-
lar-se uma excelente oportunidade de aprendizagem e de cresci-
mento, a nível pessoal e pro� ssional. É difícil dizer o que mais gosto, 
pois quando nos encontramos numa realidade tão diferente da que 
estamos habituados colocamos muitas coisas em perspetiva. Talvez 
possa dizer que uma das coisas que mais prazer me dá fazer é estar 
com os professores quer em contexto formativo quer nas visitas às 
suas escolas. Poder aprender com eles e perceber que eles apren-
dem comigo é algo imensamente grati� cante e que se repercute 
também na vida das crianças.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Lembro-me do primeiro dia que entrei na Escola Superior de Edu-
cadores de Infância Maria Ulrich (ESEIMU). Das coisas que mais me 
agradaram foram os valores, a sensibilidade e a competência humana 
presentes na escola.

Tive a sorte e o privilégio durante a minha formação, trabalhar de dia 
num colégio e estudar em regime pós-laboral. Apesar de em alguns 
momentos ter sido difícil conciliar estes dois mundos tão exigentes, 
olhando para trás não mudaria nada, porque a possibilidade de con-
frontar teoria e prática em simultâneo permite a integração e articu-
lação de saberes de uma maneira quase “natural”.
Na ESEIMU ensinaram-nos a olhar a criança no seu contexto social e 
cultural, mostraram-nos outras realidades. O desenvolvimento 
sustentável, a cidadania e a multiculturalidade foram alguns dos 
pontos focais nesta minha formação. O facto de a própria escola in-
tegrar projetos internacionais confere características à formação que 
estão a ser cruciais na minha ação este ano.
Analisando agora a minha prática na formação de adultos, posso 
a� rmar que a minha formação académica me deu bons modelos 
que me permitem ter uma prática adequada à realidade onde estou 
porque a melhor pedagogia se aprende pela demonstração – ver e 
fazer re� exivamente com outros.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em 
enveredar por esta área?
Será difícil enumerar motivos para se enveredar pela área da edu-
cação, pois para mim mais do que vocação é preciso haver interesse 
e dedicação. Nesta área é-nos possível “mudar o mundo”, quer seja 
na sala de aula com pequenos curiosos dispostos a aprenderem tudo 
o que lhes queremos ensinar, quer sejam adultos sedentos de mais 
saber e de oportunidades de desenvolverem competências. Desen-
gane-se quem acha que ser professor é dar aulas… Ser professor 
é aprender a conhecer-se a si próprio, a dar mais do que recebe, a 
crescer todos os dias e a acordar com vontade de fazer mais. Portanto 
se me perguntam o que me levou a escolher a pro� ssão de Educadora/
Professora, eu diria o coração.

educação e 
Psicologia

Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto
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Saúde
Uma profissão de pessoas para pessoas

profissional

Vale a pena 

apostar na área 

de Enfermagem, 

pelas recompensas 

que retiramos da 

profissão. Choramos 

e sorrimos, e isso 

vale todo o 

esforço!

Formação:
Escola Superior de Enfermagem São 
Francisco das Misericórdias
Atividade:
Enfermeira no Centro Psicogeriátrico 
Nossa Senhora de Fátima das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Parede)

Ana Rita Sempiterno

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ser enfermeiro é ter conhecimentos e técnica, mas também é saber cuidar de pessoas. E é 
essa humanização, aliada à vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, que alimenta 
a paixão da enfermeira Ana Rita Sempiterno pela sua pro� ssão, e que compensa todo o 
esforço colocado na sua formação.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação é a Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento, sou enfermeira no Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora 
de Fátima das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 
situado na Parede.

Do que mais gosta naquilo que faz?
O facto da área de Enfermagem ser uma ciência permite-me uma 
aprendizagem contínua. Além disso, estão inerentes os cuidados 
humanizados, estando a ciência interligada com a humanização. 
Neste sentido, o que me fascina no mundo da Enfermagem é a diferença 
no cuidar, aliada a este dois conceitos (ciência e humanização), sendo 
que esta paixão pela Arte do Cuidar é sustentada por algumas características 
pessoais que me permitem abraçar esta vasta área, onde se insere o 
saber ser, o saber estar e o saber fazer.
Muito importante também é a partilha e a necessidade de fazer a 
diferença de alguma forma na vida das pessoas.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Como Enfermeira é necessária vocação, dedicação e empenho, pois 
só amando o doente/utente consigo prestar cuidados de Enfermagem 
individualizados e com qualidade. O valor fundamental nesses 
cuidados é a pessoa, e a pessoa é a base da re� exão e do pensamento.
Para além das minhas características e capacidades pessoais, devo 
à Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias a 
pro� ssional que sou hoje, pois ao longo dos quatro anos a � loso� a 
transmitida no ensino mostrou-me como a classe enfermeira deve 
apostar na humanização e na qualidade de vida, sendo estes os requisitos 
de saúde que nos permitem olhar a pessoa numa perspetiva holística 
e multidimensional.
A Licenciatura é um desafio, não só no domínio das ciências de 
Enfermagem, mas essencialmente na dimensão humana. A exigência 

curricular e as práticas clínicas permitem a promoção do espírito crítico, 
e a busca contínua do saber e a experiência clínica promovem a con-
solidação de conhecimentos e preparam-nos para novas aprendizagens, 
ao colocarem-nos em confronto com as nossas necessidades como 
pessoa e pro� ssional, e do que nos rodeia.
Trabalhar na área de Enfermagem é simplesmente indescritível, pois 
trata-se de uma profissão bastante gratificante, quer no domínio 
técnico quer na vertente humanística.  E nesta última, uma das 
grandes mais-valias apreendidas na Licenciatura que transporto dia-
riamente no meu pro� ssionalismo é, perante as reações físicas, com-
portamentais e emocionais dos utentes, intervir por vezes para lá da 
ação farmacológica ou técnica. Com uma palavra, com um gesto ou 
um olhar, ou simplesmente sabendo escutar. 

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acima de tudo é necessária vocação. O enfermeiro não é uma máquina 
de executar tarefas, é um ser humano que cuida de outros seres 
humanos. Por isso Enfermagem, mais que uma licenciatura, é uma 
arte de quem é humano e hospitaleiro.
Na situação em que o nosso país se encontra não é fácil apostar em 
Enfermagem, mas vale a pena. Mesmo sendo uma pro� ssão mal re-
munerada e bastante trabalhosa, as recompensas que retiramos são 
ainda maiores. Choramos e sorrimos, e isso vale todo o esforço!
Todos os enfermeiros precisam de continuar o seu processo de 
aprendizagem, embora num outro nível, pois a área da Saúde está 
em constante mudança. Nunca desanimem! A persistência, a paciência 
e a dedicação são cruciais, porque quem luta e se esforça é, regra 
geral, reconhecido.
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Saúde
Multidisciplinaridade com muita saída

docente

Nesta área o 

perfil certo 

baseia-se na 

autonomia 

profissional, 

no sentido de 

responsabilidade e 

na qualidade na 

prestação de 

serviços.

Atividade:
Docente e Coordenador do Curso
 Superior de Radiologia da 
Universidade Atlântica

Jorge Moura

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

De entre as inúmeras especialidades na área da Saúde, a Radiologia é uma das que te pode 
proporcionar uma carreira pro� ssional com várias opções, seja no ramo da investigação, 
na gestão de produtos ou na segurança e controlo de qualidade. O docente Jorge Moura, 
do Curso Superior de Radiologia da Universidade Atlântica, explica-te melhor todas as 
potencialidades da área.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Um licenciado em Radiologia � ca habilitado a exercer a pro� ssão, 
quer em Portugal quer no estrangeiro, em hospitais públicos e 
privados, maternidades, centros de saúde, clínicas, consultórios, cen-
tros desportivos e companhias de seguro, entre outros. O licenciado 
em Radiologia poderá ainda optar por uma carreira pro� ssional na 
investigação cientí� ca, gestão de produtos no âmbito de empresas 
cuja área de negócio seja a radiologia, especialista de aplicações, responsável 
pela segurança e controlo de qualidade radiológica, entre outros. 
Quem é formado nesta área encontra ainda à sua disposição um leque 
variado de oferta formativa pós-graduada.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Diria que o per� l certo se baseia na valorização de competências 
como a autonomia pro� ssional, o sentido de responsabilidade e a 
qualidade na prestação de serviços. É esta a nossa fórmula para a 
formação de Técnicos de Radiologia, que tem uma elevada taxa de 
satisfação por parte dos estudantes.
O curso de Licenciatura em Radiologia forma pro� ssionais capazes 
de realizar com excelência todos os estudos da área de Radiologia/
Imagiologia de diagnóstico e de terapêutica. É um curso superior 
com uma forte componente de aulas teórico-práticas e desde o pri-
meiro ano o estudante toma contato com o mundo hospitalar e as 
novas tecnologias de processamento de imagem.
O Radiologista (Técnico de Radiologia) realiza estudos no âmbito da 
radiologia clínica, nomeadamente Radiologia Convencional, Tomogra-
� a Computorizada, Ressonância Magnética, Mamogra� a, Angiogra� a 
Digital, Osteodensitometria e Ecogra� a.
A sua formação multidisciplinar permite-lhe desenvolver a sua atividade 
no contexto do diagnóstico e da intervenção terapêutica de todos os 
órgãos e sistemas do corpo humano, contribuindo para a promoção 
da saúde e prevenção da doença.
Planeia, aplica e valida e os métodos e as técnicas de diagnóstico das 
doenças dos sistemas músculo-esquelético, nervoso, vascular, diges-
tivo, respiratório, glandular, e génito-urinário, através das técnicas 
radiológicas acima enumeradas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Diria que essa evolução passa pela melhoria das atitudes, competên-
cias e pelos  conhecimentos adquiridos  ao longo do Secundário. 
Às instituições cabe proporcionar aos estudantes o ambiente uni-
versitário necessário para  que possam desenvolver competências 
necessárias para o desempenho com êxito, como futuros pro� ssionais. 
Promovendo uma oferta diversi� cada de atividades/serviços de apoio 
à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos 
os processos, e correspondendo às suas necessidades e expetativas.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Essa preparação tem muito a ver com as práticas e modelos de ensino  
ministrado, de forma a conferirem os skills  necessários para co-
locarem os futuros pro� ssionais no mercado de trabalho. Desde 
2008/2009 que todos os cursos de licenciatura estão de acordo com a 
Declaração de Bolonha, cujo propósito é construir um Espaço Europeu 
do Ensino Superior, focalizado na harmonização e comparabilidade 
de procedimentos e na excelência de resultados, capazes de atrair 
novos estudantes e docentes. O sistema europeu de transferência de 
créditos está implementado desde então, e todas as licenciaturas 
estão envolvidas em programas de mobilidade internacional, entre 
os quais se destaca o Erasmus. Tudo em nome de um mercado de 
trabalho global e igual em oportunidades.
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Diretório
Listagem de Instituições de Ensino 
Superior em Portugal
Nenhum Guia de Acesso ao Ensino Superior ficaria completo sem uma listagem organizada das 
Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas. Por isso, depois de termos tentado ajudar a iluminar 
o teu caminho, compilámos as moradas e contactos atualizados de todas as opções disponíveis no Ensino 
Politécnico, Universitário e Militar e Policial.
TEXTO e DIRETÓRIO: Ana Teles Teixeira 

Encontra um TESTEMUNHO 
desta Instituição no Guia// Ensino Superior Militar e Policial// Ensino Superior Privado// Ensino Superior Público

Legenda

ANUNCIANTE
no Guia

Para entrares no Ensino Superior, é preciso mostrares 
que estás apto através de provas de ingresso (Exames 
Nacionais) e, nalguns casos, de pré-requisitos (provas 
de natureza física, funcional ou vocacional). 
A primeira fase dos Exames Nacionais decorre 
de 17 a 27 de junho, e a segunda de 17 a 21 de 
julho.

Depois da prova feita (e aprovada), só 
tens de ir a www.dges.mec.pt/online para 
tratares da tua candidatura ao Ensino Superior.
Esta decorre em três fases:
1ª fase  17 de julho a 8 de agosto
2ª fase  8 de setembro a 19 de setembro
3ª fase  2 de outubro a 6 de outubro

Ainda estás indeciso?
Vai a 
www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp 
e pode ser que alguma das sugestões do 
Assistente de Escolha de Curso te ajude.

FONTES:
Ensino Público - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Público (n.º 95), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_pub.pdf. 
Ensino Privado - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Privado e Universidade Católica Portuguesa (n.º 96), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_priv.pdf.

PORTUGAL CONTINENTAL

Aveiro

// Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
Tel. 234 370 200 | Fax. 234 370 985
geral@ua.pt | www.ua.pt

// Universidade de Aveiro - 
Escola Superior de Design, Gestão e 
Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte
Escola Superior Aveiro Norte
Edifício Rainha, 5º Andar 
3720-232 Oliveira de Azeméis 
Tel. 256 666 960 | Fax. 256 666 970
esan.geral@ua.pt | www.ua.pt/esan

// Universidade de Aveiro 
Escola Superior de Saúde de Aveiro
Universidade de Aveiro - Edifício 30
Agras do Crasto - Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro
Tel. 234 401 558 | Fax. 234 401 597
essua.secretaria@ua.pt | www.ua.pt/essua

// Universidade de Aveiro - Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Águeda
Rua Comandante Pinho e Freitas, 28 
3750 -127 Águeda
Tel. 234 611 500 | Fax. 234 611 540
estga.geral@ua.pt | www.ua.pt/estga

// Universidade de Aveiro - Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Aveiro
R. Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aveiro
3810-500 Aveiro
Tel. 234 380 110 | Fax. 234 380 111
isca.geral@ua.pt | www.ua.pt/isca

// Escola Superior de Enfermagem da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis
Rua da Cruz Vermelha
Cidacos - Apartado 1002
3720-126 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 661 430 | Fax. 256 661 439
secretaria@esenfcvpoa.eu | www.esenfcvpoa.eu

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos (IPAM Aveiro)
Rua das Cardadeiras, Esgueira
3800-125 Aveiro
Telefone: 234 400 180 | Fax. 234 424 967
eleonora.oliveira@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Ciências da Informação 
e da Administração
Avenida Dom Manuel de Almeida Trindade 
(Santa Joana) 
Apartado 292 3811-904 Aveiro
Tel. 234 423 045
geral@iscia.edu.pt
www.iscia.edu.pt

// Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Rua António de Castro Corte Real
Apartado 132, 4520-909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 377 550 | Fax. 256 377 559
secretaria@isvouga.pt | www.isvouga.pt

// Instituto Superior de Espinho
Rua 36, nº 297, Apartado 443
4501-868 Espinho
Tel. 227 322 624 | Fax. 227 331 085
isesp@isesp.pt | www.isesp.pt

// Instituto Superior de Paços de Brandão
Avenida Escolar – Apartado 99
4536-906 Paços de Brandão
Tel. 227 449 277 | 227 451 005 | Fax. 227 451 009
geral@ispab.pt | www.ispab.pt

Beja

// Instituto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares
Campus do Instituto Politécnico de Beja
Apartado 6155, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 000 | 284 314 400 | Fax. 284 314 401
geral@ipbeja.pt | www.ipbeja.pt

// Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 314 300 | Fax. 284 388 207
esa@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESA

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 001 | Fax. 284 326 824
ese@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESE

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Saúde
Rua Dr. José Correia Maltez, 7800-111 Beja
Tel. 284 313 280 | Fax. 284 329 411
ess@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESS

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 311 540 | Fax. 284 361 326
estig@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESTIG

Braga

// Universidade do Minho
Largo do Paço, 4704-553 Braga 
Tel. 253 601 100 | 253 601 109 | 253 601 101
Fax: 253612248 
gcii@reitoria.uminho.pt | www.uminho.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave - Escola Superior de Gestão
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 500 | Fax. 253 821 111
esg@ipca.pt | www.esg.ipca.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do
 Ave - Escola Superior de Tecnologia
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 260 | Fax. 253 823 127
est@ipca.pt | www.est.ipca.pt

// Universidade do Minho 
Escola Superior de  Enfermagem
Av. Central, Edifício dos Congregados
4704-553 Braga
Tel. 253 601300 | 253 601322 | Fax. 253 601319
sec.graduacao@ese.uminho.pt
www.ese.uminho.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Ciências Sociais, Campus Camões
4710-362 Braga
Tel. 253 206 106 | Fax. 253 206 107
secretaria.facis@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt
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// Universidade Católica Portuguesa 
 Faculdade de Filoso� a
Faculdade de Filoso� a, Praça da Faculdade, 1
4710-297 Braga
Tel. 253 208 076 | Fax. 253 213 940
secretaria.fac� l@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia (Braga)
 Rua de Santa Margarida
4710-306 Braga
Tel. 253 206 111 | Fax. 253 206 113
secretaria.facteo@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Lusíada de Vila Nova de
 Famalicão
Largo Tinoco de Sousa - 
4760-108 Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 309 200 | Fax. 252 376 363
info@fam.ulusiada.pt | www.fam.ulusiada.pt

// Instituto Politécnico de Saúde do 
Norte - Escola Superior de Saúde do Vale 
do Ave
Rua António José Vidal, 81, 
4760-409, Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 303 600 | 800 202 002
info@cespu.pt
www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico

// Escola Superior Artística do Porto 
(Guimarães)
Rua Francisco Agra, 92 (Antiga Rua de Sta Luzia), 
4800-157 Guimarães
Tel. 253 410 235 | Fax. 253 519681
sadm@esap-gmr.com | www.esap-gmr.com

// Escola Superior de Educação de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe 
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Rua do Cais, 94 - Fontarcada
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 800 | Fax. 253 639 801
geral@isave.pt | www.isave.pt

Bragança

// Instituto Politécnico de Bragança  
Escola Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia - Apartado 1172 
5301-855 Bragança
Tel. 273 303 200/273 325 405 | Fax. 273 325 405
sacd@ipb.pt | grei@ipb.pt | www.esa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança - 
Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Rua João Maria Sarmento Pimentel
Apartado 128, 5370-326 Mirandela
Tel. 278 201 340/278 201 341 | Fax. 278 265 733
esact@ipb.pt | www.esact.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Educação de Bragança
Campus de Santa Apolónia 
Apartado 1101 - 5301-856, Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 684
eseb@ipb.pt | www.ese.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Saúde de Bragança
Avenida D. Afonso V, 5300-121 Bragança
Tel. 273 330 950| Fax. 273 327 915
essa@ipb.pt | www.essa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 
de Bragança
Campus de Santa Apolónia, Apartado 134
5301-857 Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 051
cti@ipb.pt | www.estig.ipb.pt

// Instituto PIAGET - Instituto Superior de 
Estudos Interculturais e Transdisciplinares 
- Mirandela
Avenida 25 de Abril, 5370-202, Mirandela
Tel. 278 200 150| Fax. 809 203 049
seit.mir@mirandela.ipiaget.orgi
www.ipiaget.org/faculdade/9

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Educação Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/3

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/12

Castelo Branco

// Universidade da Beira Interior
Convento de Sto. António, 6201-001 Covilhã
Tel. 275 319 700 | Fax. 275 329 183
geral@ubi.pt | www.ubi.pt

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules, Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 272 339 900
esa@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESA

// Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 910 511 538/272 340 800 | Fax. 272 340 809
expediente.esart@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESART

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
-Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco
R. Prof. Dr. Faria de Vasconcelos
6000-266 Castelo Branco
Tel. 272 339 100 | Fax. 272 343 477
ese@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESE

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Largo do Município, 6060-163, Idanha-a-Nova
Tel. 277 200 220/300 031 110 | Fax. 277 202 667
esg@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESG

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Avenida do Empresário
6000-767 Castelo Branco
Tel. 272 340 560 | Fax. 272 340 568
esald@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESALD

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco
Av. do Empresário - Campus da Talagueira
6000 -767 Castelo Branco
Tel. 272 339 300/910 511 541 | Fax. 272 339 399
secretariado.est@ipcb.pt | www.ipcb.pt/EST

Coimbra

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências do Desporto e Educação Física
Estádio Universitário – Pavilhão III, Stª Clara
3040-156 Coimbra
Tel. 239 802 770 | Fax. 239 802 779
gd@fcdef.uc.pt | www.uc.pt/fcdef

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências e Tecnologia
Rua Sílvio Lima, Universidade de Coimbra – 
Pólo II, 3030-790 Coimbra
Tel. 239 700 600 | Fax. 239 700 688
gbdirector@fct.uc.pt | fctuc@fct.uc.pt
www.uc.pt/fctuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Direito
Pátio da Universidade, 3004-545 Coimbra
Tel. 239 859 801/2 | Fax. 239 823 353
direccao@fd.uc.pt | www.uc.pt/fduc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Economia
Avenida Dias da Silva 165, 3004-512 Coimbra
Tel. 239 790 500 | Fax. 239 790 514
gbdirector@fe.uc.pt | www.uc.pt/feuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Farmácia
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde
Azinhaga de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. 239 488 400 | Fax. 239 488 503
gbdirector@� .uc.pt | � uc@� .uc.pt
www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea, 3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 930 | Fax. 239 836 733
gabdirector@� .uc.pt | www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Medicina
Pólo I - Edí� co Central, Rua Larga, 3004-504 
Coimbra
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde, Azinhaga 
de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. (I)239 857 700/(III)239 480 200
Fax. 239 823 236
direccao@fmed.uc.pt | www.uc.pt/fmuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação
Rua do Colégio Novo, Apartado 6153
3001-802 Coimbra
Tel. 239 851 450 | Fax. 239 851 462
dir@fpce.uc.pt | www.uc.pt/fpce

// Escola Superior de Enfermagem 
de Coimbra
Avenida Bissaya Barreto (Polo A) - Apartado 
7001, 3046-851 Coimbra
Rua 5 de Outubro (Polo B) - Apartado 7001, 
3046-851 Coimbra
Rua Dr. José Alberto Reis (Polo C) - 3000-232 
Coimbra 
Tel. 239 802 850/239 487 200
Fax. 239 442 648/239 483 378
www.esenfc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior Agrária de Coimbra
Bencanta, 3045-601 Coimbra
Tel. 239 802 940 | Fax. 239 802 979
gac@mail.esac.pt | www.esac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Educação de Coimbra
Rua Dom João III - Solum
3030-329 Coimbra, Portugal
Tel. 239 793 120 | Fax. 239 401 461
sga-atendimento@esec.pt | www.esec.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Oliveira do Hospital
Rua General Santos Costa
3400-124 Oliveira do Hospital
Tel. 238 605 170 | Fax. 238 605 179
geral@estgoh.ipc.pt | www.estgoh.ipc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra
Rua 5 de Outubro - SM Bispo, Apartado 7006
3046-854 Coimbra
Tel. 239 802 430 | Fax. 239 813 395
geral@estescoimbra.pt | www.estescoimbra.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra
Quinta Agrícola – Bencanta
3040-316 Coimbra, Portugal
Tel. 239 802 000
geral@iscac.pt | www.iscac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra
Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra
Tel. 239 790 200 | Fax. 239 790 201
info@isec.pt | www.isec.pt

// Escola Universitária das Artes de 
Coimbra
Campus Universitário da ARCA
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 497 400 | Fax. 239 838 533
info@arca.pt | www.arca.pt

// Escola Universitária Vasco da Gama
Av. José R. Sousa Fernandes
Campus Universitário – Bloco B
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 444 444 | Fax. 351 239 437 627
geral@euvg.pt | www.euvg.pt

// Instituto Superior Bissaya Barreto
Quinta dos Plátanos, Apartado 7049, Bencanta
3046-901 Coimbra
Tel. 239 800 450
isbb@isbb.pt | www.isbb.pt

// Instituto Superior Miguel Torga
Largo da Cruz de Celas, 1, 3000-132 Coimbra 
Tel. 239 488 030 | Fax. 239 488 031
ismt@ismt.pt | www.ismt.pt

Évora

// Universidade de Évora - Escola de Artes
Colégio Mateus d’ Aranda
Rua do Raimundo, 7000 Évora
Tel. 266 760 260 | Fax. 266 760 268
geral.ea@uevora.pt | www.eartes.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências Sociais
Largo dos Colegiais, 2, 7000 Évora
Tel. 266 740 800
uevora@uevora.pt | www.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências e Tecnologia
Colégio Luis António Verney, 59
7000-671 Évora
Tel. 266 745 371
geral.ect@uevora.pt | ect@uevora.pt 
www.ect.uevora.pt
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// Universidade de Évora - Escola Superior 
de Enfermagem de São João de Deus
Largo do Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora
Tel. 266 730 300 | Fax. 266 730 350
geral.esesjd@uevora.pt
www.esesjd.uevora.pt

Faro

// Universidade do Algarve
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 100/289 800 900
info@ualg.pt | www.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 914 | Fax. 289 800 067
fchs@ualg.pt | www.fchs.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 905 | Fax. 289 800 066
fct@ualg.pt | www.fct.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, Ed. 9
8005-139 Faro Gambelas, Faro
Tel. 289 800 915
diretorfeualg@ualg.pt | www.fe.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Educação e Comunicação
Universidade do Algarve - Campus da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 100
diretoresec@ualg.pt | www.esec.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Faro)
Campus da Penha, 8500-139 Faro
Tel. 289 800 136 | Fax. 290 800 100
diretoresght@ualg.pt | www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Portimão)
Largo Eng. Sárrea Prado, 21, 8501-859 Portimão
Tel. 282 418 036/282 417 641 | Fax. 282 418 773
coordenadorptmesght@ualg.pt
www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Saúde
Av. Dr. Adelino da Palma Carlos, 8000-510 Faro
Tel. 289 800 100 | Fax. 289 895 319
diretoressualg@ualg.pt | www.ess.ualg.pt

// Universidade do Algarve
Instituto  Superior de Engenharia
Estrada da Penha, Quinta da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 124 | Fax. 289 823 539
diretorise@ualg.pt | www.ise.ualg.pt

// INUAF - Instituto Superior D. Afonso III
Convento do Espírito Santo, INUAF
8100-641 Loulé
Tel. 289 420 470/80 | Fax. 289 420 478
inuaf.esup@gmail.com | www.inuaf-studia.pt

// Instituto Superior Manuel Teixeira 
Gomes
Av. Miguel Bombarda,15, 8500-508 Portimão
Tel. 282 450 430/282 450 438 | Fax. 282 450 439
informacoest@ismat.pt | www.ismat.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
 Algarve
Enxerim, 8300-025 Silves
Tel. 808 203 049/282 440 170 | Fax. 289 823 539
dir.ess.algarve@silves.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

Guarda

// Instituto Politécnico da Guarda  
Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50
6300-559 Guarda 
Tel. 271 220 135/271 220 111 | Fax. 271 222 325 
servicosadm.esecd@ipg.pt | www.esecd.ipg.pt 

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Saúde
Avenida Rainha D. Amélia, S/N
6300-749 Guarda
Tel. 271 205 220 | Fax. 271 205 229
ess.geral@ipg.pt | www.ess.ipg.pt

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão        
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50       
6300-559 Guarda       
Tel. 271 220 120 | Fax. 271 220 150       
estg-geral@ipg.pt | www.estg.ipg.pt/

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Rua Dr. José António Fernandes Camelo 
Arrifana, 6270-372 Seia
Tel. 238 320 800 | Fax. 238 320 890
geral.esth@ipg.pt | www.esth.ipg.pt

Leiria

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha
Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho
2500-321 Caldas da Rainha
Tel. 262 830 900 | Fax. 262 830 904
esad@esad.ipleiria.pt | www.esad.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais
Rua Dr. João Soares, Apartado 4045
2411-901 Leiria
Tel. 244 829 400 | Fax. 244 829 499
esecs@ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Saúde de Leiria
Campus 2 - Morro do Lena - Alto do Vieiro, 
Apartado 4137, 2411-901 Leiria
Tel. 244 845 300 | Fax. 244 845 309
esslei@ipleiria.pt | www.esslei.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Morro do Lena - Alto do Vieiro, Apartado 4163
2411-901 Leiria 
Tel. 244 820 300 | Fax. 244 820 310 
estg@estg.ipleiria.pt | www.estg.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar de Peniche
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
2520–641 Peniche 
Tel. 262 783 607 | Fax. 262 783 088
estm@ipleiria.pt | www.estm.ipleiria.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Leiria
Rua da Cooperativa - S. Romão, 2414-017 Leiria
Tel. 244 820 650 | Fax. 244 813 021
info.leiria@unisla.pt | www.leiria.unisla.pt

// Instituto Superior D. Dinis
Av. 1º de Maio nº 164, 2430 Marinha Grande
Tel. 244 503 800 | Fax. 244 503 840
info@isdom.pt | www.isdom.pt

Lisboa

// ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Av. das Forças Armadas
1649-026 Lisboa
Tel. 217 903 000 | Fax. 217 964 710
geral@iscte.pt | www.iscte-iul.pt

// Universidade de Lisboa
Alameda da universidade
1649-004 Lisboa
Tel. 210 113 400 | Fax. 217 933 624
reitoria@reitoria.ul.pt | www.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Arquitectura
Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda
1349-055 Lisboa
Tel. 213 615 000 | Fax. 213 625 138
sacademicos@fa.utl.pt | www.fa.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes
Largo da Academia Nacional de Belas Artes
1249-058 Lisboa
Tel. 213 252 100 | Fax. 213 470 689
info@fba.ul.pt | www.fba.ul.pt

// Universidade de Lisboa
 Faculdade de Ciências
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 Lisboa
Tel. 217 500 000 | Fax. 217 500 115
info.fcul@fc.ul.pt | www.fc.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Direito
Alameda da Universidade, Cidade Universitária
1649-014 Lisboa 
Tel. 217 984 600 | Fax. 217 984 603
secretaria@fd.ul.pt | www.fd.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Farmácia
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 217 946 400 | Fax. 217 946 470
expediente@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Tel. 217 920 000 | Fax. 217 960 063
� ul.informacoes@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina
Av. Prof. Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Tel. 217 999 560 | Fax. 217 985 112
pedagogica@fm.ul.pt | www.fm.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Medicina Dentária
Cidade Universitária
1649-003 Lisboa
Tel. 217 922 600 | Fax. 217 957 905
correio@fmd.ul.pt | www.fmd.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina Veterinária
Av. da Univ. Técnica de Lisboa
Pólo Universitário do Alto da Ajuda
1300-477 Lisboa
Tel. 213 600 992/213 652 800 | Fax. 213 652 815
cg@fmv.utl.pt | www.fmv.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana
Estrada da Costa, Cruz Quebrada
1495-688 Algés
Tel. 214 196 664/214 196 777 | Fax. 214 151 248
fmh@fmh.utl.pt | www.fmh.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Psicologia
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 655 | Fax. 217 933 408
geral@fp.ul.pt| www.fp.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Educação
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 633 | Fax. 217 933 408
geral@ie.ul.pt | www.ie.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Geogra� a e Ordenamento do 
Território
Edifício IGOT, Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 210 443 000 | Fax. 217 938 690
igot@ul.pt | www.igot.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Agronomia
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
Tel. 213 653 100 | Fax. 213 653 195
cgisa@isa.utl.pt | www.isa.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas
Rua Almerindo Lessa, Pólo Universitário-Alto 
da Ajuda
1300-663 Lisboa
Tel. 213 619 430 | Fax. 213 619 442
iscsp@iscsp.utl.pt | www.iscsp.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Economia e Gestão
Rua do Quelhas, 6
1200-781 Lisboa
Tel. 213 925 800 | Fax. 213 925 895
seclic@iseg.utl.pt | www.iseg.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa
Tel. 218 417 769 | Fax. 218 406 460
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico (Taguspark)
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva
2780-990 Porto Salvo
Tel. 214 233 528/9 | Fax. 214 233 253
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt
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Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto

1º CICLO

CET

licenciaturas

GESTÃO COMERCIAL

GESTÃO DE TURISMO

GESTÃO COMERCIAL E VENDAS

TURISMO
(VERTENTES DE GESTÃO HOTELEIRA
E INFORMAÇÃO TURÍSTICA)

SECRETARIADO
(ASSESSORIA DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO)

RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

cursos de especialização 
tecnológica

RuaVitorinoNemésio,5 |1750-306Lisboa(metroAmeixoeira)
Tel.:217508010|Tlm.direto:961376503| info@inp.pt

umaescola
depessoas

com50anos
de

únicas

história
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Saúde
Multidisciplinaridade com muita saída

docente

Nesta área o 

perfil certo 

baseia-se na 

autonomia 

profissional, 

no sentido de 

responsabilidade e 

na qualidade na 

prestação de 

serviços.

Atividade:
Docente e Coordenador do Curso
 Superior de Radiologia da 
Universidade Atlântica

Jorge Moura

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

De entre as inúmeras especialidades na área da Saúde, a Radiologia é uma das que te pode 
proporcionar uma carreira pro� ssional com várias opções, seja no ramo da investigação, 
na gestão de produtos ou na segurança e controlo de qualidade. O docente Jorge Moura, 
do Curso Superior de Radiologia da Universidade Atlântica, explica-te melhor todas as 
potencialidades da área.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Um licenciado em Radiologia � ca habilitado a exercer a pro� ssão, 
quer em Portugal quer no estrangeiro, em hospitais públicos e 
privados, maternidades, centros de saúde, clínicas, consultórios, cen-
tros desportivos e companhias de seguro, entre outros. O licenciado 
em Radiologia poderá ainda optar por uma carreira pro� ssional na 
investigação cientí� ca, gestão de produtos no âmbito de empresas 
cuja área de negócio seja a radiologia, especialista de aplicações, responsável 
pela segurança e controlo de qualidade radiológica, entre outros. 
Quem é formado nesta área encontra ainda à sua disposição um leque 
variado de oferta formativa pós-graduada.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Diria que o per� l certo se baseia na valorização de competências 
como a autonomia pro� ssional, o sentido de responsabilidade e a 
qualidade na prestação de serviços. É esta a nossa fórmula para a 
formação de Técnicos de Radiologia, que tem uma elevada taxa de 
satisfação por parte dos estudantes.
O curso de Licenciatura em Radiologia forma pro� ssionais capazes 
de realizar com excelência todos os estudos da área de Radiologia/
Imagiologia de diagnóstico e de terapêutica. É um curso superior 
com uma forte componente de aulas teórico-práticas e desde o pri-
meiro ano o estudante toma contato com o mundo hospitalar e as 
novas tecnologias de processamento de imagem.
O Radiologista (Técnico de Radiologia) realiza estudos no âmbito da 
radiologia clínica, nomeadamente Radiologia Convencional, Tomogra-
� a Computorizada, Ressonância Magnética, Mamogra� a, Angiogra� a 
Digital, Osteodensitometria e Ecogra� a.
A sua formação multidisciplinar permite-lhe desenvolver a sua atividade 
no contexto do diagnóstico e da intervenção terapêutica de todos os 
órgãos e sistemas do corpo humano, contribuindo para a promoção 
da saúde e prevenção da doença.
Planeia, aplica e valida e os métodos e as técnicas de diagnóstico das 
doenças dos sistemas músculo-esquelético, nervoso, vascular, diges-
tivo, respiratório, glandular, e génito-urinário, através das técnicas 
radiológicas acima enumeradas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Diria que essa evolução passa pela melhoria das atitudes, competên-
cias e pelos  conhecimentos adquiridos  ao longo do Secundário. 
Às instituições cabe proporcionar aos estudantes o ambiente uni-
versitário necessário para  que possam desenvolver competências 
necessárias para o desempenho com êxito, como futuros pro� ssionais. 
Promovendo uma oferta diversi� cada de atividades/serviços de apoio 
à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos 
os processos, e correspondendo às suas necessidades e expetativas.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Essa preparação tem muito a ver com as práticas e modelos de ensino  
ministrado, de forma a conferirem os skills  necessários para co-
locarem os futuros pro� ssionais no mercado de trabalho. Desde 
2008/2009 que todos os cursos de licenciatura estão de acordo com a 
Declaração de Bolonha, cujo propósito é construir um Espaço Europeu 
do Ensino Superior, focalizado na harmonização e comparabilidade 
de procedimentos e na excelência de resultados, capazes de atrair 
novos estudantes e docentes. O sistema europeu de transferência de 
créditos está implementado desde então, e todas as licenciaturas 
estão envolvidas em programas de mobilidade internacional, entre 
os quais se destaca o Erasmus. Tudo em nome de um mercado de 
trabalho global e igual em oportunidades.
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ANUNCIANTE
no Guia

// Universidade Católica Portuguesa 
 Faculdade de Filoso� a
Faculdade de Filoso� a, Praça da Faculdade, 1
4710-297 Braga
Tel. 253 208 076 | Fax. 253 213 940
secretaria.fac� l@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia (Braga)
 Rua de Santa Margarida
4710-306 Braga
Tel. 253 206 111 | Fax. 253 206 113
secretaria.facteo@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Lusíada de Vila Nova de
 Famalicão
Largo Tinoco de Sousa - 
4760-108 Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 309 200 | Fax. 252 376 363
info@fam.ulusiada.pt | www.fam.ulusiada.pt

// Instituto Politécnico de Saúde do 
Norte - Escola Superior de Saúde do Vale 
do Ave
Rua António José Vidal, 81, 
4760-409, Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 303 600 | 800 202 002
info@cespu.pt
www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico

// Escola Superior Artística do Porto 
(Guimarães)
Rua Francisco Agra, 92 (Antiga Rua de Sta Luzia), 
4800-157 Guimarães
Tel. 253 410 235 | Fax. 253 519681
sadm@esap-gmr.com | www.esap-gmr.com

// Escola Superior de Educação de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe 
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Rua do Cais, 94 - Fontarcada
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 800 | Fax. 253 639 801
geral@isave.pt | www.isave.pt

Bragança

// Instituto Politécnico de Bragança  
Escola Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia - Apartado 1172 
5301-855 Bragança
Tel. 273 303 200/273 325 405 | Fax. 273 325 405
sacd@ipb.pt | grei@ipb.pt | www.esa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança - 
Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Rua João Maria Sarmento Pimentel
Apartado 128, 5370-326 Mirandela
Tel. 278 201 340/278 201 341 | Fax. 278 265 733
esact@ipb.pt | www.esact.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Educação de Bragança
Campus de Santa Apolónia 
Apartado 1101 - 5301-856, Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 684
eseb@ipb.pt | www.ese.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Saúde de Bragança
Avenida D. Afonso V, 5300-121 Bragança
Tel. 273 330 950| Fax. 273 327 915
essa@ipb.pt | www.essa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 
de Bragança
Campus de Santa Apolónia, Apartado 134
5301-857 Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 051
cti@ipb.pt | www.estig.ipb.pt

// Instituto PIAGET - Instituto Superior de 
Estudos Interculturais e Transdisciplinares 
- Mirandela
Avenida 25 de Abril, 5370-202, Mirandela
Tel. 278 200 150| Fax. 809 203 049
seit.mir@mirandela.ipiaget.orgi
www.ipiaget.org/faculdade/9

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Educação Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/3

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/12

Castelo Branco

// Universidade da Beira Interior
Convento de Sto. António, 6201-001 Covilhã
Tel. 275 319 700 | Fax. 275 329 183
geral@ubi.pt | www.ubi.pt

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules, Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 272 339 900
esa@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESA

// Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 910 511 538/272 340 800 | Fax. 272 340 809
expediente.esart@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESART

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
-Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco
R. Prof. Dr. Faria de Vasconcelos
6000-266 Castelo Branco
Tel. 272 339 100 | Fax. 272 343 477
ese@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESE

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Largo do Município, 6060-163, Idanha-a-Nova
Tel. 277 200 220/300 031 110 | Fax. 277 202 667
esg@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESG

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Avenida do Empresário
6000-767 Castelo Branco
Tel. 272 340 560 | Fax. 272 340 568
esald@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESALD

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco
Av. do Empresário - Campus da Talagueira
6000 -767 Castelo Branco
Tel. 272 339 300/910 511 541 | Fax. 272 339 399
secretariado.est@ipcb.pt | www.ipcb.pt/EST

Coimbra

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências do Desporto e Educação Física
Estádio Universitário – Pavilhão III, Stª Clara
3040-156 Coimbra
Tel. 239 802 770 | Fax. 239 802 779
gd@fcdef.uc.pt | www.uc.pt/fcdef

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências e Tecnologia
Rua Sílvio Lima, Universidade de Coimbra – 
Pólo II, 3030-790 Coimbra
Tel. 239 700 600 | Fax. 239 700 688
gbdirector@fct.uc.pt | fctuc@fct.uc.pt
www.uc.pt/fctuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Direito
Pátio da Universidade, 3004-545 Coimbra
Tel. 239 859 801/2 | Fax. 239 823 353
direccao@fd.uc.pt | www.uc.pt/fduc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Economia
Avenida Dias da Silva 165, 3004-512 Coimbra
Tel. 239 790 500 | Fax. 239 790 514
gbdirector@fe.uc.pt | www.uc.pt/feuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Farmácia
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde
Azinhaga de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. 239 488 400 | Fax. 239 488 503
gbdirector@� .uc.pt | � uc@� .uc.pt
www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea, 3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 930 | Fax. 239 836 733
gabdirector@� .uc.pt | www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Medicina
Pólo I - Edí� co Central, Rua Larga, 3004-504 
Coimbra
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde, Azinhaga 
de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. (I)239 857 700/(III)239 480 200
Fax. 239 823 236
direccao@fmed.uc.pt | www.uc.pt/fmuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação
Rua do Colégio Novo, Apartado 6153
3001-802 Coimbra
Tel. 239 851 450 | Fax. 239 851 462
dir@fpce.uc.pt | www.uc.pt/fpce

// Escola Superior de Enfermagem 
de Coimbra
Avenida Bissaya Barreto (Polo A) - Apartado 
7001, 3046-851 Coimbra
Rua 5 de Outubro (Polo B) - Apartado 7001, 
3046-851 Coimbra
Rua Dr. José Alberto Reis (Polo C) - 3000-232 
Coimbra 
Tel. 239 802 850/239 487 200
Fax. 239 442 648/239 483 378
www.esenfc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior Agrária de Coimbra
Bencanta, 3045-601 Coimbra
Tel. 239 802 940 | Fax. 239 802 979
gac@mail.esac.pt | www.esac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Educação de Coimbra
Rua Dom João III - Solum
3030-329 Coimbra, Portugal
Tel. 239 793 120 | Fax. 239 401 461
sga-atendimento@esec.pt | www.esec.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Oliveira do Hospital
Rua General Santos Costa
3400-124 Oliveira do Hospital
Tel. 238 605 170 | Fax. 238 605 179
geral@estgoh.ipc.pt | www.estgoh.ipc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra
Rua 5 de Outubro - SM Bispo, Apartado 7006
3046-854 Coimbra
Tel. 239 802 430 | Fax. 239 813 395
geral@estescoimbra.pt | www.estescoimbra.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra
Quinta Agrícola – Bencanta
3040-316 Coimbra, Portugal
Tel. 239 802 000
geral@iscac.pt | www.iscac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra
Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra
Tel. 239 790 200 | Fax. 239 790 201
info@isec.pt | www.isec.pt

// Escola Universitária das Artes de 
Coimbra
Campus Universitário da ARCA
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 497 400 | Fax. 239 838 533
info@arca.pt | www.arca.pt

// Escola Universitária Vasco da Gama
Av. José R. Sousa Fernandes
Campus Universitário – Bloco B
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 444 444 | Fax. 351 239 437 627
geral@euvg.pt | www.euvg.pt

// Instituto Superior Bissaya Barreto
Quinta dos Plátanos, Apartado 7049, Bencanta
3046-901 Coimbra
Tel. 239 800 450
isbb@isbb.pt | www.isbb.pt

// Instituto Superior Miguel Torga
Largo da Cruz de Celas, 1, 3000-132 Coimbra 
Tel. 239 488 030 | Fax. 239 488 031
ismt@ismt.pt | www.ismt.pt

Évora

// Universidade de Évora - Escola de Artes
Colégio Mateus d’ Aranda
Rua do Raimundo, 7000 Évora
Tel. 266 760 260 | Fax. 266 760 268
geral.ea@uevora.pt | www.eartes.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências Sociais
Largo dos Colegiais, 2, 7000 Évora
Tel. 266 740 800
uevora@uevora.pt | www.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências e Tecnologia
Colégio Luis António Verney, 59
7000-671 Évora
Tel. 266 745 371
geral.ect@uevora.pt | ect@uevora.pt 
www.ect.uevora.pt
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// Universidade de Évora - Escola Superior 
de Enfermagem de São João de Deus
Largo do Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora
Tel. 266 730 300 | Fax. 266 730 350
geral.esesjd@uevora.pt
www.esesjd.uevora.pt

Faro

// Universidade do Algarve
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 100/289 800 900
info@ualg.pt | www.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 914 | Fax. 289 800 067
fchs@ualg.pt | www.fchs.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 905 | Fax. 289 800 066
fct@ualg.pt | www.fct.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, Ed. 9
8005-139 Faro Gambelas, Faro
Tel. 289 800 915
diretorfeualg@ualg.pt | www.fe.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Educação e Comunicação
Universidade do Algarve - Campus da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 100
diretoresec@ualg.pt | www.esec.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Faro)
Campus da Penha, 8500-139 Faro
Tel. 289 800 136 | Fax. 290 800 100
diretoresght@ualg.pt | www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Portimão)
Largo Eng. Sárrea Prado, 21, 8501-859 Portimão
Tel. 282 418 036/282 417 641 | Fax. 282 418 773
coordenadorptmesght@ualg.pt
www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Saúde
Av. Dr. Adelino da Palma Carlos, 8000-510 Faro
Tel. 289 800 100 | Fax. 289 895 319
diretoressualg@ualg.pt | www.ess.ualg.pt

// Universidade do Algarve
Instituto  Superior de Engenharia
Estrada da Penha, Quinta da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 124 | Fax. 289 823 539
diretorise@ualg.pt | www.ise.ualg.pt

// INUAF - Instituto Superior D. Afonso III
Convento do Espírito Santo, INUAF
8100-641 Loulé
Tel. 289 420 470/80 | Fax. 289 420 478
inuaf.esup@gmail.com | www.inuaf-studia.pt

// Instituto Superior Manuel Teixeira 
Gomes
Av. Miguel Bombarda,15, 8500-508 Portimão
Tel. 282 450 430/282 450 438 | Fax. 282 450 439
informacoest@ismat.pt | www.ismat.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
 Algarve
Enxerim, 8300-025 Silves
Tel. 808 203 049/282 440 170 | Fax. 289 823 539
dir.ess.algarve@silves.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

Guarda

// Instituto Politécnico da Guarda  
Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50
6300-559 Guarda 
Tel. 271 220 135/271 220 111 | Fax. 271 222 325 
servicosadm.esecd@ipg.pt | www.esecd.ipg.pt 

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Saúde
Avenida Rainha D. Amélia, S/N
6300-749 Guarda
Tel. 271 205 220 | Fax. 271 205 229
ess.geral@ipg.pt | www.ess.ipg.pt

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão        
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50       
6300-559 Guarda       
Tel. 271 220 120 | Fax. 271 220 150       
estg-geral@ipg.pt | www.estg.ipg.pt/

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Rua Dr. José António Fernandes Camelo 
Arrifana, 6270-372 Seia
Tel. 238 320 800 | Fax. 238 320 890
geral.esth@ipg.pt | www.esth.ipg.pt

Leiria

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha
Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho
2500-321 Caldas da Rainha
Tel. 262 830 900 | Fax. 262 830 904
esad@esad.ipleiria.pt | www.esad.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais
Rua Dr. João Soares, Apartado 4045
2411-901 Leiria
Tel. 244 829 400 | Fax. 244 829 499
esecs@ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Saúde de Leiria
Campus 2 - Morro do Lena - Alto do Vieiro, 
Apartado 4137, 2411-901 Leiria
Tel. 244 845 300 | Fax. 244 845 309
esslei@ipleiria.pt | www.esslei.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Morro do Lena - Alto do Vieiro, Apartado 4163
2411-901 Leiria 
Tel. 244 820 300 | Fax. 244 820 310 
estg@estg.ipleiria.pt | www.estg.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar de Peniche
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
2520–641 Peniche 
Tel. 262 783 607 | Fax. 262 783 088
estm@ipleiria.pt | www.estm.ipleiria.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Leiria
Rua da Cooperativa - S. Romão, 2414-017 Leiria
Tel. 244 820 650 | Fax. 244 813 021
info.leiria@unisla.pt | www.leiria.unisla.pt

// Instituto Superior D. Dinis
Av. 1º de Maio nº 164, 2430 Marinha Grande
Tel. 244 503 800 | Fax. 244 503 840
info@isdom.pt | www.isdom.pt

Lisboa

// ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Av. das Forças Armadas
1649-026 Lisboa
Tel. 217 903 000 | Fax. 217 964 710
geral@iscte.pt | www.iscte-iul.pt

// Universidade de Lisboa
Alameda da universidade
1649-004 Lisboa
Tel. 210 113 400 | Fax. 217 933 624
reitoria@reitoria.ul.pt | www.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Arquitectura
Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda
1349-055 Lisboa
Tel. 213 615 000 | Fax. 213 625 138
sacademicos@fa.utl.pt | www.fa.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes
Largo da Academia Nacional de Belas Artes
1249-058 Lisboa
Tel. 213 252 100 | Fax. 213 470 689
info@fba.ul.pt | www.fba.ul.pt

// Universidade de Lisboa
 Faculdade de Ciências
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 Lisboa
Tel. 217 500 000 | Fax. 217 500 115
info.fcul@fc.ul.pt | www.fc.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Direito
Alameda da Universidade, Cidade Universitária
1649-014 Lisboa 
Tel. 217 984 600 | Fax. 217 984 603
secretaria@fd.ul.pt | www.fd.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Farmácia
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 217 946 400 | Fax. 217 946 470
expediente@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Tel. 217 920 000 | Fax. 217 960 063
� ul.informacoes@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina
Av. Prof. Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Tel. 217 999 560 | Fax. 217 985 112
pedagogica@fm.ul.pt | www.fm.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Medicina Dentária
Cidade Universitária
1649-003 Lisboa
Tel. 217 922 600 | Fax. 217 957 905
correio@fmd.ul.pt | www.fmd.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina Veterinária
Av. da Univ. Técnica de Lisboa
Pólo Universitário do Alto da Ajuda
1300-477 Lisboa
Tel. 213 600 992/213 652 800 | Fax. 213 652 815
cg@fmv.utl.pt | www.fmv.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana
Estrada da Costa, Cruz Quebrada
1495-688 Algés
Tel. 214 196 664/214 196 777 | Fax. 214 151 248
fmh@fmh.utl.pt | www.fmh.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Psicologia
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 655 | Fax. 217 933 408
geral@fp.ul.pt| www.fp.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Educação
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 633 | Fax. 217 933 408
geral@ie.ul.pt | www.ie.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Geogra� a e Ordenamento do 
Território
Edifício IGOT, Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 210 443 000 | Fax. 217 938 690
igot@ul.pt | www.igot.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Agronomia
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
Tel. 213 653 100 | Fax. 213 653 195
cgisa@isa.utl.pt | www.isa.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas
Rua Almerindo Lessa, Pólo Universitário-Alto 
da Ajuda
1300-663 Lisboa
Tel. 213 619 430 | Fax. 213 619 442
iscsp@iscsp.utl.pt | www.iscsp.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Economia e Gestão
Rua do Quelhas, 6
1200-781 Lisboa
Tel. 213 925 800 | Fax. 213 925 895
seclic@iseg.utl.pt | www.iseg.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa
Tel. 218 417 769 | Fax. 218 406 460
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico (Taguspark)
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva
2780-990 Porto Salvo
Tel. 214 233 528/9 | Fax. 214 233 253
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt
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// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Médicas
Campo dos Mártires da Pátria, 130
1169-056 Lisboa
Tel. 218 803 020 | Fax. 218 803 006
geral.dir@fcm.unl.pt | www.fcm.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Av. de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa
Tel: 217 908 300 | Fax. 217 908 308
geral@fcsh.unl.pt | www.fcsh.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Direito
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel. 213 847 447 | Fax. 213 847 474
sacademicos@fd.unl.pt | www.fd.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Economia
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel: 213 801 600 | Fax: 213 871 105
novadescoberta@novasbe.pt
www.novasbe.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação
Campus de Campolide, Travessa de Estevão Pinto
1070-312 Lisboa
Tel. 213 828 610 | Fax. 213 828 611
sa@isegi.unl.pt | www.isegi.unl.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Lisboa
Av. do Brasil, 53-B
1700-063 Lisboa
Tel. 217 924 100 | Fax. 217 954 729
geral@esel.pt | www.esel.pt

// Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril
Av. Condes de Barcelona
2765-470 Estoril
Tel. 210 040 706/17/28 | Fax. 210 040 719
secretaria.presidente@eshte.pt
www.eshte.pt

// Escola Superior Náutica Infante 
D. Henrique
Av. Eng.º Boneville Franco
2780-572 Paço De Arcos
Tel. 214 460 010 | Fax. 214 429 546
info@enautica.pt | www.enautica.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa
Estrada de Ben� ca, 529
1549-020 Lisboa
Tel. 217 101 200 | Fax. 217 101 235
academica@sc.ipl.pt | www.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Comunicação Social
Campus de Ben� ca do IPL
1549-014 Lisboa
Tel. 217 119 000/217 119 073 | Fax. 217 162 540
escs@escs.ipl.pt | www.escs.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Dança
Rua da Academia das Ciências, 5
1200-003 Lisboa
Tel. 213 244 770 | Fax: 213 420 271
geral@esd.ipl.pt | www.esd.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Educação de Lisboa
Campus de Ben� ca do IPL
1549-003 Lisboa
Tel. 217 115 500 | Fax. 217 140 423
eselx@eselx.ipl.pt | www.eselx.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Música
Campus de Ben� ca do IPL
1500-651 Lisboa
Tel: 213 224 940/211 518 106 | Fax. 213 471 489
esml@esm.ipl.pt | www.esm.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Teatro e Cinema
Av. Marquês de Pombal, 22 B
2700-571 Amadora
Tel. 214 989 400 | Fax. 214 989 401
aacademicos@estc.ipl.pt | www.estc.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa
Av. D. João II, Lote 4.69.01
1990-096 Lisboa
Tel. 218 980 400 | Fax. 218 980 460
estesl@estesl.pt | www.estesl.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa
Av. Miguel Bombarda, 20
1069-035 Lisboa
Tel. 217 984 500 | Fax. 217 977 079
div.academica@iscal.ipl.pt | www.iscal.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Rua Conselheiro Emídio Navarro
1949-014 Lisboa
Tel. 218 317 000 | Fax. 218 317 001
isel@isel.ipl.pt | www.isel.pt

// Academia da Força Aérea
Granja do Marquês
2715-021 Pêro Pinheiro
Tel. 219 678 956 | Fax. 219 678 956
gabcmd@academiafa.edu.pt
www.emfa.pt/afa

// Academia Militar
Paço da Rainha
1169-203 Lisboa
Tel. 213 186 900 | Fax. 213 186 988
am.concurso@mail.exercito.pt
www.academiamilitar.pt

// Instituto Superior de Ciências Policiais 
e Segurança Interna
Rua 1.º de Maio, 3
1349-040 Lisboa
Tel. 213 613 900 | Fax. 213 610 535
de.iscpsi@psp.pt | www.iscpsi.pt

// Escola do Serviço de Saúde Militar
Rua de Infantaria 16, n.º 30
1269-091 Lisboa
Tel. 213 871 514/213 871 608 | Fax. 213 874 991
www.exercito.pt/sites/ESSM

// Escola Superior de Actividades 
Imobiliárias
Praça Eduardo Mondlane, 7C, Edifício Coopemi
1950-104 Lisboa
Tel. 218 367 010 | Fax. 218 367 019
esai@esai.pt | www.esai.pt

// IADE-U Instituto de Arte, Design e
Empresa - Universitário
Av. D. Carlos I, 4
1200-649 Lisboa
Tel. 213 939 600 | Fax. 213 978 561
iade@iade.pt | www.iade.pt

// Instituto Superior de Comunicação 
Empresarial
Praça do Príncipe Real, 27
1250-184 Lisboa
Tel. 213 474 283 | Fax. 213 474 288
regina.moreira@iscem.pt | www.iscem.pt

// Instituto Superior de Gestão
R. Vitorino Nemésio, 5
1750-306 Lisboa
Tel. 217 513 700 | Fax. 217 573 966
isg@isg.pt | www.isg.pt

// ISPA - Instituto Universitário de Ciên-
cias Psicológicas, Sociais e da Vida
Rua Jardim do Tabaco, 34
1149-041 Lisboa
Tel. 218 811 700 | Fax. 218 860 954
candidaturas@ispa.pt | www.ispa.pt

// Universidade Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt
www.uatlantica.pt

// Universidade Atlântica 
Escola Superior de Saúde Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt | www.uatlantica.pt

// Universidade Autónoma de Lisboa Luís 
de Camões
Rua de Santa Marta, 47
1169-023 Lisboa
Tel. 213 177 690/213 177 691 | Fax. 213 533 702
secgeral@universidade.autonoma.pt
www.universidade-autonoma.pt

// Universidade Católica Portuguesa
 Faculdade de Ciências Económicas e 
Empresariais
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 277 | Fax. 217 270 252
gestao.economia@ucp.pt
www.clsbe.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Humanas
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 199 | Fax. 227 271 700
direccaofch@fch.lisboa.ucp.pt
www.fch.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Direito
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 240 | Fax. 217 214 177
candidaturas@fd.lisboa.ucp.pt
www.fd.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 150 | Fax. 217 214 165
direccao@ft.lisboa.ucp.pt
www.ft.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Instituto de Estudos Políticos
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 129 | Fax. 217 271 836
secretariado.iep@iep.lisboa.ucp.pt
www.iep.lisboa.ucp.pt

// Universidade Europeia
Quinta do Bom Nome,
Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa
Tel. 210 309 900 | Fax. 210 309 917
isla.lisboa@lx.isla.pt
www.isla.pt

// Universidade Lusíada
Rua da Junqueira, 194
1349-001 Lisboa
Tel. 213 611 500 | Fax. 213 638 307
info@lis.ulusiada.pt
www.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias
Campo Grande, 376
1749-024 Lisboa
Tel. 217 515 500 | Fax. 217 577 006
informacoes@ulusofona.pt
www.ulusofona.pt

// Academia Nacional Superior 
de Orquestra
Travessa da Galé, 36-3.º
Edifício Standard Eléctrica
1349-028 Lisboa
Tel. 213 617 325 | Fax. 213 623 833
secretaria@metropolitana.pt
www.metropolitana.pt

// Escola Superior de Artes Decorativas
Rua João de Oliveira Miguens, 80
1350-187 Lisboa
Tel. 218 814 653/218 814 696
Fax: 218 814 643
esad.geral@fress.pt
www.fress.pt

// Escola Superior de Educação de 
Almeida Garrett
Largo do Sequeira, 7
1100-587 Lisboa
Tel. 218 862 042 | Fax. 218 872 725
informacoes@eseag.pt
www.eseag.pt

// Escola Superior de Educação de 
João de Deus
Av. Álvares Cabral, 69
1269-094 Lisboa
Tel. 213 968 154 | Fax. 213 967 183
ese@escolasjoaodeus.pt
www.ese-jdeus.edu.pt

// Escola Superior de Educadores de 
Infância Maria Ulrich
Rua do Jardim à Estrela, 18
1350-184 Lisboa
Tel. 213 929 560 | Fax. 213 929 569
informacao@emulrich.pt
www.eseimu.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
S. Francisco das Misericórdias
Rua de Santa Marta, n.º 56
1169-023 Lisboa
Tel. 217 120 913/217 120 924 | Fax. 217 161 076
esesfm@esesfm.pt
www.enfermagem.edu.pt
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CET

licenciaturas

GESTÃO COMERCIAL

GESTÃO DE TURISMO

GESTÃO COMERCIAL E VENDAS

TURISMO
(VERTENTES DE GESTÃO HOTELEIRA
E INFORMAÇÃO TURÍSTICA)

SECRETARIADO
(ASSESSORIA DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO)

RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

cursos de especialização 
tecnológica

RuaVitorinoNemésio,5 |1750-306Lisboa(metroAmeixoeira)
Tel.:217508010|Tlm.direto:961376503| info@inp.pt
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A Psicologia conquistou-lhe o 
coração

estudante

Idade:
26
Naturalidade:
S. João do Estoril
Universidade/Faculdade:
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Curso e Ano:
A terminar o 3º ano do curso de Psicologia

A frequentar o Mestrado

Filipa Carvalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Andou perdida nos primeiros anos de faculdade, mas acabou por encontrar o seu caminho. 
Com um pé no 3º ano do curso e outro no Mestrado na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Filipa Carvalho tem a certeza de que, por mais difícil que 
esteja o mercado de trabalho, fez a escolha certa e não voltaria atrás.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A grande diferença que encontrei entre o Ensino Secundário e o 
primeiro ano de faculdade prendeu-se principalmente com o afasta-
mento dos colegas que me tinham acompanhado até então, com 
a procura de informação sobre o curso, e com o conhecimento de 
um espaço novo e do seu funcionamento. No fundo, uma nova inte-
gração e uma maior liberdade.
Encontrei no primeiro ano de faculdade mais acessibilidade por 
parte dos professores, maior espaço para propor trabalhos e formas 
de apresentá-los, para além de todas as indicações bibliográ� cas 
ao dispor, e um esclarecimento que me permitiu perceber o que é 
necessário aprender, de que forma e como se aplica.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
No meu caso, a exigência maior é a parte � nanceira – livros, trans-
porte, sebentas, etc. – e pode ser atenuada quando aprendemos a 
pesquisar repositórios cientí� cos, a � ltrar a informação disponível na 
web, e quando percebemos que o aspecto estético da informação é 
irrelevante (podemos usar cadernos e canetas mais baratas, imprimir 
menos folhas, procurar livros em pdf...).
Em todas as faculdades, universidades públicas ou privadas existe 
o SASE – Serviço de Acção Social Escolar (SASE)– que pode reduzir, 
consoante o contexto � nanceiro de cada um, as propinas.
Ao nível das exigências pessoais, posso indicar a necessidade de 
uma melhor gestão do tempo, de espírito de sacrifício e de resiliên-
cia. Também considero necessário percebermos qual é a melhor forma 
de estudarmos – cada um tem uma forma muito própria.
Aquilo que aprendi no Secundário (capacidade interpretativa, disci-
plina, capacidade crítica, etc.) atenuou muito o esforço que tive de 
fazer.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Inicialmente, ingressei no curso de Ciências da Comunicação e da 
Cultura, na vertente de Jornalismo. Gostava de tudo, mas não me 
apaixonava por nenhuma área, talvez devido aos meus amplos interesses. 
No entanto, foi no contexto laboral e na consciência do que custa 

ganhar dinheiro que, quase de repente, percebi que a minha paixão 
era a Psicologia. Finalmente sentia que queria ser algo – psicóloga! 
Foi uma descoberta bastante emotiva e grati� cante, e motivou-me a 
ideia de poder ajudar as pessoas a resolverem diversos problemas, 
a terem mais bem estar, a atenuar as suas dores, poder compreendê-las, 
e conhecer histórias de vida e pessoas únicas.
Tenho a certeza que � z a escolha correta e voltaria a fazer tal e qual 
o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Com este curso gostaria muito de dar consultas no âmbito na Psico-
logia Clínica, e também de trabalhar num hospital, mais especi� ca-
mente na Unidade de Suicídio. Preparo os meus objetivos apren-
dendo cada vez mais, pesquisando sobre informação de Psicologia 
e falando com diversos professores, pessoas fora da faculdade mas 
que estão nesta área ou em áreas próximas: Psiquiatria, Medicina, 
Terapia Ocupacional, etc.
Iniciei também há 3 anos um voluntariado numa associação que 
acompanha indivíduos com perturbações mentais – esquizofrenia, 
sobretudo – e continuo até hoje.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Aconselho a escolherem com o coração e não com a razão. A tentarem 
perceber se querem, de facto, viver “para os outros” e a esquecerem 
aquela ideia geral de que Psicologia é Freud. Falem com pessoas que 
trabalham na área para saberem o que fazem na prática e conheçam 
os programas pedagógicos do curso em cada faculdade. A Psicologia 
aborda diversas áreas, como a Psicologia Clínica, a Psicologia Forense 
e da Exclusão Social, Neuropsicologia, Psicologia do Desporto e 
Psicologia Social e das Organizações.

Falem com 

pessoas que 

trabalham na área 

para saberem o que 

fazem na prática e 

conheçam os 

programas 

pedagógicos do 

curso em cada

 Faculdade. 

educação e 
Psicologia
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Saúde
Multidisciplinaridade com muita saída

docente

Nesta área o 

perfil certo 

baseia-se na 

autonomia 

profissional, 

no sentido de 

responsabilidade e 

na qualidade na 

prestação de 

serviços.

Atividade:
Docente e Coordenador do Curso
 Superior de Radiologia da 
Universidade Atlântica

Jorge Moura

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

De entre as inúmeras especialidades na área da Saúde, a Radiologia é uma das que te pode 
proporcionar uma carreira pro� ssional com várias opções, seja no ramo da investigação, 
na gestão de produtos ou na segurança e controlo de qualidade. O docente Jorge Moura, 
do Curso Superior de Radiologia da Universidade Atlântica, explica-te melhor todas as 
potencialidades da área.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Um licenciado em Radiologia � ca habilitado a exercer a pro� ssão, 
quer em Portugal quer no estrangeiro, em hospitais públicos e 
privados, maternidades, centros de saúde, clínicas, consultórios, cen-
tros desportivos e companhias de seguro, entre outros. O licenciado 
em Radiologia poderá ainda optar por uma carreira pro� ssional na 
investigação cientí� ca, gestão de produtos no âmbito de empresas 
cuja área de negócio seja a radiologia, especialista de aplicações, responsável 
pela segurança e controlo de qualidade radiológica, entre outros. 
Quem é formado nesta área encontra ainda à sua disposição um leque 
variado de oferta formativa pós-graduada.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Diria que o per� l certo se baseia na valorização de competências 
como a autonomia pro� ssional, o sentido de responsabilidade e a 
qualidade na prestação de serviços. É esta a nossa fórmula para a 
formação de Técnicos de Radiologia, que tem uma elevada taxa de 
satisfação por parte dos estudantes.
O curso de Licenciatura em Radiologia forma pro� ssionais capazes 
de realizar com excelência todos os estudos da área de Radiologia/
Imagiologia de diagnóstico e de terapêutica. É um curso superior 
com uma forte componente de aulas teórico-práticas e desde o pri-
meiro ano o estudante toma contato com o mundo hospitalar e as 
novas tecnologias de processamento de imagem.
O Radiologista (Técnico de Radiologia) realiza estudos no âmbito da 
radiologia clínica, nomeadamente Radiologia Convencional, Tomogra-
� a Computorizada, Ressonância Magnética, Mamogra� a, Angiogra� a 
Digital, Osteodensitometria e Ecogra� a.
A sua formação multidisciplinar permite-lhe desenvolver a sua atividade 
no contexto do diagnóstico e da intervenção terapêutica de todos os 
órgãos e sistemas do corpo humano, contribuindo para a promoção 
da saúde e prevenção da doença.
Planeia, aplica e valida e os métodos e as técnicas de diagnóstico das 
doenças dos sistemas músculo-esquelético, nervoso, vascular, diges-
tivo, respiratório, glandular, e génito-urinário, através das técnicas 
radiológicas acima enumeradas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Diria que essa evolução passa pela melhoria das atitudes, competên-
cias e pelos  conhecimentos adquiridos  ao longo do Secundário. 
Às instituições cabe proporcionar aos estudantes o ambiente uni-
versitário necessário para  que possam desenvolver competências 
necessárias para o desempenho com êxito, como futuros pro� ssionais. 
Promovendo uma oferta diversi� cada de atividades/serviços de apoio 
à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos 
os processos, e correspondendo às suas necessidades e expetativas.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Essa preparação tem muito a ver com as práticas e modelos de ensino  
ministrado, de forma a conferirem os skills  necessários para co-
locarem os futuros pro� ssionais no mercado de trabalho. Desde 
2008/2009 que todos os cursos de licenciatura estão de acordo com a 
Declaração de Bolonha, cujo propósito é construir um Espaço Europeu 
do Ensino Superior, focalizado na harmonização e comparabilidade 
de procedimentos e na excelência de resultados, capazes de atrair 
novos estudantes e docentes. O sistema europeu de transferência de 
créditos está implementado desde então, e todas as licenciaturas 
estão envolvidas em programas de mobilidade internacional, entre 
os quais se destaca o Erasmus. Tudo em nome de um mercado de 
trabalho global e igual em oportunidades.
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Saúde
Beleza e nobreza

estudante

Universidade/ Faculdade:
Universidade Fernando Pessoa
Curso e Ano:
Finalista de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária
Outras ocupações: 
Presidente do Núcleo de Medicina Dentária 
da Universidade Fernando Pessoa

Mariana Maia

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

São os dois adjetivos que a aluna da Universidade Fernando Pessoa Mariana Maia utiliza 
para de� nir a sua área de eleição: a Medicina Dentária. Para descobrires a tua, esta colega 
aponta os pro� ssionais especializados das escolas secundárias (como os psicólogos) como 
elementos essenciais para esclarecer todas as tuas dúvidas.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A nível de aceitação e integração, felizmente não senti grande diferença 
porque vinha do Colégio dos Carvalhos, que tinha os mesmos valores e 
princípios da Universidade Fernando Pessoa, em que o sentido de 
entreajuda, união, trabalho, e sobretudo de qualidade de ensino eram 
imperativas. Relativamente ao modo de lecionar e ao método de avaliação 
sentem-se algumas diferenças. No Ensino Superior há um rigor diferencial, 
em que o mais importante são os resultados � nais, e não tanto o trabalho 
desenvolvido para os obter. Claro que, na área da Medicina Dentária, o 
trabalho desenvolvido na prática clínica é contínuo e a avaliação também 
o é, a questão é que, da forma que os cursos estão organizados agora, 
a prática clínica que seria fundamental para o nosso desenvolvimento 
ocupa pouco mais de um terço dos total de 5 anos do curso.
    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Uma vez ouvi alguém dizer que nos dias de hoje só tirava um curso superior 
quem tinha possibilidades económicas acima da média e, de facto, se 
� zermos bem as contas, uma expressão que poderia à primeira vista ser 
um pouco exagerada, começa a ganhar algum sentido.
Na Medicina Dentária, por exemplo, que é a minha área de conforto, posso 
dizer que é abusiva a quantidade de dinheiro que gastamos enquanto 
estudantes, apenas em material. Dinheiro esse que não ganhamos e, 
mais uma vez, é retirado dos bolsos dos nossos pais que, na maioria das 
vezes, já estão a fazer um enorme esforço para nos manter a estudar. As 
bolsas de estudo são cada vez mais escassas e, infelizmente, muito poucas 
são ainda distribuídas.
A acumular a toda esta situação, podemos referir as elevadas exigências 
pessoais que podem estar associadas, principalmente no caso dos estu-
dantes que se encontram fora da sua área de residência. A pressão psi-
cológica é elevada e a ausência afetiva da família faz-se notar principal-
mente nos momentos mais difíceis.
Apesar de tudo, acho importante termos no pensamento que tudo 
é possível e, se ainda no Ensino Secundário traçarmos um plano para 
o nosso futuro, devemos começar logo a trabalhar para o concretizar, 
porque nada se faz sem esforço.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a escol-
ha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
A área da Saúde sempre foi aquela que me motivou desde pequena e, 
por isso, nunca pus outra hipótese. A Medicina Dentária surgiu mais tar-
de, durante o Ensino Secundário. Nessa fase, considero fundamental o 
acompanhamento por parte dos profissionais que se encontram 

disponíveis em todas ou em quase todas as escolas, colégios e externa-
tos. Também os psicólogos dão um apoio bastante importante para o 
esclarecimento de diversas dúvidas que habitualmente surgem em 
alunos � nalistas, principalmente na reta � nal.
Se fosse hoje, tenho a certeza que faria a mesma opção, porque � quei 
completamente apaixonada pela Medicina Dentária. Se � zermos aquilo de 
que gostamos, por mais di� culdades que encontremos no nosso caminho, 
vai sempre valer a pena.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
O curso de Medicina Dentária é um dos que tem um leque de opções de 
trabalho mais reduzido, isto é, ou exercemos a pro� ssão em consultório 
ou então não temos grande alternativa.
No meu caso, que não tenho nenhum familiar na área, espero conse-
guir vingar através das minhas capacidades e dos meus conhecimentos. 
Tenho alguns objetivos a nível pro� ssional, nomeadamente a formação 
contínua e a especialização mas, numa primeira fase, tenho de me con-
centrar em conseguir arranjar um consultório (ou consultórios) onde 
trabalhar.
O trabalho não me assusta, nunca me assustou. Considero-me uma pessoa 
forte, trabalhadora e decidida, por isso o espírito proativo vai estar sem-
pre presente para me ajudar a concretizar todos os objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
A área da Saúde e, mais concretamente, da Medicina Dentária, é das mais 
nobres e bonitas que existe. Mas na maioria das vezes, ter dúvidas é – na 
minha opinião – um aspeto positivo. Isto porque só demonstra o sentido 
de responsabilidade e preocupação relativamente a uma decisão que 
será talvez das mais marcantes e decisivas a nível pro� ssional.
Os conselhos que daria? Nunca desistam dos vossos sonhos! Se não formos 
nós a lutar por eles ninguém o fará. Indecisões vamos ter sempre, mas 
nunca deixem que elas vos destruam o sonho.

Se fizermos 

aquilo que 

gostamos, por mais 

dificuldades que 

encontremos 

no nosso caminho, 

vai sempre valer a 

pena.
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// Universidade de Évora - Escola Superior 
de Enfermagem de São João de Deus
Largo do Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora
Tel. 266 730 300 | Fax. 266 730 350
geral.esesjd@uevora.pt
www.esesjd.uevora.pt

Faro

// Universidade do Algarve
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 100/289 800 900
info@ualg.pt | www.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 914 | Fax. 289 800 067
fchs@ualg.pt | www.fchs.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 905 | Fax. 289 800 066
fct@ualg.pt | www.fct.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, Ed. 9
8005-139 Faro Gambelas, Faro
Tel. 289 800 915
diretorfeualg@ualg.pt | www.fe.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Educação e Comunicação
Universidade do Algarve - Campus da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 100
diretoresec@ualg.pt | www.esec.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Faro)
Campus da Penha, 8500-139 Faro
Tel. 289 800 136 | Fax. 290 800 100
diretoresght@ualg.pt | www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Portimão)
Largo Eng. Sárrea Prado, 21, 8501-859 Portimão
Tel. 282 418 036/282 417 641 | Fax. 282 418 773
coordenadorptmesght@ualg.pt
www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Saúde
Av. Dr. Adelino da Palma Carlos, 8000-510 Faro
Tel. 289 800 100 | Fax. 289 895 319
diretoressualg@ualg.pt | www.ess.ualg.pt

// Universidade do Algarve
Instituto  Superior de Engenharia
Estrada da Penha, Quinta da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 124 | Fax. 289 823 539
diretorise@ualg.pt | www.ise.ualg.pt

// INUAF - Instituto Superior D. Afonso III
Convento do Espírito Santo, INUAF
8100-641 Loulé
Tel. 289 420 470/80 | Fax. 289 420 478
inuaf.esup@gmail.com | www.inuaf-studia.pt

// Instituto Superior Manuel Teixeira 
Gomes
Av. Miguel Bombarda,15, 8500-508 Portimão
Tel. 282 450 430/282 450 438 | Fax. 282 450 439
informacoest@ismat.pt | www.ismat.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
 Algarve
Enxerim, 8300-025 Silves
Tel. 808 203 049/282 440 170 | Fax. 289 823 539
dir.ess.algarve@silves.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

Guarda

// Instituto Politécnico da Guarda  
Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50
6300-559 Guarda 
Tel. 271 220 135/271 220 111 | Fax. 271 222 325 
servicosadm.esecd@ipg.pt | www.esecd.ipg.pt 

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Saúde
Avenida Rainha D. Amélia, S/N
6300-749 Guarda
Tel. 271 205 220 | Fax. 271 205 229
ess.geral@ipg.pt | www.ess.ipg.pt

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão        
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50       
6300-559 Guarda       
Tel. 271 220 120 | Fax. 271 220 150       
estg-geral@ipg.pt | www.estg.ipg.pt/

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Rua Dr. José António Fernandes Camelo 
Arrifana, 6270-372 Seia
Tel. 238 320 800 | Fax. 238 320 890
geral.esth@ipg.pt | www.esth.ipg.pt

Leiria

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha
Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho
2500-321 Caldas da Rainha
Tel. 262 830 900 | Fax. 262 830 904
esad@esad.ipleiria.pt | www.esad.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais
Rua Dr. João Soares, Apartado 4045
2411-901 Leiria
Tel. 244 829 400 | Fax. 244 829 499
esecs@ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Saúde de Leiria
Campus 2 - Morro do Lena - Alto do Vieiro, 
Apartado 4137, 2411-901 Leiria
Tel. 244 845 300 | Fax. 244 845 309
esslei@ipleiria.pt | www.esslei.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Morro do Lena - Alto do Vieiro, Apartado 4163
2411-901 Leiria 
Tel. 244 820 300 | Fax. 244 820 310 
estg@estg.ipleiria.pt | www.estg.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar de Peniche
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
2520–641 Peniche 
Tel. 262 783 607 | Fax. 262 783 088
estm@ipleiria.pt | www.estm.ipleiria.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Leiria
Rua da Cooperativa - S. Romão, 2414-017 Leiria
Tel. 244 820 650 | Fax. 244 813 021
info.leiria@unisla.pt | www.leiria.unisla.pt

// Instituto Superior D. Dinis
Av. 1º de Maio nº 164, 2430 Marinha Grande
Tel. 244 503 800 | Fax. 244 503 840
info@isdom.pt | www.isdom.pt

Lisboa

// ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Av. das Forças Armadas
1649-026 Lisboa
Tel. 217 903 000 | Fax. 217 964 710
geral@iscte.pt | www.iscte-iul.pt

// Universidade de Lisboa
Alameda da universidade
1649-004 Lisboa
Tel. 210 113 400 | Fax. 217 933 624
reitoria@reitoria.ul.pt | www.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Arquitectura
Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda
1349-055 Lisboa
Tel. 213 615 000 | Fax. 213 625 138
sacademicos@fa.utl.pt | www.fa.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes
Largo da Academia Nacional de Belas Artes
1249-058 Lisboa
Tel. 213 252 100 | Fax. 213 470 689
info@fba.ul.pt | www.fba.ul.pt

// Universidade de Lisboa
 Faculdade de Ciências
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 Lisboa
Tel. 217 500 000 | Fax. 217 500 115
info.fcul@fc.ul.pt | www.fc.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Direito
Alameda da Universidade, Cidade Universitária
1649-014 Lisboa 
Tel. 217 984 600 | Fax. 217 984 603
secretaria@fd.ul.pt | www.fd.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Farmácia
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 217 946 400 | Fax. 217 946 470
expediente@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Tel. 217 920 000 | Fax. 217 960 063
� ul.informacoes@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina
Av. Prof. Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Tel. 217 999 560 | Fax. 217 985 112
pedagogica@fm.ul.pt | www.fm.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Medicina Dentária
Cidade Universitária
1649-003 Lisboa
Tel. 217 922 600 | Fax. 217 957 905
correio@fmd.ul.pt | www.fmd.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina Veterinária
Av. da Univ. Técnica de Lisboa
Pólo Universitário do Alto da Ajuda
1300-477 Lisboa
Tel. 213 600 992/213 652 800 | Fax. 213 652 815
cg@fmv.utl.pt | www.fmv.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana
Estrada da Costa, Cruz Quebrada
1495-688 Algés
Tel. 214 196 664/214 196 777 | Fax. 214 151 248
fmh@fmh.utl.pt | www.fmh.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Psicologia
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 655 | Fax. 217 933 408
geral@fp.ul.pt| www.fp.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Educação
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 633 | Fax. 217 933 408
geral@ie.ul.pt | www.ie.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Geogra� a e Ordenamento do 
Território
Edifício IGOT, Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 210 443 000 | Fax. 217 938 690
igot@ul.pt | www.igot.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Agronomia
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
Tel. 213 653 100 | Fax. 213 653 195
cgisa@isa.utl.pt | www.isa.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas
Rua Almerindo Lessa, Pólo Universitário-Alto 
da Ajuda
1300-663 Lisboa
Tel. 213 619 430 | Fax. 213 619 442
iscsp@iscsp.utl.pt | www.iscsp.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Economia e Gestão
Rua do Quelhas, 6
1200-781 Lisboa
Tel. 213 925 800 | Fax. 213 925 895
seclic@iseg.utl.pt | www.iseg.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa
Tel. 218 417 769 | Fax. 218 406 460
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico (Taguspark)
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva
2780-990 Porto Salvo
Tel. 214 233 528/9 | Fax. 214 233 253
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt
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// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Médicas
Campo dos Mártires da Pátria, 130
1169-056 Lisboa
Tel. 218 803 020 | Fax. 218 803 006
geral.dir@fcm.unl.pt | www.fcm.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Av. de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa
Tel: 217 908 300 | Fax. 217 908 308
geral@fcsh.unl.pt | www.fcsh.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Direito
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel. 213 847 447 | Fax. 213 847 474
sacademicos@fd.unl.pt | www.fd.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Economia
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel: 213 801 600 | Fax: 213 871 105
novadescoberta@novasbe.pt
www.novasbe.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação
Campus de Campolide, Travessa de Estevão Pinto
1070-312 Lisboa
Tel. 213 828 610 | Fax. 213 828 611
sa@isegi.unl.pt | www.isegi.unl.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Lisboa
Av. do Brasil, 53-B
1700-063 Lisboa
Tel. 217 924 100 | Fax. 217 954 729
geral@esel.pt | www.esel.pt

// Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril
Av. Condes de Barcelona
2765-470 Estoril
Tel. 210 040 706/17/28 | Fax. 210 040 719
secretaria.presidente@eshte.pt
www.eshte.pt

// Escola Superior Náutica Infante 
D. Henrique
Av. Eng.º Boneville Franco
2780-572 Paço De Arcos
Tel. 214 460 010 | Fax. 214 429 546
info@enautica.pt | www.enautica.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa
Estrada de Ben� ca, 529
1549-020 Lisboa
Tel. 217 101 200 | Fax. 217 101 235
academica@sc.ipl.pt | www.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Comunicação Social
Campus de Ben� ca do IPL
1549-014 Lisboa
Tel. 217 119 000/217 119 073 | Fax. 217 162 540
escs@escs.ipl.pt | www.escs.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Dança
Rua da Academia das Ciências, 5
1200-003 Lisboa
Tel. 213 244 770 | Fax: 213 420 271
geral@esd.ipl.pt | www.esd.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Educação de Lisboa
Campus de Ben� ca do IPL
1549-003 Lisboa
Tel. 217 115 500 | Fax. 217 140 423
eselx@eselx.ipl.pt | www.eselx.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Música
Campus de Ben� ca do IPL
1500-651 Lisboa
Tel: 213 224 940/211 518 106 | Fax. 213 471 489
esml@esm.ipl.pt | www.esm.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Teatro e Cinema
Av. Marquês de Pombal, 22 B
2700-571 Amadora
Tel. 214 989 400 | Fax. 214 989 401
aacademicos@estc.ipl.pt | www.estc.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa
Av. D. João II, Lote 4.69.01
1990-096 Lisboa
Tel. 218 980 400 | Fax. 218 980 460
estesl@estesl.pt | www.estesl.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa
Av. Miguel Bombarda, 20
1069-035 Lisboa
Tel. 217 984 500 | Fax. 217 977 079
div.academica@iscal.ipl.pt | www.iscal.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Rua Conselheiro Emídio Navarro
1949-014 Lisboa
Tel. 218 317 000 | Fax. 218 317 001
isel@isel.ipl.pt | www.isel.pt

// Academia da Força Aérea
Granja do Marquês
2715-021 Pêro Pinheiro
Tel. 219 678 956 | Fax. 219 678 956
gabcmd@academiafa.edu.pt
www.emfa.pt/afa

// Academia Militar
Paço da Rainha
1169-203 Lisboa
Tel. 213 186 900 | Fax. 213 186 988
am.concurso@mail.exercito.pt
www.academiamilitar.pt

// Instituto Superior de Ciências Policiais 
e Segurança Interna
Rua 1.º de Maio, 3
1349-040 Lisboa
Tel. 213 613 900 | Fax. 213 610 535
de.iscpsi@psp.pt | www.iscpsi.pt

// Escola do Serviço de Saúde Militar
Rua de Infantaria 16, n.º 30
1269-091 Lisboa
Tel. 213 871 514/213 871 608 | Fax. 213 874 991
www.exercito.pt/sites/ESSM

// Escola Superior de Actividades 
Imobiliárias
Praça Eduardo Mondlane, 7C, Edifício Coopemi
1950-104 Lisboa
Tel. 218 367 010 | Fax. 218 367 019
esai@esai.pt | www.esai.pt

// IADE-U Instituto de Arte, Design e
Empresa - Universitário
Av. D. Carlos I, 4
1200-649 Lisboa
Tel. 213 939 600 | Fax. 213 978 561
iade@iade.pt | www.iade.pt

// Instituto Superior de Comunicação 
Empresarial
Praça do Príncipe Real, 27
1250-184 Lisboa
Tel. 213 474 283 | Fax. 213 474 288
regina.moreira@iscem.pt | www.iscem.pt

// Instituto Superior de Gestão
R. Vitorino Nemésio, 5
1750-306 Lisboa
Tel. 217 513 700 | Fax. 217 573 966
isg@isg.pt | www.isg.pt

// ISPA - Instituto Universitário de Ciên-
cias Psicológicas, Sociais e da Vida
Rua Jardim do Tabaco, 34
1149-041 Lisboa
Tel. 218 811 700 | Fax. 218 860 954
candidaturas@ispa.pt | www.ispa.pt

// Universidade Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt
www.uatlantica.pt

// Universidade Atlântica 
Escola Superior de Saúde Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt | www.uatlantica.pt

// Universidade Autónoma de Lisboa Luís 
de Camões
Rua de Santa Marta, 47
1169-023 Lisboa
Tel. 213 177 690/213 177 691 | Fax. 213 533 702
secgeral@universidade.autonoma.pt
www.universidade-autonoma.pt

// Universidade Católica Portuguesa
 Faculdade de Ciências Económicas e 
Empresariais
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 277 | Fax. 217 270 252
gestao.economia@ucp.pt
www.clsbe.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Humanas
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 199 | Fax. 227 271 700
direccaofch@fch.lisboa.ucp.pt
www.fch.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Direito
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 240 | Fax. 217 214 177
candidaturas@fd.lisboa.ucp.pt
www.fd.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 150 | Fax. 217 214 165
direccao@ft.lisboa.ucp.pt
www.ft.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Instituto de Estudos Políticos
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 129 | Fax. 217 271 836
secretariado.iep@iep.lisboa.ucp.pt
www.iep.lisboa.ucp.pt

// Universidade Europeia
Quinta do Bom Nome,
Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa
Tel. 210 309 900 | Fax. 210 309 917
isla.lisboa@lx.isla.pt
www.isla.pt

// Universidade Lusíada
Rua da Junqueira, 194
1349-001 Lisboa
Tel. 213 611 500 | Fax. 213 638 307
info@lis.ulusiada.pt
www.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias
Campo Grande, 376
1749-024 Lisboa
Tel. 217 515 500 | Fax. 217 577 006
informacoes@ulusofona.pt
www.ulusofona.pt

// Academia Nacional Superior 
de Orquestra
Travessa da Galé, 36-3.º
Edifício Standard Eléctrica
1349-028 Lisboa
Tel. 213 617 325 | Fax. 213 623 833
secretaria@metropolitana.pt
www.metropolitana.pt

// Escola Superior de Artes Decorativas
Rua João de Oliveira Miguens, 80
1350-187 Lisboa
Tel. 218 814 653/218 814 696
Fax: 218 814 643
esad.geral@fress.pt
www.fress.pt

// Escola Superior de Educação de 
Almeida Garrett
Largo do Sequeira, 7
1100-587 Lisboa
Tel. 218 862 042 | Fax. 218 872 725
informacoes@eseag.pt
www.eseag.pt

// Escola Superior de Educação de 
João de Deus
Av. Álvares Cabral, 69
1269-094 Lisboa
Tel. 213 968 154 | Fax. 213 967 183
ese@escolasjoaodeus.pt
www.ese-jdeus.edu.pt

// Escola Superior de Educadores de 
Infância Maria Ulrich
Rua do Jardim à Estrela, 18
1350-184 Lisboa
Tel. 213 929 560 | Fax. 213 929 569
informacao@emulrich.pt
www.eseimu.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
S. Francisco das Misericórdias
Rua de Santa Marta, n.º 56
1169-023 Lisboa
Tel. 217 120 913/217 120 924 | Fax. 217 161 076
esesfm@esesfm.pt
www.enfermagem.edu.pt
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// Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Rua Conde Barão, Alcoitão
2649-506 Alcabideche
Tel. 214 607 450 | Fax. 214 607 459
geral@essa.pt 
www.essa.pt

// Escola Superior de Saúde da 
Cruz Vermelha Portuguesa
Av. de Ceuta, 1, Edifício Urbiceuta
1300-125 Lisboa
Tel. 213 616 790 | Fax. 213 616 799
secretaria@esscvp.eu | www.esscvp.eu

// Escola Superior de Saúde
Ribeiro Sanches
Rua Fernando Palha, 69
1900-693 Lisboa
Tel. 218 621 060 | Fax. 217 577 006
informacoes@erisa.ulusofona.pt
erisa.ulusofona.pt

// Escola Superior de Tecnologias 
e Artes de Lisboa
Rua de Sto. Amaro
1200-803 Lisboa
Tel. 213 964 086 | Fax. 213 950 567
estal@estal.pt | www.estal.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Lisboa
Edifício IPAM - Av. Marechal Gomes da 
Costa, Lt 21
1800-255 Lisboa
Tel. 218 360 030 | Fax. 218 360 039
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior Autónomo de 
Estudos Politécnicos
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
secretaria@ipa.univ.pt
www.ipa.univ.pt

// Instituto Superior de Ciências da 
Administração
Rua de São Paulo, 89
1200-427 Lisboa
Tel. 213 515 380 | Fax. 213 515 381
secretaria@iscad.pt
www.iscad.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas
Rua Bento de Jesus Caraça, 12
2620-379 Ramada
Tel. 219 347 139 | Fax. 219 332 688
geral@isce.pt | www.isce.pt

// Instituto Superior de Educação 
e Ciências
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
info@isec.universitas.pt
www.isec.universitas.pt

// Instituto Superior de Gestão Bancária
Av. Barbosa du Bocage, 87 r/c
1050-030 Lisboa
Tel. 217 916 210 | Fax. 217 955 234
isgb@isgb.pt | www.isgb.pt

// Instituto Superior de Novas Pro� ssões
Estrada da Ameixoeira, 116
1769-006 Lisboa
Tel. 217 508 010 | Fax. 217 508 020
inp@mail.telepac.pt | www.inp.pt

// Instituto Superior Politécnico do Oeste
Pct.ª Prof. José Carvalho Mesquita, Lt 19-2.º
2560-299 Torres Vedras
Tel. 261 316 104/261 316 106 | Fax. 261 314 084
informacoes@ispo.pt | www.ispo.pt

// Instituto Superior de Tecnologias
 Avançadas de Lisboa
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 218 436 670/218 436 678 | Fax. 218 486 063
secretaria@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 147 | Fax. 217 263 980
servicosacademicos.enf@ics.lisboa.ucp.pt
www.ics.lisboa.ucp.pt

Portalegre

// Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior Agrária
Av. 14 de Janeiro, S/N, Apartado 254
7350-903 Elvas
Tel. 268 628 528/268 628 878 | Fax. 268 628 529
esaelvas@esaelvas.pt | www.esaelvas.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Educação
Praça da República, Apartado 125
7301-957 Portalegre
Tel. 245 339 400 | Fax. 245 204 619
esep@esep.pt | www.esep.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Saúde
Av. de Sto. António, Apartado 89
7300-074 Portalegre
Tel. 245 300 430 | Fax. 245 300 439
geral@essp.pt | www.essp.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
 Escola Superior de Tecnologia e Lugar
 da Abadessa
Apartado 148, 7301-901 Portalegre
Tel. 245 300 200 | Fax. 245 300 230
estg@estgp.pt | www.estgp.pt

Porto

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Arquitectura
Rua do Gólgota, 215, Via Panorâmica 
4150-755 Porto
Tel. 226 057 100 | Fax. 226 057 199
servicos.academicos@arq.up.pt
www.arq.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Belas-Artes
Av. Rodrigues de Freitas, 265
4049-021 Porto
Tel. 225 192 400 | Fax. 225 367 036
director@fba.up.pt | www.fba.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências
Rua do Campo Alegre, S/N, 
4169-007 Porto
Tel. 220 402 000 | Fax. 220 402 009
fcup@fc.up.pt | www.fc.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação
Rua Dr. Roberto Frias 4200-465 Porto
Tel. 225 074 320 | Fax. 225 074 329
diretora@fcna.up.pt | www.fcna.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Desporto
Rua Dr. Plácido Costa, 91, 4200-450 Porto
Tel. 220 425 200 | Fax. 225 500 689
expediente@fade.up.pt | www.fade.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Direito
Rua dos Bragas, 223 4050-123 Porto
Tel. 222 041 600 | Fax. 222 041 614
fdup@direito.up.pt | www.direito.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Economia
Rua Dr. Roberto Frias S/N, 4200-464 Porto
Tel. 225 571 100 | Fax. 225 505 050
geral@fep.up.pt | www.fep.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia
Rua Dr. Roberto Frias,  S/N, 
4200-465 Porto
Tel. 225 081 400 | Fax. 225 081 440
feup@fe.up.pt | www.fe.up.pt

// Universidade do Porto
 Faculdade de Farmácia
Rua de Jorge Víterbo Ferreira, 228 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 537 | Fax. 226 093 390
expediente@� .up.pt | www.� .up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Letras
Via Panorâmica, Apartado 55038
4150-564 Porto
Tel. 226 077 100 | Fax. 226 077 153 
sga@letras.up.pt | www.letras.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina
Alameda Prof. Hernâni Monteiro 
4200-319 Porto
Tel. 225 513 600 | Fax. 225 513 605
fmup@med.up.pt | www.med.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina Dentária
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva S/N, 
4200-393 Porto
Tel. 220 901 100 | Fax. 220 901 101
webmaster@fmd.up.pt | www.fmd.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação
Rua Alfredo Allen, 4200-135 Porto
Tel. 226 079 700 | Fax. 226 079 725
director@fpce.up.pt | www.fpce.up.pt

// Universidade do Porto
Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar
Rua Jorge Viterbo Ferreira, 228, 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 000 | Fax. 222 062 232
divulgacao@icbas.up.pt | www.icbas.up.pt

// Escola Superior de Enfermagem do 
Porto
Rua Dr. Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto
Tel. 225 073 500 | Fax. 225 096 337
esep@esenf.pt | www.esenf.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Rua Dr. Roberto Frias, 602 4200-465 Porto
Tel. 225 073 460 | Fax. 225 073 464
ese@ese.ipp.pt | www.ese.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Estudos Industriais e
 de Gestão
Rua D. Sancho I, 981, 4480-876 Vila Do Conde
Tel. 252 291 700 | Fax. 252 291 714
servicos.academicos.eseig@eu.ipp.pt
www.eseig.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo
Rua da Alegria, 530, 4000-045 Porto
Tel. 225 193 760 | Fax. 225 180 774
esmae@esmae-ipp.pt | www.esmae-ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Rua Casa do Curral, Margaride
4610-156 Felgueiras
Tel. 255 314 002 | Fax. 255 314 120
correio@estgf.ipp.pt | www.estgf.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
do Porto
Rua Valente Perfeito, 322
4400-330 Vila Nova De Gaia
Tel. 222 061 000 | Fax. 222 061 001
sacademicos@estsp.ipp.pt  | www.estsp.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto
Rua Professor Lopes Amorim, S/N
4465-004 São Mamede De Infesta
Tel. 229 050 000 | Fax. 229 025 899
secretaria@iscap.ipp.pt | www.iscap.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do 
Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
Tel. 228 340 500 | Fax. 228 321 159
info-sa@isep.ipp.pt | www.isep.ipp.pt

// Escola Superior Artística do Porto
Largo de S. Domingos, 82, 4050-545 Porto
Tel. 223 392 130 | Fax. 223 392 139
da@esap.pt | www.esap.pt

//Instituto Superior de Ciências da Saúde 
- Norte
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra, Paredes
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 101/102
dir.iscsn@cespu.pt | www.cespu.pt

// Instituto Superior de Educação e 
Trabalho
Rua de Pereira Reis, 399, 4200-448 Porto
Tel. 225 073 890 | Fax. 225 506 597
geral@iset.pt | www.iset.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Vila Nova de Gaia
Rua Cabo Borges, 55 
4430-646 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 772 980 | Fax. 223 772 985
info.gaia@unisla.pt | gaia.unisla.pt

// Instituto Superior da Maia
Av. Carlos Oliveira Campos, S. Pedro de Avioso, 
Castelo da Maia, 4475-690 Avioso (São Pedro)
Tel. 229 866 000 | Fax. 229 825 331
info@ismai.pt | www.ismai.pt
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A Psicologia conquistou-lhe o 
coração

estudante

Idade:
26
Naturalidade:
S. João do Estoril
Universidade/Faculdade:
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Curso e Ano:
A terminar o 3º ano do curso de Psicologia

A frequentar o Mestrado

Filipa Carvalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Andou perdida nos primeiros anos de faculdade, mas acabou por encontrar o seu caminho. 
Com um pé no 3º ano do curso e outro no Mestrado na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Filipa Carvalho tem a certeza de que, por mais difícil que 
esteja o mercado de trabalho, fez a escolha certa e não voltaria atrás.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A grande diferença que encontrei entre o Ensino Secundário e o 
primeiro ano de faculdade prendeu-se principalmente com o afasta-
mento dos colegas que me tinham acompanhado até então, com 
a procura de informação sobre o curso, e com o conhecimento de 
um espaço novo e do seu funcionamento. No fundo, uma nova inte-
gração e uma maior liberdade.
Encontrei no primeiro ano de faculdade mais acessibilidade por 
parte dos professores, maior espaço para propor trabalhos e formas 
de apresentá-los, para além de todas as indicações bibliográ� cas 
ao dispor, e um esclarecimento que me permitiu perceber o que é 
necessário aprender, de que forma e como se aplica.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
No meu caso, a exigência maior é a parte � nanceira – livros, trans-
porte, sebentas, etc. – e pode ser atenuada quando aprendemos a 
pesquisar repositórios cientí� cos, a � ltrar a informação disponível na 
web, e quando percebemos que o aspecto estético da informação é 
irrelevante (podemos usar cadernos e canetas mais baratas, imprimir 
menos folhas, procurar livros em pdf...).
Em todas as faculdades, universidades públicas ou privadas existe 
o SASE – Serviço de Acção Social Escolar (SASE)– que pode reduzir, 
consoante o contexto � nanceiro de cada um, as propinas.
Ao nível das exigências pessoais, posso indicar a necessidade de 
uma melhor gestão do tempo, de espírito de sacrifício e de resiliên-
cia. Também considero necessário percebermos qual é a melhor forma 
de estudarmos – cada um tem uma forma muito própria.
Aquilo que aprendi no Secundário (capacidade interpretativa, disci-
plina, capacidade crítica, etc.) atenuou muito o esforço que tive de 
fazer.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Inicialmente, ingressei no curso de Ciências da Comunicação e da 
Cultura, na vertente de Jornalismo. Gostava de tudo, mas não me 
apaixonava por nenhuma área, talvez devido aos meus amplos interesses. 
No entanto, foi no contexto laboral e na consciência do que custa 

ganhar dinheiro que, quase de repente, percebi que a minha paixão 
era a Psicologia. Finalmente sentia que queria ser algo – psicóloga! 
Foi uma descoberta bastante emotiva e grati� cante, e motivou-me a 
ideia de poder ajudar as pessoas a resolverem diversos problemas, 
a terem mais bem estar, a atenuar as suas dores, poder compreendê-las, 
e conhecer histórias de vida e pessoas únicas.
Tenho a certeza que � z a escolha correta e voltaria a fazer tal e qual 
o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Com este curso gostaria muito de dar consultas no âmbito na Psico-
logia Clínica, e também de trabalhar num hospital, mais especi� ca-
mente na Unidade de Suicídio. Preparo os meus objetivos apren-
dendo cada vez mais, pesquisando sobre informação de Psicologia 
e falando com diversos professores, pessoas fora da faculdade mas 
que estão nesta área ou em áreas próximas: Psiquiatria, Medicina, 
Terapia Ocupacional, etc.
Iniciei também há 3 anos um voluntariado numa associação que 
acompanha indivíduos com perturbações mentais – esquizofrenia, 
sobretudo – e continuo até hoje.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Aconselho a escolherem com o coração e não com a razão. A tentarem 
perceber se querem, de facto, viver “para os outros” e a esquecerem 
aquela ideia geral de que Psicologia é Freud. Falem com pessoas que 
trabalham na área para saberem o que fazem na prática e conheçam 
os programas pedagógicos do curso em cada faculdade. A Psicologia 
aborda diversas áreas, como a Psicologia Clínica, a Psicologia Forense 
e da Exclusão Social, Neuropsicologia, Psicologia do Desporto e 
Psicologia Social e das Organizações.
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Saúde
Beleza e nobreza

estudante

Universidade/ Faculdade:
Universidade Fernando Pessoa
Curso e Ano:
Finalista de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária
Outras ocupações: 
Presidente do Núcleo de Medicina Dentária 
da Universidade Fernando Pessoa

Mariana Maia

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

São os dois adjetivos que a aluna da Universidade Fernando Pessoa Mariana Maia utiliza 
para de� nir a sua área de eleição: a Medicina Dentária. Para descobrires a tua, esta colega 
aponta os pro� ssionais especializados das escolas secundárias (como os psicólogos) como 
elementos essenciais para esclarecer todas as tuas dúvidas.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A nível de aceitação e integração, felizmente não senti grande diferença 
porque vinha do Colégio dos Carvalhos, que tinha os mesmos valores e 
princípios da Universidade Fernando Pessoa, em que o sentido de 
entreajuda, união, trabalho, e sobretudo de qualidade de ensino eram 
imperativas. Relativamente ao modo de lecionar e ao método de avaliação 
sentem-se algumas diferenças. No Ensino Superior há um rigor diferencial, 
em que o mais importante são os resultados � nais, e não tanto o trabalho 
desenvolvido para os obter. Claro que, na área da Medicina Dentária, o 
trabalho desenvolvido na prática clínica é contínuo e a avaliação também 
o é, a questão é que, da forma que os cursos estão organizados agora, 
a prática clínica que seria fundamental para o nosso desenvolvimento 
ocupa pouco mais de um terço dos total de 5 anos do curso.
    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Uma vez ouvi alguém dizer que nos dias de hoje só tirava um curso superior 
quem tinha possibilidades económicas acima da média e, de facto, se 
� zermos bem as contas, uma expressão que poderia à primeira vista ser 
um pouco exagerada, começa a ganhar algum sentido.
Na Medicina Dentária, por exemplo, que é a minha área de conforto, posso 
dizer que é abusiva a quantidade de dinheiro que gastamos enquanto 
estudantes, apenas em material. Dinheiro esse que não ganhamos e, 
mais uma vez, é retirado dos bolsos dos nossos pais que, na maioria das 
vezes, já estão a fazer um enorme esforço para nos manter a estudar. As 
bolsas de estudo são cada vez mais escassas e, infelizmente, muito poucas 
são ainda distribuídas.
A acumular a toda esta situação, podemos referir as elevadas exigências 
pessoais que podem estar associadas, principalmente no caso dos estu-
dantes que se encontram fora da sua área de residência. A pressão psi-
cológica é elevada e a ausência afetiva da família faz-se notar principal-
mente nos momentos mais difíceis.
Apesar de tudo, acho importante termos no pensamento que tudo 
é possível e, se ainda no Ensino Secundário traçarmos um plano para 
o nosso futuro, devemos começar logo a trabalhar para o concretizar, 
porque nada se faz sem esforço.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a escol-
ha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
A área da Saúde sempre foi aquela que me motivou desde pequena e, 
por isso, nunca pus outra hipótese. A Medicina Dentária surgiu mais tar-
de, durante o Ensino Secundário. Nessa fase, considero fundamental o 
acompanhamento por parte dos profissionais que se encontram 

disponíveis em todas ou em quase todas as escolas, colégios e externa-
tos. Também os psicólogos dão um apoio bastante importante para o 
esclarecimento de diversas dúvidas que habitualmente surgem em 
alunos � nalistas, principalmente na reta � nal.
Se fosse hoje, tenho a certeza que faria a mesma opção, porque � quei 
completamente apaixonada pela Medicina Dentária. Se � zermos aquilo de 
que gostamos, por mais di� culdades que encontremos no nosso caminho, 
vai sempre valer a pena.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
O curso de Medicina Dentária é um dos que tem um leque de opções de 
trabalho mais reduzido, isto é, ou exercemos a pro� ssão em consultório 
ou então não temos grande alternativa.
No meu caso, que não tenho nenhum familiar na área, espero conse-
guir vingar através das minhas capacidades e dos meus conhecimentos. 
Tenho alguns objetivos a nível pro� ssional, nomeadamente a formação 
contínua e a especialização mas, numa primeira fase, tenho de me con-
centrar em conseguir arranjar um consultório (ou consultórios) onde 
trabalhar.
O trabalho não me assusta, nunca me assustou. Considero-me uma pessoa 
forte, trabalhadora e decidida, por isso o espírito proativo vai estar sem-
pre presente para me ajudar a concretizar todos os objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
A área da Saúde e, mais concretamente, da Medicina Dentária, é das mais 
nobres e bonitas que existe. Mas na maioria das vezes, ter dúvidas é – na 
minha opinião – um aspeto positivo. Isto porque só demonstra o sentido 
de responsabilidade e preocupação relativamente a uma decisão que 
será talvez das mais marcantes e decisivas a nível pro� ssional.
Os conselhos que daria? Nunca desistam dos vossos sonhos! Se não formos 
nós a lutar por eles ninguém o fará. Indecisões vamos ter sempre, mas 
nunca deixem que elas vos destruam o sonho.
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// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Médicas
Campo dos Mártires da Pátria, 130
1169-056 Lisboa
Tel. 218 803 020 | Fax. 218 803 006
geral.dir@fcm.unl.pt | www.fcm.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Av. de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa
Tel: 217 908 300 | Fax. 217 908 308
geral@fcsh.unl.pt | www.fcsh.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Direito
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel. 213 847 447 | Fax. 213 847 474
sacademicos@fd.unl.pt | www.fd.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Economia
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel: 213 801 600 | Fax: 213 871 105
novadescoberta@novasbe.pt
www.novasbe.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação
Campus de Campolide, Travessa de Estevão Pinto
1070-312 Lisboa
Tel. 213 828 610 | Fax. 213 828 611
sa@isegi.unl.pt | www.isegi.unl.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Lisboa
Av. do Brasil, 53-B
1700-063 Lisboa
Tel. 217 924 100 | Fax. 217 954 729
geral@esel.pt | www.esel.pt

// Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril
Av. Condes de Barcelona
2765-470 Estoril
Tel. 210 040 706/17/28 | Fax. 210 040 719
secretaria.presidente@eshte.pt
www.eshte.pt

// Escola Superior Náutica Infante 
D. Henrique
Av. Eng.º Boneville Franco
2780-572 Paço De Arcos
Tel. 214 460 010 | Fax. 214 429 546
info@enautica.pt | www.enautica.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa
Estrada de Ben� ca, 529
1549-020 Lisboa
Tel. 217 101 200 | Fax. 217 101 235
academica@sc.ipl.pt | www.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Comunicação Social
Campus de Ben� ca do IPL
1549-014 Lisboa
Tel. 217 119 000/217 119 073 | Fax. 217 162 540
escs@escs.ipl.pt | www.escs.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Dança
Rua da Academia das Ciências, 5
1200-003 Lisboa
Tel. 213 244 770 | Fax: 213 420 271
geral@esd.ipl.pt | www.esd.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Educação de Lisboa
Campus de Ben� ca do IPL
1549-003 Lisboa
Tel. 217 115 500 | Fax. 217 140 423
eselx@eselx.ipl.pt | www.eselx.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Música
Campus de Ben� ca do IPL
1500-651 Lisboa
Tel: 213 224 940/211 518 106 | Fax. 213 471 489
esml@esm.ipl.pt | www.esm.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Teatro e Cinema
Av. Marquês de Pombal, 22 B
2700-571 Amadora
Tel. 214 989 400 | Fax. 214 989 401
aacademicos@estc.ipl.pt | www.estc.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa
Av. D. João II, Lote 4.69.01
1990-096 Lisboa
Tel. 218 980 400 | Fax. 218 980 460
estesl@estesl.pt | www.estesl.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa
Av. Miguel Bombarda, 20
1069-035 Lisboa
Tel. 217 984 500 | Fax. 217 977 079
div.academica@iscal.ipl.pt | www.iscal.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Rua Conselheiro Emídio Navarro
1949-014 Lisboa
Tel. 218 317 000 | Fax. 218 317 001
isel@isel.ipl.pt | www.isel.pt

// Academia da Força Aérea
Granja do Marquês
2715-021 Pêro Pinheiro
Tel. 219 678 956 | Fax. 219 678 956
gabcmd@academiafa.edu.pt
www.emfa.pt/afa

// Academia Militar
Paço da Rainha
1169-203 Lisboa
Tel. 213 186 900 | Fax. 213 186 988
am.concurso@mail.exercito.pt
www.academiamilitar.pt

// Instituto Superior de Ciências Policiais 
e Segurança Interna
Rua 1.º de Maio, 3
1349-040 Lisboa
Tel. 213 613 900 | Fax. 213 610 535
de.iscpsi@psp.pt | www.iscpsi.pt

// Escola do Serviço de Saúde Militar
Rua de Infantaria 16, n.º 30
1269-091 Lisboa
Tel. 213 871 514/213 871 608 | Fax. 213 874 991
www.exercito.pt/sites/ESSM

// Escola Superior de Actividades 
Imobiliárias
Praça Eduardo Mondlane, 7C, Edifício Coopemi
1950-104 Lisboa
Tel. 218 367 010 | Fax. 218 367 019
esai@esai.pt | www.esai.pt

// IADE-U Instituto de Arte, Design e
Empresa - Universitário
Av. D. Carlos I, 4
1200-649 Lisboa
Tel. 213 939 600 | Fax. 213 978 561
iade@iade.pt | www.iade.pt

// Instituto Superior de Comunicação 
Empresarial
Praça do Príncipe Real, 27
1250-184 Lisboa
Tel. 213 474 283 | Fax. 213 474 288
regina.moreira@iscem.pt | www.iscem.pt

// Instituto Superior de Gestão
R. Vitorino Nemésio, 5
1750-306 Lisboa
Tel. 217 513 700 | Fax. 217 573 966
isg@isg.pt | www.isg.pt

// ISPA - Instituto Universitário de Ciên-
cias Psicológicas, Sociais e da Vida
Rua Jardim do Tabaco, 34
1149-041 Lisboa
Tel. 218 811 700 | Fax. 218 860 954
candidaturas@ispa.pt | www.ispa.pt

// Universidade Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt
www.uatlantica.pt

// Universidade Atlântica 
Escola Superior de Saúde Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt | www.uatlantica.pt

// Universidade Autónoma de Lisboa Luís 
de Camões
Rua de Santa Marta, 47
1169-023 Lisboa
Tel. 213 177 690/213 177 691 | Fax. 213 533 702
secgeral@universidade.autonoma.pt
www.universidade-autonoma.pt

// Universidade Católica Portuguesa
 Faculdade de Ciências Económicas e 
Empresariais
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 277 | Fax. 217 270 252
gestao.economia@ucp.pt
www.clsbe.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Humanas
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 199 | Fax. 227 271 700
direccaofch@fch.lisboa.ucp.pt
www.fch.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Direito
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 240 | Fax. 217 214 177
candidaturas@fd.lisboa.ucp.pt
www.fd.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 150 | Fax. 217 214 165
direccao@ft.lisboa.ucp.pt
www.ft.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Instituto de Estudos Políticos
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 129 | Fax. 217 271 836
secretariado.iep@iep.lisboa.ucp.pt
www.iep.lisboa.ucp.pt

// Universidade Europeia
Quinta do Bom Nome,
Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa
Tel. 210 309 900 | Fax. 210 309 917
isla.lisboa@lx.isla.pt
www.isla.pt

// Universidade Lusíada
Rua da Junqueira, 194
1349-001 Lisboa
Tel. 213 611 500 | Fax. 213 638 307
info@lis.ulusiada.pt
www.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias
Campo Grande, 376
1749-024 Lisboa
Tel. 217 515 500 | Fax. 217 577 006
informacoes@ulusofona.pt
www.ulusofona.pt

// Academia Nacional Superior 
de Orquestra
Travessa da Galé, 36-3.º
Edifício Standard Eléctrica
1349-028 Lisboa
Tel. 213 617 325 | Fax. 213 623 833
secretaria@metropolitana.pt
www.metropolitana.pt

// Escola Superior de Artes Decorativas
Rua João de Oliveira Miguens, 80
1350-187 Lisboa
Tel. 218 814 653/218 814 696
Fax: 218 814 643
esad.geral@fress.pt
www.fress.pt

// Escola Superior de Educação de 
Almeida Garrett
Largo do Sequeira, 7
1100-587 Lisboa
Tel. 218 862 042 | Fax. 218 872 725
informacoes@eseag.pt
www.eseag.pt

// Escola Superior de Educação de 
João de Deus
Av. Álvares Cabral, 69
1269-094 Lisboa
Tel. 213 968 154 | Fax. 213 967 183
ese@escolasjoaodeus.pt
www.ese-jdeus.edu.pt

// Escola Superior de Educadores de 
Infância Maria Ulrich
Rua do Jardim à Estrela, 18
1350-184 Lisboa
Tel. 213 929 560 | Fax. 213 929 569
informacao@emulrich.pt
www.eseimu.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
S. Francisco das Misericórdias
Rua de Santa Marta, n.º 56
1169-023 Lisboa
Tel. 217 120 913/217 120 924 | Fax. 217 161 076
esesfm@esesfm.pt
www.enfermagem.edu.pt
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// Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Rua Conde Barão, Alcoitão
2649-506 Alcabideche
Tel. 214 607 450 | Fax. 214 607 459
geral@essa.pt 
www.essa.pt

// Escola Superior de Saúde da 
Cruz Vermelha Portuguesa
Av. de Ceuta, 1, Edifício Urbiceuta
1300-125 Lisboa
Tel. 213 616 790 | Fax. 213 616 799
secretaria@esscvp.eu | www.esscvp.eu

// Escola Superior de Saúde
Ribeiro Sanches
Rua Fernando Palha, 69
1900-693 Lisboa
Tel. 218 621 060 | Fax. 217 577 006
informacoes@erisa.ulusofona.pt
erisa.ulusofona.pt

// Escola Superior de Tecnologias 
e Artes de Lisboa
Rua de Sto. Amaro
1200-803 Lisboa
Tel. 213 964 086 | Fax. 213 950 567
estal@estal.pt | www.estal.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Lisboa
Edifício IPAM - Av. Marechal Gomes da 
Costa, Lt 21
1800-255 Lisboa
Tel. 218 360 030 | Fax. 218 360 039
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior Autónomo de 
Estudos Politécnicos
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
secretaria@ipa.univ.pt
www.ipa.univ.pt

// Instituto Superior de Ciências da 
Administração
Rua de São Paulo, 89
1200-427 Lisboa
Tel. 213 515 380 | Fax. 213 515 381
secretaria@iscad.pt
www.iscad.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas
Rua Bento de Jesus Caraça, 12
2620-379 Ramada
Tel. 219 347 139 | Fax. 219 332 688
geral@isce.pt | www.isce.pt

// Instituto Superior de Educação 
e Ciências
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
info@isec.universitas.pt
www.isec.universitas.pt

// Instituto Superior de Gestão Bancária
Av. Barbosa du Bocage, 87 r/c
1050-030 Lisboa
Tel. 217 916 210 | Fax. 217 955 234
isgb@isgb.pt | www.isgb.pt

// Instituto Superior de Novas Pro� ssões
Estrada da Ameixoeira, 116
1769-006 Lisboa
Tel. 217 508 010 | Fax. 217 508 020
inp@mail.telepac.pt | www.inp.pt

// Instituto Superior Politécnico do Oeste
Pct.ª Prof. José Carvalho Mesquita, Lt 19-2.º
2560-299 Torres Vedras
Tel. 261 316 104/261 316 106 | Fax. 261 314 084
informacoes@ispo.pt | www.ispo.pt

// Instituto Superior de Tecnologias
 Avançadas de Lisboa
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 218 436 670/218 436 678 | Fax. 218 486 063
secretaria@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 147 | Fax. 217 263 980
servicosacademicos.enf@ics.lisboa.ucp.pt
www.ics.lisboa.ucp.pt

Portalegre

// Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior Agrária
Av. 14 de Janeiro, S/N, Apartado 254
7350-903 Elvas
Tel. 268 628 528/268 628 878 | Fax. 268 628 529
esaelvas@esaelvas.pt | www.esaelvas.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Educação
Praça da República, Apartado 125
7301-957 Portalegre
Tel. 245 339 400 | Fax. 245 204 619
esep@esep.pt | www.esep.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Saúde
Av. de Sto. António, Apartado 89
7300-074 Portalegre
Tel. 245 300 430 | Fax. 245 300 439
geral@essp.pt | www.essp.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
 Escola Superior de Tecnologia e Lugar
 da Abadessa
Apartado 148, 7301-901 Portalegre
Tel. 245 300 200 | Fax. 245 300 230
estg@estgp.pt | www.estgp.pt

Porto

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Arquitectura
Rua do Gólgota, 215, Via Panorâmica 
4150-755 Porto
Tel. 226 057 100 | Fax. 226 057 199
servicos.academicos@arq.up.pt
www.arq.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Belas-Artes
Av. Rodrigues de Freitas, 265
4049-021 Porto
Tel. 225 192 400 | Fax. 225 367 036
director@fba.up.pt | www.fba.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências
Rua do Campo Alegre, S/N, 
4169-007 Porto
Tel. 220 402 000 | Fax. 220 402 009
fcup@fc.up.pt | www.fc.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação
Rua Dr. Roberto Frias 4200-465 Porto
Tel. 225 074 320 | Fax. 225 074 329
diretora@fcna.up.pt | www.fcna.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Desporto
Rua Dr. Plácido Costa, 91, 4200-450 Porto
Tel. 220 425 200 | Fax. 225 500 689
expediente@fade.up.pt | www.fade.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Direito
Rua dos Bragas, 223 4050-123 Porto
Tel. 222 041 600 | Fax. 222 041 614
fdup@direito.up.pt | www.direito.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Economia
Rua Dr. Roberto Frias S/N, 4200-464 Porto
Tel. 225 571 100 | Fax. 225 505 050
geral@fep.up.pt | www.fep.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia
Rua Dr. Roberto Frias,  S/N, 
4200-465 Porto
Tel. 225 081 400 | Fax. 225 081 440
feup@fe.up.pt | www.fe.up.pt

// Universidade do Porto
 Faculdade de Farmácia
Rua de Jorge Víterbo Ferreira, 228 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 537 | Fax. 226 093 390
expediente@� .up.pt | www.� .up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Letras
Via Panorâmica, Apartado 55038
4150-564 Porto
Tel. 226 077 100 | Fax. 226 077 153 
sga@letras.up.pt | www.letras.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina
Alameda Prof. Hernâni Monteiro 
4200-319 Porto
Tel. 225 513 600 | Fax. 225 513 605
fmup@med.up.pt | www.med.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina Dentária
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva S/N, 
4200-393 Porto
Tel. 220 901 100 | Fax. 220 901 101
webmaster@fmd.up.pt | www.fmd.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação
Rua Alfredo Allen, 4200-135 Porto
Tel. 226 079 700 | Fax. 226 079 725
director@fpce.up.pt | www.fpce.up.pt

// Universidade do Porto
Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar
Rua Jorge Viterbo Ferreira, 228, 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 000 | Fax. 222 062 232
divulgacao@icbas.up.pt | www.icbas.up.pt

// Escola Superior de Enfermagem do 
Porto
Rua Dr. Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto
Tel. 225 073 500 | Fax. 225 096 337
esep@esenf.pt | www.esenf.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Rua Dr. Roberto Frias, 602 4200-465 Porto
Tel. 225 073 460 | Fax. 225 073 464
ese@ese.ipp.pt | www.ese.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Estudos Industriais e
 de Gestão
Rua D. Sancho I, 981, 4480-876 Vila Do Conde
Tel. 252 291 700 | Fax. 252 291 714
servicos.academicos.eseig@eu.ipp.pt
www.eseig.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo
Rua da Alegria, 530, 4000-045 Porto
Tel. 225 193 760 | Fax. 225 180 774
esmae@esmae-ipp.pt | www.esmae-ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Rua Casa do Curral, Margaride
4610-156 Felgueiras
Tel. 255 314 002 | Fax. 255 314 120
correio@estgf.ipp.pt | www.estgf.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
do Porto
Rua Valente Perfeito, 322
4400-330 Vila Nova De Gaia
Tel. 222 061 000 | Fax. 222 061 001
sacademicos@estsp.ipp.pt  | www.estsp.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto
Rua Professor Lopes Amorim, S/N
4465-004 São Mamede De Infesta
Tel. 229 050 000 | Fax. 229 025 899
secretaria@iscap.ipp.pt | www.iscap.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do 
Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
Tel. 228 340 500 | Fax. 228 321 159
info-sa@isep.ipp.pt | www.isep.ipp.pt

// Escola Superior Artística do Porto
Largo de S. Domingos, 82, 4050-545 Porto
Tel. 223 392 130 | Fax. 223 392 139
da@esap.pt | www.esap.pt

//Instituto Superior de Ciências da Saúde 
- Norte
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra, Paredes
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 101/102
dir.iscsn@cespu.pt | www.cespu.pt

// Instituto Superior de Educação e 
Trabalho
Rua de Pereira Reis, 399, 4200-448 Porto
Tel. 225 073 890 | Fax. 225 506 597
geral@iset.pt | www.iset.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Vila Nova de Gaia
Rua Cabo Borges, 55 
4430-646 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 772 980 | Fax. 223 772 985
info.gaia@unisla.pt | gaia.unisla.pt

// Instituto Superior da Maia
Av. Carlos Oliveira Campos, S. Pedro de Avioso, 
Castelo da Maia, 4475-690 Avioso (São Pedro)
Tel. 229 866 000 | Fax. 229 825 331
info@ismai.pt | www.ismai.pt
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// Instituto Superior de Serviço Social do 
Porto
Av. Dr.Manuel Teixeira Ruela, 370 
Senhora da Hora 4460-362, Senhora Da Hora
Tel. 229 577 210 | Fax. 229 577 219
isssp@esssp.pt | www.isssp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola das Artes
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt | www.artes.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Biotecnologia
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt | www.esb.ucp.pt
 
// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Direito (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt 
www.direito.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Economia e Gestão
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.feg.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Educação e Psicologia
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.fep.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Teologia (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.teologia.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Praça 9 de Abril, 349 
4249-004 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

// Universidade Lusíada do Porto
Rua Dr. Lopo de Carvalho, 4369-006 Porto
Tel. 225 570 800 | Fax. 225 487 972
info@por.ulusiada.pt | www.por.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona do Porto
Rua Augusto Rosa, 24, 4000-098 Porto
Tel. 222 073 230 | Fax. 222 001 528
informacoes@ulp.pt | www.ulp.pt

// Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
541-619 4200-072 Porto
Tel. 225 572 641/225 572 642 | Fax. 225 572 011
upt@upt.pt | www.upt.pt

// CESPU-Instituto Politécnico de Saúde
 do Norte - Escola Superior
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra Prd
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 102
dir.essvs@cespu.pt | www.cespu.pt

// Conservatório Superior de Música 
de Gaia
Rua D. António Ferreira Gomes, Quinta dos 
Maravedis 4400-112 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 712 213 | Fax. 223 712 214
superior@conservatoriodegaia.org
www.conservatoriodegaia.org

// Escola Superior de Artes e Design
Av. Calouste Gulbenkian
4460-268 Senhora Da Hora
Tel. 229 578 750 | Fax. 229 552 643
info@esad.pt | www.esad.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo
Rua António Sérgio
4410-269 Canelas - V. N Gaia
Tel. 227 537 600/84 | Fax. 227 537 681/2
dir.ese.gaia@gaia.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti
Rua Gil Vicente, 138 - 142 4000-255 Porto
Tel. 225 573 420 | Fax. 225 508 485
serv.admin.academicos@esepf.pt
www.esefrassinetti.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Santa Maria
Travessa Antero de Quental, 173/17
4049-024 Porto
Tel. 225 098 664/225 098 665 | Fax. 225 095 060
geral@esenfsm.pt | www.esenfsm.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
de Vila Nova de Gaia
Alameda Jean Piaget, Apartado 551
4405-678 Gulpilhares
Tel. 227 536 620/808 203 049 | Fax. 227 536 637
dir.ess.gaia@gaia.ipiaget.org | www.ipiaget.pt

// Instituto de Estudos Superiores 
Financeiros e Fiscais (Porto)
Av. dos Sanatórios, Edifício Heliântia, Francelos
4405-604 Valadares
Tel. 227 538 800 | Fax. 227 538 855
info@iesf.pt | www.iesf.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos
R. Manuel Pinto de Azevedo, 748-B
4100-320 Porto
Tel. 229 398 080 | Fax. 229 382 800
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Administração e 
Gestão
Rua Campo Alegre, 1376, 4150-175 Porto 
Tel. 220 303 200 | Fax. 226 099 223
isag@isag.pt | www.isag.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas de Felgueiras
R. Dr. Luís Gonzaga Fonseca Moreira, Apartado 
132, 4610-177 Felgueiras
Tel. 255 318 550
isce-felgueiras@pedago.pt
www.isce-felgueiras.com

// Instituto Superior de Ciências 
Empresariais e do Turismo
Rua da Cedofeita, 285 4050-180 Porto
Tel. 222 053 685 | Fax. 222 053 744
iscet@iscet.pt | www.iscet.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Desenvolvimento 
Social e Comunitário
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
- Escola Superior de Educação de Santa 
Maria
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas (Porto)
Rua Dr. Alves da Veiga, 142 4000-072 Porto
Tel. 225 193 220 | Fax. 225 193 229
secretaria-porto@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde 
(Porto)
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt
www.saude.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Escola Superior de Saúde
Rua Carlos da Maia, 296, 4200-150 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

Santarém

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior Agrária de Santarém
S. Pedro, Apartado 310, 2001-904 Santarém
Tel. 243 307 300 | Fax. 243 307 301
ed@esa.ipsantarem.pt
www.esa.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Av. Dr. Mário Soares, 2040-413 Rio Maior
Tel. 243 999 280 | Fax. 243 999 292
geral@esdrm.ipsantarem.pt | www.esdrm.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Educação de Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 131
2001-902 Santarém
Tel. 243 309 180 | Fax. 243 309 187
geral@ese.ipsantarem.pt
www.ese.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de 
Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 295
2001-904 Santarém
Tel. 243 303 200 | Fax. 243 332 152
correio@esg.ipsantarem.pt
www.esg.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Saúde de Santarém
Quinta do Mergulhão, Sr.ª da Guia
2005-075 Santarém
Tel. 243 307 200 | Fax. 243 307 210
geral@essaude.ipsantarem.pt
www.essaude.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Gestão de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt
www.portal.esgt.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Rua 17 de Agosto de 1808, Edifício do Antigo 
Tribunal 2200-370 Abrantes
Tel. 241 361 169 | Fax. 241 361 175
servacademicos@ipt.pt | www.esta.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt | www.estt.ipt.pt

// ISLA - Instituto Superior de Gestão e 
Administração de Santarém
Largo Cândido dos Reis, Ed. do Antigo Hospital 
de Santarém
2000-241 Santarém
Tel. 243 305 880 | Fax. 243 326 261
info.santarem@unisla.pt
www.santarem.unisla.pt

// Escola Superior de Educação de Torres 
Novas
Quinta de Sto. António 2350-463 Torres Novas
Tel. 249 824 892 | Fax. 249 812 647
joao.rosa@esetn.pt | www.esetn.pt

Setúbal

// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Caparica 2829-516 Caparica
Tel. 212 948 300/212 948 500 | Fax. 212 954 461
div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt | www.fct.unl.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Ciências Empresariais
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2910-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.esce.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Educação
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2914-504 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 710 810
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.ese.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Saúde
Edifício ESCE, Bloco B2, Estefanilha
2914-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt | www.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Rua Américo da Silva Marinho
2839-001 Lavradio
Tel. 212 064 660 | Fax. 212 064 661
servicos.academicos@estbarreiro.ips.pt
www.estbarreiro.ips.pt
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A Psicologia conquistou-lhe o 
coração

estudante

Idade:
26
Naturalidade:
S. João do Estoril
Universidade/Faculdade:
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Curso e Ano:
A terminar o 3º ano do curso de Psicologia

A frequentar o Mestrado

Filipa Carvalho

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Andou perdida nos primeiros anos de faculdade, mas acabou por encontrar o seu caminho. 
Com um pé no 3º ano do curso e outro no Mestrado na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Filipa Carvalho tem a certeza de que, por mais difícil que 
esteja o mercado de trabalho, fez a escolha certa e não voltaria atrás.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A grande diferença que encontrei entre o Ensino Secundário e o 
primeiro ano de faculdade prendeu-se principalmente com o afasta-
mento dos colegas que me tinham acompanhado até então, com 
a procura de informação sobre o curso, e com o conhecimento de 
um espaço novo e do seu funcionamento. No fundo, uma nova inte-
gração e uma maior liberdade.
Encontrei no primeiro ano de faculdade mais acessibilidade por 
parte dos professores, maior espaço para propor trabalhos e formas 
de apresentá-los, para além de todas as indicações bibliográ� cas 
ao dispor, e um esclarecimento que me permitiu perceber o que é 
necessário aprender, de que forma e como se aplica.

Fala-nos das exigências - pessoais, materiais, � nanceiras - que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
No meu caso, a exigência maior é a parte � nanceira – livros, trans-
porte, sebentas, etc. – e pode ser atenuada quando aprendemos a 
pesquisar repositórios cientí� cos, a � ltrar a informação disponível na 
web, e quando percebemos que o aspecto estético da informação é 
irrelevante (podemos usar cadernos e canetas mais baratas, imprimir 
menos folhas, procurar livros em pdf...).
Em todas as faculdades, universidades públicas ou privadas existe 
o SASE – Serviço de Acção Social Escolar (SASE)– que pode reduzir, 
consoante o contexto � nanceiro de cada um, as propinas.
Ao nível das exigências pessoais, posso indicar a necessidade de 
uma melhor gestão do tempo, de espírito de sacrifício e de resiliên-
cia. Também considero necessário percebermos qual é a melhor forma 
de estudarmos – cada um tem uma forma muito própria.
Aquilo que aprendi no Secundário (capacidade interpretativa, disci-
plina, capacidade crítica, etc.) atenuou muito o esforço que tive de 
fazer.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
Inicialmente, ingressei no curso de Ciências da Comunicação e da 
Cultura, na vertente de Jornalismo. Gostava de tudo, mas não me 
apaixonava por nenhuma área, talvez devido aos meus amplos interesses. 
No entanto, foi no contexto laboral e na consciência do que custa 

ganhar dinheiro que, quase de repente, percebi que a minha paixão 
era a Psicologia. Finalmente sentia que queria ser algo – psicóloga! 
Foi uma descoberta bastante emotiva e grati� cante, e motivou-me a 
ideia de poder ajudar as pessoas a resolverem diversos problemas, 
a terem mais bem estar, a atenuar as suas dores, poder compreendê-las, 
e conhecer histórias de vida e pessoas únicas.
Tenho a certeza que � z a escolha correta e voltaria a fazer tal e qual 
o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Com este curso gostaria muito de dar consultas no âmbito na Psico-
logia Clínica, e também de trabalhar num hospital, mais especi� ca-
mente na Unidade de Suicídio. Preparo os meus objetivos apren-
dendo cada vez mais, pesquisando sobre informação de Psicologia 
e falando com diversos professores, pessoas fora da faculdade mas 
que estão nesta área ou em áreas próximas: Psiquiatria, Medicina, 
Terapia Ocupacional, etc.
Iniciei também há 3 anos um voluntariado numa associação que 
acompanha indivíduos com perturbações mentais – esquizofrenia, 
sobretudo – e continuo até hoje.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Aconselho a escolherem com o coração e não com a razão. A tentarem 
perceber se querem, de facto, viver “para os outros” e a esquecerem 
aquela ideia geral de que Psicologia é Freud. Falem com pessoas que 
trabalham na área para saberem o que fazem na prática e conheçam 
os programas pedagógicos do curso em cada faculdade. A Psicologia 
aborda diversas áreas, como a Psicologia Clínica, a Psicologia Forense 
e da Exclusão Social, Neuropsicologia, Psicologia do Desporto e 
Psicologia Social e das Organizações.

Falem com 

pessoas que 

trabalham na área 

para saberem o que 

fazem na prática e 

conheçam os 

programas 

pedagógicos do 

curso em cada

 Faculdade. 

educação e 
Psicologia
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Letras
Um curso que vale por muitos

profissional

o curso de Direito 

permite que uma 

pessoa licenciada na 

área consiga

 exercer não só dentro 

dela, como também 

adaptar-se a outras 

profissões que não

 apenas a de 

jurista ou de 

advogado.

Formação:
Licenciado em Direito pela Universidade 
Lusófona e frequência do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional no Instituto Superior de Economia 
e Gestão
Atividade:
Jurista num instituto público, ao abrigo 
de um estágio do PEPAC (Programa de 
Estágios Pro� ssionais na Administação 
Pública)

Ricardo Santos

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para ser licenciado em Direito são muitas as competências que precisas de desenvolver. 
Um trabalho que compensa na altura de entrar no mercado de trabalho, a avaliar pela 
opinião de Ricardo Santos, um jurista com experiência pro� ssional em várias outras áreas. 
É essa a grande mais-valia que, para ele, distingue a área de Direito das demais.

Qual é a sua formação de base?
Sou licenciado em Direito e encontro-me a frequentar um Mestrado 
em Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente, estou a efetuar um estágio na área jurídica, num instituto 
público ao abrigo dos estágios do PEPAC. Antes disso, � z de tudo um 
pouco, considerando como experiências mais relevantes o trabalho 
numa revista para estudantes, a passagem pelos CTT, e por último a 
atividade de jurista.
Como não gosto de estar parado, sempre que posso faço ainda 
voluntariado numa associação de ajuda aos sem abrigo, e numa 
associação juvenil.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Na pro� ssão que estou a exercer atualmente, gosto particularmente 
de analisar os processos jurídicos mais complexos, de modo a elaborar 
um parecer sobre os mesmos.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
É difícil quanti� car e separar o pro� ssional que sou devido ao curso 
que tirei, pois acredito que não só o curso, mas também toda a 
experiência adquirida no meu percurso académico têm in� uência no 
pro� ssional que sou hoje.
As grandes mais-valias que transportei para o mercado de trabalho 
têm sobretudo a ver com o rigor que é exigido durante o curso, e 
sobretudo com a possibilidade de lidar com diversas temáticas. O 
curso de Direito, para além do conhecimento da  legislação, obriga 
os alunos a desenvolverem a sua cultura geral, assim como de várias 
temáticas com as quais lidam diariamente. Este conhecimento 
adquirido permite que uma pessoa licenciada em Direito consiga exercer 
na área, e adaptar-se a outras pro� ssões que não apenas a de jurista 
ou de advogado. Na minha opinião, esta é provavelmente a mais-valia 
que melhor consegui transportar para o mercado de trabalho.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Quem quiser enveredar por esta área precisa, pelo menos, de gostar 
de ler e sobretudo de estudar. É uma área complexa mas muito in-
teressante, da qual é preciso gostar para se ter sucesso.
Nos dias de hoje, a área de Direito está lotada. No entanto, uma vez 
que permite adquirir conhecimentos em várias áreas, constitui uma 
mais-valia em relação a outras licenciaturas, pelo que continua a ser 
uma área a apostar.
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Saúde
Beleza e nobreza

estudante

Universidade/ Faculdade:
Universidade Fernando Pessoa
Curso e Ano:
Finalista de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária
Outras ocupações: 
Presidente do Núcleo de Medicina Dentária 
da Universidade Fernando Pessoa

Mariana Maia

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

São os dois adjetivos que a aluna da Universidade Fernando Pessoa Mariana Maia utiliza 
para de� nir a sua área de eleição: a Medicina Dentária. Para descobrires a tua, esta colega 
aponta os pro� ssionais especializados das escolas secundárias (como os psicólogos) como 
elementos essenciais para esclarecer todas as tuas dúvidas.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A nível de aceitação e integração, felizmente não senti grande diferença 
porque vinha do Colégio dos Carvalhos, que tinha os mesmos valores e 
princípios da Universidade Fernando Pessoa, em que o sentido de 
entreajuda, união, trabalho, e sobretudo de qualidade de ensino eram 
imperativas. Relativamente ao modo de lecionar e ao método de avaliação 
sentem-se algumas diferenças. No Ensino Superior há um rigor diferencial, 
em que o mais importante são os resultados � nais, e não tanto o trabalho 
desenvolvido para os obter. Claro que, na área da Medicina Dentária, o 
trabalho desenvolvido na prática clínica é contínuo e a avaliação também 
o é, a questão é que, da forma que os cursos estão organizados agora, 
a prática clínica que seria fundamental para o nosso desenvolvimento 
ocupa pouco mais de um terço dos total de 5 anos do curso.
    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Uma vez ouvi alguém dizer que nos dias de hoje só tirava um curso superior 
quem tinha possibilidades económicas acima da média e, de facto, se 
� zermos bem as contas, uma expressão que poderia à primeira vista ser 
um pouco exagerada, começa a ganhar algum sentido.
Na Medicina Dentária, por exemplo, que é a minha área de conforto, posso 
dizer que é abusiva a quantidade de dinheiro que gastamos enquanto 
estudantes, apenas em material. Dinheiro esse que não ganhamos e, 
mais uma vez, é retirado dos bolsos dos nossos pais que, na maioria das 
vezes, já estão a fazer um enorme esforço para nos manter a estudar. As 
bolsas de estudo são cada vez mais escassas e, infelizmente, muito poucas 
são ainda distribuídas.
A acumular a toda esta situação, podemos referir as elevadas exigências 
pessoais que podem estar associadas, principalmente no caso dos estu-
dantes que se encontram fora da sua área de residência. A pressão psi-
cológica é elevada e a ausência afetiva da família faz-se notar principal-
mente nos momentos mais difíceis.
Apesar de tudo, acho importante termos no pensamento que tudo 
é possível e, se ainda no Ensino Secundário traçarmos um plano para 
o nosso futuro, devemos começar logo a trabalhar para o concretizar, 
porque nada se faz sem esforço.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a escol-
ha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
A área da Saúde sempre foi aquela que me motivou desde pequena e, 
por isso, nunca pus outra hipótese. A Medicina Dentária surgiu mais tar-
de, durante o Ensino Secundário. Nessa fase, considero fundamental o 
acompanhamento por parte dos profissionais que se encontram 

disponíveis em todas ou em quase todas as escolas, colégios e externa-
tos. Também os psicólogos dão um apoio bastante importante para o 
esclarecimento de diversas dúvidas que habitualmente surgem em 
alunos � nalistas, principalmente na reta � nal.
Se fosse hoje, tenho a certeza que faria a mesma opção, porque � quei 
completamente apaixonada pela Medicina Dentária. Se � zermos aquilo de 
que gostamos, por mais di� culdades que encontremos no nosso caminho, 
vai sempre valer a pena.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
O curso de Medicina Dentária é um dos que tem um leque de opções de 
trabalho mais reduzido, isto é, ou exercemos a pro� ssão em consultório 
ou então não temos grande alternativa.
No meu caso, que não tenho nenhum familiar na área, espero conse-
guir vingar através das minhas capacidades e dos meus conhecimentos. 
Tenho alguns objetivos a nível pro� ssional, nomeadamente a formação 
contínua e a especialização mas, numa primeira fase, tenho de me con-
centrar em conseguir arranjar um consultório (ou consultórios) onde 
trabalhar.
O trabalho não me assusta, nunca me assustou. Considero-me uma pessoa 
forte, trabalhadora e decidida, por isso o espírito proativo vai estar sem-
pre presente para me ajudar a concretizar todos os objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
A área da Saúde e, mais concretamente, da Medicina Dentária, é das mais 
nobres e bonitas que existe. Mas na maioria das vezes, ter dúvidas é – na 
minha opinião – um aspeto positivo. Isto porque só demonstra o sentido 
de responsabilidade e preocupação relativamente a uma decisão que 
será talvez das mais marcantes e decisivas a nível pro� ssional.
Os conselhos que daria? Nunca desistam dos vossos sonhos! Se não formos 
nós a lutar por eles ninguém o fará. Indecisões vamos ter sempre, mas 
nunca deixem que elas vos destruam o sonho.

Se fizermos 

aquilo que 

gostamos, por mais 

dificuldades que 

encontremos 

no nosso caminho, 

vai sempre valer a 

pena.
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tecnologias
Entre os videojogos e a multimédia

profissional

É preciso viver 

o meio em que

 estamos,

 respirar o assunto 

todos os dias, 

todas as horas.

Atividade:
Diretor adjunto do grupo de 
investigação engageLab

Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Ciências dos Videojogos

Docente na Universidade do Minho e 
diretor do Mestrado em Media Interativos

Nelson Zagalo

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Nelson Zagalo é um homem 3 em 1. Entre a gestão de Recursos e a atividade de professor 
na Universidade de Aveiro, confessa que aquilo que realmente o apaixona é a investigação. 
Para ele, no que à vida profissional diz respeito, o essencial é seguir a emoção – e foi 
precisamente isso que fez quando aliou a sua formação em Novas Tecnologias da 
Comunicação ao amor que tem pelas artes, nas quais inclui, sem hesitação, os videojogos.

Qual é a sua formação de base?
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade 
de Aveiro (UA). Previamente, frequentei a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, e � z ainda vários cursos e 
workshops na área de Cinema.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
O meu trabalho divide-se em três áreas fundamentais: gestão, aulas 
e investigação. Sou diretor adjunto do Departamento de Ciências da 
Comunicação e diretor do Mestrado em Media Interactivos, o que 
implica gerir recursos materiais e humanos. Dou aulas nos domínios 
dos videojogos e multimédia, desde a licenciatura ao doutoramento. Na 
investigação, faço gestão de projetos cientí� cos. Na especi� cidade, 
desenvolvo trabalho de projeto no domínio do design de interação, 
que depois procuro converter em artigos e livros, assim como dar a 
conhecer em conferências enquanto palestrante.

Do que mais gosta naquilo que faz?
São demasiadas atividades, e na maior parte das vezes repetitivas e 
pouco motivadoras. Posso dizer que de todas, aquela que me motiva 
para me levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias é a investi-
gação, a procura de novos modelos de interação, a possibilidade de 
criar novas formas de comunicar nos media interativos. Motiva-me 
procurar caminhos ainda não trilhados, desenvolver e testar o seu 
interesse e de o registar na forma escrita, seja em artigos de opinião, 
cientí� cos ou em livro.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito. Na essência, o que faço todos os dias no engageLab é prosseguir 
caminhos e ideias que se abriram quando � z a Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. Foi aí que percebi que podia 
fundir o meu interesse pela tecnologia com o meu amor pelas artes, 
nomeadamente o cinema. Se sempre gostei de videojogos desde 
pequeno, foi na licenciatura que passei a encará-los como a minha 
área de investigação.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acredito que para termos bons pro� ssionais, é necessário seguir a 
emoção e encontrar o ponto de sintonia entre aquilo que a socie-
dade espera de nós e aquilo que esperamos de nós mesmos.
Quanto à área em si, é uma área de futuro. Dentro das indústrias 
criativas, os videojogos são um dos meios mais recentes, e por isso 
aquele com mais espaço para inovar. Por outro lado, é uma área difícil, 
porque requer multidisciplinaridade e muito investimento. Nesse 
sentido, é preciso conhecer muito bem o meio (não apenas a sua 
base criativa – arte, design e programação – mas também os meios 
de distribuição e marketing) e investir muitas horas para se dominar 
apenas uma destas áreas, conhecendo um pouco das outras. 
Não basta fazer um curso, é preciso viver o meio em que estamos. 
Por isso é tão importante gostar, porque só assim terão motivação 
para respirar o assunto todos os dias, todas as horas. O curso superior 
é um facilitador, um guia, abre a mente a ideias novas, e indica-nos 
possibilidades, mas depende muito mais de nós, do que do curso, 
aquilo que seremos à saída.
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// Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Rua Conde Barão, Alcoitão
2649-506 Alcabideche
Tel. 214 607 450 | Fax. 214 607 459
geral@essa.pt 
www.essa.pt

// Escola Superior de Saúde da 
Cruz Vermelha Portuguesa
Av. de Ceuta, 1, Edifício Urbiceuta
1300-125 Lisboa
Tel. 213 616 790 | Fax. 213 616 799
secretaria@esscvp.eu | www.esscvp.eu

// Escola Superior de Saúde
Ribeiro Sanches
Rua Fernando Palha, 69
1900-693 Lisboa
Tel. 218 621 060 | Fax. 217 577 006
informacoes@erisa.ulusofona.pt
erisa.ulusofona.pt

// Escola Superior de Tecnologias 
e Artes de Lisboa
Rua de Sto. Amaro
1200-803 Lisboa
Tel. 213 964 086 | Fax. 213 950 567
estal@estal.pt | www.estal.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Lisboa
Edifício IPAM - Av. Marechal Gomes da 
Costa, Lt 21
1800-255 Lisboa
Tel. 218 360 030 | Fax. 218 360 039
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior Autónomo de 
Estudos Politécnicos
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
secretaria@ipa.univ.pt
www.ipa.univ.pt

// Instituto Superior de Ciências da 
Administração
Rua de São Paulo, 89
1200-427 Lisboa
Tel. 213 515 380 | Fax. 213 515 381
secretaria@iscad.pt
www.iscad.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas
Rua Bento de Jesus Caraça, 12
2620-379 Ramada
Tel. 219 347 139 | Fax. 219 332 688
geral@isce.pt | www.isce.pt

// Instituto Superior de Educação 
e Ciências
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
info@isec.universitas.pt
www.isec.universitas.pt

// Instituto Superior de Gestão Bancária
Av. Barbosa du Bocage, 87 r/c
1050-030 Lisboa
Tel. 217 916 210 | Fax. 217 955 234
isgb@isgb.pt | www.isgb.pt

// Instituto Superior de Novas Pro� ssões
Estrada da Ameixoeira, 116
1769-006 Lisboa
Tel. 217 508 010 | Fax. 217 508 020
inp@mail.telepac.pt | www.inp.pt

// Instituto Superior Politécnico do Oeste
Pct.ª Prof. José Carvalho Mesquita, Lt 19-2.º
2560-299 Torres Vedras
Tel. 261 316 104/261 316 106 | Fax. 261 314 084
informacoes@ispo.pt | www.ispo.pt

// Instituto Superior de Tecnologias
 Avançadas de Lisboa
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 218 436 670/218 436 678 | Fax. 218 486 063
secretaria@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 147 | Fax. 217 263 980
servicosacademicos.enf@ics.lisboa.ucp.pt
www.ics.lisboa.ucp.pt

Portalegre

// Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior Agrária
Av. 14 de Janeiro, S/N, Apartado 254
7350-903 Elvas
Tel. 268 628 528/268 628 878 | Fax. 268 628 529
esaelvas@esaelvas.pt | www.esaelvas.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Educação
Praça da República, Apartado 125
7301-957 Portalegre
Tel. 245 339 400 | Fax. 245 204 619
esep@esep.pt | www.esep.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Saúde
Av. de Sto. António, Apartado 89
7300-074 Portalegre
Tel. 245 300 430 | Fax. 245 300 439
geral@essp.pt | www.essp.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
 Escola Superior de Tecnologia e Lugar
 da Abadessa
Apartado 148, 7301-901 Portalegre
Tel. 245 300 200 | Fax. 245 300 230
estg@estgp.pt | www.estgp.pt

Porto

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Arquitectura
Rua do Gólgota, 215, Via Panorâmica 
4150-755 Porto
Tel. 226 057 100 | Fax. 226 057 199
servicos.academicos@arq.up.pt
www.arq.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Belas-Artes
Av. Rodrigues de Freitas, 265
4049-021 Porto
Tel. 225 192 400 | Fax. 225 367 036
director@fba.up.pt | www.fba.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências
Rua do Campo Alegre, S/N, 
4169-007 Porto
Tel. 220 402 000 | Fax. 220 402 009
fcup@fc.up.pt | www.fc.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação
Rua Dr. Roberto Frias 4200-465 Porto
Tel. 225 074 320 | Fax. 225 074 329
diretora@fcna.up.pt | www.fcna.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Desporto
Rua Dr. Plácido Costa, 91, 4200-450 Porto
Tel. 220 425 200 | Fax. 225 500 689
expediente@fade.up.pt | www.fade.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Direito
Rua dos Bragas, 223 4050-123 Porto
Tel. 222 041 600 | Fax. 222 041 614
fdup@direito.up.pt | www.direito.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Economia
Rua Dr. Roberto Frias S/N, 4200-464 Porto
Tel. 225 571 100 | Fax. 225 505 050
geral@fep.up.pt | www.fep.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia
Rua Dr. Roberto Frias,  S/N, 
4200-465 Porto
Tel. 225 081 400 | Fax. 225 081 440
feup@fe.up.pt | www.fe.up.pt

// Universidade do Porto
 Faculdade de Farmácia
Rua de Jorge Víterbo Ferreira, 228 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 537 | Fax. 226 093 390
expediente@� .up.pt | www.� .up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Letras
Via Panorâmica, Apartado 55038
4150-564 Porto
Tel. 226 077 100 | Fax. 226 077 153 
sga@letras.up.pt | www.letras.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina
Alameda Prof. Hernâni Monteiro 
4200-319 Porto
Tel. 225 513 600 | Fax. 225 513 605
fmup@med.up.pt | www.med.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina Dentária
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva S/N, 
4200-393 Porto
Tel. 220 901 100 | Fax. 220 901 101
webmaster@fmd.up.pt | www.fmd.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação
Rua Alfredo Allen, 4200-135 Porto
Tel. 226 079 700 | Fax. 226 079 725
director@fpce.up.pt | www.fpce.up.pt

// Universidade do Porto
Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar
Rua Jorge Viterbo Ferreira, 228, 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 000 | Fax. 222 062 232
divulgacao@icbas.up.pt | www.icbas.up.pt

// Escola Superior de Enfermagem do 
Porto
Rua Dr. Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto
Tel. 225 073 500 | Fax. 225 096 337
esep@esenf.pt | www.esenf.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Rua Dr. Roberto Frias, 602 4200-465 Porto
Tel. 225 073 460 | Fax. 225 073 464
ese@ese.ipp.pt | www.ese.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Estudos Industriais e
 de Gestão
Rua D. Sancho I, 981, 4480-876 Vila Do Conde
Tel. 252 291 700 | Fax. 252 291 714
servicos.academicos.eseig@eu.ipp.pt
www.eseig.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo
Rua da Alegria, 530, 4000-045 Porto
Tel. 225 193 760 | Fax. 225 180 774
esmae@esmae-ipp.pt | www.esmae-ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Rua Casa do Curral, Margaride
4610-156 Felgueiras
Tel. 255 314 002 | Fax. 255 314 120
correio@estgf.ipp.pt | www.estgf.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
do Porto
Rua Valente Perfeito, 322
4400-330 Vila Nova De Gaia
Tel. 222 061 000 | Fax. 222 061 001
sacademicos@estsp.ipp.pt  | www.estsp.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto
Rua Professor Lopes Amorim, S/N
4465-004 São Mamede De Infesta
Tel. 229 050 000 | Fax. 229 025 899
secretaria@iscap.ipp.pt | www.iscap.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do 
Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
Tel. 228 340 500 | Fax. 228 321 159
info-sa@isep.ipp.pt | www.isep.ipp.pt

// Escola Superior Artística do Porto
Largo de S. Domingos, 82, 4050-545 Porto
Tel. 223 392 130 | Fax. 223 392 139
da@esap.pt | www.esap.pt

//Instituto Superior de Ciências da Saúde 
- Norte
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra, Paredes
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 101/102
dir.iscsn@cespu.pt | www.cespu.pt

// Instituto Superior de Educação e 
Trabalho
Rua de Pereira Reis, 399, 4200-448 Porto
Tel. 225 073 890 | Fax. 225 506 597
geral@iset.pt | www.iset.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Vila Nova de Gaia
Rua Cabo Borges, 55 
4430-646 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 772 980 | Fax. 223 772 985
info.gaia@unisla.pt | gaia.unisla.pt

// Instituto Superior da Maia
Av. Carlos Oliveira Campos, S. Pedro de Avioso, 
Castelo da Maia, 4475-690 Avioso (São Pedro)
Tel. 229 866 000 | Fax. 229 825 331
info@ismai.pt | www.ismai.pt
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// Instituto Superior de Serviço Social do 
Porto
Av. Dr.Manuel Teixeira Ruela, 370 
Senhora da Hora 4460-362, Senhora Da Hora
Tel. 229 577 210 | Fax. 229 577 219
isssp@esssp.pt | www.isssp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola das Artes
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt | www.artes.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Biotecnologia
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt | www.esb.ucp.pt
 
// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Direito (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt 
www.direito.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Economia e Gestão
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.feg.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Educação e Psicologia
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.fep.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Teologia (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.teologia.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Praça 9 de Abril, 349 
4249-004 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

// Universidade Lusíada do Porto
Rua Dr. Lopo de Carvalho, 4369-006 Porto
Tel. 225 570 800 | Fax. 225 487 972
info@por.ulusiada.pt | www.por.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona do Porto
Rua Augusto Rosa, 24, 4000-098 Porto
Tel. 222 073 230 | Fax. 222 001 528
informacoes@ulp.pt | www.ulp.pt

// Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
541-619 4200-072 Porto
Tel. 225 572 641/225 572 642 | Fax. 225 572 011
upt@upt.pt | www.upt.pt

// CESPU-Instituto Politécnico de Saúde
 do Norte - Escola Superior
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra Prd
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 102
dir.essvs@cespu.pt | www.cespu.pt

// Conservatório Superior de Música 
de Gaia
Rua D. António Ferreira Gomes, Quinta dos 
Maravedis 4400-112 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 712 213 | Fax. 223 712 214
superior@conservatoriodegaia.org
www.conservatoriodegaia.org

// Escola Superior de Artes e Design
Av. Calouste Gulbenkian
4460-268 Senhora Da Hora
Tel. 229 578 750 | Fax. 229 552 643
info@esad.pt | www.esad.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo
Rua António Sérgio
4410-269 Canelas - V. N Gaia
Tel. 227 537 600/84 | Fax. 227 537 681/2
dir.ese.gaia@gaia.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti
Rua Gil Vicente, 138 - 142 4000-255 Porto
Tel. 225 573 420 | Fax. 225 508 485
serv.admin.academicos@esepf.pt
www.esefrassinetti.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Santa Maria
Travessa Antero de Quental, 173/17
4049-024 Porto
Tel. 225 098 664/225 098 665 | Fax. 225 095 060
geral@esenfsm.pt | www.esenfsm.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
de Vila Nova de Gaia
Alameda Jean Piaget, Apartado 551
4405-678 Gulpilhares
Tel. 227 536 620/808 203 049 | Fax. 227 536 637
dir.ess.gaia@gaia.ipiaget.org | www.ipiaget.pt

// Instituto de Estudos Superiores 
Financeiros e Fiscais (Porto)
Av. dos Sanatórios, Edifício Heliântia, Francelos
4405-604 Valadares
Tel. 227 538 800 | Fax. 227 538 855
info@iesf.pt | www.iesf.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos
R. Manuel Pinto de Azevedo, 748-B
4100-320 Porto
Tel. 229 398 080 | Fax. 229 382 800
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Administração e 
Gestão
Rua Campo Alegre, 1376, 4150-175 Porto 
Tel. 220 303 200 | Fax. 226 099 223
isag@isag.pt | www.isag.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas de Felgueiras
R. Dr. Luís Gonzaga Fonseca Moreira, Apartado 
132, 4610-177 Felgueiras
Tel. 255 318 550
isce-felgueiras@pedago.pt
www.isce-felgueiras.com

// Instituto Superior de Ciências 
Empresariais e do Turismo
Rua da Cedofeita, 285 4050-180 Porto
Tel. 222 053 685 | Fax. 222 053 744
iscet@iscet.pt | www.iscet.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Desenvolvimento 
Social e Comunitário
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
- Escola Superior de Educação de Santa 
Maria
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas (Porto)
Rua Dr. Alves da Veiga, 142 4000-072 Porto
Tel. 225 193 220 | Fax. 225 193 229
secretaria-porto@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde 
(Porto)
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt
www.saude.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Escola Superior de Saúde
Rua Carlos da Maia, 296, 4200-150 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

Santarém

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior Agrária de Santarém
S. Pedro, Apartado 310, 2001-904 Santarém
Tel. 243 307 300 | Fax. 243 307 301
ed@esa.ipsantarem.pt
www.esa.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Av. Dr. Mário Soares, 2040-413 Rio Maior
Tel. 243 999 280 | Fax. 243 999 292
geral@esdrm.ipsantarem.pt | www.esdrm.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Educação de Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 131
2001-902 Santarém
Tel. 243 309 180 | Fax. 243 309 187
geral@ese.ipsantarem.pt
www.ese.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de 
Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 295
2001-904 Santarém
Tel. 243 303 200 | Fax. 243 332 152
correio@esg.ipsantarem.pt
www.esg.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Saúde de Santarém
Quinta do Mergulhão, Sr.ª da Guia
2005-075 Santarém
Tel. 243 307 200 | Fax. 243 307 210
geral@essaude.ipsantarem.pt
www.essaude.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Gestão de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt
www.portal.esgt.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Rua 17 de Agosto de 1808, Edifício do Antigo 
Tribunal 2200-370 Abrantes
Tel. 241 361 169 | Fax. 241 361 175
servacademicos@ipt.pt | www.esta.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt | www.estt.ipt.pt

// ISLA - Instituto Superior de Gestão e 
Administração de Santarém
Largo Cândido dos Reis, Ed. do Antigo Hospital 
de Santarém
2000-241 Santarém
Tel. 243 305 880 | Fax. 243 326 261
info.santarem@unisla.pt
www.santarem.unisla.pt

// Escola Superior de Educação de Torres 
Novas
Quinta de Sto. António 2350-463 Torres Novas
Tel. 249 824 892 | Fax. 249 812 647
joao.rosa@esetn.pt | www.esetn.pt

Setúbal

// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Caparica 2829-516 Caparica
Tel. 212 948 300/212 948 500 | Fax. 212 954 461
div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt | www.fct.unl.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Ciências Empresariais
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2910-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.esce.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Educação
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2914-504 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 710 810
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.ese.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Saúde
Edifício ESCE, Bloco B2, Estefanilha
2914-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt | www.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Rua Américo da Silva Marinho
2839-001 Lavradio
Tel. 212 064 660 | Fax. 212 064 661
servicos.academicos@estbarreiro.ips.pt
www.estbarreiro.ips.pt
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// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Campus do IPS, Estefanilha 2910-508 Setúbal
Tel. 265 790 000/265 709 470 | Fax. 265 721 869
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.est.ips.pt

// Escola Naval
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Naval - Unidade Orgânica de 
Ensino Politécnico
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Jean Piaget do Litoral Alentejano
Bairro das Flores, Apartado 38
7500-999 Vila Nova De Santo André
Tel. 269 708 710/808 203 049 | Fax. 269 708 717
dir.iseit.standre@standre.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/4

// Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Egas Moniz
Campus Universitário, Quinta da Granja
2829-511 Monte Da Caparica
Tel. 212 946 800/212 946 767 | Fax. 212 946 868
iscsem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt/iscsem

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares
Quinta da Arreinela de Cima, Centro Sul
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
iseit.almada@almada.ipiaget.orgAlmada
www.ipiaget.org/almada

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Almada
Quinta da Arreinela de Cima
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
dir.ese.almada@almada.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Quinta da Granja, Travessa da Granja
2829-511 Caparica
Tel. 212 946 807 | Fax. 212 946 832
essem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt

Viana do Castelo

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior Agrária
Refoios do Lima 4990-706 Ponte De Lima
Tel: 258 909 740, 965 919 670
esapl@esa.ipvc.pt | www.esa.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Av. Miguel Dantas 4930-678 Valença
Tel. 258 809 679 | Fax. 251 800 841
geral@esce.ipvc.pt | www.esce.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Desporto e 
Lazer de Melgaço
Complexo desportivo do Monte Prado
4960-320 Melgaço
Tel. 258 809 678
geral@esdl.ipvc.pt | www.esdl.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Educação
Av. Capitão Gaspar de Castro, Apartado 513
4901-908 Viana Do Castelo
Tel. 258 806 200 | Fax. 258 806 209
geral@esc.ipvc.pt | www.ese.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Saúde
Rua D. Moisés Alves de Pinho
4900-314 Viana Do Castelo
Tel. 258 809 550 | Fax. 258 809 579
geral@ess.ipvc.pt | www.ess.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Escola Superior Gallaecia
Largo das Oliveiras
4920-275 Vila Nova De Cerveira
Tel. 251 794 054 | Fax. 251 794 055
esg@esg.pt | www.esg.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima
Ensino Politécnico)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

Vila Real 

// Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências Humanas e 
Sociais
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências da Vida e do 
Ambiente
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola Superior de Enfermagem 
de Vila Real
Lugar do Tojal, 5000-232 Lordelo VRL
Tel. 259 309 530 | Fax. 259 341 034
sec.esenf@utad.pt | www.esevr.pt

// Escola Superior de Enfermagem
Dr. José Timóteo Montalvão Machado
Quinta dos Montalvões Outeiro Seco
5400-673 Chaves
Tel. 276 301 690 | Fax. 276 301 691
info@esechaves.pt | www.esechaves.pt

Viseu

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Quinta da Alagoa, Estrada de Nelas
3500-606 Viseu
Tel. 232 446 600 | Fax. 232 426 536
esav@esav.ipv.pt | www.esav.ipv.pt 

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Rua Dr. Maximiano Aragão, 3500-501 Viseu
Tel. 232 419 000 | Fax. 232 419 002
esev@mail.telepac.pt | www.esev.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Saúde de Viseu
R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, 102 
3500-843 Viseu
Tel. 232 419 100 | Fax. 232 428 343 
essvgeral@essv.ipv.pt | www.essv.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Av. Visconde Guedes Teixeira 5100-183 Lamego
Tel. 254 615 477 | Fax. 254 613 029
estgl@estgl.ipv.pt | www.estgl.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Estrada da Circunvalação 3500-510 Viseu
Tel. 232 480 500 | Fax. 232 424 651
estv@estv.ipv.pt | www.estv.ipv.pt

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares - Viseu
Estrada do Alto do Gaio, 3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.iseit.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/11

// Universidade Católica Portuguesa 
Centro Regional das Beiras
Estrada da Circunvalação, 3504-505 Viseu
Tel. 232 419 500 | Fax. 232 428 344
info@crb.ucp.pt | www.crb.ucp.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo (Viseu)
Estrada do Alto do Gaio 3510-655 Lordosa
Tel. 232 910 100/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ese.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Jean 
Piaget de Viseu
Estrada do Alto do Gaio, Galifonge
3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ess.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org

REGIÕES AUTÓNOMAS 

Açores 

// Universidade dos Açores
Angra do Heroísmo
Rua Capitão João D’Ávila, Pido da Urze
9700-042 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 402 200 | Fax. 295 402 205
ddca@uac.pt | www.dca.uac.pt

// Universidade dos Açores
Ponta Delgada
Rua da Mãe de Deus, 9501-801 Ponta Delgada
Tel. 296 650 000 | Fax. 296 650 005
dsa@uac.pt | www.uac.pt

// Universidade dos Açores
Escola  Superior de Enfermagem de
 Angra do Heroísmo
Canada dos Melancólicos
9701-878 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 204 400 | Fax. 295 217 627
esenfah@uac.pt | www.esenfah.uac.pt

// Universidade dos Açores 
Escola Superior de Enfermagem de Ponta 
Delgada
Rua de S. Gonçalo, Apartado 5
9504-538 Ponta Delgada
Tel. 296 241 320 | Fax. 296 302 285
esepd@uac.pt | www.esenfpd.uac.pt

Madeira

// Universidade da Madeira
Colégio dos Jesuítas, Largo do Município
9000-081 Funchal
Tel. 291 209 400 | Fax. 291 209 410
gabinetedareitoria@uma.pt | www.uma.pt

// Escola Superior de Enfermagem de
 S. José de Cluny
Rampa da Quinta de Sant’Ana, 22 9050-535 
Funchal 
Tel. 291 743 444/291 743 445 | Fax. 291 743 626
geral@esesjcluny.pt | www.esesjcluny.pt

// Instituto Superior de Administração
e Línguas
Rua do Comboio, 5 9050-053 Funchal
Tel. 291 705 705 | Fax. 291 705 709
isal@isal.pt | www.isal.pt
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Letras
Um curso que vale por muitos

profissional

o curso de Direito 

permite que uma 

pessoa licenciada na 

área consiga

 exercer não só dentro 

dela, como também 

adaptar-se a outras 

profissões que não

 apenas a de 

jurista ou de 

advogado.

Formação:
Licenciado em Direito pela Universidade 
Lusófona e frequência do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional no Instituto Superior de Economia 
e Gestão
Atividade:
Jurista num instituto público, ao abrigo 
de um estágio do PEPAC (Programa de 
Estágios Pro� ssionais na Administação 
Pública)

Ricardo Santos

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para ser licenciado em Direito são muitas as competências que precisas de desenvolver. 
Um trabalho que compensa na altura de entrar no mercado de trabalho, a avaliar pela 
opinião de Ricardo Santos, um jurista com experiência pro� ssional em várias outras áreas. 
É essa a grande mais-valia que, para ele, distingue a área de Direito das demais.

Qual é a sua formação de base?
Sou licenciado em Direito e encontro-me a frequentar um Mestrado 
em Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente, estou a efetuar um estágio na área jurídica, num instituto 
público ao abrigo dos estágios do PEPAC. Antes disso, � z de tudo um 
pouco, considerando como experiências mais relevantes o trabalho 
numa revista para estudantes, a passagem pelos CTT, e por último a 
atividade de jurista.
Como não gosto de estar parado, sempre que posso faço ainda 
voluntariado numa associação de ajuda aos sem abrigo, e numa 
associação juvenil.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Na pro� ssão que estou a exercer atualmente, gosto particularmente 
de analisar os processos jurídicos mais complexos, de modo a elaborar 
um parecer sobre os mesmos.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
É difícil quanti� car e separar o pro� ssional que sou devido ao curso 
que tirei, pois acredito que não só o curso, mas também toda a 
experiência adquirida no meu percurso académico têm in� uência no 
pro� ssional que sou hoje.
As grandes mais-valias que transportei para o mercado de trabalho 
têm sobretudo a ver com o rigor que é exigido durante o curso, e 
sobretudo com a possibilidade de lidar com diversas temáticas. O 
curso de Direito, para além do conhecimento da  legislação, obriga 
os alunos a desenvolverem a sua cultura geral, assim como de várias 
temáticas com as quais lidam diariamente. Este conhecimento 
adquirido permite que uma pessoa licenciada em Direito consiga exercer 
na área, e adaptar-se a outras pro� ssões que não apenas a de jurista 
ou de advogado. Na minha opinião, esta é provavelmente a mais-valia 
que melhor consegui transportar para o mercado de trabalho.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Quem quiser enveredar por esta área precisa, pelo menos, de gostar 
de ler e sobretudo de estudar. É uma área complexa mas muito in-
teressante, da qual é preciso gostar para se ter sucesso.
Nos dias de hoje, a área de Direito está lotada. No entanto, uma vez 
que permite adquirir conhecimentos em várias áreas, constitui uma 
mais-valia em relação a outras licenciaturas, pelo que continua a ser 
uma área a apostar.

LETRAS
Os desafios de um mundo de reflexão

docente

Formação:
Doutorada em Filologia Românica
Atividade:
Professora Catedrática e Diretora da 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto

Maria de Fátima
Marinho

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Numa altura em que as saídas profissionais vão sendo cada vez menos óbvias, o teu 
sentido crítico e a tua capacidade de re� exão e de compreender o mundo são, indepen-
dentemente da área, cada vez mais postos à prova, no entender da docente Maria de 
Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Hoje, mais do que em anos ou décadas anteriores, as saídas pro� s-
sionais não são óbvias e esta constatação aplica-se às várias áreas 
do saber, não sendo exclusiva das Letras. As pro� ssões poderão ser 
variadas: professores, revisores de texto, cartógrafos, editores, espe-
cialistas em ordenamento e planeamento do território, historiadores 
de arte, curadores de museus, arqueólogos, gestores de informação, 
especialistas em relações internacionais, tradutores, jornalistas e 
assessores. Há ainda outras, menos diretamente relacionadas com 
a formação adquirida, como gestor de empresa, quadro de banco, 
performer ou diretor de vendas.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
É difícil responder a uma pergunta que prevê a existência de um per� l 
prede� nido, que não estou certa de existir. Posso adiantar que um 
jovem que põe a hipótese de se candidatar a um curso da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) deve ter algumas das 
seguintes características: espírito crítico, capacidade de re� exão sobre 
a sociedade, vontade de compreender o mundo, interesse pela arte 
e pela cultura, espírito aberto à leitura e, evidentemente, conhecimentos 
básicos nas matérias que fazem parte do curso a que se candidata.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Sempre houve diferenças na passagem do Secundário para o Superior. 
Hoje, elas parecem mais acentuadas porque os jovens se habituaram, 
ao longo do Ensino Secundário, a estudar com um objetivo muito 
especí� co, que é o da obtenção da nota. O ensino superior não se 
compadece com este método, que não ajuda a desenvolver as ca-
pacidades intelectuais e de re� exão que a Universidade exige. Não 
me parece que se deva pedir apenas aos jovens que melhorem as 
suas competências, seria antes de pedir aos responsáveis pelos pro-
gramas a opção por conteúdos e métodos que desenvolvam o 
espírito crítico e re� exivo, abandonando-se de� nitivamente a tentação 
de uniformização e de exemplos pré-formatados, de que as provas 
modelos de preparação para os exames são um exemplo dececionante.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
A preparação para o mercado de trabalho deverá, a meu ver, 
contemplar duas vertentes: uma aposta forte na preparação cientí� ca 
que os diversos ciclos de estudos proporcionam, e ao mesmo tempo 
a apetência para aceitar novos desa� os, traduzida na abertura para 
reavaliar a formação inicial, adquirindo novas e diferentes com-
petências.
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A preparação para o mercado de trabalho deve 
contemplar uma 

aposta forte na 
preparação científica 

e a apetência para 
aceitar novos desafios.
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tecnologias
Entre os videojogos e a multimédia

profissional

É preciso viver 

o meio em que

 estamos,

 respirar o assunto 

todos os dias, 

todas as horas.

Atividade:
Diretor adjunto do grupo de 
investigação engageLab

Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Ciências dos Videojogos

Docente na Universidade do Minho e 
diretor do Mestrado em Media Interativos

Nelson Zagalo

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Nelson Zagalo é um homem 3 em 1. Entre a gestão de Recursos e a atividade de professor 
na Universidade de Aveiro, confessa que aquilo que realmente o apaixona é a investigação. 
Para ele, no que à vida profissional diz respeito, o essencial é seguir a emoção – e foi 
precisamente isso que fez quando aliou a sua formação em Novas Tecnologias da 
Comunicação ao amor que tem pelas artes, nas quais inclui, sem hesitação, os videojogos.

Qual é a sua formação de base?
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade 
de Aveiro (UA). Previamente, frequentei a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, e � z ainda vários cursos e 
workshops na área de Cinema.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
O meu trabalho divide-se em três áreas fundamentais: gestão, aulas 
e investigação. Sou diretor adjunto do Departamento de Ciências da 
Comunicação e diretor do Mestrado em Media Interactivos, o que 
implica gerir recursos materiais e humanos. Dou aulas nos domínios 
dos videojogos e multimédia, desde a licenciatura ao doutoramento. Na 
investigação, faço gestão de projetos cientí� cos. Na especi� cidade, 
desenvolvo trabalho de projeto no domínio do design de interação, 
que depois procuro converter em artigos e livros, assim como dar a 
conhecer em conferências enquanto palestrante.

Do que mais gosta naquilo que faz?
São demasiadas atividades, e na maior parte das vezes repetitivas e 
pouco motivadoras. Posso dizer que de todas, aquela que me motiva 
para me levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias é a investi-
gação, a procura de novos modelos de interação, a possibilidade de 
criar novas formas de comunicar nos media interativos. Motiva-me 
procurar caminhos ainda não trilhados, desenvolver e testar o seu 
interesse e de o registar na forma escrita, seja em artigos de opinião, 
cientí� cos ou em livro.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito. Na essência, o que faço todos os dias no engageLab é prosseguir 
caminhos e ideias que se abriram quando � z a Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. Foi aí que percebi que podia 
fundir o meu interesse pela tecnologia com o meu amor pelas artes, 
nomeadamente o cinema. Se sempre gostei de videojogos desde 
pequeno, foi na licenciatura que passei a encará-los como a minha 
área de investigação.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acredito que para termos bons pro� ssionais, é necessário seguir a 
emoção e encontrar o ponto de sintonia entre aquilo que a socie-
dade espera de nós e aquilo que esperamos de nós mesmos.
Quanto à área em si, é uma área de futuro. Dentro das indústrias 
criativas, os videojogos são um dos meios mais recentes, e por isso 
aquele com mais espaço para inovar. Por outro lado, é uma área difícil, 
porque requer multidisciplinaridade e muito investimento. Nesse 
sentido, é preciso conhecer muito bem o meio (não apenas a sua 
base criativa – arte, design e programação – mas também os meios 
de distribuição e marketing) e investir muitas horas para se dominar 
apenas uma destas áreas, conhecendo um pouco das outras. 
Não basta fazer um curso, é preciso viver o meio em que estamos. 
Por isso é tão importante gostar, porque só assim terão motivação 
para respirar o assunto todos os dias, todas as horas. O curso superior 
é um facilitador, um guia, abre a mente a ideias novas, e indica-nos 
possibilidades, mas depende muito mais de nós, do que do curso, 
aquilo que seremos à saída.
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// Instituto Superior de Serviço Social do 
Porto
Av. Dr.Manuel Teixeira Ruela, 370 
Senhora da Hora 4460-362, Senhora Da Hora
Tel. 229 577 210 | Fax. 229 577 219
isssp@esssp.pt | www.isssp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola das Artes
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt | www.artes.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Biotecnologia
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt | www.esb.ucp.pt
 
// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Direito (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt 
www.direito.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Economia e Gestão
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.feg.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Educação e Psicologia
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.fep.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Teologia (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.teologia.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Praça 9 de Abril, 349 
4249-004 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

// Universidade Lusíada do Porto
Rua Dr. Lopo de Carvalho, 4369-006 Porto
Tel. 225 570 800 | Fax. 225 487 972
info@por.ulusiada.pt | www.por.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona do Porto
Rua Augusto Rosa, 24, 4000-098 Porto
Tel. 222 073 230 | Fax. 222 001 528
informacoes@ulp.pt | www.ulp.pt

// Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
541-619 4200-072 Porto
Tel. 225 572 641/225 572 642 | Fax. 225 572 011
upt@upt.pt | www.upt.pt

// CESPU-Instituto Politécnico de Saúde
 do Norte - Escola Superior
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra Prd
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 102
dir.essvs@cespu.pt | www.cespu.pt

// Conservatório Superior de Música 
de Gaia
Rua D. António Ferreira Gomes, Quinta dos 
Maravedis 4400-112 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 712 213 | Fax. 223 712 214
superior@conservatoriodegaia.org
www.conservatoriodegaia.org

// Escola Superior de Artes e Design
Av. Calouste Gulbenkian
4460-268 Senhora Da Hora
Tel. 229 578 750 | Fax. 229 552 643
info@esad.pt | www.esad.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo
Rua António Sérgio
4410-269 Canelas - V. N Gaia
Tel. 227 537 600/84 | Fax. 227 537 681/2
dir.ese.gaia@gaia.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti
Rua Gil Vicente, 138 - 142 4000-255 Porto
Tel. 225 573 420 | Fax. 225 508 485
serv.admin.academicos@esepf.pt
www.esefrassinetti.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Santa Maria
Travessa Antero de Quental, 173/17
4049-024 Porto
Tel. 225 098 664/225 098 665 | Fax. 225 095 060
geral@esenfsm.pt | www.esenfsm.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
de Vila Nova de Gaia
Alameda Jean Piaget, Apartado 551
4405-678 Gulpilhares
Tel. 227 536 620/808 203 049 | Fax. 227 536 637
dir.ess.gaia@gaia.ipiaget.org | www.ipiaget.pt

// Instituto de Estudos Superiores 
Financeiros e Fiscais (Porto)
Av. dos Sanatórios, Edifício Heliântia, Francelos
4405-604 Valadares
Tel. 227 538 800 | Fax. 227 538 855
info@iesf.pt | www.iesf.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos
R. Manuel Pinto de Azevedo, 748-B
4100-320 Porto
Tel. 229 398 080 | Fax. 229 382 800
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Administração e 
Gestão
Rua Campo Alegre, 1376, 4150-175 Porto 
Tel. 220 303 200 | Fax. 226 099 223
isag@isag.pt | www.isag.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas de Felgueiras
R. Dr. Luís Gonzaga Fonseca Moreira, Apartado 
132, 4610-177 Felgueiras
Tel. 255 318 550
isce-felgueiras@pedago.pt
www.isce-felgueiras.com

// Instituto Superior de Ciências 
Empresariais e do Turismo
Rua da Cedofeita, 285 4050-180 Porto
Tel. 222 053 685 | Fax. 222 053 744
iscet@iscet.pt | www.iscet.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Desenvolvimento 
Social e Comunitário
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
- Escola Superior de Educação de Santa 
Maria
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas (Porto)
Rua Dr. Alves da Veiga, 142 4000-072 Porto
Tel. 225 193 220 | Fax. 225 193 229
secretaria-porto@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde 
(Porto)
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt
www.saude.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Escola Superior de Saúde
Rua Carlos da Maia, 296, 4200-150 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

Santarém

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior Agrária de Santarém
S. Pedro, Apartado 310, 2001-904 Santarém
Tel. 243 307 300 | Fax. 243 307 301
ed@esa.ipsantarem.pt
www.esa.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Av. Dr. Mário Soares, 2040-413 Rio Maior
Tel. 243 999 280 | Fax. 243 999 292
geral@esdrm.ipsantarem.pt | www.esdrm.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Educação de Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 131
2001-902 Santarém
Tel. 243 309 180 | Fax. 243 309 187
geral@ese.ipsantarem.pt
www.ese.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de 
Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 295
2001-904 Santarém
Tel. 243 303 200 | Fax. 243 332 152
correio@esg.ipsantarem.pt
www.esg.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Saúde de Santarém
Quinta do Mergulhão, Sr.ª da Guia
2005-075 Santarém
Tel. 243 307 200 | Fax. 243 307 210
geral@essaude.ipsantarem.pt
www.essaude.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Gestão de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt
www.portal.esgt.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Rua 17 de Agosto de 1808, Edifício do Antigo 
Tribunal 2200-370 Abrantes
Tel. 241 361 169 | Fax. 241 361 175
servacademicos@ipt.pt | www.esta.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt | www.estt.ipt.pt

// ISLA - Instituto Superior de Gestão e 
Administração de Santarém
Largo Cândido dos Reis, Ed. do Antigo Hospital 
de Santarém
2000-241 Santarém
Tel. 243 305 880 | Fax. 243 326 261
info.santarem@unisla.pt
www.santarem.unisla.pt

// Escola Superior de Educação de Torres 
Novas
Quinta de Sto. António 2350-463 Torres Novas
Tel. 249 824 892 | Fax. 249 812 647
joao.rosa@esetn.pt | www.esetn.pt

Setúbal

// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Caparica 2829-516 Caparica
Tel. 212 948 300/212 948 500 | Fax. 212 954 461
div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt | www.fct.unl.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Ciências Empresariais
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2910-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.esce.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Educação
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2914-504 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 710 810
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.ese.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Saúde
Edifício ESCE, Bloco B2, Estefanilha
2914-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt | www.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Rua Américo da Silva Marinho
2839-001 Lavradio
Tel. 212 064 660 | Fax. 212 064 661
servicos.academicos@estbarreiro.ips.pt
www.estbarreiro.ips.pt
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// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Campus do IPS, Estefanilha 2910-508 Setúbal
Tel. 265 790 000/265 709 470 | Fax. 265 721 869
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.est.ips.pt

// Escola Naval
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Naval - Unidade Orgânica de 
Ensino Politécnico
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Jean Piaget do Litoral Alentejano
Bairro das Flores, Apartado 38
7500-999 Vila Nova De Santo André
Tel. 269 708 710/808 203 049 | Fax. 269 708 717
dir.iseit.standre@standre.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/4

// Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Egas Moniz
Campus Universitário, Quinta da Granja
2829-511 Monte Da Caparica
Tel. 212 946 800/212 946 767 | Fax. 212 946 868
iscsem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt/iscsem

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares
Quinta da Arreinela de Cima, Centro Sul
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
iseit.almada@almada.ipiaget.orgAlmada
www.ipiaget.org/almada

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Almada
Quinta da Arreinela de Cima
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
dir.ese.almada@almada.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Quinta da Granja, Travessa da Granja
2829-511 Caparica
Tel. 212 946 807 | Fax. 212 946 832
essem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt

Viana do Castelo

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior Agrária
Refoios do Lima 4990-706 Ponte De Lima
Tel: 258 909 740, 965 919 670
esapl@esa.ipvc.pt | www.esa.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Av. Miguel Dantas 4930-678 Valença
Tel. 258 809 679 | Fax. 251 800 841
geral@esce.ipvc.pt | www.esce.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Desporto e 
Lazer de Melgaço
Complexo desportivo do Monte Prado
4960-320 Melgaço
Tel. 258 809 678
geral@esdl.ipvc.pt | www.esdl.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Educação
Av. Capitão Gaspar de Castro, Apartado 513
4901-908 Viana Do Castelo
Tel. 258 806 200 | Fax. 258 806 209
geral@esc.ipvc.pt | www.ese.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Saúde
Rua D. Moisés Alves de Pinho
4900-314 Viana Do Castelo
Tel. 258 809 550 | Fax. 258 809 579
geral@ess.ipvc.pt | www.ess.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Escola Superior Gallaecia
Largo das Oliveiras
4920-275 Vila Nova De Cerveira
Tel. 251 794 054 | Fax. 251 794 055
esg@esg.pt | www.esg.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima
Ensino Politécnico)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

Vila Real 

// Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências Humanas e 
Sociais
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências da Vida e do 
Ambiente
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola Superior de Enfermagem 
de Vila Real
Lugar do Tojal, 5000-232 Lordelo VRL
Tel. 259 309 530 | Fax. 259 341 034
sec.esenf@utad.pt | www.esevr.pt

// Escola Superior de Enfermagem
Dr. José Timóteo Montalvão Machado
Quinta dos Montalvões Outeiro Seco
5400-673 Chaves
Tel. 276 301 690 | Fax. 276 301 691
info@esechaves.pt | www.esechaves.pt

Viseu

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Quinta da Alagoa, Estrada de Nelas
3500-606 Viseu
Tel. 232 446 600 | Fax. 232 426 536
esav@esav.ipv.pt | www.esav.ipv.pt 

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Rua Dr. Maximiano Aragão, 3500-501 Viseu
Tel. 232 419 000 | Fax. 232 419 002
esev@mail.telepac.pt | www.esev.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Saúde de Viseu
R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, 102 
3500-843 Viseu
Tel. 232 419 100 | Fax. 232 428 343 
essvgeral@essv.ipv.pt | www.essv.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Av. Visconde Guedes Teixeira 5100-183 Lamego
Tel. 254 615 477 | Fax. 254 613 029
estgl@estgl.ipv.pt | www.estgl.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Estrada da Circunvalação 3500-510 Viseu
Tel. 232 480 500 | Fax. 232 424 651
estv@estv.ipv.pt | www.estv.ipv.pt

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares - Viseu
Estrada do Alto do Gaio, 3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.iseit.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/11

// Universidade Católica Portuguesa 
Centro Regional das Beiras
Estrada da Circunvalação, 3504-505 Viseu
Tel. 232 419 500 | Fax. 232 428 344
info@crb.ucp.pt | www.crb.ucp.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo (Viseu)
Estrada do Alto do Gaio 3510-655 Lordosa
Tel. 232 910 100/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ese.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Jean 
Piaget de Viseu
Estrada do Alto do Gaio, Galifonge
3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ess.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org

REGIÕES AUTÓNOMAS 

Açores 

// Universidade dos Açores
Angra do Heroísmo
Rua Capitão João D’Ávila, Pido da Urze
9700-042 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 402 200 | Fax. 295 402 205
ddca@uac.pt | www.dca.uac.pt

// Universidade dos Açores
Ponta Delgada
Rua da Mãe de Deus, 9501-801 Ponta Delgada
Tel. 296 650 000 | Fax. 296 650 005
dsa@uac.pt | www.uac.pt

// Universidade dos Açores
Escola  Superior de Enfermagem de
 Angra do Heroísmo
Canada dos Melancólicos
9701-878 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 204 400 | Fax. 295 217 627
esenfah@uac.pt | www.esenfah.uac.pt

// Universidade dos Açores 
Escola Superior de Enfermagem de Ponta 
Delgada
Rua de S. Gonçalo, Apartado 5
9504-538 Ponta Delgada
Tel. 296 241 320 | Fax. 296 302 285
esepd@uac.pt | www.esenfpd.uac.pt

Madeira

// Universidade da Madeira
Colégio dos Jesuítas, Largo do Município
9000-081 Funchal
Tel. 291 209 400 | Fax. 291 209 410
gabinetedareitoria@uma.pt | www.uma.pt

// Escola Superior de Enfermagem de
 S. José de Cluny
Rampa da Quinta de Sant’Ana, 22 9050-535 
Funchal 
Tel. 291 743 444/291 743 445 | Fax. 291 743 626
geral@esesjcluny.pt | www.esesjcluny.pt

// Instituto Superior de Administração
e Línguas
Rua do Comboio, 5 9050-053 Funchal
Tel. 291 705 705 | Fax. 291 705 709
isal@isal.pt | www.isal.pt
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IPSantarém
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): CUIDADOS VETERINÁRIOS | 
MANEIO E UTILIZAÇÃO DO CAVALO | MECANIZAÇÃO E TECNOLOGIA AGRÁRIA | OLIVICULTURA 
E TECNOLOGIA DO AZEITE | QUALIDADE AMBIENTAL | SEGURANÇA E HIGIENE ALIMENTAR | 
TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA EM HORTÍCOLAS | VITICULTURA E ENOLOGIA | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): AGRONOMIA | ENGENHARIA DO AMBIENTE | NUTRIÇÃO HUMANA 
E QUALIDADE ALIMENTAR | PRODUÇÃO ANIMAL | TECNOLOGIA  ALIMENTAR | 
MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES (4 SEMESTRES/2 SEMESTRES) AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
| CULTURAS HORTO-INDUSTRIAIS | PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E PARA FINS INDUSTRIAIS | 
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA ANIMAL | TECNOLOGIA ALIMENTAR | AGRO-SILVO-PASTORÍCIA 
MEDITERRÂNICA (A REGISTAR PELA DGES)

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): DESIGN DIGITAL | PRODUÇÃO PARA 
OS MÉDIA | ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS | ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL APLICADA 
AO TURÍSMO | LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): ARTES PLÁSTICAS E MULTIMÉDIA | EDUCAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO SOCIAL |
PÓS-GRADUAÇÕES (2 SEMESTRES): INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA | NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS - DOMÍNIO COGNITIVO MOTOR | MESTRADOS (4 SEMESTRES): ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL/
/CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO | DIDÁTICA DO PORTUGUÊS | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | 
EDUCAÇÃO EM MATEMÁTICA E EM CIÊNCIAS | EDUCAÇÃO SOCIAL E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA | 
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO/SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA | 
MESTRADOS QUE HABILITAM PARA A DOCÊNCIA (2 SEMESTRES): EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 
(3 SEMESTRES) EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E EM ENSINO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 
(4 SEMESTRES) ENSINO DO 1º E DO 2º CICLOS DO ENSINO BÁSICO

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES 
E SISTEMAS INFORMÁTICOS | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS MULTIMÉDIA | TECNOLOGIAS 
E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | TÉCNICAS DE GESTÃO (A AGUARDAR APROVAÇÃO) | 
TÉCNICAS DE GESTÃO DE MARKETING (A AGUARDAR APROVAÇÃO) | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): CONTABILIDADE E FISCALIDADE | GESTÃO DE EMPRESAS | 
INFORMÁTICA | MARKETING E PUBLICIDADE | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS (A AGUARDAR REGISTO PELA DGES)
MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES (4 SEMESTRES/2 SEMESTRES): GESTÃO PÚBLICA |
CONTABILIDADE E FINANÇAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO | GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE 
ECONOMIA SOCIAL | EMPREENDEDORISMO | MARKETING

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): MANUTENÇÃO DE PISCINAS | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): DESPORTO, CONDIÇÃO FÍSICA E SAÚDE | DESPORTO DE NATUREZA 
E TURISMO ATIVO | TREINO DESPORTIVO | GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS | 
ATIVIDADE FÍSICA E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS | MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES 
(4 SEMESTRES/2 SEMESTRES): DESPORTO ESPECIALIZAÇÕES EM: TREINO DESPORTIVO; CONDIÇÃO FÍSICA E SAÚDE; 
DESPORTO DE NATUREZA; ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E JOVENS | ATIVIDADE FÍSICA
EM POPULAÇÕES ESPECIAIS

LICENCIATURAS (8 SEMESTRES): ENFERMAGEM (ENTRADA NO 1º E NO 2º SEMESTRE) | PÓS-LICENCIATURAS DE 
ESPECIALIZAÇÃO (2 SEMESTRES): ENFERMAGEM COMUNITÁRIA | ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO | 
(3 SEMESTRES) ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA E OBSTETRÍCIA | PÓS-GRADUAÇÕES (1 SEMESTRE): 
ENFERMAGEM DA FAMÍLIA | CUIDADOS PALIATIVOS | CUIDADOS CONTINUADOS | (2 SEMESTRES) ENFERMAGEM 
DE SAÚDE DA CRIANÇA E JOVEM | MESTRADOS (4 SEMESTRES): ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA
E OBSTETRÍCIA | (3 SEMESTRES) ENFERMAGEM DE SAÚDE FAMILIAR | ENFERMAGEM COMUNITÁRIA | 
ENFERMAGEM À PESSOA EM PROCESSO DE DOENÇA NA COMUNIDADE | ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO | 
ENFERMAGEM DE SAÚDE DA CRIANÇA E JOVEM | 
MESTRADOS EM PARCERIA (3 SEMESTRES) ERASMUS MUNDUS EM ENFERMAGEM DE EMERGÊNCIA 
E CUIDADOS CRÍTICOS (EM PARCERIA COM AS UNIVERSIDADES DE OVIEDO, METROPOLIA DE HELSÍNQUIA 
E UNIVERSIDADE DO ALGARVE) | SUPERVISÃO EM ENFERMAGEM (EM PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR 
DE ENFERMAGEM DE LISBOA)

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E TECNOLOGIA

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA

Para efeitos de candidatura ao ensino superior não é dispensada a consulta de toda a informação legal disponibilizada pela DGES  (Direção Geral do Ensino Superior).
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Letras
Um curso que vale por muitos

profissional

o curso de Direito 

permite que uma 

pessoa licenciada na 

área consiga

 exercer não só dentro 

dela, como também 

adaptar-se a outras 

profissões que não

 apenas a de 

jurista ou de 

advogado.

Formação:
Licenciado em Direito pela Universidade 
Lusófona e frequência do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional no Instituto Superior de Economia 
e Gestão
Atividade:
Jurista num instituto público, ao abrigo 
de um estágio do PEPAC (Programa de 
Estágios Pro� ssionais na Administação 
Pública)

Ricardo Santos

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Para ser licenciado em Direito são muitas as competências que precisas de desenvolver. 
Um trabalho que compensa na altura de entrar no mercado de trabalho, a avaliar pela 
opinião de Ricardo Santos, um jurista com experiência pro� ssional em várias outras áreas. 
É essa a grande mais-valia que, para ele, distingue a área de Direito das demais.

Qual é a sua formação de base?
Sou licenciado em Direito e encontro-me a frequentar um Mestrado 
em Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
Atualmente, estou a efetuar um estágio na área jurídica, num instituto 
público ao abrigo dos estágios do PEPAC. Antes disso, � z de tudo um 
pouco, considerando como experiências mais relevantes o trabalho 
numa revista para estudantes, a passagem pelos CTT, e por último a 
atividade de jurista.
Como não gosto de estar parado, sempre que posso faço ainda 
voluntariado numa associação de ajuda aos sem abrigo, e numa 
associação juvenil.

Do que mais gosta naquilo que faz?
Na pro� ssão que estou a exercer atualmente, gosto particularmente 
de analisar os processos jurídicos mais complexos, de modo a elaborar 
um parecer sobre os mesmos.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
É difícil quanti� car e separar o pro� ssional que sou devido ao curso 
que tirei, pois acredito que não só o curso, mas também toda a 
experiência adquirida no meu percurso académico têm in� uência no 
pro� ssional que sou hoje.
As grandes mais-valias que transportei para o mercado de trabalho 
têm sobretudo a ver com o rigor que é exigido durante o curso, e 
sobretudo com a possibilidade de lidar com diversas temáticas. O 
curso de Direito, para além do conhecimento da  legislação, obriga 
os alunos a desenvolverem a sua cultura geral, assim como de várias 
temáticas com as quais lidam diariamente. Este conhecimento 
adquirido permite que uma pessoa licenciada em Direito consiga exercer 
na área, e adaptar-se a outras pro� ssões que não apenas a de jurista 
ou de advogado. Na minha opinião, esta é provavelmente a mais-valia 
que melhor consegui transportar para o mercado de trabalho.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Quem quiser enveredar por esta área precisa, pelo menos, de gostar 
de ler e sobretudo de estudar. É uma área complexa mas muito in-
teressante, da qual é preciso gostar para se ter sucesso.
Nos dias de hoje, a área de Direito está lotada. No entanto, uma vez 
que permite adquirir conhecimentos em várias áreas, constitui uma 
mais-valia em relação a outras licenciaturas, pelo que continua a ser 
uma área a apostar.

LETRAS
Os desafios de um mundo de reflexão

docente

Formação:
Doutorada em Filologia Românica
Atividade:
Professora Catedrática e Diretora da 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto

Maria de Fátima
Marinho

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Numa altura em que as saídas profissionais vão sendo cada vez menos óbvias, o teu 
sentido crítico e a tua capacidade de re� exão e de compreender o mundo são, indepen-
dentemente da área, cada vez mais postos à prova, no entender da docente Maria de 
Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Hoje, mais do que em anos ou décadas anteriores, as saídas pro� s-
sionais não são óbvias e esta constatação aplica-se às várias áreas 
do saber, não sendo exclusiva das Letras. As pro� ssões poderão ser 
variadas: professores, revisores de texto, cartógrafos, editores, espe-
cialistas em ordenamento e planeamento do território, historiadores 
de arte, curadores de museus, arqueólogos, gestores de informação, 
especialistas em relações internacionais, tradutores, jornalistas e 
assessores. Há ainda outras, menos diretamente relacionadas com 
a formação adquirida, como gestor de empresa, quadro de banco, 
performer ou diretor de vendas.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
É difícil responder a uma pergunta que prevê a existência de um per� l 
prede� nido, que não estou certa de existir. Posso adiantar que um 
jovem que põe a hipótese de se candidatar a um curso da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) deve ter algumas das 
seguintes características: espírito crítico, capacidade de re� exão sobre 
a sociedade, vontade de compreender o mundo, interesse pela arte 
e pela cultura, espírito aberto à leitura e, evidentemente, conhecimentos 
básicos nas matérias que fazem parte do curso a que se candidata.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Sempre houve diferenças na passagem do Secundário para o Superior. 
Hoje, elas parecem mais acentuadas porque os jovens se habituaram, 
ao longo do Ensino Secundário, a estudar com um objetivo muito 
especí� co, que é o da obtenção da nota. O ensino superior não se 
compadece com este método, que não ajuda a desenvolver as ca-
pacidades intelectuais e de re� exão que a Universidade exige. Não 
me parece que se deva pedir apenas aos jovens que melhorem as 
suas competências, seria antes de pedir aos responsáveis pelos pro-
gramas a opção por conteúdos e métodos que desenvolvam o 
espírito crítico e re� exivo, abandonando-se de� nitivamente a tentação 
de uniformização e de exemplos pré-formatados, de que as provas 
modelos de preparação para os exames são um exemplo dececionante.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
A preparação para o mercado de trabalho deverá, a meu ver, 
contemplar duas vertentes: uma aposta forte na preparação cientí� ca 
que os diversos ciclos de estudos proporcionam, e ao mesmo tempo 
a apetência para aceitar novos desa� os, traduzida na abertura para 
reavaliar a formação inicial, adquirindo novas e diferentes com-
petências.
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Letras
Um mundo de escolhas à tua disposição

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Faculdade de Letras de Universidade de 
Lisboa 
Curso e Ano:
Licenciada em Línguas, Literaturas e 
Culturas

A frequentar o 1º ano do Mestrado em 
Estudos Ingleses e Norte-Americanos

Inês Marques Faria 
de Araújo

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

E sim, é da área de Letras que estamos a falar. Nas palavras de Inês Araújo, aluna da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, as saídas pro� ssionais são uma realidade 
que só depende do teu gosto e empenho ao longo do curso. Por isso, põe os preconceitos 
de lado e agarra-te aos livros!

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
O primeiro ano, por ser o tempo da adaptação, é complicado. É um 
ambiente novo, uma outra realidade à qual não estamos habituados. No 
entanto, encontrei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(FLUL) um sítio onde podia ser eu mesma sem me criticarem. O ambiente 
é bastante acolhedor, havendo espaço para cada um ter a sua individuali-
dade. É, também, outra das características do Ensino Superior: individu-
alismo e independência. Cada um segue o seu caminho, escolhido por si, 
e o futuro apenas depende do seu esforço e dedicação.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Qualquer curso exige, acima de tudo, trabalho e empenho. Na área de 
Letras estamos sempre a ler e a analisar textos, por isso, os custos monetários 
que temos são principalmente a compra de fotocópias ou de livros. De 
qualquer modo, a FLUL tem uma excelente biblioteca onde podem ser 
consultados, requisitados e fotocopiados os textos pedidos. No caso do 
aluno ter a sorte de já ter uma boa biblioteca em casa a questão monetária 
� ca mais fácil. A nível pessoal, é necessário muito trabalho da parte do 
aluno, várias horas a ler e a re� etir para que se atinja o nível de exigência 
pedido na FLUL.
A minha experiência enquanto aluna em Letras tem sido muito positiva. 
Sei que escolhi a área certa para mim e o local ideal para desenvolver 
as minhas capacidades. Tive sorte porque os meus pais também são da 
área de Letras e, portanto, não tive que gastar tanto dinheiro em livros ou 
fotocópias de textos, pois já tinha uma boa biblioteca em casa.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
No momento da entrada no Secundário foi claro para mim que Humani-
dades seria a minha escolha. O meu gosto pelo Jornalismo e a Literatura 
foram decisivos para essa decisão. Mais tarde escolhi Letras, pois era a 
Faculdade que apresentava os cursos mais interessantes para mim na 
área das Letras e Humanidades. Não tenho dúvidas que fiz bem em 
seguir este caminho e, se pudesse voltar atrás, voltaria a escolher a FLUL 
e o curso de Línguas, Literaturas e Cultura.
Sinto que cresci enquanto pessoa e aluna, desenvolvi capacidades que 
já tinha e adquiri outras.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Letras, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é uma área muito 
fértil em saídas pro� ssionais. São várias as possibilidades, dependendo 
sempre do caminho escolhido pelo aluno, do seu gosto e empenho ao 
longo do curso.
Gostaria de seguir o caminho da investigação literária e ingressar numa 
carreira académica. Estou a trabalhar nesse sentido, esforçando-me para 
atingir os objetivos exigidos pelos professores e procurando o departa-
mento dentro da faculdade que me possa ajudar a concretizar este meu 
sonho. Tenho como segunda opção (e não menos importante ou interessante) 
a área editorial – este talvez seja o caminho mais fácil para mim, mas 
continuo a tentar o mais difícil.
Estando, neste momento, no primeiro ano do Mestrado em Estudos 
Ingleses e Norte-Americanos na FLUL, estou a preparar a minha tese, o 
que pode ser decisivo para o meu futuro na área de Letras.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar por 
esta área?
As dúvidas podem ser uma constante e isso é normal. Em relação à área 
de Letras e, mais especi� camente, ao curso de Línguas, Literaturas e Culturas 
(LLC) posso dizer que o ambiente é especial e que todos sentimos que 
somos iguais. O curso apresenta uma estrutura muito apelativa, e cada 
um pode seguir um percurso de� nido por si (Estudos Ingleses, Estudos 
Norte-Americanos, Estudos Alemães ou mesmo Estudos Asiáticos). Dentro 
de cada área pode haver uma especificação ainda maior – Literatura, 
Cultura e Linguística. A exigência é grande, mas os professores são bons 
e apoiam os alunos, ajudando sempre que temos dúvidas.
Este curso que permite a aquisição de um bom e sistematizado conheci-
mento geral na área da Cultura, o que permite uma entrada no mercado 
de trabalho em muitas e diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas, 
desde o Ensino, ao Jornalismo, à Edição, à Tradução, à Revisão de Textos, 
à Gestão Cultural, etc.
Convido todos os interessados ou indecisos a visitarem a FLUL!
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tecnologias
Entre os videojogos e a multimédia

profissional

É preciso viver 

o meio em que

 estamos,

 respirar o assunto 

todos os dias, 

todas as horas.

Atividade:
Diretor adjunto do grupo de 
investigação engageLab

Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Ciências dos Videojogos

Docente na Universidade do Minho e 
diretor do Mestrado em Media Interativos

Nelson Zagalo

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Nelson Zagalo é um homem 3 em 1. Entre a gestão de Recursos e a atividade de professor 
na Universidade de Aveiro, confessa que aquilo que realmente o apaixona é a investigação. 
Para ele, no que à vida profissional diz respeito, o essencial é seguir a emoção – e foi 
precisamente isso que fez quando aliou a sua formação em Novas Tecnologias da 
Comunicação ao amor que tem pelas artes, nas quais inclui, sem hesitação, os videojogos.

Qual é a sua formação de base?
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade 
de Aveiro (UA). Previamente, frequentei a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, e � z ainda vários cursos e 
workshops na área de Cinema.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
O meu trabalho divide-se em três áreas fundamentais: gestão, aulas 
e investigação. Sou diretor adjunto do Departamento de Ciências da 
Comunicação e diretor do Mestrado em Media Interactivos, o que 
implica gerir recursos materiais e humanos. Dou aulas nos domínios 
dos videojogos e multimédia, desde a licenciatura ao doutoramento. Na 
investigação, faço gestão de projetos cientí� cos. Na especi� cidade, 
desenvolvo trabalho de projeto no domínio do design de interação, 
que depois procuro converter em artigos e livros, assim como dar a 
conhecer em conferências enquanto palestrante.

Do que mais gosta naquilo que faz?
São demasiadas atividades, e na maior parte das vezes repetitivas e 
pouco motivadoras. Posso dizer que de todas, aquela que me motiva 
para me levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias é a investi-
gação, a procura de novos modelos de interação, a possibilidade de 
criar novas formas de comunicar nos media interativos. Motiva-me 
procurar caminhos ainda não trilhados, desenvolver e testar o seu 
interesse e de o registar na forma escrita, seja em artigos de opinião, 
cientí� cos ou em livro.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito. Na essência, o que faço todos os dias no engageLab é prosseguir 
caminhos e ideias que se abriram quando � z a Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. Foi aí que percebi que podia 
fundir o meu interesse pela tecnologia com o meu amor pelas artes, 
nomeadamente o cinema. Se sempre gostei de videojogos desde 
pequeno, foi na licenciatura que passei a encará-los como a minha 
área de investigação.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acredito que para termos bons pro� ssionais, é necessário seguir a 
emoção e encontrar o ponto de sintonia entre aquilo que a socie-
dade espera de nós e aquilo que esperamos de nós mesmos.
Quanto à área em si, é uma área de futuro. Dentro das indústrias 
criativas, os videojogos são um dos meios mais recentes, e por isso 
aquele com mais espaço para inovar. Por outro lado, é uma área difícil, 
porque requer multidisciplinaridade e muito investimento. Nesse 
sentido, é preciso conhecer muito bem o meio (não apenas a sua 
base criativa – arte, design e programação – mas também os meios 
de distribuição e marketing) e investir muitas horas para se dominar 
apenas uma destas áreas, conhecendo um pouco das outras. 
Não basta fazer um curso, é preciso viver o meio em que estamos. 
Por isso é tão importante gostar, porque só assim terão motivação 
para respirar o assunto todos os dias, todas as horas. O curso superior 
é um facilitador, um guia, abre a mente a ideias novas, e indica-nos 
possibilidades, mas depende muito mais de nós, do que do curso, 
aquilo que seremos à saída.
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tecnologias
O grande laboratório da vida

docente

Os diplomados 

da licenciatura em 

Biotecnologia têm um 

largo espetro de saídas 

profissionais, 

destacando-se nos 

laboratórios 

multinacionais de 

Biotecnologia ou da 

Indústria Farmacêutica, 

Alimentar e

Agroalimentar.

Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do 
Instituto Politécnico de Setúbal no 
curso de Engenharia Química

Coordenadora da Licenciatura em 
Biotecnologia

Ana Gabriela Gomes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Não é segredo nenhum que a Natureza é uma grande inspiração para os avanços 
tecnológicos de que somos capazes. Mas no curso de Biotecnologia, na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, ensina-se mais do que a arte 
de ver a vida ao microscópio – desde a área Agroalimentar à Farmacêutica, passando pelo 
Ambiente, observar não chega para arranjar um emprego e é preciso pôr as mãos na massa. 

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Os diplomados da licenciatura em Biotecnologia têm um largo espetro 
de saídas pro� ssionais, destacando-se nos laboratórios multinacio-
nais de Biotecnologia ou da Indústria Farmacêutica, Alimentar, Agroali-
mentar ou em empresas de menor dimensão, explorando as novas 
inovações nesta área, que está claramente em expansão. A área 
ambiental também é rica em saídas pro� ssionais para os biotecnólogos, 
nomeadamente em estações de Tratamento Biológico de Resíduos 
ou Águas e na realização de estudos de Impacto Ambiental. De frisar 
que estas saídas pro� ssionais são relevantes tanto a nível nacional 
como internacional.

 
Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
Os alunos devem ter os conhecimentos de base de Biologia, Química 
e Matemática e devem também ser pessoas interessadas nas novas 
tecnologias aplicadas na área e serem proativos. Esta proatividade é 
importante para futuros contactos a empresas e indústrias.
 

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças entre o ensino Secundário e Superior ba-
seiam-se sobretudo no nível de exigência e no volume de conteúdos 
lecionados. Os alunos do Secundário devem ter hábitos de trabalho 
e estudo para conseguirem adaptar-se melhor ao Ensino Superior. 
Os jovens de hoje estão perante uma situação nova, em que o acesso 
a informação é fácil graças à Internet. No entanto, os jovens deverão 
ter uma postura mais crítica de modo a selecionarem a informação 
que têm disponível e não aceitarem qualquer informação, sem uma 
re� exão prévia do seu conteúdo.
 

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem sobretudo ter uma postura proativa e interessada, 
podendo fazer alguns estágios de curta duração por iniciativa 
própria, através do contacto de empresas. Devem procurar estar 
informados sobre as novas tecnologias na área da Biotecnologia e 
demonstrar esse interesse junto de possíveis empregadores. Devem 
também procurar fazer contactos, ainda durante a sua formação 
com empresas e indústrias.
Durante a Licenciatura em Biotecnologia na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, os alunos têm oportunidade de participar em 
Jornadas da própria licenciatura, nas quais algumas das empresas da 
área são contactadas para falar da sua atividade na escola. Neste tipo 
de eventos é altamente incentivado o contacto dos alunos com o 
orador convidado da empresa/indústria, que pode servir para um 
futuro estágio, ou mesmo emprego.
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Legenda

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Campus do IPS, Estefanilha 2910-508 Setúbal
Tel. 265 790 000/265 709 470 | Fax. 265 721 869
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.est.ips.pt

// Escola Naval
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Naval - Unidade Orgânica de 
Ensino Politécnico
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Jean Piaget do Litoral Alentejano
Bairro das Flores, Apartado 38
7500-999 Vila Nova De Santo André
Tel. 269 708 710/808 203 049 | Fax. 269 708 717
dir.iseit.standre@standre.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/4

// Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Egas Moniz
Campus Universitário, Quinta da Granja
2829-511 Monte Da Caparica
Tel. 212 946 800/212 946 767 | Fax. 212 946 868
iscsem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt/iscsem

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares
Quinta da Arreinela de Cima, Centro Sul
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
iseit.almada@almada.ipiaget.orgAlmada
www.ipiaget.org/almada

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Almada
Quinta da Arreinela de Cima
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
dir.ese.almada@almada.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Quinta da Granja, Travessa da Granja
2829-511 Caparica
Tel. 212 946 807 | Fax. 212 946 832
essem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt

Viana do Castelo

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior Agrária
Refoios do Lima 4990-706 Ponte De Lima
Tel: 258 909 740, 965 919 670
esapl@esa.ipvc.pt | www.esa.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Av. Miguel Dantas 4930-678 Valença
Tel. 258 809 679 | Fax. 251 800 841
geral@esce.ipvc.pt | www.esce.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Desporto e 
Lazer de Melgaço
Complexo desportivo do Monte Prado
4960-320 Melgaço
Tel. 258 809 678
geral@esdl.ipvc.pt | www.esdl.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Educação
Av. Capitão Gaspar de Castro, Apartado 513
4901-908 Viana Do Castelo
Tel. 258 806 200 | Fax. 258 806 209
geral@esc.ipvc.pt | www.ese.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Saúde
Rua D. Moisés Alves de Pinho
4900-314 Viana Do Castelo
Tel. 258 809 550 | Fax. 258 809 579
geral@ess.ipvc.pt | www.ess.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Escola Superior Gallaecia
Largo das Oliveiras
4920-275 Vila Nova De Cerveira
Tel. 251 794 054 | Fax. 251 794 055
esg@esg.pt | www.esg.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima
Ensino Politécnico)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

Vila Real 

// Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências Humanas e 
Sociais
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências da Vida e do 
Ambiente
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola Superior de Enfermagem 
de Vila Real
Lugar do Tojal, 5000-232 Lordelo VRL
Tel. 259 309 530 | Fax. 259 341 034
sec.esenf@utad.pt | www.esevr.pt

// Escola Superior de Enfermagem
Dr. José Timóteo Montalvão Machado
Quinta dos Montalvões Outeiro Seco
5400-673 Chaves
Tel. 276 301 690 | Fax. 276 301 691
info@esechaves.pt | www.esechaves.pt

Viseu

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Quinta da Alagoa, Estrada de Nelas
3500-606 Viseu
Tel. 232 446 600 | Fax. 232 426 536
esav@esav.ipv.pt | www.esav.ipv.pt 

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Rua Dr. Maximiano Aragão, 3500-501 Viseu
Tel. 232 419 000 | Fax. 232 419 002
esev@mail.telepac.pt | www.esev.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Saúde de Viseu
R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, 102 
3500-843 Viseu
Tel. 232 419 100 | Fax. 232 428 343 
essvgeral@essv.ipv.pt | www.essv.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Av. Visconde Guedes Teixeira 5100-183 Lamego
Tel. 254 615 477 | Fax. 254 613 029
estgl@estgl.ipv.pt | www.estgl.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Estrada da Circunvalação 3500-510 Viseu
Tel. 232 480 500 | Fax. 232 424 651
estv@estv.ipv.pt | www.estv.ipv.pt

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares - Viseu
Estrada do Alto do Gaio, 3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.iseit.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/11

// Universidade Católica Portuguesa 
Centro Regional das Beiras
Estrada da Circunvalação, 3504-505 Viseu
Tel. 232 419 500 | Fax. 232 428 344
info@crb.ucp.pt | www.crb.ucp.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo (Viseu)
Estrada do Alto do Gaio 3510-655 Lordosa
Tel. 232 910 100/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ese.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Jean 
Piaget de Viseu
Estrada do Alto do Gaio, Galifonge
3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ess.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org

REGIÕES AUTÓNOMAS 

Açores 

// Universidade dos Açores
Angra do Heroísmo
Rua Capitão João D’Ávila, Pido da Urze
9700-042 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 402 200 | Fax. 295 402 205
ddca@uac.pt | www.dca.uac.pt

// Universidade dos Açores
Ponta Delgada
Rua da Mãe de Deus, 9501-801 Ponta Delgada
Tel. 296 650 000 | Fax. 296 650 005
dsa@uac.pt | www.uac.pt

// Universidade dos Açores
Escola  Superior de Enfermagem de
 Angra do Heroísmo
Canada dos Melancólicos
9701-878 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 204 400 | Fax. 295 217 627
esenfah@uac.pt | www.esenfah.uac.pt

// Universidade dos Açores 
Escola Superior de Enfermagem de Ponta 
Delgada
Rua de S. Gonçalo, Apartado 5
9504-538 Ponta Delgada
Tel. 296 241 320 | Fax. 296 302 285
esepd@uac.pt | www.esenfpd.uac.pt

Madeira

// Universidade da Madeira
Colégio dos Jesuítas, Largo do Município
9000-081 Funchal
Tel. 291 209 400 | Fax. 291 209 410
gabinetedareitoria@uma.pt | www.uma.pt

// Escola Superior de Enfermagem de
 S. José de Cluny
Rampa da Quinta de Sant’Ana, 22 9050-535 
Funchal 
Tel. 291 743 444/291 743 445 | Fax. 291 743 626
geral@esesjcluny.pt | www.esesjcluny.pt

// Instituto Superior de Administração
e Línguas
Rua do Comboio, 5 9050-053 Funchal
Tel. 291 705 705 | Fax. 291 705 709
isal@isal.pt | www.isal.pt
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IPSantarém
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): CUIDADOS VETERINÁRIOS | 
MANEIO E UTILIZAÇÃO DO CAVALO | MECANIZAÇÃO E TECNOLOGIA AGRÁRIA | OLIVICULTURA 
E TECNOLOGIA DO AZEITE | QUALIDADE AMBIENTAL | SEGURANÇA E HIGIENE ALIMENTAR | 
TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA EM HORTÍCOLAS | VITICULTURA E ENOLOGIA | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): AGRONOMIA | ENGENHARIA DO AMBIENTE | NUTRIÇÃO HUMANA 
E QUALIDADE ALIMENTAR | PRODUÇÃO ANIMAL | TECNOLOGIA  ALIMENTAR | 
MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES (4 SEMESTRES/2 SEMESTRES) AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
| CULTURAS HORTO-INDUSTRIAIS | PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E PARA FINS INDUSTRIAIS | 
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA ANIMAL | TECNOLOGIA ALIMENTAR | AGRO-SILVO-PASTORÍCIA 
MEDITERRÂNICA (A REGISTAR PELA DGES)

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): DESIGN DIGITAL | PRODUÇÃO PARA 
OS MÉDIA | ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS | ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL APLICADA 
AO TURÍSMO | LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): ARTES PLÁSTICAS E MULTIMÉDIA | EDUCAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO SOCIAL |
PÓS-GRADUAÇÕES (2 SEMESTRES): INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA | NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS - DOMÍNIO COGNITIVO MOTOR | MESTRADOS (4 SEMESTRES): ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL/
/CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO | DIDÁTICA DO PORTUGUÊS | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | 
EDUCAÇÃO EM MATEMÁTICA E EM CIÊNCIAS | EDUCAÇÃO SOCIAL E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA | 
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO/SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA | 
MESTRADOS QUE HABILITAM PARA A DOCÊNCIA (2 SEMESTRES): EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 
(3 SEMESTRES) EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E EM ENSINO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 
(4 SEMESTRES) ENSINO DO 1º E DO 2º CICLOS DO ENSINO BÁSICO

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES 
E SISTEMAS INFORMÁTICOS | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS MULTIMÉDIA | TECNOLOGIAS 
E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | TÉCNICAS DE GESTÃO (A AGUARDAR APROVAÇÃO) | 
TÉCNICAS DE GESTÃO DE MARKETING (A AGUARDAR APROVAÇÃO) | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): CONTABILIDADE E FISCALIDADE | GESTÃO DE EMPRESAS | 
INFORMÁTICA | MARKETING E PUBLICIDADE | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS (A AGUARDAR REGISTO PELA DGES)
MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES (4 SEMESTRES/2 SEMESTRES): GESTÃO PÚBLICA |
CONTABILIDADE E FINANÇAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO | GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE 
ECONOMIA SOCIAL | EMPREENDEDORISMO | MARKETING

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): MANUTENÇÃO DE PISCINAS | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): DESPORTO, CONDIÇÃO FÍSICA E SAÚDE | DESPORTO DE NATUREZA 
E TURISMO ATIVO | TREINO DESPORTIVO | GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS | 
ATIVIDADE FÍSICA E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS | MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES 
(4 SEMESTRES/2 SEMESTRES): DESPORTO ESPECIALIZAÇÕES EM: TREINO DESPORTIVO; CONDIÇÃO FÍSICA E SAÚDE; 
DESPORTO DE NATUREZA; ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E JOVENS | ATIVIDADE FÍSICA
EM POPULAÇÕES ESPECIAIS

LICENCIATURAS (8 SEMESTRES): ENFERMAGEM (ENTRADA NO 1º E NO 2º SEMESTRE) | PÓS-LICENCIATURAS DE 
ESPECIALIZAÇÃO (2 SEMESTRES): ENFERMAGEM COMUNITÁRIA | ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO | 
(3 SEMESTRES) ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA E OBSTETRÍCIA | PÓS-GRADUAÇÕES (1 SEMESTRE): 
ENFERMAGEM DA FAMÍLIA | CUIDADOS PALIATIVOS | CUIDADOS CONTINUADOS | (2 SEMESTRES) ENFERMAGEM 
DE SAÚDE DA CRIANÇA E JOVEM | MESTRADOS (4 SEMESTRES): ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA
E OBSTETRÍCIA | (3 SEMESTRES) ENFERMAGEM DE SAÚDE FAMILIAR | ENFERMAGEM COMUNITÁRIA | 
ENFERMAGEM À PESSOA EM PROCESSO DE DOENÇA NA COMUNIDADE | ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO | 
ENFERMAGEM DE SAÚDE DA CRIANÇA E JOVEM | 
MESTRADOS EM PARCERIA (3 SEMESTRES) ERASMUS MUNDUS EM ENFERMAGEM DE EMERGÊNCIA 
E CUIDADOS CRÍTICOS (EM PARCERIA COM AS UNIVERSIDADES DE OVIEDO, METROPOLIA DE HELSÍNQUIA 
E UNIVERSIDADE DO ALGARVE) | SUPERVISÃO EM ENFERMAGEM (EM PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR 
DE ENFERMAGEM DE LISBOA)

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E TECNOLOGIA

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA

Para efeitos de candidatura ao ensino superior não é dispensada a consulta de toda a informação legal disponibilizada pela DGES  (Direção Geral do Ensino Superior).



LETRAS
Os desafios de um mundo de reflexão

docente

Formação:
Doutorada em Filologia Românica
Atividade:
Professora Catedrática e Diretora da 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto

Maria de Fátima
Marinho

TEXTO: Tiago Belim| FOTO: cedida pelo entrevistado

Numa altura em que as saídas profissionais vão sendo cada vez menos óbvias, o teu 
sentido crítico e a tua capacidade de re� exão e de compreender o mundo são, indepen-
dentemente da área, cada vez mais postos à prova, no entender da docente Maria de 
Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Hoje, mais do que em anos ou décadas anteriores, as saídas pro� s-
sionais não são óbvias e esta constatação aplica-se às várias áreas 
do saber, não sendo exclusiva das Letras. As pro� ssões poderão ser 
variadas: professores, revisores de texto, cartógrafos, editores, espe-
cialistas em ordenamento e planeamento do território, historiadores 
de arte, curadores de museus, arqueólogos, gestores de informação, 
especialistas em relações internacionais, tradutores, jornalistas e 
assessores. Há ainda outras, menos diretamente relacionadas com 
a formação adquirida, como gestor de empresa, quadro de banco, 
performer ou diretor de vendas.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
É difícil responder a uma pergunta que prevê a existência de um per� l 
prede� nido, que não estou certa de existir. Posso adiantar que um 
jovem que põe a hipótese de se candidatar a um curso da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) deve ter algumas das 
seguintes características: espírito crítico, capacidade de re� exão sobre 
a sociedade, vontade de compreender o mundo, interesse pela arte 
e pela cultura, espírito aberto à leitura e, evidentemente, conhecimentos 
básicos nas matérias que fazem parte do curso a que se candidata.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Sempre houve diferenças na passagem do Secundário para o Superior. 
Hoje, elas parecem mais acentuadas porque os jovens se habituaram, 
ao longo do Ensino Secundário, a estudar com um objetivo muito 
especí� co, que é o da obtenção da nota. O ensino superior não se 
compadece com este método, que não ajuda a desenvolver as ca-
pacidades intelectuais e de re� exão que a Universidade exige. Não 
me parece que se deva pedir apenas aos jovens que melhorem as 
suas competências, seria antes de pedir aos responsáveis pelos pro-
gramas a opção por conteúdos e métodos que desenvolvam o 
espírito crítico e re� exivo, abandonando-se de� nitivamente a tentação 
de uniformização e de exemplos pré-formatados, de que as provas 
modelos de preparação para os exames são um exemplo dececionante.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
A preparação para o mercado de trabalho deverá, a meu ver, 
contemplar duas vertentes: uma aposta forte na preparação cientí� ca 
que os diversos ciclos de estudos proporcionam, e ao mesmo tempo 
a apetência para aceitar novos desa� os, traduzida na abertura para 
reavaliar a formação inicial, adquirindo novas e diferentes com-
petências.
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Letras
Um mundo de escolhas à tua disposição

estudante

Idade:
21
Universidade/ Faculdade:
Faculdade de Letras de Universidade de 
Lisboa 
Curso e Ano:
Licenciada em Línguas, Literaturas e 
Culturas

A frequentar o 1º ano do Mestrado em 
Estudos Ingleses e Norte-Americanos

Inês Marques Faria 
de Araújo

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

E sim, é da área de Letras que estamos a falar. Nas palavras de Inês Araújo, aluna da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, as saídas pro� ssionais são uma realidade 
que só depende do teu gosto e empenho ao longo do curso. Por isso, põe os preconceitos 
de lado e agarra-te aos livros!

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
O primeiro ano, por ser o tempo da adaptação, é complicado. É um 
ambiente novo, uma outra realidade à qual não estamos habituados. No 
entanto, encontrei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(FLUL) um sítio onde podia ser eu mesma sem me criticarem. O ambiente 
é bastante acolhedor, havendo espaço para cada um ter a sua individuali-
dade. É, também, outra das características do Ensino Superior: individu-
alismo e independência. Cada um segue o seu caminho, escolhido por si, 
e o futuro apenas depende do seu esforço e dedicação.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. Como tem sido a tua experiência?
Qualquer curso exige, acima de tudo, trabalho e empenho. Na área de 
Letras estamos sempre a ler e a analisar textos, por isso, os custos monetários 
que temos são principalmente a compra de fotocópias ou de livros. De 
qualquer modo, a FLUL tem uma excelente biblioteca onde podem ser 
consultados, requisitados e fotocopiados os textos pedidos. No caso do 
aluno ter a sorte de já ter uma boa biblioteca em casa a questão monetária 
� ca mais fácil. A nível pessoal, é necessário muito trabalho da parte do 
aluno, várias horas a ler e a re� etir para que se atinja o nível de exigência 
pedido na FLUL.
A minha experiência enquanto aluna em Letras tem sido muito positiva. 
Sei que escolhi a área certa para mim e o local ideal para desenvolver 
as minhas capacidades. Tive sorte porque os meus pais também são da 
área de Letras e, portanto, não tive que gastar tanto dinheiro em livros ou 
fotocópias de textos, pois já tinha uma boa biblioteca em casa.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
No momento da entrada no Secundário foi claro para mim que Humani-
dades seria a minha escolha. O meu gosto pelo Jornalismo e a Literatura 
foram decisivos para essa decisão. Mais tarde escolhi Letras, pois era a 
Faculdade que apresentava os cursos mais interessantes para mim na 
área das Letras e Humanidades. Não tenho dúvidas que fiz bem em 
seguir este caminho e, se pudesse voltar atrás, voltaria a escolher a FLUL 
e o curso de Línguas, Literaturas e Cultura.
Sinto que cresci enquanto pessoa e aluna, desenvolvi capacidades que 
já tinha e adquiri outras.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Letras, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é uma área muito 
fértil em saídas pro� ssionais. São várias as possibilidades, dependendo 
sempre do caminho escolhido pelo aluno, do seu gosto e empenho ao 
longo do curso.
Gostaria de seguir o caminho da investigação literária e ingressar numa 
carreira académica. Estou a trabalhar nesse sentido, esforçando-me para 
atingir os objetivos exigidos pelos professores e procurando o departa-
mento dentro da faculdade que me possa ajudar a concretizar este meu 
sonho. Tenho como segunda opção (e não menos importante ou interessante) 
a área editorial – este talvez seja o caminho mais fácil para mim, mas 
continuo a tentar o mais difícil.
Estando, neste momento, no primeiro ano do Mestrado em Estudos 
Ingleses e Norte-Americanos na FLUL, estou a preparar a minha tese, o 
que pode ser decisivo para o meu futuro na área de Letras.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar por 
esta área?
As dúvidas podem ser uma constante e isso é normal. Em relação à área 
de Letras e, mais especi� camente, ao curso de Línguas, Literaturas e Culturas 
(LLC) posso dizer que o ambiente é especial e que todos sentimos que 
somos iguais. O curso apresenta uma estrutura muito apelativa, e cada 
um pode seguir um percurso de� nido por si (Estudos Ingleses, Estudos 
Norte-Americanos, Estudos Alemães ou mesmo Estudos Asiáticos). Dentro 
de cada área pode haver uma especificação ainda maior – Literatura, 
Cultura e Linguística. A exigência é grande, mas os professores são bons 
e apoiam os alunos, ajudando sempre que temos dúvidas.
Este curso que permite a aquisição de um bom e sistematizado conheci-
mento geral na área da Cultura, o que permite uma entrada no mercado 
de trabalho em muitas e diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas, 
desde o Ensino, ao Jornalismo, à Edição, à Tradução, à Revisão de Textos, 
à Gestão Cultural, etc.
Convido todos os interessados ou indecisos a visitarem a FLUL!

outra das 

características do 

Ensino Superior: 

individualismo e 

independência. Cada um 

segue o seu caminho,

 escolhido por si, 

e o futuro apenas 

depende do seu

 esforço e

 dedicação.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

70 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

tecnologias
O grande laboratório da vida

docente

Os diplomados 

da licenciatura em 

Biotecnologia têm um 

largo espetro de saídas 

profissionais, 

destacando-se nos 

laboratórios 

multinacionais de 

Biotecnologia ou da 

Indústria Farmacêutica, 

Alimentar e

Agroalimentar.

Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do 
Instituto Politécnico de Setúbal no 
curso de Engenharia Química

Coordenadora da Licenciatura em 
Biotecnologia

Ana Gabriela Gomes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Não é segredo nenhum que a Natureza é uma grande inspiração para os avanços 
tecnológicos de que somos capazes. Mas no curso de Biotecnologia, na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, ensina-se mais do que a arte 
de ver a vida ao microscópio – desde a área Agroalimentar à Farmacêutica, passando pelo 
Ambiente, observar não chega para arranjar um emprego e é preciso pôr as mãos na massa. 

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Os diplomados da licenciatura em Biotecnologia têm um largo espetro 
de saídas pro� ssionais, destacando-se nos laboratórios multinacio-
nais de Biotecnologia ou da Indústria Farmacêutica, Alimentar, Agroali-
mentar ou em empresas de menor dimensão, explorando as novas 
inovações nesta área, que está claramente em expansão. A área 
ambiental também é rica em saídas pro� ssionais para os biotecnólogos, 
nomeadamente em estações de Tratamento Biológico de Resíduos 
ou Águas e na realização de estudos de Impacto Ambiental. De frisar 
que estas saídas pro� ssionais são relevantes tanto a nível nacional 
como internacional.

 
Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
Os alunos devem ter os conhecimentos de base de Biologia, Química 
e Matemática e devem também ser pessoas interessadas nas novas 
tecnologias aplicadas na área e serem proativos. Esta proatividade é 
importante para futuros contactos a empresas e indústrias.
 

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças entre o ensino Secundário e Superior ba-
seiam-se sobretudo no nível de exigência e no volume de conteúdos 
lecionados. Os alunos do Secundário devem ter hábitos de trabalho 
e estudo para conseguirem adaptar-se melhor ao Ensino Superior. 
Os jovens de hoje estão perante uma situação nova, em que o acesso 
a informação é fácil graças à Internet. No entanto, os jovens deverão 
ter uma postura mais crítica de modo a selecionarem a informação 
que têm disponível e não aceitarem qualquer informação, sem uma 
re� exão prévia do seu conteúdo.
 

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem sobretudo ter uma postura proativa e interessada, 
podendo fazer alguns estágios de curta duração por iniciativa 
própria, através do contacto de empresas. Devem procurar estar 
informados sobre as novas tecnologias na área da Biotecnologia e 
demonstrar esse interesse junto de possíveis empregadores. Devem 
também procurar fazer contactos, ainda durante a sua formação 
com empresas e indústrias.
Durante a Licenciatura em Biotecnologia na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, os alunos têm oportunidade de participar em 
Jornadas da própria licenciatura, nas quais algumas das empresas da 
área são contactadas para falar da sua atividade na escola. Neste tipo 
de eventos é altamente incentivado o contacto dos alunos com o 
orador convidado da empresa/indústria, que pode servir para um 
futuro estágio, ou mesmo emprego.
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Saúde
Uma profissão de pessoas para pessoas

profissional

Vale a pena 

apostar na área 

de Enfermagem, 

pelas recompensas 

que retiramos da 

profissão. Choramos 

e sorrimos, e isso 

vale todo o 

esforço!

Formação:
Escola Superior de Enfermagem São 
Francisco das Misericórdias
Atividade:
Enfermeira no Centro Psicogeriátrico 
Nossa Senhora de Fátima das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Parede)

Ana Rita Sempiterno

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ser enfermeiro é ter conhecimentos e técnica, mas também é saber cuidar de pessoas. E é 
essa humanização, aliada à vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, que alimenta 
a paixão da enfermeira Ana Rita Sempiterno pela sua pro� ssão, e que compensa todo o 
esforço colocado na sua formação.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação é a Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento, sou enfermeira no Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora 
de Fátima das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 
situado na Parede.

Do que mais gosta naquilo que faz?
O facto da área de Enfermagem ser uma ciência permite-me uma 
aprendizagem contínua. Além disso, estão inerentes os cuidados 
humanizados, estando a ciência interligada com a humanização. 
Neste sentido, o que me fascina no mundo da Enfermagem é a diferença 
no cuidar, aliada a este dois conceitos (ciência e humanização), sendo 
que esta paixão pela Arte do Cuidar é sustentada por algumas características 
pessoais que me permitem abraçar esta vasta área, onde se insere o 
saber ser, o saber estar e o saber fazer.
Muito importante também é a partilha e a necessidade de fazer a 
diferença de alguma forma na vida das pessoas.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Como Enfermeira é necessária vocação, dedicação e empenho, pois 
só amando o doente/utente consigo prestar cuidados de Enfermagem 
individualizados e com qualidade. O valor fundamental nesses 
cuidados é a pessoa, e a pessoa é a base da re� exão e do pensamento.
Para além das minhas características e capacidades pessoais, devo 
à Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias a 
pro� ssional que sou hoje, pois ao longo dos quatro anos a � loso� a 
transmitida no ensino mostrou-me como a classe enfermeira deve 
apostar na humanização e na qualidade de vida, sendo estes os requisitos 
de saúde que nos permitem olhar a pessoa numa perspetiva holística 
e multidimensional.
A Licenciatura é um desafio, não só no domínio das ciências de 
Enfermagem, mas essencialmente na dimensão humana. A exigência 

curricular e as práticas clínicas permitem a promoção do espírito crítico, 
e a busca contínua do saber e a experiência clínica promovem a con-
solidação de conhecimentos e preparam-nos para novas aprendizagens, 
ao colocarem-nos em confronto com as nossas necessidades como 
pessoa e pro� ssional, e do que nos rodeia.
Trabalhar na área de Enfermagem é simplesmente indescritível, pois 
trata-se de uma profissão bastante gratificante, quer no domínio 
técnico quer na vertente humanística.  E nesta última, uma das 
grandes mais-valias apreendidas na Licenciatura que transporto dia-
riamente no meu pro� ssionalismo é, perante as reações físicas, com-
portamentais e emocionais dos utentes, intervir por vezes para lá da 
ação farmacológica ou técnica. Com uma palavra, com um gesto ou 
um olhar, ou simplesmente sabendo escutar. 

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acima de tudo é necessária vocação. O enfermeiro não é uma máquina 
de executar tarefas, é um ser humano que cuida de outros seres 
humanos. Por isso Enfermagem, mais que uma licenciatura, é uma 
arte de quem é humano e hospitaleiro.
Na situação em que o nosso país se encontra não é fácil apostar em 
Enfermagem, mas vale a pena. Mesmo sendo uma pro� ssão mal re-
munerada e bastante trabalhosa, as recompensas que retiramos são 
ainda maiores. Choramos e sorrimos, e isso vale todo o esforço!
Todos os enfermeiros precisam de continuar o seu processo de 
aprendizagem, embora num outro nível, pois a área da Saúde está 
em constante mudança. Nunca desanimem! A persistência, a paciência 
e a dedicação são cruciais, porque quem luta e se esforça é, regra 
geral, reconhecido.

tecnologias
Engenharia Informática: 
a arte de comunicar em binário

estudante

Idade:
21
Naturalidade:
Mafra
Universidade/ Faculdade:
ISCTE-IUL
Curso e Ano:
Licenciatura em Engenharia Informática
3ºano

Adriano José Lopes
Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Esta é uma área que exige, pelo menos, duas coisas – muita matemática e muita perseverança. 
Entender a linguagem dos computadores não é pêra doce mas, uma vez no caminho certo, 
nem a tecnologia existente é capaz de te limitar. Especialmente se, como o Adriano 
Fernandes, o teu sonho for pegar no que existe e continuar a criar, criar, criar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A quantidade de matéria por quantidade de tempo, porque a 
proporção de conteúdos é mais elevada. Outra grande di� culdade 
foi o esclarecimento da matéria por parte dos professores – nem todos 
os professores têm o interesse e/ou tempo de explicar a matéria, 
devido à quantidade da mesma. Em resumo, a grande diferença entre 
a Secundário e o Ensino Superior é o empenho e a dedicação do 
próprio na resolução dos vários problemas que são encontrados ao 
longo do tempo.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A faculdade tem uma exigência pessoal superior, dependendo do 
curso. Pode ser necessário prescindir de algumas atividades para que 
seja possível a concretização de vários trabalhos com sucesso.
Na minha experiência, as exigências materiais não são muitas, mas 
estas dependem do curso que se quer seguir. No meu caso, sendo 

um curso de Engenharia Informática, é natural que seja “exigido” um 
computador portátil. Não é obrigatório, visto que para as cadeiras 
de programação (que necessitam de computador) existem salas 
com computadores, mas pela minha experiência, posso dizer que é 
necessário um computador portátil, para que possa prosseguir com 
os trabalhos que vão sendo propostos.
No que diz respeito a exigências � nanceiras, é necessário ter em 
mente que para se estudar numa faculdade são precisas no mínimo 
três coisas: 

1. O custo anual das propinas, que não é igual para todas as faculdades; 

2. O custo dos transportes, que varia conforme a localização da faculdade 
e do local onde se habita. Ou, no caso de ser necessário o aluguer de 
uma casa, ter em consideração todos os custos que isso pode trazer; 

3. As refeições são muitas vezes caras, o que tem de ser pensado. 
Será que levo comida de casa? Será que vou almoçar à cantina?
Para quem tem di� culdades � nanceiras, podem candidatar-se a bolsas, 
para que possam prosseguir os estudos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
O que me motivou a optar pela área de Engenharia Informática foi o 
gosto pelos computadores, que despoletou a curiosidade de 
perceber como estes funcionam e como se interligam, por forma a 
uniformizar e centralizar a informação. Penso que � z uma boa escolha 
e até ao dia de hoje posso dizer que faria exatamente o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Atualmente, o meu objetivo pro� ssional é desenvolver o meu conheci-
mento nesta área, para que possa integrar-me numa empresa com 
grande impacto no desenvolvimento de novos equipamentos e/ou 
das novas soluções que eles utilizarão. O meu grande objetivo é criar 
uma empresa de ideias inovadoras, para o desenvolvimento de novos 
equipamentos na área da informática.
Neste momento, estou a � nalizar a licenciatura e faço parte da equipa 
do IEEE Student Branch do ISCTE–IUL, que consiste num núcleo consti-
tuído por estudantes, que organizam vários eventos para a troca de 
conhecimentos, com o intuito de melhorar a capacidade de cada aluno 
na resolução de problemas e desenvolvimento de projetos.

o meu objetivo profissional é 
desenvolver o meu 

conhecimento nesta área, 
para que possa 

integrar-me numa 
empresa com grande impacto no desenvolvimento de novos equipamentos e soluções.
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Diretório
Listagem de Instituições de Ensino 
Superior em Portugal
Nenhum Guia de Acesso ao Ensino Superior ficaria completo sem uma listagem organizada das 
Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas. Por isso, depois de termos tentado ajudar a iluminar 
o teu caminho, compilámos as moradas e contactos atualizados de todas as opções disponíveis no Ensino 
Politécnico, Universitário e Militar e Policial.
TEXTO e DIRETÓRIO: Ana Teles Teixeira 

Encontra um TESTEMUNHO 
desta Instituição no Guia// Ensino Superior Militar e Policial// Ensino Superior Privado// Ensino Superior Público

Legenda

ANUNCIANTE
no Guia

Para entrares no Ensino Superior, é preciso mostrares 
que estás apto através de provas de ingresso (Exames 
Nacionais) e, nalguns casos, de pré-requisitos (provas 
de natureza física, funcional ou vocacional). 
A primeira fase dos Exames Nacionais decorre 
de 17 a 27 de junho, e a segunda de 17 a 21 de 
julho.

Depois da prova feita (e aprovada), só 
tens de ir a www.dges.mec.pt/online para 
tratares da tua candidatura ao Ensino Superior.
Esta decorre em três fases:
1ª fase  17 de julho a 8 de agosto
2ª fase  8 de setembro a 19 de setembro
3ª fase  2 de outubro a 6 de outubro

Ainda estás indeciso?
Vai a 
www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp 
e pode ser que alguma das sugestões do 
Assistente de Escolha de Curso te ajude.

FONTES:
Ensino Público - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Público (n.º 95), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_pub.pdf. 
Ensino Privado - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Privado e Universidade Católica Portuguesa (n.º 96), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_priv.pdf.

PORTUGAL CONTINENTAL

Aveiro

// Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
Tel. 234 370 200 | Fax. 234 370 985
geral@ua.pt | www.ua.pt

// Universidade de Aveiro - 
Escola Superior de Design, Gestão e 
Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte
Escola Superior Aveiro Norte
Edifício Rainha, 5º Andar 
3720-232 Oliveira de Azeméis 
Tel. 256 666 960 | Fax. 256 666 970
esan.geral@ua.pt | www.ua.pt/esan

// Universidade de Aveiro 
Escola Superior de Saúde de Aveiro
Universidade de Aveiro - Edifício 30
Agras do Crasto - Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro
Tel. 234 401 558 | Fax. 234 401 597
essua.secretaria@ua.pt | www.ua.pt/essua

// Universidade de Aveiro - Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Águeda
Rua Comandante Pinho e Freitas, 28 
3750 -127 Águeda
Tel. 234 611 500 | Fax. 234 611 540
estga.geral@ua.pt | www.ua.pt/estga

// Universidade de Aveiro - Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Aveiro
R. Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aveiro
3810-500 Aveiro
Tel. 234 380 110 | Fax. 234 380 111
isca.geral@ua.pt | www.ua.pt/isca

// Escola Superior de Enfermagem da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis
Rua da Cruz Vermelha
Cidacos - Apartado 1002
3720-126 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 661 430 | Fax. 256 661 439
secretaria@esenfcvpoa.eu | www.esenfcvpoa.eu

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos (IPAM Aveiro)
Rua das Cardadeiras, Esgueira
3800-125 Aveiro
Telefone: 234 400 180 | Fax. 234 424 967
eleonora.oliveira@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Ciências da Informação 
e da Administração
Avenida Dom Manuel de Almeida Trindade 
(Santa Joana) 
Apartado 292 3811-904 Aveiro
Tel. 234 423 045
geral@iscia.edu.pt
www.iscia.edu.pt

// Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Rua António de Castro Corte Real
Apartado 132, 4520-909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 377 550 | Fax. 256 377 559
secretaria@isvouga.pt | www.isvouga.pt

// Instituto Superior de Espinho
Rua 36, nº 297, Apartado 443
4501-868 Espinho
Tel. 227 322 624 | Fax. 227 331 085
isesp@isesp.pt | www.isesp.pt

// Instituto Superior de Paços de Brandão
Avenida Escolar – Apartado 99
4536-906 Paços de Brandão
Tel. 227 449 277 | 227 451 005 | Fax. 227 451 009
geral@ispab.pt | www.ispab.pt

Beja

// Instituto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares
Campus do Instituto Politécnico de Beja
Apartado 6155, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 000 | 284 314 400 | Fax. 284 314 401
geral@ipbeja.pt | www.ipbeja.pt

// Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 314 300 | Fax. 284 388 207
esa@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESA

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 001 | Fax. 284 326 824
ese@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESE

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Saúde
Rua Dr. José Correia Maltez, 7800-111 Beja
Tel. 284 313 280 | Fax. 284 329 411
ess@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESS

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 311 540 | Fax. 284 361 326
estig@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESTIG

Braga

// Universidade do Minho
Largo do Paço, 4704-553 Braga 
Tel. 253 601 100 | 253 601 109 | 253 601 101
Fax: 253612248 
gcii@reitoria.uminho.pt | www.uminho.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave - Escola Superior de Gestão
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 500 | Fax. 253 821 111
esg@ipca.pt | www.esg.ipca.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do
 Ave - Escola Superior de Tecnologia
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 260 | Fax. 253 823 127
est@ipca.pt | www.est.ipca.pt

// Universidade do Minho 
Escola Superior de  Enfermagem
Av. Central, Edifício dos Congregados
4704-553 Braga
Tel. 253 601300 | 253 601322 | Fax. 253 601319
sec.graduacao@ese.uminho.pt
www.ese.uminho.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Ciências Sociais, Campus Camões
4710-362 Braga
Tel. 253 206 106 | Fax. 253 206 107
secretaria.facis@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt
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profissional

Vale a pena 

apostar na área 
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pelas recompensas 

que retiramos da 
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e sorrimos, e isso 

vale todo o 
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Formação:
Escola Superior de Enfermagem São 
Francisco das Misericórdias
Atividade:
Enfermeira no Centro Psicogeriátrico 
Nossa Senhora de Fátima das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Parede)

Ana Rita Sempiterno

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ser enfermeiro é ter conhecimentos e técnica, mas também é saber cuidar de pessoas. E é 
essa humanização, aliada à vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, que alimenta 
a paixão da enfermeira Ana Rita Sempiterno pela sua pro� ssão, e que compensa todo o 
esforço colocado na sua formação.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação é a Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento, sou enfermeira no Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora 
de Fátima das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 
situado na Parede.

Do que mais gosta naquilo que faz?
O facto da área de Enfermagem ser uma ciência permite-me uma 
aprendizagem contínua. Além disso, estão inerentes os cuidados 
humanizados, estando a ciência interligada com a humanização. 
Neste sentido, o que me fascina no mundo da Enfermagem é a diferença 
no cuidar, aliada a este dois conceitos (ciência e humanização), sendo 
que esta paixão pela Arte do Cuidar é sustentada por algumas características 
pessoais que me permitem abraçar esta vasta área, onde se insere o 
saber ser, o saber estar e o saber fazer.
Muito importante também é a partilha e a necessidade de fazer a 
diferença de alguma forma na vida das pessoas.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Como Enfermeira é necessária vocação, dedicação e empenho, pois 
só amando o doente/utente consigo prestar cuidados de Enfermagem 
individualizados e com qualidade. O valor fundamental nesses 
cuidados é a pessoa, e a pessoa é a base da re� exão e do pensamento.
Para além das minhas características e capacidades pessoais, devo 
à Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias a 
pro� ssional que sou hoje, pois ao longo dos quatro anos a � loso� a 
transmitida no ensino mostrou-me como a classe enfermeira deve 
apostar na humanização e na qualidade de vida, sendo estes os requisitos 
de saúde que nos permitem olhar a pessoa numa perspetiva holística 
e multidimensional.
A Licenciatura é um desafio, não só no domínio das ciências de 
Enfermagem, mas essencialmente na dimensão humana. A exigência 

curricular e as práticas clínicas permitem a promoção do espírito crítico, 
e a busca contínua do saber e a experiência clínica promovem a con-
solidação de conhecimentos e preparam-nos para novas aprendizagens, 
ao colocarem-nos em confronto com as nossas necessidades como 
pessoa e pro� ssional, e do que nos rodeia.
Trabalhar na área de Enfermagem é simplesmente indescritível, pois 
trata-se de uma profissão bastante gratificante, quer no domínio 
técnico quer na vertente humanística.  E nesta última, uma das 
grandes mais-valias apreendidas na Licenciatura que transporto dia-
riamente no meu pro� ssionalismo é, perante as reações físicas, com-
portamentais e emocionais dos utentes, intervir por vezes para lá da 
ação farmacológica ou técnica. Com uma palavra, com um gesto ou 
um olhar, ou simplesmente sabendo escutar. 

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acima de tudo é necessária vocação. O enfermeiro não é uma máquina 
de executar tarefas, é um ser humano que cuida de outros seres 
humanos. Por isso Enfermagem, mais que uma licenciatura, é uma 
arte de quem é humano e hospitaleiro.
Na situação em que o nosso país se encontra não é fácil apostar em 
Enfermagem, mas vale a pena. Mesmo sendo uma pro� ssão mal re-
munerada e bastante trabalhosa, as recompensas que retiramos são 
ainda maiores. Choramos e sorrimos, e isso vale todo o esforço!
Todos os enfermeiros precisam de continuar o seu processo de 
aprendizagem, embora num outro nível, pois a área da Saúde está 
em constante mudança. Nunca desanimem! A persistência, a paciência 
e a dedicação são cruciais, porque quem luta e se esforça é, regra 
geral, reconhecido.

tecnologias
Engenharia Informática: 
a arte de comunicar em binário

estudante

Idade:
21
Naturalidade:
Mafra
Universidade/ Faculdade:
ISCTE-IUL
Curso e Ano:
Licenciatura em Engenharia Informática
3ºano

Adriano José Lopes
Fernandes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Esta é uma área que exige, pelo menos, duas coisas – muita matemática e muita perseverança. 
Entender a linguagem dos computadores não é pêra doce mas, uma vez no caminho certo, 
nem a tecnologia existente é capaz de te limitar. Especialmente se, como o Adriano 
Fernandes, o teu sonho for pegar no que existe e continuar a criar, criar, criar.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A quantidade de matéria por quantidade de tempo, porque a 
proporção de conteúdos é mais elevada. Outra grande di� culdade 
foi o esclarecimento da matéria por parte dos professores – nem todos 
os professores têm o interesse e/ou tempo de explicar a matéria, 
devido à quantidade da mesma. Em resumo, a grande diferença entre 
a Secundário e o Ensino Superior é o empenho e a dedicação do 
próprio na resolução dos vários problemas que são encontrados ao 
longo do tempo.

Fala-nos das exigências pessoais, materiais, � nanceiras que 
implica tirar um curso superior. 
Como tem sido a tua experiência?
A faculdade tem uma exigência pessoal superior, dependendo do 
curso. Pode ser necessário prescindir de algumas atividades para que 
seja possível a concretização de vários trabalhos com sucesso.
Na minha experiência, as exigências materiais não são muitas, mas 
estas dependem do curso que se quer seguir. No meu caso, sendo 

um curso de Engenharia Informática, é natural que seja “exigido” um 
computador portátil. Não é obrigatório, visto que para as cadeiras 
de programação (que necessitam de computador) existem salas 
com computadores, mas pela minha experiência, posso dizer que é 
necessário um computador portátil, para que possa prosseguir com 
os trabalhos que vão sendo propostos.
No que diz respeito a exigências � nanceiras, é necessário ter em 
mente que para se estudar numa faculdade são precisas no mínimo 
três coisas: 

1. O custo anual das propinas, que não é igual para todas as faculdades; 

2. O custo dos transportes, que varia conforme a localização da faculdade 
e do local onde se habita. Ou, no caso de ser necessário o aluguer de 
uma casa, ter em consideração todos os custos que isso pode trazer; 

3. As refeições são muitas vezes caras, o que tem de ser pensado. 
Será que levo comida de casa? Será que vou almoçar à cantina?
Para quem tem di� culdades � nanceiras, podem candidatar-se a bolsas, 
para que possam prosseguir os estudos.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que � zeste a 
escolha certa ou farias diferente se fosse hoje?
O que me motivou a optar pela área de Engenharia Informática foi o 
gosto pelos computadores, que despoletou a curiosidade de 
perceber como estes funcionam e como se interligam, por forma a 
uniformizar e centralizar a informação. Penso que � z uma boa escolha 
e até ao dia de hoje posso dizer que faria exatamente o mesmo.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus objetivos 
pro� ssionais e como estás a prepará-los?
Atualmente, o meu objetivo pro� ssional é desenvolver o meu conheci-
mento nesta área, para que possa integrar-me numa empresa com 
grande impacto no desenvolvimento de novos equipamentos e/ou 
das novas soluções que eles utilizarão. O meu grande objetivo é criar 
uma empresa de ideias inovadoras, para o desenvolvimento de novos 
equipamentos na área da informática.
Neste momento, estou a � nalizar a licenciatura e faço parte da equipa 
do IEEE Student Branch do ISCTE–IUL, que consiste num núcleo consti-
tuído por estudantes, que organizam vários eventos para a troca de 
conhecimentos, com o intuito de melhorar a capacidade de cada aluno 
na resolução de problemas e desenvolvimento de projetos.

o meu objetivo profissional é 
desenvolver o meu 

conhecimento nesta área, 
para que possa 

integrar-me numa 
empresa com grande impacto no desenvolvimento de novos equipamentos e soluções.
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Diretório
Listagem de Instituições de Ensino 
Superior em Portugal
Nenhum Guia de Acesso ao Ensino Superior ficaria completo sem uma listagem organizada das 
Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas. Por isso, depois de termos tentado ajudar a iluminar 
o teu caminho, compilámos as moradas e contactos atualizados de todas as opções disponíveis no Ensino 
Politécnico, Universitário e Militar e Policial.
TEXTO e DIRETÓRIO: Ana Teles Teixeira 

Encontra um TESTEMUNHO 
desta Instituição no Guia// Ensino Superior Militar e Policial// Ensino Superior Privado// Ensino Superior Público

Legenda

ANUNCIANTE
no Guia

Para entrares no Ensino Superior, é preciso mostrares 
que estás apto através de provas de ingresso (Exames 
Nacionais) e, nalguns casos, de pré-requisitos (provas 
de natureza física, funcional ou vocacional). 
A primeira fase dos Exames Nacionais decorre 
de 17 a 27 de junho, e a segunda de 17 a 21 de 
julho.

Depois da prova feita (e aprovada), só 
tens de ir a www.dges.mec.pt/online para 
tratares da tua candidatura ao Ensino Superior.
Esta decorre em três fases:
1ª fase  17 de julho a 8 de agosto
2ª fase  8 de setembro a 19 de setembro
3ª fase  2 de outubro a 6 de outubro

Ainda estás indeciso?
Vai a 
www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp 
e pode ser que alguma das sugestões do 
Assistente de Escolha de Curso te ajude.

FONTES:
Ensino Público - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Público (n.º 95), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_pub.pdf. 
Ensino Privado - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Privado e Universidade Católica Portuguesa (n.º 96), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_priv.pdf.

PORTUGAL CONTINENTAL

Aveiro

// Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
Tel. 234 370 200 | Fax. 234 370 985
geral@ua.pt | www.ua.pt

// Universidade de Aveiro - 
Escola Superior de Design, Gestão e 
Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte
Escola Superior Aveiro Norte
Edifício Rainha, 5º Andar 
3720-232 Oliveira de Azeméis 
Tel. 256 666 960 | Fax. 256 666 970
esan.geral@ua.pt | www.ua.pt/esan

// Universidade de Aveiro 
Escola Superior de Saúde de Aveiro
Universidade de Aveiro - Edifício 30
Agras do Crasto - Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro
Tel. 234 401 558 | Fax. 234 401 597
essua.secretaria@ua.pt | www.ua.pt/essua

// Universidade de Aveiro - Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Águeda
Rua Comandante Pinho e Freitas, 28 
3750 -127 Águeda
Tel. 234 611 500 | Fax. 234 611 540
estga.geral@ua.pt | www.ua.pt/estga

// Universidade de Aveiro - Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Aveiro
R. Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aveiro
3810-500 Aveiro
Tel. 234 380 110 | Fax. 234 380 111
isca.geral@ua.pt | www.ua.pt/isca

// Escola Superior de Enfermagem da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis
Rua da Cruz Vermelha
Cidacos - Apartado 1002
3720-126 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 661 430 | Fax. 256 661 439
secretaria@esenfcvpoa.eu | www.esenfcvpoa.eu

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos (IPAM Aveiro)
Rua das Cardadeiras, Esgueira
3800-125 Aveiro
Telefone: 234 400 180 | Fax. 234 424 967
eleonora.oliveira@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Ciências da Informação 
e da Administração
Avenida Dom Manuel de Almeida Trindade 
(Santa Joana) 
Apartado 292 3811-904 Aveiro
Tel. 234 423 045
geral@iscia.edu.pt
www.iscia.edu.pt

// Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Rua António de Castro Corte Real
Apartado 132, 4520-909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 377 550 | Fax. 256 377 559
secretaria@isvouga.pt | www.isvouga.pt

// Instituto Superior de Espinho
Rua 36, nº 297, Apartado 443
4501-868 Espinho
Tel. 227 322 624 | Fax. 227 331 085
isesp@isesp.pt | www.isesp.pt

// Instituto Superior de Paços de Brandão
Avenida Escolar – Apartado 99
4536-906 Paços de Brandão
Tel. 227 449 277 | 227 451 005 | Fax. 227 451 009
geral@ispab.pt | www.ispab.pt

Beja

// Instituto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares
Campus do Instituto Politécnico de Beja
Apartado 6155, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 000 | 284 314 400 | Fax. 284 314 401
geral@ipbeja.pt | www.ipbeja.pt

// Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 314 300 | Fax. 284 388 207
esa@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESA

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 001 | Fax. 284 326 824
ese@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESE

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Saúde
Rua Dr. José Correia Maltez, 7800-111 Beja
Tel. 284 313 280 | Fax. 284 329 411
ess@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESS

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 311 540 | Fax. 284 361 326
estig@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESTIG

Braga

// Universidade do Minho
Largo do Paço, 4704-553 Braga 
Tel. 253 601 100 | 253 601 109 | 253 601 101
Fax: 253612248 
gcii@reitoria.uminho.pt | www.uminho.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave - Escola Superior de Gestão
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 500 | Fax. 253 821 111
esg@ipca.pt | www.esg.ipca.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do
 Ave - Escola Superior de Tecnologia
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 260 | Fax. 253 823 127
est@ipca.pt | www.est.ipca.pt

// Universidade do Minho 
Escola Superior de  Enfermagem
Av. Central, Edifício dos Congregados
4704-553 Braga
Tel. 253 601300 | 253 601322 | Fax. 253 601319
sec.graduacao@ese.uminho.pt
www.ese.uminho.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Ciências Sociais, Campus Camões
4710-362 Braga
Tel. 253 206 106 | Fax. 253 206 107
secretaria.facis@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt
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// Universidade Católica Portuguesa 
 Faculdade de Filoso� a
Faculdade de Filoso� a, Praça da Faculdade, 1
4710-297 Braga
Tel. 253 208 076 | Fax. 253 213 940
secretaria.fac� l@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia (Braga)
 Rua de Santa Margarida
4710-306 Braga
Tel. 253 206 111 | Fax. 253 206 113
secretaria.facteo@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Lusíada de Vila Nova de
 Famalicão
Largo Tinoco de Sousa - 
4760-108 Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 309 200 | Fax. 252 376 363
info@fam.ulusiada.pt | www.fam.ulusiada.pt

// Instituto Politécnico de Saúde do 
Norte - Escola Superior de Saúde do Vale 
do Ave
Rua António José Vidal, 81, 
4760-409, Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 303 600 | 800 202 002
info@cespu.pt
www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico

// Escola Superior Artística do Porto 
(Guimarães)
Rua Francisco Agra, 92 (Antiga Rua de Sta Luzia), 
4800-157 Guimarães
Tel. 253 410 235 | Fax. 253 519681
sadm@esap-gmr.com | www.esap-gmr.com

// Escola Superior de Educação de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe 
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Rua do Cais, 94 - Fontarcada
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 800 | Fax. 253 639 801
geral@isave.pt | www.isave.pt

Bragança

// Instituto Politécnico de Bragança  
Escola Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia - Apartado 1172 
5301-855 Bragança
Tel. 273 303 200/273 325 405 | Fax. 273 325 405
sacd@ipb.pt | grei@ipb.pt | www.esa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança - 
Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Rua João Maria Sarmento Pimentel
Apartado 128, 5370-326 Mirandela
Tel. 278 201 340/278 201 341 | Fax. 278 265 733
esact@ipb.pt | www.esact.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Educação de Bragança
Campus de Santa Apolónia 
Apartado 1101 - 5301-856, Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 684
eseb@ipb.pt | www.ese.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Saúde de Bragança
Avenida D. Afonso V, 5300-121 Bragança
Tel. 273 330 950| Fax. 273 327 915
essa@ipb.pt | www.essa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 
de Bragança
Campus de Santa Apolónia, Apartado 134
5301-857 Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 051
cti@ipb.pt | www.estig.ipb.pt

// Instituto PIAGET - Instituto Superior de 
Estudos Interculturais e Transdisciplinares 
- Mirandela
Avenida 25 de Abril, 5370-202, Mirandela
Tel. 278 200 150| Fax. 809 203 049
seit.mir@mirandela.ipiaget.orgi
www.ipiaget.org/faculdade/9

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Educação Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/3

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/12

Castelo Branco

// Universidade da Beira Interior
Convento de Sto. António, 6201-001 Covilhã
Tel. 275 319 700 | Fax. 275 329 183
geral@ubi.pt | www.ubi.pt

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules, Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 272 339 900
esa@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESA

// Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 910 511 538/272 340 800 | Fax. 272 340 809
expediente.esart@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESART

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
-Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco
R. Prof. Dr. Faria de Vasconcelos
6000-266 Castelo Branco
Tel. 272 339 100 | Fax. 272 343 477
ese@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESE

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Largo do Município, 6060-163, Idanha-a-Nova
Tel. 277 200 220/300 031 110 | Fax. 277 202 667
esg@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESG

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Avenida do Empresário
6000-767 Castelo Branco
Tel. 272 340 560 | Fax. 272 340 568
esald@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESALD

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco
Av. do Empresário - Campus da Talagueira
6000 -767 Castelo Branco
Tel. 272 339 300/910 511 541 | Fax. 272 339 399
secretariado.est@ipcb.pt | www.ipcb.pt/EST

Coimbra

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências do Desporto e Educação Física
Estádio Universitário – Pavilhão III, Stª Clara
3040-156 Coimbra
Tel. 239 802 770 | Fax. 239 802 779
gd@fcdef.uc.pt | www.uc.pt/fcdef

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências e Tecnologia
Rua Sílvio Lima, Universidade de Coimbra – 
Pólo II, 3030-790 Coimbra
Tel. 239 700 600 | Fax. 239 700 688
gbdirector@fct.uc.pt | fctuc@fct.uc.pt
www.uc.pt/fctuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Direito
Pátio da Universidade, 3004-545 Coimbra
Tel. 239 859 801/2 | Fax. 239 823 353
direccao@fd.uc.pt | www.uc.pt/fduc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Economia
Avenida Dias da Silva 165, 3004-512 Coimbra
Tel. 239 790 500 | Fax. 239 790 514
gbdirector@fe.uc.pt | www.uc.pt/feuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Farmácia
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde
Azinhaga de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. 239 488 400 | Fax. 239 488 503
gbdirector@� .uc.pt | � uc@� .uc.pt
www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea, 3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 930 | Fax. 239 836 733
gabdirector@� .uc.pt | www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Medicina
Pólo I - Edí� co Central, Rua Larga, 3004-504 
Coimbra
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde, Azinhaga 
de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. (I)239 857 700/(III)239 480 200
Fax. 239 823 236
direccao@fmed.uc.pt | www.uc.pt/fmuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação
Rua do Colégio Novo, Apartado 6153
3001-802 Coimbra
Tel. 239 851 450 | Fax. 239 851 462
dir@fpce.uc.pt | www.uc.pt/fpce

// Escola Superior de Enfermagem 
de Coimbra
Avenida Bissaya Barreto (Polo A) - Apartado 
7001, 3046-851 Coimbra
Rua 5 de Outubro (Polo B) - Apartado 7001, 
3046-851 Coimbra
Rua Dr. José Alberto Reis (Polo C) - 3000-232 
Coimbra 
Tel. 239 802 850/239 487 200
Fax. 239 442 648/239 483 378
www.esenfc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior Agrária de Coimbra
Bencanta, 3045-601 Coimbra
Tel. 239 802 940 | Fax. 239 802 979
gac@mail.esac.pt | www.esac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Educação de Coimbra
Rua Dom João III - Solum
3030-329 Coimbra, Portugal
Tel. 239 793 120 | Fax. 239 401 461
sga-atendimento@esec.pt | www.esec.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Oliveira do Hospital
Rua General Santos Costa
3400-124 Oliveira do Hospital
Tel. 238 605 170 | Fax. 238 605 179
geral@estgoh.ipc.pt | www.estgoh.ipc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra
Rua 5 de Outubro - SM Bispo, Apartado 7006
3046-854 Coimbra
Tel. 239 802 430 | Fax. 239 813 395
geral@estescoimbra.pt | www.estescoimbra.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra
Quinta Agrícola – Bencanta
3040-316 Coimbra, Portugal
Tel. 239 802 000
geral@iscac.pt | www.iscac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra
Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra
Tel. 239 790 200 | Fax. 239 790 201
info@isec.pt | www.isec.pt

// Escola Universitária das Artes de 
Coimbra
Campus Universitário da ARCA
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 497 400 | Fax. 239 838 533
info@arca.pt | www.arca.pt

// Escola Universitária Vasco da Gama
Av. José R. Sousa Fernandes
Campus Universitário – Bloco B
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 444 444 | Fax. 351 239 437 627
geral@euvg.pt | www.euvg.pt

// Instituto Superior Bissaya Barreto
Quinta dos Plátanos, Apartado 7049, Bencanta
3046-901 Coimbra
Tel. 239 800 450
isbb@isbb.pt | www.isbb.pt

// Instituto Superior Miguel Torga
Largo da Cruz de Celas, 1, 3000-132 Coimbra 
Tel. 239 488 030 | Fax. 239 488 031
ismt@ismt.pt | www.ismt.pt

Évora

// Universidade de Évora - Escola de Artes
Colégio Mateus d’ Aranda
Rua do Raimundo, 7000 Évora
Tel. 266 760 260 | Fax. 266 760 268
geral.ea@uevora.pt | www.eartes.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências Sociais
Largo dos Colegiais, 2, 7000 Évora
Tel. 266 740 800
uevora@uevora.pt | www.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências e Tecnologia
Colégio Luis António Verney, 59
7000-671 Évora
Tel. 266 745 371
geral.ect@uevora.pt | ect@uevora.pt 
www.ect.uevora.pt

p. 37  

p. 53   p. 32

p. 38

p. 65  

p. 65  



62 Guia de Acesso ao Ensino Superior  2014/15 | edição especial da revista mais educativa

Saúde
Uma profissão de pessoas para pessoas

profissional

Vale a pena 

apostar na área 

de Enfermagem, 

pelas recompensas 

que retiramos da 

profissão. Choramos 

e sorrimos, e isso 

vale todo o 

esforço!

Formação:
Escola Superior de Enfermagem São 
Francisco das Misericórdias
Atividade:
Enfermeira no Centro Psicogeriátrico 
Nossa Senhora de Fátima das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Parede)

Ana Rita Sempiterno

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

Ser enfermeiro é ter conhecimentos e técnica, mas também é saber cuidar de pessoas. E é 
essa humanização, aliada à vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, que alimenta 
a paixão da enfermeira Ana Rita Sempiterno pela sua pro� ssão, e que compensa todo o 
esforço colocado na sua formação.

Qual é a sua formação de base?
A minha formação é a Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
De momento, sou enfermeira no Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora 
de Fátima das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 
situado na Parede.

Do que mais gosta naquilo que faz?
O facto da área de Enfermagem ser uma ciência permite-me uma 
aprendizagem contínua. Além disso, estão inerentes os cuidados 
humanizados, estando a ciência interligada com a humanização. 
Neste sentido, o que me fascina no mundo da Enfermagem é a diferença 
no cuidar, aliada a este dois conceitos (ciência e humanização), sendo 
que esta paixão pela Arte do Cuidar é sustentada por algumas características 
pessoais que me permitem abraçar esta vasta área, onde se insere o 
saber ser, o saber estar e o saber fazer.
Muito importante também é a partilha e a necessidade de fazer a 
diferença de alguma forma na vida das pessoas.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Como Enfermeira é necessária vocação, dedicação e empenho, pois 
só amando o doente/utente consigo prestar cuidados de Enfermagem 
individualizados e com qualidade. O valor fundamental nesses 
cuidados é a pessoa, e a pessoa é a base da re� exão e do pensamento.
Para além das minhas características e capacidades pessoais, devo 
à Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias a 
pro� ssional que sou hoje, pois ao longo dos quatro anos a � loso� a 
transmitida no ensino mostrou-me como a classe enfermeira deve 
apostar na humanização e na qualidade de vida, sendo estes os requisitos 
de saúde que nos permitem olhar a pessoa numa perspetiva holística 
e multidimensional.
A Licenciatura é um desafio, não só no domínio das ciências de 
Enfermagem, mas essencialmente na dimensão humana. A exigência 

curricular e as práticas clínicas permitem a promoção do espírito crítico, 
e a busca contínua do saber e a experiência clínica promovem a con-
solidação de conhecimentos e preparam-nos para novas aprendizagens, 
ao colocarem-nos em confronto com as nossas necessidades como 
pessoa e pro� ssional, e do que nos rodeia.
Trabalhar na área de Enfermagem é simplesmente indescritível, pois 
trata-se de uma profissão bastante gratificante, quer no domínio 
técnico quer na vertente humanística.  E nesta última, uma das 
grandes mais-valias apreendidas na Licenciatura que transporto dia-
riamente no meu pro� ssionalismo é, perante as reações físicas, com-
portamentais e emocionais dos utentes, intervir por vezes para lá da 
ação farmacológica ou técnica. Com uma palavra, com um gesto ou 
um olhar, ou simplesmente sabendo escutar. 

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acima de tudo é necessária vocação. O enfermeiro não é uma máquina 
de executar tarefas, é um ser humano que cuida de outros seres 
humanos. Por isso Enfermagem, mais que uma licenciatura, é uma 
arte de quem é humano e hospitaleiro.
Na situação em que o nosso país se encontra não é fácil apostar em 
Enfermagem, mas vale a pena. Mesmo sendo uma pro� ssão mal re-
munerada e bastante trabalhosa, as recompensas que retiramos são 
ainda maiores. Choramos e sorrimos, e isso vale todo o esforço!
Todos os enfermeiros precisam de continuar o seu processo de 
aprendizagem, embora num outro nível, pois a área da Saúde está 
em constante mudança. Nunca desanimem! A persistência, a paciência 
e a dedicação são cruciais, porque quem luta e se esforça é, regra 
geral, reconhecido.
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Saúde
Multidisciplinaridade com muita saída

docente

Nesta área o 

perfil certo 

baseia-se na 

autonomia 

profissional, 

no sentido de 

responsabilidade e 

na qualidade na 

prestação de 

serviços.

Atividade:
Docente e Coordenador do Curso
 Superior de Radiologia da 
Universidade Atlântica

Jorge Moura

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

De entre as inúmeras especialidades na área da Saúde, a Radiologia é uma das que te pode 
proporcionar uma carreira pro� ssional com várias opções, seja no ramo da investigação, 
na gestão de produtos ou na segurança e controlo de qualidade. O docente Jorge Moura, 
do Curso Superior de Radiologia da Universidade Atlântica, explica-te melhor todas as 
potencialidades da área.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Um licenciado em Radiologia � ca habilitado a exercer a pro� ssão, 
quer em Portugal quer no estrangeiro, em hospitais públicos e 
privados, maternidades, centros de saúde, clínicas, consultórios, cen-
tros desportivos e companhias de seguro, entre outros. O licenciado 
em Radiologia poderá ainda optar por uma carreira pro� ssional na 
investigação cientí� ca, gestão de produtos no âmbito de empresas 
cuja área de negócio seja a radiologia, especialista de aplicações, responsável 
pela segurança e controlo de qualidade radiológica, entre outros. 
Quem é formado nesta área encontra ainda à sua disposição um leque 
variado de oferta formativa pós-graduada.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Diria que o per� l certo se baseia na valorização de competências 
como a autonomia pro� ssional, o sentido de responsabilidade e a 
qualidade na prestação de serviços. É esta a nossa fórmula para a 
formação de Técnicos de Radiologia, que tem uma elevada taxa de 
satisfação por parte dos estudantes.
O curso de Licenciatura em Radiologia forma pro� ssionais capazes 
de realizar com excelência todos os estudos da área de Radiologia/
Imagiologia de diagnóstico e de terapêutica. É um curso superior 
com uma forte componente de aulas teórico-práticas e desde o pri-
meiro ano o estudante toma contato com o mundo hospitalar e as 
novas tecnologias de processamento de imagem.
O Radiologista (Técnico de Radiologia) realiza estudos no âmbito da 
radiologia clínica, nomeadamente Radiologia Convencional, Tomogra-
� a Computorizada, Ressonância Magnética, Mamogra� a, Angiogra� a 
Digital, Osteodensitometria e Ecogra� a.
A sua formação multidisciplinar permite-lhe desenvolver a sua atividade 
no contexto do diagnóstico e da intervenção terapêutica de todos os 
órgãos e sistemas do corpo humano, contribuindo para a promoção 
da saúde e prevenção da doença.
Planeia, aplica e valida e os métodos e as técnicas de diagnóstico das 
doenças dos sistemas músculo-esquelético, nervoso, vascular, diges-
tivo, respiratório, glandular, e génito-urinário, através das técnicas 
radiológicas acima enumeradas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Diria que essa evolução passa pela melhoria das atitudes, competên-
cias e pelos  conhecimentos adquiridos  ao longo do Secundário. 
Às instituições cabe proporcionar aos estudantes o ambiente uni-
versitário necessário para  que possam desenvolver competências 
necessárias para o desempenho com êxito, como futuros pro� ssionais. 
Promovendo uma oferta diversi� cada de atividades/serviços de apoio 
à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos 
os processos, e correspondendo às suas necessidades e expetativas.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Essa preparação tem muito a ver com as práticas e modelos de ensino  
ministrado, de forma a conferirem os skills  necessários para co-
locarem os futuros pro� ssionais no mercado de trabalho. Desde 
2008/2009 que todos os cursos de licenciatura estão de acordo com a 
Declaração de Bolonha, cujo propósito é construir um Espaço Europeu 
do Ensino Superior, focalizado na harmonização e comparabilidade 
de procedimentos e na excelência de resultados, capazes de atrair 
novos estudantes e docentes. O sistema europeu de transferência de 
créditos está implementado desde então, e todas as licenciaturas 
estão envolvidas em programas de mobilidade internacional, entre 
os quais se destaca o Erasmus. Tudo em nome de um mercado de 
trabalho global e igual em oportunidades.
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Diretório
Listagem de Instituições de Ensino 
Superior em Portugal
Nenhum Guia de Acesso ao Ensino Superior ficaria completo sem uma listagem organizada das 
Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas. Por isso, depois de termos tentado ajudar a iluminar 
o teu caminho, compilámos as moradas e contactos atualizados de todas as opções disponíveis no Ensino 
Politécnico, Universitário e Militar e Policial.
TEXTO e DIRETÓRIO: Ana Teles Teixeira 

Encontra um TESTEMUNHO 
desta Instituição no Guia// Ensino Superior Militar e Policial// Ensino Superior Privado// Ensino Superior Público

Legenda

ANUNCIANTE
no Guia

Para entrares no Ensino Superior, é preciso mostrares 
que estás apto através de provas de ingresso (Exames 
Nacionais) e, nalguns casos, de pré-requisitos (provas 
de natureza física, funcional ou vocacional). 
A primeira fase dos Exames Nacionais decorre 
de 17 a 27 de junho, e a segunda de 17 a 21 de 
julho.

Depois da prova feita (e aprovada), só 
tens de ir a www.dges.mec.pt/online para 
tratares da tua candidatura ao Ensino Superior.
Esta decorre em três fases:
1ª fase  17 de julho a 8 de agosto
2ª fase  8 de setembro a 19 de setembro
3ª fase  2 de outubro a 6 de outubro

Ainda estás indeciso?
Vai a 
www.acessoensinosuperior.pt/assisthlp.asp 
e pode ser que alguma das sugestões do 
Assistente de Escolha de Curso te ajude.

FONTES:
Ensino Público - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Público (n.º 95), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_pub.pdf. 
Ensino Privado - Guia das Provas de Ingresso 2014 - Ensino Superior Privado e Universidade Católica Portuguesa (n.º 96), que podes encontrar em PDF em www.dges.mec.pt/guias/pdfs/GuiaPI2014_priv.pdf.

PORTUGAL CONTINENTAL

Aveiro

// Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
Tel. 234 370 200 | Fax. 234 370 985
geral@ua.pt | www.ua.pt

// Universidade de Aveiro - 
Escola Superior de Design, Gestão e 
Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte
Escola Superior Aveiro Norte
Edifício Rainha, 5º Andar 
3720-232 Oliveira de Azeméis 
Tel. 256 666 960 | Fax. 256 666 970
esan.geral@ua.pt | www.ua.pt/esan

// Universidade de Aveiro 
Escola Superior de Saúde de Aveiro
Universidade de Aveiro - Edifício 30
Agras do Crasto - Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro
Tel. 234 401 558 | Fax. 234 401 597
essua.secretaria@ua.pt | www.ua.pt/essua

// Universidade de Aveiro - Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Águeda
Rua Comandante Pinho e Freitas, 28 
3750 -127 Águeda
Tel. 234 611 500 | Fax. 234 611 540
estga.geral@ua.pt | www.ua.pt/estga

// Universidade de Aveiro - Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Aveiro
R. Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aveiro
3810-500 Aveiro
Tel. 234 380 110 | Fax. 234 380 111
isca.geral@ua.pt | www.ua.pt/isca

// Escola Superior de Enfermagem da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis
Rua da Cruz Vermelha
Cidacos - Apartado 1002
3720-126 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 661 430 | Fax. 256 661 439
secretaria@esenfcvpoa.eu | www.esenfcvpoa.eu

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos (IPAM Aveiro)
Rua das Cardadeiras, Esgueira
3800-125 Aveiro
Telefone: 234 400 180 | Fax. 234 424 967
eleonora.oliveira@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Ciências da Informação 
e da Administração
Avenida Dom Manuel de Almeida Trindade 
(Santa Joana) 
Apartado 292 3811-904 Aveiro
Tel. 234 423 045
geral@iscia.edu.pt
www.iscia.edu.pt

// Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Rua António de Castro Corte Real
Apartado 132, 4520-909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 377 550 | Fax. 256 377 559
secretaria@isvouga.pt | www.isvouga.pt

// Instituto Superior de Espinho
Rua 36, nº 297, Apartado 443
4501-868 Espinho
Tel. 227 322 624 | Fax. 227 331 085
isesp@isesp.pt | www.isesp.pt

// Instituto Superior de Paços de Brandão
Avenida Escolar – Apartado 99
4536-906 Paços de Brandão
Tel. 227 449 277 | 227 451 005 | Fax. 227 451 009
geral@ispab.pt | www.ispab.pt

Beja

// Instituto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares
Campus do Instituto Politécnico de Beja
Apartado 6155, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 000 | 284 314 400 | Fax. 284 314 401
geral@ipbeja.pt | www.ipbeja.pt

// Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 314 300 | Fax. 284 388 207
esa@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESA

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 315 001 | Fax. 284 326 824
ese@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESE

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Saúde
Rua Dr. José Correia Maltez, 7800-111 Beja
Tel. 284 313 280 | Fax. 284 329 411
ess@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESS

// Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja
Tel. 284 311 540 | Fax. 284 361 326
estig@ipbeja.pt
www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESTIG

Braga

// Universidade do Minho
Largo do Paço, 4704-553 Braga 
Tel. 253 601 100 | 253 601 109 | 253 601 101
Fax: 253612248 
gcii@reitoria.uminho.pt | www.uminho.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave - Escola Superior de Gestão
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 500 | Fax. 253 821 111
esg@ipca.pt | www.esg.ipca.pt

// Instituto Politécnico do Cávado e do
 Ave - Escola Superior de Tecnologia
Campus do IPCA - Lugar do Aldão
4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL
Tel. 253 802 260 | Fax. 253 823 127
est@ipca.pt | www.est.ipca.pt

// Universidade do Minho 
Escola Superior de  Enfermagem
Av. Central, Edifício dos Congregados
4704-553 Braga
Tel. 253 601300 | 253 601322 | Fax. 253 601319
sec.graduacao@ese.uminho.pt
www.ese.uminho.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Ciências Sociais, Campus Camões
4710-362 Braga
Tel. 253 206 106 | Fax. 253 206 107
secretaria.facis@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt
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// Universidade Católica Portuguesa 
 Faculdade de Filoso� a
Faculdade de Filoso� a, Praça da Faculdade, 1
4710-297 Braga
Tel. 253 208 076 | Fax. 253 213 940
secretaria.fac� l@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia (Braga)
 Rua de Santa Margarida
4710-306 Braga
Tel. 253 206 111 | Fax. 253 206 113
secretaria.facteo@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Lusíada de Vila Nova de
 Famalicão
Largo Tinoco de Sousa - 
4760-108 Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 309 200 | Fax. 252 376 363
info@fam.ulusiada.pt | www.fam.ulusiada.pt

// Instituto Politécnico de Saúde do 
Norte - Escola Superior de Saúde do Vale 
do Ave
Rua António José Vidal, 81, 
4760-409, Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 303 600 | 800 202 002
info@cespu.pt
www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico

// Escola Superior Artística do Porto 
(Guimarães)
Rua Francisco Agra, 92 (Antiga Rua de Sta Luzia), 
4800-157 Guimarães
Tel. 253 410 235 | Fax. 253 519681
sadm@esap-gmr.com | www.esap-gmr.com

// Escola Superior de Educação de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe 
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Rua do Cais, 94 - Fontarcada
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 800 | Fax. 253 639 801
geral@isave.pt | www.isave.pt

Bragança

// Instituto Politécnico de Bragança  
Escola Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia - Apartado 1172 
5301-855 Bragança
Tel. 273 303 200/273 325 405 | Fax. 273 325 405
sacd@ipb.pt | grei@ipb.pt | www.esa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança - 
Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Rua João Maria Sarmento Pimentel
Apartado 128, 5370-326 Mirandela
Tel. 278 201 340/278 201 341 | Fax. 278 265 733
esact@ipb.pt | www.esact.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Educação de Bragança
Campus de Santa Apolónia 
Apartado 1101 - 5301-856, Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 684
eseb@ipb.pt | www.ese.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Saúde de Bragança
Avenida D. Afonso V, 5300-121 Bragança
Tel. 273 330 950| Fax. 273 327 915
essa@ipb.pt | www.essa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 
de Bragança
Campus de Santa Apolónia, Apartado 134
5301-857 Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 051
cti@ipb.pt | www.estig.ipb.pt

// Instituto PIAGET - Instituto Superior de 
Estudos Interculturais e Transdisciplinares 
- Mirandela
Avenida 25 de Abril, 5370-202, Mirandela
Tel. 278 200 150| Fax. 809 203 049
seit.mir@mirandela.ipiaget.orgi
www.ipiaget.org/faculdade/9

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Educação Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/3

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/12

Castelo Branco

// Universidade da Beira Interior
Convento de Sto. António, 6201-001 Covilhã
Tel. 275 319 700 | Fax. 275 329 183
geral@ubi.pt | www.ubi.pt

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules, Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 272 339 900
esa@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESA

// Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 910 511 538/272 340 800 | Fax. 272 340 809
expediente.esart@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESART

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
-Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco
R. Prof. Dr. Faria de Vasconcelos
6000-266 Castelo Branco
Tel. 272 339 100 | Fax. 272 343 477
ese@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESE

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Largo do Município, 6060-163, Idanha-a-Nova
Tel. 277 200 220/300 031 110 | Fax. 277 202 667
esg@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESG

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Avenida do Empresário
6000-767 Castelo Branco
Tel. 272 340 560 | Fax. 272 340 568
esald@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESALD

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco
Av. do Empresário - Campus da Talagueira
6000 -767 Castelo Branco
Tel. 272 339 300/910 511 541 | Fax. 272 339 399
secretariado.est@ipcb.pt | www.ipcb.pt/EST

Coimbra

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências do Desporto e Educação Física
Estádio Universitário – Pavilhão III, Stª Clara
3040-156 Coimbra
Tel. 239 802 770 | Fax. 239 802 779
gd@fcdef.uc.pt | www.uc.pt/fcdef

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências e Tecnologia
Rua Sílvio Lima, Universidade de Coimbra – 
Pólo II, 3030-790 Coimbra
Tel. 239 700 600 | Fax. 239 700 688
gbdirector@fct.uc.pt | fctuc@fct.uc.pt
www.uc.pt/fctuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Direito
Pátio da Universidade, 3004-545 Coimbra
Tel. 239 859 801/2 | Fax. 239 823 353
direccao@fd.uc.pt | www.uc.pt/fduc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Economia
Avenida Dias da Silva 165, 3004-512 Coimbra
Tel. 239 790 500 | Fax. 239 790 514
gbdirector@fe.uc.pt | www.uc.pt/feuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Farmácia
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde
Azinhaga de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. 239 488 400 | Fax. 239 488 503
gbdirector@� .uc.pt | � uc@� .uc.pt
www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea, 3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 930 | Fax. 239 836 733
gabdirector@� .uc.pt | www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Medicina
Pólo I - Edí� co Central, Rua Larga, 3004-504 
Coimbra
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde, Azinhaga 
de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. (I)239 857 700/(III)239 480 200
Fax. 239 823 236
direccao@fmed.uc.pt | www.uc.pt/fmuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação
Rua do Colégio Novo, Apartado 6153
3001-802 Coimbra
Tel. 239 851 450 | Fax. 239 851 462
dir@fpce.uc.pt | www.uc.pt/fpce

// Escola Superior de Enfermagem 
de Coimbra
Avenida Bissaya Barreto (Polo A) - Apartado 
7001, 3046-851 Coimbra
Rua 5 de Outubro (Polo B) - Apartado 7001, 
3046-851 Coimbra
Rua Dr. José Alberto Reis (Polo C) - 3000-232 
Coimbra 
Tel. 239 802 850/239 487 200
Fax. 239 442 648/239 483 378
www.esenfc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior Agrária de Coimbra
Bencanta, 3045-601 Coimbra
Tel. 239 802 940 | Fax. 239 802 979
gac@mail.esac.pt | www.esac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Educação de Coimbra
Rua Dom João III - Solum
3030-329 Coimbra, Portugal
Tel. 239 793 120 | Fax. 239 401 461
sga-atendimento@esec.pt | www.esec.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Oliveira do Hospital
Rua General Santos Costa
3400-124 Oliveira do Hospital
Tel. 238 605 170 | Fax. 238 605 179
geral@estgoh.ipc.pt | www.estgoh.ipc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra
Rua 5 de Outubro - SM Bispo, Apartado 7006
3046-854 Coimbra
Tel. 239 802 430 | Fax. 239 813 395
geral@estescoimbra.pt | www.estescoimbra.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra
Quinta Agrícola – Bencanta
3040-316 Coimbra, Portugal
Tel. 239 802 000
geral@iscac.pt | www.iscac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra
Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra
Tel. 239 790 200 | Fax. 239 790 201
info@isec.pt | www.isec.pt

// Escola Universitária das Artes de 
Coimbra
Campus Universitário da ARCA
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 497 400 | Fax. 239 838 533
info@arca.pt | www.arca.pt

// Escola Universitária Vasco da Gama
Av. José R. Sousa Fernandes
Campus Universitário – Bloco B
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 444 444 | Fax. 351 239 437 627
geral@euvg.pt | www.euvg.pt

// Instituto Superior Bissaya Barreto
Quinta dos Plátanos, Apartado 7049, Bencanta
3046-901 Coimbra
Tel. 239 800 450
isbb@isbb.pt | www.isbb.pt

// Instituto Superior Miguel Torga
Largo da Cruz de Celas, 1, 3000-132 Coimbra 
Tel. 239 488 030 | Fax. 239 488 031
ismt@ismt.pt | www.ismt.pt

Évora

// Universidade de Évora - Escola de Artes
Colégio Mateus d’ Aranda
Rua do Raimundo, 7000 Évora
Tel. 266 760 260 | Fax. 266 760 268
geral.ea@uevora.pt | www.eartes.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências Sociais
Largo dos Colegiais, 2, 7000 Évora
Tel. 266 740 800
uevora@uevora.pt | www.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências e Tecnologia
Colégio Luis António Verney, 59
7000-671 Évora
Tel. 266 745 371
geral.ect@uevora.pt | ect@uevora.pt 
www.ect.uevora.pt
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// Universidade de Évora - Escola Superior 
de Enfermagem de São João de Deus
Largo do Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora
Tel. 266 730 300 | Fax. 266 730 350
geral.esesjd@uevora.pt
www.esesjd.uevora.pt

Faro

// Universidade do Algarve
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 100/289 800 900
info@ualg.pt | www.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 914 | Fax. 289 800 067
fchs@ualg.pt | www.fchs.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 905 | Fax. 289 800 066
fct@ualg.pt | www.fct.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, Ed. 9
8005-139 Faro Gambelas, Faro
Tel. 289 800 915
diretorfeualg@ualg.pt | www.fe.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Educação e Comunicação
Universidade do Algarve - Campus da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 100
diretoresec@ualg.pt | www.esec.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Faro)
Campus da Penha, 8500-139 Faro
Tel. 289 800 136 | Fax. 290 800 100
diretoresght@ualg.pt | www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Portimão)
Largo Eng. Sárrea Prado, 21, 8501-859 Portimão
Tel. 282 418 036/282 417 641 | Fax. 282 418 773
coordenadorptmesght@ualg.pt
www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Saúde
Av. Dr. Adelino da Palma Carlos, 8000-510 Faro
Tel. 289 800 100 | Fax. 289 895 319
diretoressualg@ualg.pt | www.ess.ualg.pt

// Universidade do Algarve
Instituto  Superior de Engenharia
Estrada da Penha, Quinta da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 124 | Fax. 289 823 539
diretorise@ualg.pt | www.ise.ualg.pt

// INUAF - Instituto Superior D. Afonso III
Convento do Espírito Santo, INUAF
8100-641 Loulé
Tel. 289 420 470/80 | Fax. 289 420 478
inuaf.esup@gmail.com | www.inuaf-studia.pt

// Instituto Superior Manuel Teixeira 
Gomes
Av. Miguel Bombarda,15, 8500-508 Portimão
Tel. 282 450 430/282 450 438 | Fax. 282 450 439
informacoest@ismat.pt | www.ismat.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
 Algarve
Enxerim, 8300-025 Silves
Tel. 808 203 049/282 440 170 | Fax. 289 823 539
dir.ess.algarve@silves.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

Guarda

// Instituto Politécnico da Guarda  
Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50
6300-559 Guarda 
Tel. 271 220 135/271 220 111 | Fax. 271 222 325 
servicosadm.esecd@ipg.pt | www.esecd.ipg.pt 

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Saúde
Avenida Rainha D. Amélia, S/N
6300-749 Guarda
Tel. 271 205 220 | Fax. 271 205 229
ess.geral@ipg.pt | www.ess.ipg.pt

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão        
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50       
6300-559 Guarda       
Tel. 271 220 120 | Fax. 271 220 150       
estg-geral@ipg.pt | www.estg.ipg.pt/

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Rua Dr. José António Fernandes Camelo 
Arrifana, 6270-372 Seia
Tel. 238 320 800 | Fax. 238 320 890
geral.esth@ipg.pt | www.esth.ipg.pt

Leiria

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha
Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho
2500-321 Caldas da Rainha
Tel. 262 830 900 | Fax. 262 830 904
esad@esad.ipleiria.pt | www.esad.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais
Rua Dr. João Soares, Apartado 4045
2411-901 Leiria
Tel. 244 829 400 | Fax. 244 829 499
esecs@ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Saúde de Leiria
Campus 2 - Morro do Lena - Alto do Vieiro, 
Apartado 4137, 2411-901 Leiria
Tel. 244 845 300 | Fax. 244 845 309
esslei@ipleiria.pt | www.esslei.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Morro do Lena - Alto do Vieiro, Apartado 4163
2411-901 Leiria 
Tel. 244 820 300 | Fax. 244 820 310 
estg@estg.ipleiria.pt | www.estg.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar de Peniche
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
2520–641 Peniche 
Tel. 262 783 607 | Fax. 262 783 088
estm@ipleiria.pt | www.estm.ipleiria.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Leiria
Rua da Cooperativa - S. Romão, 2414-017 Leiria
Tel. 244 820 650 | Fax. 244 813 021
info.leiria@unisla.pt | www.leiria.unisla.pt

// Instituto Superior D. Dinis
Av. 1º de Maio nº 164, 2430 Marinha Grande
Tel. 244 503 800 | Fax. 244 503 840
info@isdom.pt | www.isdom.pt

Lisboa

// ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Av. das Forças Armadas
1649-026 Lisboa
Tel. 217 903 000 | Fax. 217 964 710
geral@iscte.pt | www.iscte-iul.pt

// Universidade de Lisboa
Alameda da universidade
1649-004 Lisboa
Tel. 210 113 400 | Fax. 217 933 624
reitoria@reitoria.ul.pt | www.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Arquitectura
Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda
1349-055 Lisboa
Tel. 213 615 000 | Fax. 213 625 138
sacademicos@fa.utl.pt | www.fa.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes
Largo da Academia Nacional de Belas Artes
1249-058 Lisboa
Tel. 213 252 100 | Fax. 213 470 689
info@fba.ul.pt | www.fba.ul.pt

// Universidade de Lisboa
 Faculdade de Ciências
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 Lisboa
Tel. 217 500 000 | Fax. 217 500 115
info.fcul@fc.ul.pt | www.fc.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Direito
Alameda da Universidade, Cidade Universitária
1649-014 Lisboa 
Tel. 217 984 600 | Fax. 217 984 603
secretaria@fd.ul.pt | www.fd.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Farmácia
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 217 946 400 | Fax. 217 946 470
expediente@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Tel. 217 920 000 | Fax. 217 960 063
� ul.informacoes@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina
Av. Prof. Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Tel. 217 999 560 | Fax. 217 985 112
pedagogica@fm.ul.pt | www.fm.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Medicina Dentária
Cidade Universitária
1649-003 Lisboa
Tel. 217 922 600 | Fax. 217 957 905
correio@fmd.ul.pt | www.fmd.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina Veterinária
Av. da Univ. Técnica de Lisboa
Pólo Universitário do Alto da Ajuda
1300-477 Lisboa
Tel. 213 600 992/213 652 800 | Fax. 213 652 815
cg@fmv.utl.pt | www.fmv.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana
Estrada da Costa, Cruz Quebrada
1495-688 Algés
Tel. 214 196 664/214 196 777 | Fax. 214 151 248
fmh@fmh.utl.pt | www.fmh.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Psicologia
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 655 | Fax. 217 933 408
geral@fp.ul.pt| www.fp.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Educação
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 633 | Fax. 217 933 408
geral@ie.ul.pt | www.ie.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Geogra� a e Ordenamento do 
Território
Edifício IGOT, Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 210 443 000 | Fax. 217 938 690
igot@ul.pt | www.igot.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Agronomia
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
Tel. 213 653 100 | Fax. 213 653 195
cgisa@isa.utl.pt | www.isa.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas
Rua Almerindo Lessa, Pólo Universitário-Alto 
da Ajuda
1300-663 Lisboa
Tel. 213 619 430 | Fax. 213 619 442
iscsp@iscsp.utl.pt | www.iscsp.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Economia e Gestão
Rua do Quelhas, 6
1200-781 Lisboa
Tel. 213 925 800 | Fax. 213 925 895
seclic@iseg.utl.pt | www.iseg.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa
Tel. 218 417 769 | Fax. 218 406 460
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico (Taguspark)
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva
2780-990 Porto Salvo
Tel. 214 233 528/9 | Fax. 214 233 253
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt
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Saúde
Multidisciplinaridade com muita saída

docente

Nesta área o 

perfil certo 

baseia-se na 

autonomia 

profissional, 

no sentido de 

responsabilidade e 

na qualidade na 

prestação de 

serviços.

Atividade:
Docente e Coordenador do Curso
 Superior de Radiologia da 
Universidade Atlântica

Jorge Moura

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

De entre as inúmeras especialidades na área da Saúde, a Radiologia é uma das que te pode 
proporcionar uma carreira pro� ssional com várias opções, seja no ramo da investigação, 
na gestão de produtos ou na segurança e controlo de qualidade. O docente Jorge Moura, 
do Curso Superior de Radiologia da Universidade Atlântica, explica-te melhor todas as 
potencialidades da área.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Um licenciado em Radiologia � ca habilitado a exercer a pro� ssão, 
quer em Portugal quer no estrangeiro, em hospitais públicos e 
privados, maternidades, centros de saúde, clínicas, consultórios, cen-
tros desportivos e companhias de seguro, entre outros. O licenciado 
em Radiologia poderá ainda optar por uma carreira pro� ssional na 
investigação cientí� ca, gestão de produtos no âmbito de empresas 
cuja área de negócio seja a radiologia, especialista de aplicações, responsável 
pela segurança e controlo de qualidade radiológica, entre outros. 
Quem é formado nesta área encontra ainda à sua disposição um leque 
variado de oferta formativa pós-graduada.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Diria que o per� l certo se baseia na valorização de competências 
como a autonomia pro� ssional, o sentido de responsabilidade e a 
qualidade na prestação de serviços. É esta a nossa fórmula para a 
formação de Técnicos de Radiologia, que tem uma elevada taxa de 
satisfação por parte dos estudantes.
O curso de Licenciatura em Radiologia forma pro� ssionais capazes 
de realizar com excelência todos os estudos da área de Radiologia/
Imagiologia de diagnóstico e de terapêutica. É um curso superior 
com uma forte componente de aulas teórico-práticas e desde o pri-
meiro ano o estudante toma contato com o mundo hospitalar e as 
novas tecnologias de processamento de imagem.
O Radiologista (Técnico de Radiologia) realiza estudos no âmbito da 
radiologia clínica, nomeadamente Radiologia Convencional, Tomogra-
� a Computorizada, Ressonância Magnética, Mamogra� a, Angiogra� a 
Digital, Osteodensitometria e Ecogra� a.
A sua formação multidisciplinar permite-lhe desenvolver a sua atividade 
no contexto do diagnóstico e da intervenção terapêutica de todos os 
órgãos e sistemas do corpo humano, contribuindo para a promoção 
da saúde e prevenção da doença.
Planeia, aplica e valida e os métodos e as técnicas de diagnóstico das 
doenças dos sistemas músculo-esquelético, nervoso, vascular, diges-
tivo, respiratório, glandular, e génito-urinário, através das técnicas 
radiológicas acima enumeradas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Diria que essa evolução passa pela melhoria das atitudes, competên-
cias e pelos  conhecimentos adquiridos  ao longo do Secundário. 
Às instituições cabe proporcionar aos estudantes o ambiente uni-
versitário necessário para  que possam desenvolver competências 
necessárias para o desempenho com êxito, como futuros pro� ssionais. 
Promovendo uma oferta diversi� cada de atividades/serviços de apoio 
à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos 
os processos, e correspondendo às suas necessidades e expetativas.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Essa preparação tem muito a ver com as práticas e modelos de ensino  
ministrado, de forma a conferirem os skills  necessários para co-
locarem os futuros pro� ssionais no mercado de trabalho. Desde 
2008/2009 que todos os cursos de licenciatura estão de acordo com a 
Declaração de Bolonha, cujo propósito é construir um Espaço Europeu 
do Ensino Superior, focalizado na harmonização e comparabilidade 
de procedimentos e na excelência de resultados, capazes de atrair 
novos estudantes e docentes. O sistema europeu de transferência de 
créditos está implementado desde então, e todas as licenciaturas 
estão envolvidas em programas de mobilidade internacional, entre 
os quais se destaca o Erasmus. Tudo em nome de um mercado de 
trabalho global e igual em oportunidades.
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ANUNCIANTE
no Guia

// Universidade Católica Portuguesa 
 Faculdade de Filoso� a
Faculdade de Filoso� a, Praça da Faculdade, 1
4710-297 Braga
Tel. 253 208 076 | Fax. 253 213 940
secretaria.fac� l@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia (Braga)
 Rua de Santa Margarida
4710-306 Braga
Tel. 253 206 111 | Fax. 253 206 113
secretaria.facteo@braga.ucp.pt
www.braga.ucp.pt

// Universidade Lusíada de Vila Nova de
 Famalicão
Largo Tinoco de Sousa - 
4760-108 Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 309 200 | Fax. 252 376 363
info@fam.ulusiada.pt | www.fam.ulusiada.pt

// Instituto Politécnico de Saúde do 
Norte - Escola Superior de Saúde do Vale 
do Ave
Rua António José Vidal, 81, 
4760-409, Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 303 600 | 800 202 002
info@cespu.pt
www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico

// Escola Superior Artística do Porto 
(Guimarães)
Rua Francisco Agra, 92 (Antiga Rua de Sta Luzia), 
4800-157 Guimarães
Tel. 253 410 235 | Fax. 253 519681
sadm@esap-gmr.com | www.esap-gmr.com

// Escola Superior de Educação de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe 
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Rua Universitária – Medelo, Apartado 178
4824-909 Fafe
Tel. 253 509 000 | Fax. 253 509 001
geral@iesfafe.pt | www.iesfafe.pt

// Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Rua do Cais, 94 - Fontarcada
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 800 | Fax. 253 639 801
geral@isave.pt | www.isave.pt

Bragança

// Instituto Politécnico de Bragança  
Escola Agrária de Bragança
Campus de Santa Apolónia - Apartado 1172 
5301-855 Bragança
Tel. 273 303 200/273 325 405 | Fax. 273 325 405
sacd@ipb.pt | grei@ipb.pt | www.esa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança - 
Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Rua João Maria Sarmento Pimentel
Apartado 128, 5370-326 Mirandela
Tel. 278 201 340/278 201 341 | Fax. 278 265 733
esact@ipb.pt | www.esact.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Educação de Bragança
Campus de Santa Apolónia 
Apartado 1101 - 5301-856, Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 684
eseb@ipb.pt | www.ese.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Saúde de Bragança
Avenida D. Afonso V, 5300-121 Bragança
Tel. 273 330 950| Fax. 273 327 915
essa@ipb.pt | www.essa.ipb.pt

// Instituto Politécnico de Bragança 
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 
de Bragança
Campus de Santa Apolónia, Apartado 134
5301-857 Bragança
Tel. 273 303 000| Fax. 273 313 051
cti@ipb.pt | www.estig.ipb.pt

// Instituto PIAGET - Instituto Superior de 
Estudos Interculturais e Transdisciplinares 
- Mirandela
Avenida 25 de Abril, 5370-202, Mirandela
Tel. 278 200 150| Fax. 809 203 049
seit.mir@mirandela.ipiaget.orgi
www.ipiaget.org/faculdade/9

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Educação Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/3

// Instituto PIAGET 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget
Rua Dr. António Oliveira Cruz
5340-257 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 420 040 | Fax. 278 425 430
info@nordeste.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/12

Castelo Branco

// Universidade da Beira Interior
Convento de Sto. António, 6201-001 Covilhã
Tel. 275 319 700 | Fax. 275 329 183
geral@ubi.pt | www.ubi.pt

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules, Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 272 339 900
esa@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESA

// Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Quinta da Senhora de Mércules Apartado 119
6001-909 Castelo Branco
Tel. 910 511 538/272 340 800 | Fax. 272 340 809
expediente.esart@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESART

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
-Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco
R. Prof. Dr. Faria de Vasconcelos
6000-266 Castelo Branco
Tel. 272 339 100 | Fax. 272 343 477
ese@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESE

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Largo do Município, 6060-163, Idanha-a-Nova
Tel. 277 200 220/300 031 110 | Fax. 277 202 667
esg@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESG

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Avenida do Empresário
6000-767 Castelo Branco
Tel. 272 340 560 | Fax. 272 340 568
esald@ipcb.pt | www.ipcb.pt/ESALD

// Instituto Politécnico de Castelo Branco 
- Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco
Av. do Empresário - Campus da Talagueira
6000 -767 Castelo Branco
Tel. 272 339 300/910 511 541 | Fax. 272 339 399
secretariado.est@ipcb.pt | www.ipcb.pt/EST

Coimbra

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências do Desporto e Educação Física
Estádio Universitário – Pavilhão III, Stª Clara
3040-156 Coimbra
Tel. 239 802 770 | Fax. 239 802 779
gd@fcdef.uc.pt | www.uc.pt/fcdef

// Universidade de Coimbra - Faculdade 
de Ciências e Tecnologia
Rua Sílvio Lima, Universidade de Coimbra – 
Pólo II, 3030-790 Coimbra
Tel. 239 700 600 | Fax. 239 700 688
gbdirector@fct.uc.pt | fctuc@fct.uc.pt
www.uc.pt/fctuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Direito
Pátio da Universidade, 3004-545 Coimbra
Tel. 239 859 801/2 | Fax. 239 823 353
direccao@fd.uc.pt | www.uc.pt/fduc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Economia
Avenida Dias da Silva 165, 3004-512 Coimbra
Tel. 239 790 500 | Fax. 239 790 514
gbdirector@fe.uc.pt | www.uc.pt/feuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Farmácia
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde
Azinhaga de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. 239 488 400 | Fax. 239 488 503
gbdirector@� .uc.pt | � uc@� .uc.pt
www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea, 3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 930 | Fax. 239 836 733
gabdirector@� .uc.pt | www.uc.pt/� uc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Medicina
Pólo I - Edí� co Central, Rua Larga, 3004-504 
Coimbra
Pólo III - Pólo das Ciências da Saúde, Azinhaga 
de Santa Comba, 3000-354 Coimbra
Tel. (I)239 857 700/(III)239 480 200
Fax. 239 823 236
direccao@fmed.uc.pt | www.uc.pt/fmuc

// Universidade de Coimbra 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação
Rua do Colégio Novo, Apartado 6153
3001-802 Coimbra
Tel. 239 851 450 | Fax. 239 851 462
dir@fpce.uc.pt | www.uc.pt/fpce

// Escola Superior de Enfermagem 
de Coimbra
Avenida Bissaya Barreto (Polo A) - Apartado 
7001, 3046-851 Coimbra
Rua 5 de Outubro (Polo B) - Apartado 7001, 
3046-851 Coimbra
Rua Dr. José Alberto Reis (Polo C) - 3000-232 
Coimbra 
Tel. 239 802 850/239 487 200
Fax. 239 442 648/239 483 378
www.esenfc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior Agrária de Coimbra
Bencanta, 3045-601 Coimbra
Tel. 239 802 940 | Fax. 239 802 979
gac@mail.esac.pt | www.esac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Educação de Coimbra
Rua Dom João III - Solum
3030-329 Coimbra, Portugal
Tel. 239 793 120 | Fax. 239 401 461
sga-atendimento@esec.pt | www.esec.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Oliveira do Hospital
Rua General Santos Costa
3400-124 Oliveira do Hospital
Tel. 238 605 170 | Fax. 238 605 179
geral@estgoh.ipc.pt | www.estgoh.ipc.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra
Rua 5 de Outubro - SM Bispo, Apartado 7006
3046-854 Coimbra
Tel. 239 802 430 | Fax. 239 813 395
geral@estescoimbra.pt | www.estescoimbra.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra
Quinta Agrícola – Bencanta
3040-316 Coimbra, Portugal
Tel. 239 802 000
geral@iscac.pt | www.iscac.pt

// Instituto Politécnico de Coimbra - 
Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra
Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra
Tel. 239 790 200 | Fax. 239 790 201
info@isec.pt | www.isec.pt

// Escola Universitária das Artes de 
Coimbra
Campus Universitário da ARCA
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 497 400 | Fax. 239 838 533
info@arca.pt | www.arca.pt

// Escola Universitária Vasco da Gama
Av. José R. Sousa Fernandes
Campus Universitário – Bloco B
Lordemão, 3020-210 Coimbra
Tel. 239 444 444 | Fax. 351 239 437 627
geral@euvg.pt | www.euvg.pt

// Instituto Superior Bissaya Barreto
Quinta dos Plátanos, Apartado 7049, Bencanta
3046-901 Coimbra
Tel. 239 800 450
isbb@isbb.pt | www.isbb.pt

// Instituto Superior Miguel Torga
Largo da Cruz de Celas, 1, 3000-132 Coimbra 
Tel. 239 488 030 | Fax. 239 488 031
ismt@ismt.pt | www.ismt.pt

Évora

// Universidade de Évora - Escola de Artes
Colégio Mateus d’ Aranda
Rua do Raimundo, 7000 Évora
Tel. 266 760 260 | Fax. 266 760 268
geral.ea@uevora.pt | www.eartes.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências Sociais
Largo dos Colegiais, 2, 7000 Évora
Tel. 266 740 800
uevora@uevora.pt | www.uevora.pt

// Universidade de Évora - Escola de 
Ciências e Tecnologia
Colégio Luis António Verney, 59
7000-671 Évora
Tel. 266 745 371
geral.ect@uevora.pt | ect@uevora.pt 
www.ect.uevora.pt
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// Universidade de Évora - Escola Superior 
de Enfermagem de São João de Deus
Largo do Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora
Tel. 266 730 300 | Fax. 266 730 350
geral.esesjd@uevora.pt
www.esesjd.uevora.pt

Faro

// Universidade do Algarve
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 100/289 800 900
info@ualg.pt | www.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 914 | Fax. 289 800 067
fchs@ualg.pt | www.fchs.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 905 | Fax. 289 800 066
fct@ualg.pt | www.fct.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, Ed. 9
8005-139 Faro Gambelas, Faro
Tel. 289 800 915
diretorfeualg@ualg.pt | www.fe.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Educação e Comunicação
Universidade do Algarve - Campus da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 100
diretoresec@ualg.pt | www.esec.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Faro)
Campus da Penha, 8500-139 Faro
Tel. 289 800 136 | Fax. 290 800 100
diretoresght@ualg.pt | www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Portimão)
Largo Eng. Sárrea Prado, 21, 8501-859 Portimão
Tel. 282 418 036/282 417 641 | Fax. 282 418 773
coordenadorptmesght@ualg.pt
www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Saúde
Av. Dr. Adelino da Palma Carlos, 8000-510 Faro
Tel. 289 800 100 | Fax. 289 895 319
diretoressualg@ualg.pt | www.ess.ualg.pt

// Universidade do Algarve
Instituto  Superior de Engenharia
Estrada da Penha, Quinta da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 124 | Fax. 289 823 539
diretorise@ualg.pt | www.ise.ualg.pt

// INUAF - Instituto Superior D. Afonso III
Convento do Espírito Santo, INUAF
8100-641 Loulé
Tel. 289 420 470/80 | Fax. 289 420 478
inuaf.esup@gmail.com | www.inuaf-studia.pt

// Instituto Superior Manuel Teixeira 
Gomes
Av. Miguel Bombarda,15, 8500-508 Portimão
Tel. 282 450 430/282 450 438 | Fax. 282 450 439
informacoest@ismat.pt | www.ismat.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
 Algarve
Enxerim, 8300-025 Silves
Tel. 808 203 049/282 440 170 | Fax. 289 823 539
dir.ess.algarve@silves.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

Guarda

// Instituto Politécnico da Guarda  
Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50
6300-559 Guarda 
Tel. 271 220 135/271 220 111 | Fax. 271 222 325 
servicosadm.esecd@ipg.pt | www.esecd.ipg.pt 

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Saúde
Avenida Rainha D. Amélia, S/N
6300-749 Guarda
Tel. 271 205 220 | Fax. 271 205 229
ess.geral@ipg.pt | www.ess.ipg.pt

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão        
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50       
6300-559 Guarda       
Tel. 271 220 120 | Fax. 271 220 150       
estg-geral@ipg.pt | www.estg.ipg.pt/

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Rua Dr. José António Fernandes Camelo 
Arrifana, 6270-372 Seia
Tel. 238 320 800 | Fax. 238 320 890
geral.esth@ipg.pt | www.esth.ipg.pt

Leiria

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha
Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho
2500-321 Caldas da Rainha
Tel. 262 830 900 | Fax. 262 830 904
esad@esad.ipleiria.pt | www.esad.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais
Rua Dr. João Soares, Apartado 4045
2411-901 Leiria
Tel. 244 829 400 | Fax. 244 829 499
esecs@ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Saúde de Leiria
Campus 2 - Morro do Lena - Alto do Vieiro, 
Apartado 4137, 2411-901 Leiria
Tel. 244 845 300 | Fax. 244 845 309
esslei@ipleiria.pt | www.esslei.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Morro do Lena - Alto do Vieiro, Apartado 4163
2411-901 Leiria 
Tel. 244 820 300 | Fax. 244 820 310 
estg@estg.ipleiria.pt | www.estg.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar de Peniche
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
2520–641 Peniche 
Tel. 262 783 607 | Fax. 262 783 088
estm@ipleiria.pt | www.estm.ipleiria.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Leiria
Rua da Cooperativa - S. Romão, 2414-017 Leiria
Tel. 244 820 650 | Fax. 244 813 021
info.leiria@unisla.pt | www.leiria.unisla.pt

// Instituto Superior D. Dinis
Av. 1º de Maio nº 164, 2430 Marinha Grande
Tel. 244 503 800 | Fax. 244 503 840
info@isdom.pt | www.isdom.pt

Lisboa

// ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Av. das Forças Armadas
1649-026 Lisboa
Tel. 217 903 000 | Fax. 217 964 710
geral@iscte.pt | www.iscte-iul.pt

// Universidade de Lisboa
Alameda da universidade
1649-004 Lisboa
Tel. 210 113 400 | Fax. 217 933 624
reitoria@reitoria.ul.pt | www.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Arquitectura
Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda
1349-055 Lisboa
Tel. 213 615 000 | Fax. 213 625 138
sacademicos@fa.utl.pt | www.fa.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes
Largo da Academia Nacional de Belas Artes
1249-058 Lisboa
Tel. 213 252 100 | Fax. 213 470 689
info@fba.ul.pt | www.fba.ul.pt

// Universidade de Lisboa
 Faculdade de Ciências
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 Lisboa
Tel. 217 500 000 | Fax. 217 500 115
info.fcul@fc.ul.pt | www.fc.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Direito
Alameda da Universidade, Cidade Universitária
1649-014 Lisboa 
Tel. 217 984 600 | Fax. 217 984 603
secretaria@fd.ul.pt | www.fd.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Farmácia
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 217 946 400 | Fax. 217 946 470
expediente@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Tel. 217 920 000 | Fax. 217 960 063
� ul.informacoes@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina
Av. Prof. Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Tel. 217 999 560 | Fax. 217 985 112
pedagogica@fm.ul.pt | www.fm.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Medicina Dentária
Cidade Universitária
1649-003 Lisboa
Tel. 217 922 600 | Fax. 217 957 905
correio@fmd.ul.pt | www.fmd.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina Veterinária
Av. da Univ. Técnica de Lisboa
Pólo Universitário do Alto da Ajuda
1300-477 Lisboa
Tel. 213 600 992/213 652 800 | Fax. 213 652 815
cg@fmv.utl.pt | www.fmv.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana
Estrada da Costa, Cruz Quebrada
1495-688 Algés
Tel. 214 196 664/214 196 777 | Fax. 214 151 248
fmh@fmh.utl.pt | www.fmh.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Psicologia
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 655 | Fax. 217 933 408
geral@fp.ul.pt| www.fp.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Educação
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 633 | Fax. 217 933 408
geral@ie.ul.pt | www.ie.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Geogra� a e Ordenamento do 
Território
Edifício IGOT, Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 210 443 000 | Fax. 217 938 690
igot@ul.pt | www.igot.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Agronomia
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
Tel. 213 653 100 | Fax. 213 653 195
cgisa@isa.utl.pt | www.isa.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas
Rua Almerindo Lessa, Pólo Universitário-Alto 
da Ajuda
1300-663 Lisboa
Tel. 213 619 430 | Fax. 213 619 442
iscsp@iscsp.utl.pt | www.iscsp.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Economia e Gestão
Rua do Quelhas, 6
1200-781 Lisboa
Tel. 213 925 800 | Fax. 213 925 895
seclic@iseg.utl.pt | www.iseg.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa
Tel. 218 417 769 | Fax. 218 406 460
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico (Taguspark)
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva
2780-990 Porto Salvo
Tel. 214 233 528/9 | Fax. 214 233 253
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt
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// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Médicas
Campo dos Mártires da Pátria, 130
1169-056 Lisboa
Tel. 218 803 020 | Fax. 218 803 006
geral.dir@fcm.unl.pt | www.fcm.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Av. de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa
Tel: 217 908 300 | Fax. 217 908 308
geral@fcsh.unl.pt | www.fcsh.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Direito
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel. 213 847 447 | Fax. 213 847 474
sacademicos@fd.unl.pt | www.fd.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Economia
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel: 213 801 600 | Fax: 213 871 105
novadescoberta@novasbe.pt
www.novasbe.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação
Campus de Campolide, Travessa de Estevão Pinto
1070-312 Lisboa
Tel. 213 828 610 | Fax. 213 828 611
sa@isegi.unl.pt | www.isegi.unl.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Lisboa
Av. do Brasil, 53-B
1700-063 Lisboa
Tel. 217 924 100 | Fax. 217 954 729
geral@esel.pt | www.esel.pt

// Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril
Av. Condes de Barcelona
2765-470 Estoril
Tel. 210 040 706/17/28 | Fax. 210 040 719
secretaria.presidente@eshte.pt
www.eshte.pt

// Escola Superior Náutica Infante 
D. Henrique
Av. Eng.º Boneville Franco
2780-572 Paço De Arcos
Tel. 214 460 010 | Fax. 214 429 546
info@enautica.pt | www.enautica.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa
Estrada de Ben� ca, 529
1549-020 Lisboa
Tel. 217 101 200 | Fax. 217 101 235
academica@sc.ipl.pt | www.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Comunicação Social
Campus de Ben� ca do IPL
1549-014 Lisboa
Tel. 217 119 000/217 119 073 | Fax. 217 162 540
escs@escs.ipl.pt | www.escs.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Dança
Rua da Academia das Ciências, 5
1200-003 Lisboa
Tel. 213 244 770 | Fax: 213 420 271
geral@esd.ipl.pt | www.esd.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Educação de Lisboa
Campus de Ben� ca do IPL
1549-003 Lisboa
Tel. 217 115 500 | Fax. 217 140 423
eselx@eselx.ipl.pt | www.eselx.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Música
Campus de Ben� ca do IPL
1500-651 Lisboa
Tel: 213 224 940/211 518 106 | Fax. 213 471 489
esml@esm.ipl.pt | www.esm.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Teatro e Cinema
Av. Marquês de Pombal, 22 B
2700-571 Amadora
Tel. 214 989 400 | Fax. 214 989 401
aacademicos@estc.ipl.pt | www.estc.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa
Av. D. João II, Lote 4.69.01
1990-096 Lisboa
Tel. 218 980 400 | Fax. 218 980 460
estesl@estesl.pt | www.estesl.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa
Av. Miguel Bombarda, 20
1069-035 Lisboa
Tel. 217 984 500 | Fax. 217 977 079
div.academica@iscal.ipl.pt | www.iscal.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Rua Conselheiro Emídio Navarro
1949-014 Lisboa
Tel. 218 317 000 | Fax. 218 317 001
isel@isel.ipl.pt | www.isel.pt

// Academia da Força Aérea
Granja do Marquês
2715-021 Pêro Pinheiro
Tel. 219 678 956 | Fax. 219 678 956
gabcmd@academiafa.edu.pt
www.emfa.pt/afa

// Academia Militar
Paço da Rainha
1169-203 Lisboa
Tel. 213 186 900 | Fax. 213 186 988
am.concurso@mail.exercito.pt
www.academiamilitar.pt

// Instituto Superior de Ciências Policiais 
e Segurança Interna
Rua 1.º de Maio, 3
1349-040 Lisboa
Tel. 213 613 900 | Fax. 213 610 535
de.iscpsi@psp.pt | www.iscpsi.pt

// Escola do Serviço de Saúde Militar
Rua de Infantaria 16, n.º 30
1269-091 Lisboa
Tel. 213 871 514/213 871 608 | Fax. 213 874 991
www.exercito.pt/sites/ESSM

// Escola Superior de Actividades 
Imobiliárias
Praça Eduardo Mondlane, 7C, Edifício Coopemi
1950-104 Lisboa
Tel. 218 367 010 | Fax. 218 367 019
esai@esai.pt | www.esai.pt

// IADE-U Instituto de Arte, Design e
Empresa - Universitário
Av. D. Carlos I, 4
1200-649 Lisboa
Tel. 213 939 600 | Fax. 213 978 561
iade@iade.pt | www.iade.pt

// Instituto Superior de Comunicação 
Empresarial
Praça do Príncipe Real, 27
1250-184 Lisboa
Tel. 213 474 283 | Fax. 213 474 288
regina.moreira@iscem.pt | www.iscem.pt

// Instituto Superior de Gestão
R. Vitorino Nemésio, 5
1750-306 Lisboa
Tel. 217 513 700 | Fax. 217 573 966
isg@isg.pt | www.isg.pt

// ISPA - Instituto Universitário de Ciên-
cias Psicológicas, Sociais e da Vida
Rua Jardim do Tabaco, 34
1149-041 Lisboa
Tel. 218 811 700 | Fax. 218 860 954
candidaturas@ispa.pt | www.ispa.pt

// Universidade Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt
www.uatlantica.pt

// Universidade Atlântica 
Escola Superior de Saúde Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt | www.uatlantica.pt

// Universidade Autónoma de Lisboa Luís 
de Camões
Rua de Santa Marta, 47
1169-023 Lisboa
Tel. 213 177 690/213 177 691 | Fax. 213 533 702
secgeral@universidade.autonoma.pt
www.universidade-autonoma.pt

// Universidade Católica Portuguesa
 Faculdade de Ciências Económicas e 
Empresariais
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 277 | Fax. 217 270 252
gestao.economia@ucp.pt
www.clsbe.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Humanas
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 199 | Fax. 227 271 700
direccaofch@fch.lisboa.ucp.pt
www.fch.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Direito
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 240 | Fax. 217 214 177
candidaturas@fd.lisboa.ucp.pt
www.fd.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 150 | Fax. 217 214 165
direccao@ft.lisboa.ucp.pt
www.ft.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Instituto de Estudos Políticos
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 129 | Fax. 217 271 836
secretariado.iep@iep.lisboa.ucp.pt
www.iep.lisboa.ucp.pt

// Universidade Europeia
Quinta do Bom Nome,
Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa
Tel. 210 309 900 | Fax. 210 309 917
isla.lisboa@lx.isla.pt
www.isla.pt

// Universidade Lusíada
Rua da Junqueira, 194
1349-001 Lisboa
Tel. 213 611 500 | Fax. 213 638 307
info@lis.ulusiada.pt
www.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias
Campo Grande, 376
1749-024 Lisboa
Tel. 217 515 500 | Fax. 217 577 006
informacoes@ulusofona.pt
www.ulusofona.pt

// Academia Nacional Superior 
de Orquestra
Travessa da Galé, 36-3.º
Edifício Standard Eléctrica
1349-028 Lisboa
Tel. 213 617 325 | Fax. 213 623 833
secretaria@metropolitana.pt
www.metropolitana.pt

// Escola Superior de Artes Decorativas
Rua João de Oliveira Miguens, 80
1350-187 Lisboa
Tel. 218 814 653/218 814 696
Fax: 218 814 643
esad.geral@fress.pt
www.fress.pt

// Escola Superior de Educação de 
Almeida Garrett
Largo do Sequeira, 7
1100-587 Lisboa
Tel. 218 862 042 | Fax. 218 872 725
informacoes@eseag.pt
www.eseag.pt

// Escola Superior de Educação de 
João de Deus
Av. Álvares Cabral, 69
1269-094 Lisboa
Tel. 213 968 154 | Fax. 213 967 183
ese@escolasjoaodeus.pt
www.ese-jdeus.edu.pt

// Escola Superior de Educadores de 
Infância Maria Ulrich
Rua do Jardim à Estrela, 18
1350-184 Lisboa
Tel. 213 929 560 | Fax. 213 929 569
informacao@emulrich.pt
www.eseimu.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
S. Francisco das Misericórdias
Rua de Santa Marta, n.º 56
1169-023 Lisboa
Tel. 217 120 913/217 120 924 | Fax. 217 161 076
esesfm@esesfm.pt
www.enfermagem.edu.pt
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Saúde
Multidisciplinaridade com muita saída

docente

Nesta área o 

perfil certo 

baseia-se na 

autonomia 

profissional, 

no sentido de 

responsabilidade e 

na qualidade na 

prestação de 

serviços.

Atividade:
Docente e Coordenador do Curso
 Superior de Radiologia da 
Universidade Atlântica

Jorge Moura

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

De entre as inúmeras especialidades na área da Saúde, a Radiologia é uma das que te pode 
proporcionar uma carreira pro� ssional com várias opções, seja no ramo da investigação, 
na gestão de produtos ou na segurança e controlo de qualidade. O docente Jorge Moura, 
do Curso Superior de Radiologia da Universidade Atlântica, explica-te melhor todas as 
potencialidades da área.

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Um licenciado em Radiologia � ca habilitado a exercer a pro� ssão, 
quer em Portugal quer no estrangeiro, em hospitais públicos e 
privados, maternidades, centros de saúde, clínicas, consultórios, cen-
tros desportivos e companhias de seguro, entre outros. O licenciado 
em Radiologia poderá ainda optar por uma carreira pro� ssional na 
investigação cientí� ca, gestão de produtos no âmbito de empresas 
cuja área de negócio seja a radiologia, especialista de aplicações, responsável 
pela segurança e controlo de qualidade radiológica, entre outros. 
Quem é formado nesta área encontra ainda à sua disposição um leque 
variado de oferta formativa pós-graduada.

Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? Quais as competências que não lhes podem 
faltar?
Diria que o per� l certo se baseia na valorização de competências 
como a autonomia pro� ssional, o sentido de responsabilidade e a 
qualidade na prestação de serviços. É esta a nossa fórmula para a 
formação de Técnicos de Radiologia, que tem uma elevada taxa de 
satisfação por parte dos estudantes.
O curso de Licenciatura em Radiologia forma pro� ssionais capazes 
de realizar com excelência todos os estudos da área de Radiologia/
Imagiologia de diagnóstico e de terapêutica. É um curso superior 
com uma forte componente de aulas teórico-práticas e desde o pri-
meiro ano o estudante toma contato com o mundo hospitalar e as 
novas tecnologias de processamento de imagem.
O Radiologista (Técnico de Radiologia) realiza estudos no âmbito da 
radiologia clínica, nomeadamente Radiologia Convencional, Tomogra-
� a Computorizada, Ressonância Magnética, Mamogra� a, Angiogra� a 
Digital, Osteodensitometria e Ecogra� a.
A sua formação multidisciplinar permite-lhe desenvolver a sua atividade 
no contexto do diagnóstico e da intervenção terapêutica de todos os 
órgãos e sistemas do corpo humano, contribuindo para a promoção 
da saúde e prevenção da doença.
Planeia, aplica e valida e os métodos e as técnicas de diagnóstico das 
doenças dos sistemas músculo-esquelético, nervoso, vascular, diges-
tivo, respiratório, glandular, e génito-urinário, através das técnicas 
radiológicas acima enumeradas.

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
Diria que essa evolução passa pela melhoria das atitudes, competên-
cias e pelos  conhecimentos adquiridos  ao longo do Secundário. 
Às instituições cabe proporcionar aos estudantes o ambiente uni-
versitário necessário para  que possam desenvolver competências 
necessárias para o desempenho com êxito, como futuros pro� ssionais. 
Promovendo uma oferta diversi� cada de atividades/serviços de apoio 
à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos 
os processos, e correspondendo às suas necessidades e expetativas.

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Essa preparação tem muito a ver com as práticas e modelos de ensino  
ministrado, de forma a conferirem os skills  necessários para co-
locarem os futuros pro� ssionais no mercado de trabalho. Desde 
2008/2009 que todos os cursos de licenciatura estão de acordo com a 
Declaração de Bolonha, cujo propósito é construir um Espaço Europeu 
do Ensino Superior, focalizado na harmonização e comparabilidade 
de procedimentos e na excelência de resultados, capazes de atrair 
novos estudantes e docentes. O sistema europeu de transferência de 
créditos está implementado desde então, e todas as licenciaturas 
estão envolvidas em programas de mobilidade internacional, entre 
os quais se destaca o Erasmus. Tudo em nome de um mercado de 
trabalho global e igual em oportunidades.
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Saúde
Beleza e nobreza

estudante

Universidade/ Faculdade:
Universidade Fernando Pessoa
Curso e Ano:
Finalista de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária
Outras ocupações: 
Presidente do Núcleo de Medicina Dentária 
da Universidade Fernando Pessoa

Mariana Maia

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

São os dois adjetivos que a aluna da Universidade Fernando Pessoa Mariana Maia utiliza 
para de� nir a sua área de eleição: a Medicina Dentária. Para descobrires a tua, esta colega 
aponta os pro� ssionais especializados das escolas secundárias (como os psicólogos) como 
elementos essenciais para esclarecer todas as tuas dúvidas.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A nível de aceitação e integração, felizmente não senti grande diferença 
porque vinha do Colégio dos Carvalhos, que tinha os mesmos valores e 
princípios da Universidade Fernando Pessoa, em que o sentido de 
entreajuda, união, trabalho, e sobretudo de qualidade de ensino eram 
imperativas. Relativamente ao modo de lecionar e ao método de avaliação 
sentem-se algumas diferenças. No Ensino Superior há um rigor diferencial, 
em que o mais importante são os resultados � nais, e não tanto o trabalho 
desenvolvido para os obter. Claro que, na área da Medicina Dentária, o 
trabalho desenvolvido na prática clínica é contínuo e a avaliação também 
o é, a questão é que, da forma que os cursos estão organizados agora, 
a prática clínica que seria fundamental para o nosso desenvolvimento 
ocupa pouco mais de um terço dos total de 5 anos do curso.
    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Uma vez ouvi alguém dizer que nos dias de hoje só tirava um curso superior 
quem tinha possibilidades económicas acima da média e, de facto, se 
� zermos bem as contas, uma expressão que poderia à primeira vista ser 
um pouco exagerada, começa a ganhar algum sentido.
Na Medicina Dentária, por exemplo, que é a minha área de conforto, posso 
dizer que é abusiva a quantidade de dinheiro que gastamos enquanto 
estudantes, apenas em material. Dinheiro esse que não ganhamos e, 
mais uma vez, é retirado dos bolsos dos nossos pais que, na maioria das 
vezes, já estão a fazer um enorme esforço para nos manter a estudar. As 
bolsas de estudo são cada vez mais escassas e, infelizmente, muito poucas 
são ainda distribuídas.
A acumular a toda esta situação, podemos referir as elevadas exigências 
pessoais que podem estar associadas, principalmente no caso dos estu-
dantes que se encontram fora da sua área de residência. A pressão psi-
cológica é elevada e a ausência afetiva da família faz-se notar principal-
mente nos momentos mais difíceis.
Apesar de tudo, acho importante termos no pensamento que tudo 
é possível e, se ainda no Ensino Secundário traçarmos um plano para 
o nosso futuro, devemos começar logo a trabalhar para o concretizar, 
porque nada se faz sem esforço.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a escol-
ha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
A área da Saúde sempre foi aquela que me motivou desde pequena e, 
por isso, nunca pus outra hipótese. A Medicina Dentária surgiu mais tar-
de, durante o Ensino Secundário. Nessa fase, considero fundamental o 
acompanhamento por parte dos profissionais que se encontram 

disponíveis em todas ou em quase todas as escolas, colégios e externa-
tos. Também os psicólogos dão um apoio bastante importante para o 
esclarecimento de diversas dúvidas que habitualmente surgem em 
alunos � nalistas, principalmente na reta � nal.
Se fosse hoje, tenho a certeza que faria a mesma opção, porque � quei 
completamente apaixonada pela Medicina Dentária. Se � zermos aquilo de 
que gostamos, por mais di� culdades que encontremos no nosso caminho, 
vai sempre valer a pena.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
O curso de Medicina Dentária é um dos que tem um leque de opções de 
trabalho mais reduzido, isto é, ou exercemos a pro� ssão em consultório 
ou então não temos grande alternativa.
No meu caso, que não tenho nenhum familiar na área, espero conse-
guir vingar através das minhas capacidades e dos meus conhecimentos. 
Tenho alguns objetivos a nível pro� ssional, nomeadamente a formação 
contínua e a especialização mas, numa primeira fase, tenho de me con-
centrar em conseguir arranjar um consultório (ou consultórios) onde 
trabalhar.
O trabalho não me assusta, nunca me assustou. Considero-me uma pessoa 
forte, trabalhadora e decidida, por isso o espírito proativo vai estar sem-
pre presente para me ajudar a concretizar todos os objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
A área da Saúde e, mais concretamente, da Medicina Dentária, é das mais 
nobres e bonitas que existe. Mas na maioria das vezes, ter dúvidas é – na 
minha opinião – um aspeto positivo. Isto porque só demonstra o sentido 
de responsabilidade e preocupação relativamente a uma decisão que 
será talvez das mais marcantes e decisivas a nível pro� ssional.
Os conselhos que daria? Nunca desistam dos vossos sonhos! Se não formos 
nós a lutar por eles ninguém o fará. Indecisões vamos ter sempre, mas 
nunca deixem que elas vos destruam o sonho.

Se fizermos 

aquilo que 

gostamos, por mais 

dificuldades que 

encontremos 

no nosso caminho, 

vai sempre valer a 

pena.
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Legenda

// Universidade de Évora - Escola Superior 
de Enfermagem de São João de Deus
Largo do Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora
Tel. 266 730 300 | Fax. 266 730 350
geral.esesjd@uevora.pt
www.esesjd.uevora.pt

Faro

// Universidade do Algarve
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 100/289 800 900
info@ualg.pt | www.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 914 | Fax. 289 800 067
fchs@ualg.pt | www.fchs.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Tel. 289 800 905 | Fax. 289 800 066
fct@ualg.pt | www.fct.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, Ed. 9
8005-139 Faro Gambelas, Faro
Tel. 289 800 915
diretorfeualg@ualg.pt | www.fe.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Educação e Comunicação
Universidade do Algarve - Campus da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 100
diretoresec@ualg.pt | www.esec.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Faro)
Campus da Penha, 8500-139 Faro
Tel. 289 800 136 | Fax. 290 800 100
diretoresght@ualg.pt | www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo (Portimão)
Largo Eng. Sárrea Prado, 21, 8501-859 Portimão
Tel. 282 418 036/282 417 641 | Fax. 282 418 773
coordenadorptmesght@ualg.pt
www.esght.ualg.pt

// Universidade do Algarve 
Escola Superior de Saúde
Av. Dr. Adelino da Palma Carlos, 8000-510 Faro
Tel. 289 800 100 | Fax. 289 895 319
diretoressualg@ualg.pt | www.ess.ualg.pt

// Universidade do Algarve
Instituto  Superior de Engenharia
Estrada da Penha, Quinta da Penha
8005-139 Faro
Tel. 289 800 124 | Fax. 289 823 539
diretorise@ualg.pt | www.ise.ualg.pt

// INUAF - Instituto Superior D. Afonso III
Convento do Espírito Santo, INUAF
8100-641 Loulé
Tel. 289 420 470/80 | Fax. 289 420 478
inuaf.esup@gmail.com | www.inuaf-studia.pt

// Instituto Superior Manuel Teixeira 
Gomes
Av. Miguel Bombarda,15, 8500-508 Portimão
Tel. 282 450 430/282 450 438 | Fax. 282 450 439
informacoest@ismat.pt | www.ismat.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
 Algarve
Enxerim, 8300-025 Silves
Tel. 808 203 049/282 440 170 | Fax. 289 823 539
dir.ess.algarve@silves.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

Guarda

// Instituto Politécnico da Guarda  
Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50
6300-559 Guarda 
Tel. 271 220 135/271 220 111 | Fax. 271 222 325 
servicosadm.esecd@ipg.pt | www.esecd.ipg.pt 

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Saúde
Avenida Rainha D. Amélia, S/N
6300-749 Guarda
Tel. 271 205 220 | Fax. 271 205 229
ess.geral@ipg.pt | www.ess.ipg.pt

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão        
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 50       
6300-559 Guarda       
Tel. 271 220 120 | Fax. 271 220 150       
estg-geral@ipg.pt | www.estg.ipg.pt/

// Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Rua Dr. José António Fernandes Camelo 
Arrifana, 6270-372 Seia
Tel. 238 320 800 | Fax. 238 320 890
geral.esth@ipg.pt | www.esth.ipg.pt

Leiria

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha
Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho
2500-321 Caldas da Rainha
Tel. 262 830 900 | Fax. 262 830 904
esad@esad.ipleiria.pt | www.esad.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais
Rua Dr. João Soares, Apartado 4045
2411-901 Leiria
Tel. 244 829 400 | Fax. 244 829 499
esecs@ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Saúde de Leiria
Campus 2 - Morro do Lena - Alto do Vieiro, 
Apartado 4137, 2411-901 Leiria
Tel. 244 845 300 | Fax. 244 845 309
esslei@ipleiria.pt | www.esslei.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Morro do Lena - Alto do Vieiro, Apartado 4163
2411-901 Leiria 
Tel. 244 820 300 | Fax. 244 820 310 
estg@estg.ipleiria.pt | www.estg.ipleiria.pt

// Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar de Peniche
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
2520–641 Peniche 
Tel. 262 783 607 | Fax. 262 783 088
estm@ipleiria.pt | www.estm.ipleiria.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Leiria
Rua da Cooperativa - S. Romão, 2414-017 Leiria
Tel. 244 820 650 | Fax. 244 813 021
info.leiria@unisla.pt | www.leiria.unisla.pt

// Instituto Superior D. Dinis
Av. 1º de Maio nº 164, 2430 Marinha Grande
Tel. 244 503 800 | Fax. 244 503 840
info@isdom.pt | www.isdom.pt

Lisboa

// ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Av. das Forças Armadas
1649-026 Lisboa
Tel. 217 903 000 | Fax. 217 964 710
geral@iscte.pt | www.iscte-iul.pt

// Universidade de Lisboa
Alameda da universidade
1649-004 Lisboa
Tel. 210 113 400 | Fax. 217 933 624
reitoria@reitoria.ul.pt | www.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Arquitectura
Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda
1349-055 Lisboa
Tel. 213 615 000 | Fax. 213 625 138
sacademicos@fa.utl.pt | www.fa.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes
Largo da Academia Nacional de Belas Artes
1249-058 Lisboa
Tel. 213 252 100 | Fax. 213 470 689
info@fba.ul.pt | www.fba.ul.pt

// Universidade de Lisboa
 Faculdade de Ciências
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 Lisboa
Tel. 217 500 000 | Fax. 217 500 115
info.fcul@fc.ul.pt | www.fc.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Direito
Alameda da Universidade, Cidade Universitária
1649-014 Lisboa 
Tel. 217 984 600 | Fax. 217 984 603
secretaria@fd.ul.pt | www.fd.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Farmácia
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 217 946 400 | Fax. 217 946 470
expediente@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Tel. 217 920 000 | Fax. 217 960 063
� ul.informacoes@� .ul.pt | www.� .ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina
Av. Prof. Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Tel. 217 999 560 | Fax. 217 985 112
pedagogica@fm.ul.pt | www.fm.ul.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Medicina Dentária
Cidade Universitária
1649-003 Lisboa
Tel. 217 922 600 | Fax. 217 957 905
correio@fmd.ul.pt | www.fmd.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina Veterinária
Av. da Univ. Técnica de Lisboa
Pólo Universitário do Alto da Ajuda
1300-477 Lisboa
Tel. 213 600 992/213 652 800 | Fax. 213 652 815
cg@fmv.utl.pt | www.fmv.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana
Estrada da Costa, Cruz Quebrada
1495-688 Algés
Tel. 214 196 664/214 196 777 | Fax. 214 151 248
fmh@fmh.utl.pt | www.fmh.utl.pt

// Universidade de Lisboa
Faculdade de Psicologia
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 655 | Fax. 217 933 408
geral@fp.ul.pt| www.fp.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Educação
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel. 217 943 633 | Fax. 217 933 408
geral@ie.ul.pt | www.ie.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto de Geogra� a e Ordenamento do 
Território
Edifício IGOT, Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel. 210 443 000 | Fax. 217 938 690
igot@ul.pt | www.igot.ul.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Agronomia
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
Tel. 213 653 100 | Fax. 213 653 195
cgisa@isa.utl.pt | www.isa.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas
Rua Almerindo Lessa, Pólo Universitário-Alto 
da Ajuda
1300-663 Lisboa
Tel. 213 619 430 | Fax. 213 619 442
iscsp@iscsp.utl.pt | www.iscsp.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior de Economia e Gestão
Rua do Quelhas, 6
1200-781 Lisboa
Tel. 213 925 800 | Fax. 213 925 895
seclic@iseg.utl.pt | www.iseg.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa
Tel. 218 417 769 | Fax. 218 406 460
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt

// Universidade de Lisboa 
Instituto Superior Técnico (Taguspark)
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva
2780-990 Porto Salvo
Tel. 214 233 528/9 | Fax. 214 233 253
da@ist.utl.pt | www.ist.utl.pt
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// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Médicas
Campo dos Mártires da Pátria, 130
1169-056 Lisboa
Tel. 218 803 020 | Fax. 218 803 006
geral.dir@fcm.unl.pt | www.fcm.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Av. de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa
Tel: 217 908 300 | Fax. 217 908 308
geral@fcsh.unl.pt | www.fcsh.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Direito
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel. 213 847 447 | Fax. 213 847 474
sacademicos@fd.unl.pt | www.fd.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Economia
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel: 213 801 600 | Fax: 213 871 105
novadescoberta@novasbe.pt
www.novasbe.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação
Campus de Campolide, Travessa de Estevão Pinto
1070-312 Lisboa
Tel. 213 828 610 | Fax. 213 828 611
sa@isegi.unl.pt | www.isegi.unl.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Lisboa
Av. do Brasil, 53-B
1700-063 Lisboa
Tel. 217 924 100 | Fax. 217 954 729
geral@esel.pt | www.esel.pt

// Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril
Av. Condes de Barcelona
2765-470 Estoril
Tel. 210 040 706/17/28 | Fax. 210 040 719
secretaria.presidente@eshte.pt
www.eshte.pt

// Escola Superior Náutica Infante 
D. Henrique
Av. Eng.º Boneville Franco
2780-572 Paço De Arcos
Tel. 214 460 010 | Fax. 214 429 546
info@enautica.pt | www.enautica.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa
Estrada de Ben� ca, 529
1549-020 Lisboa
Tel. 217 101 200 | Fax. 217 101 235
academica@sc.ipl.pt | www.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Comunicação Social
Campus de Ben� ca do IPL
1549-014 Lisboa
Tel. 217 119 000/217 119 073 | Fax. 217 162 540
escs@escs.ipl.pt | www.escs.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Dança
Rua da Academia das Ciências, 5
1200-003 Lisboa
Tel. 213 244 770 | Fax: 213 420 271
geral@esd.ipl.pt | www.esd.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Educação de Lisboa
Campus de Ben� ca do IPL
1549-003 Lisboa
Tel. 217 115 500 | Fax. 217 140 423
eselx@eselx.ipl.pt | www.eselx.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Música
Campus de Ben� ca do IPL
1500-651 Lisboa
Tel: 213 224 940/211 518 106 | Fax. 213 471 489
esml@esm.ipl.pt | www.esm.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Teatro e Cinema
Av. Marquês de Pombal, 22 B
2700-571 Amadora
Tel. 214 989 400 | Fax. 214 989 401
aacademicos@estc.ipl.pt | www.estc.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa
Av. D. João II, Lote 4.69.01
1990-096 Lisboa
Tel. 218 980 400 | Fax. 218 980 460
estesl@estesl.pt | www.estesl.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa
Av. Miguel Bombarda, 20
1069-035 Lisboa
Tel. 217 984 500 | Fax. 217 977 079
div.academica@iscal.ipl.pt | www.iscal.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Rua Conselheiro Emídio Navarro
1949-014 Lisboa
Tel. 218 317 000 | Fax. 218 317 001
isel@isel.ipl.pt | www.isel.pt

// Academia da Força Aérea
Granja do Marquês
2715-021 Pêro Pinheiro
Tel. 219 678 956 | Fax. 219 678 956
gabcmd@academiafa.edu.pt
www.emfa.pt/afa

// Academia Militar
Paço da Rainha
1169-203 Lisboa
Tel. 213 186 900 | Fax. 213 186 988
am.concurso@mail.exercito.pt
www.academiamilitar.pt

// Instituto Superior de Ciências Policiais 
e Segurança Interna
Rua 1.º de Maio, 3
1349-040 Lisboa
Tel. 213 613 900 | Fax. 213 610 535
de.iscpsi@psp.pt | www.iscpsi.pt

// Escola do Serviço de Saúde Militar
Rua de Infantaria 16, n.º 30
1269-091 Lisboa
Tel. 213 871 514/213 871 608 | Fax. 213 874 991
www.exercito.pt/sites/ESSM

// Escola Superior de Actividades 
Imobiliárias
Praça Eduardo Mondlane, 7C, Edifício Coopemi
1950-104 Lisboa
Tel. 218 367 010 | Fax. 218 367 019
esai@esai.pt | www.esai.pt

// IADE-U Instituto de Arte, Design e
Empresa - Universitário
Av. D. Carlos I, 4
1200-649 Lisboa
Tel. 213 939 600 | Fax. 213 978 561
iade@iade.pt | www.iade.pt

// Instituto Superior de Comunicação 
Empresarial
Praça do Príncipe Real, 27
1250-184 Lisboa
Tel. 213 474 283 | Fax. 213 474 288
regina.moreira@iscem.pt | www.iscem.pt

// Instituto Superior de Gestão
R. Vitorino Nemésio, 5
1750-306 Lisboa
Tel. 217 513 700 | Fax. 217 573 966
isg@isg.pt | www.isg.pt

// ISPA - Instituto Universitário de Ciên-
cias Psicológicas, Sociais e da Vida
Rua Jardim do Tabaco, 34
1149-041 Lisboa
Tel. 218 811 700 | Fax. 218 860 954
candidaturas@ispa.pt | www.ispa.pt

// Universidade Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt
www.uatlantica.pt

// Universidade Atlântica 
Escola Superior de Saúde Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt | www.uatlantica.pt

// Universidade Autónoma de Lisboa Luís 
de Camões
Rua de Santa Marta, 47
1169-023 Lisboa
Tel. 213 177 690/213 177 691 | Fax. 213 533 702
secgeral@universidade.autonoma.pt
www.universidade-autonoma.pt

// Universidade Católica Portuguesa
 Faculdade de Ciências Económicas e 
Empresariais
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 277 | Fax. 217 270 252
gestao.economia@ucp.pt
www.clsbe.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Humanas
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 199 | Fax. 227 271 700
direccaofch@fch.lisboa.ucp.pt
www.fch.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Direito
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 240 | Fax. 217 214 177
candidaturas@fd.lisboa.ucp.pt
www.fd.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 150 | Fax. 217 214 165
direccao@ft.lisboa.ucp.pt
www.ft.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Instituto de Estudos Políticos
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 129 | Fax. 217 271 836
secretariado.iep@iep.lisboa.ucp.pt
www.iep.lisboa.ucp.pt

// Universidade Europeia
Quinta do Bom Nome,
Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa
Tel. 210 309 900 | Fax. 210 309 917
isla.lisboa@lx.isla.pt
www.isla.pt

// Universidade Lusíada
Rua da Junqueira, 194
1349-001 Lisboa
Tel. 213 611 500 | Fax. 213 638 307
info@lis.ulusiada.pt
www.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias
Campo Grande, 376
1749-024 Lisboa
Tel. 217 515 500 | Fax. 217 577 006
informacoes@ulusofona.pt
www.ulusofona.pt

// Academia Nacional Superior 
de Orquestra
Travessa da Galé, 36-3.º
Edifício Standard Eléctrica
1349-028 Lisboa
Tel. 213 617 325 | Fax. 213 623 833
secretaria@metropolitana.pt
www.metropolitana.pt

// Escola Superior de Artes Decorativas
Rua João de Oliveira Miguens, 80
1350-187 Lisboa
Tel. 218 814 653/218 814 696
Fax: 218 814 643
esad.geral@fress.pt
www.fress.pt

// Escola Superior de Educação de 
Almeida Garrett
Largo do Sequeira, 7
1100-587 Lisboa
Tel. 218 862 042 | Fax. 218 872 725
informacoes@eseag.pt
www.eseag.pt

// Escola Superior de Educação de 
João de Deus
Av. Álvares Cabral, 69
1269-094 Lisboa
Tel. 213 968 154 | Fax. 213 967 183
ese@escolasjoaodeus.pt
www.ese-jdeus.edu.pt

// Escola Superior de Educadores de 
Infância Maria Ulrich
Rua do Jardim à Estrela, 18
1350-184 Lisboa
Tel. 213 929 560 | Fax. 213 929 569
informacao@emulrich.pt
www.eseimu.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
S. Francisco das Misericórdias
Rua de Santa Marta, n.º 56
1169-023 Lisboa
Tel. 217 120 913/217 120 924 | Fax. 217 161 076
esesfm@esesfm.pt
www.enfermagem.edu.pt
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// Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Rua Conde Barão, Alcoitão
2649-506 Alcabideche
Tel. 214 607 450 | Fax. 214 607 459
geral@essa.pt 
www.essa.pt

// Escola Superior de Saúde da 
Cruz Vermelha Portuguesa
Av. de Ceuta, 1, Edifício Urbiceuta
1300-125 Lisboa
Tel. 213 616 790 | Fax. 213 616 799
secretaria@esscvp.eu | www.esscvp.eu

// Escola Superior de Saúde
Ribeiro Sanches
Rua Fernando Palha, 69
1900-693 Lisboa
Tel. 218 621 060 | Fax. 217 577 006
informacoes@erisa.ulusofona.pt
erisa.ulusofona.pt

// Escola Superior de Tecnologias 
e Artes de Lisboa
Rua de Sto. Amaro
1200-803 Lisboa
Tel. 213 964 086 | Fax. 213 950 567
estal@estal.pt | www.estal.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Lisboa
Edifício IPAM - Av. Marechal Gomes da 
Costa, Lt 21
1800-255 Lisboa
Tel. 218 360 030 | Fax. 218 360 039
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior Autónomo de 
Estudos Politécnicos
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
secretaria@ipa.univ.pt
www.ipa.univ.pt

// Instituto Superior de Ciências da 
Administração
Rua de São Paulo, 89
1200-427 Lisboa
Tel. 213 515 380 | Fax. 213 515 381
secretaria@iscad.pt
www.iscad.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas
Rua Bento de Jesus Caraça, 12
2620-379 Ramada
Tel. 219 347 139 | Fax. 219 332 688
geral@isce.pt | www.isce.pt

// Instituto Superior de Educação 
e Ciências
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
info@isec.universitas.pt
www.isec.universitas.pt

// Instituto Superior de Gestão Bancária
Av. Barbosa du Bocage, 87 r/c
1050-030 Lisboa
Tel. 217 916 210 | Fax. 217 955 234
isgb@isgb.pt | www.isgb.pt

// Instituto Superior de Novas Pro� ssões
Estrada da Ameixoeira, 116
1769-006 Lisboa
Tel. 217 508 010 | Fax. 217 508 020
inp@mail.telepac.pt | www.inp.pt

// Instituto Superior Politécnico do Oeste
Pct.ª Prof. José Carvalho Mesquita, Lt 19-2.º
2560-299 Torres Vedras
Tel. 261 316 104/261 316 106 | Fax. 261 314 084
informacoes@ispo.pt | www.ispo.pt

// Instituto Superior de Tecnologias
 Avançadas de Lisboa
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 218 436 670/218 436 678 | Fax. 218 486 063
secretaria@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 147 | Fax. 217 263 980
servicosacademicos.enf@ics.lisboa.ucp.pt
www.ics.lisboa.ucp.pt

Portalegre

// Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior Agrária
Av. 14 de Janeiro, S/N, Apartado 254
7350-903 Elvas
Tel. 268 628 528/268 628 878 | Fax. 268 628 529
esaelvas@esaelvas.pt | www.esaelvas.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Educação
Praça da República, Apartado 125
7301-957 Portalegre
Tel. 245 339 400 | Fax. 245 204 619
esep@esep.pt | www.esep.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Saúde
Av. de Sto. António, Apartado 89
7300-074 Portalegre
Tel. 245 300 430 | Fax. 245 300 439
geral@essp.pt | www.essp.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
 Escola Superior de Tecnologia e Lugar
 da Abadessa
Apartado 148, 7301-901 Portalegre
Tel. 245 300 200 | Fax. 245 300 230
estg@estgp.pt | www.estgp.pt

Porto

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Arquitectura
Rua do Gólgota, 215, Via Panorâmica 
4150-755 Porto
Tel. 226 057 100 | Fax. 226 057 199
servicos.academicos@arq.up.pt
www.arq.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Belas-Artes
Av. Rodrigues de Freitas, 265
4049-021 Porto
Tel. 225 192 400 | Fax. 225 367 036
director@fba.up.pt | www.fba.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências
Rua do Campo Alegre, S/N, 
4169-007 Porto
Tel. 220 402 000 | Fax. 220 402 009
fcup@fc.up.pt | www.fc.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação
Rua Dr. Roberto Frias 4200-465 Porto
Tel. 225 074 320 | Fax. 225 074 329
diretora@fcna.up.pt | www.fcna.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Desporto
Rua Dr. Plácido Costa, 91, 4200-450 Porto
Tel. 220 425 200 | Fax. 225 500 689
expediente@fade.up.pt | www.fade.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Direito
Rua dos Bragas, 223 4050-123 Porto
Tel. 222 041 600 | Fax. 222 041 614
fdup@direito.up.pt | www.direito.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Economia
Rua Dr. Roberto Frias S/N, 4200-464 Porto
Tel. 225 571 100 | Fax. 225 505 050
geral@fep.up.pt | www.fep.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia
Rua Dr. Roberto Frias,  S/N, 
4200-465 Porto
Tel. 225 081 400 | Fax. 225 081 440
feup@fe.up.pt | www.fe.up.pt

// Universidade do Porto
 Faculdade de Farmácia
Rua de Jorge Víterbo Ferreira, 228 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 537 | Fax. 226 093 390
expediente@� .up.pt | www.� .up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Letras
Via Panorâmica, Apartado 55038
4150-564 Porto
Tel. 226 077 100 | Fax. 226 077 153 
sga@letras.up.pt | www.letras.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina
Alameda Prof. Hernâni Monteiro 
4200-319 Porto
Tel. 225 513 600 | Fax. 225 513 605
fmup@med.up.pt | www.med.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina Dentária
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva S/N, 
4200-393 Porto
Tel. 220 901 100 | Fax. 220 901 101
webmaster@fmd.up.pt | www.fmd.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação
Rua Alfredo Allen, 4200-135 Porto
Tel. 226 079 700 | Fax. 226 079 725
director@fpce.up.pt | www.fpce.up.pt

// Universidade do Porto
Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar
Rua Jorge Viterbo Ferreira, 228, 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 000 | Fax. 222 062 232
divulgacao@icbas.up.pt | www.icbas.up.pt

// Escola Superior de Enfermagem do 
Porto
Rua Dr. Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto
Tel. 225 073 500 | Fax. 225 096 337
esep@esenf.pt | www.esenf.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Rua Dr. Roberto Frias, 602 4200-465 Porto
Tel. 225 073 460 | Fax. 225 073 464
ese@ese.ipp.pt | www.ese.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Estudos Industriais e
 de Gestão
Rua D. Sancho I, 981, 4480-876 Vila Do Conde
Tel. 252 291 700 | Fax. 252 291 714
servicos.academicos.eseig@eu.ipp.pt
www.eseig.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo
Rua da Alegria, 530, 4000-045 Porto
Tel. 225 193 760 | Fax. 225 180 774
esmae@esmae-ipp.pt | www.esmae-ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Rua Casa do Curral, Margaride
4610-156 Felgueiras
Tel. 255 314 002 | Fax. 255 314 120
correio@estgf.ipp.pt | www.estgf.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
do Porto
Rua Valente Perfeito, 322
4400-330 Vila Nova De Gaia
Tel. 222 061 000 | Fax. 222 061 001
sacademicos@estsp.ipp.pt  | www.estsp.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto
Rua Professor Lopes Amorim, S/N
4465-004 São Mamede De Infesta
Tel. 229 050 000 | Fax. 229 025 899
secretaria@iscap.ipp.pt | www.iscap.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do 
Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
Tel. 228 340 500 | Fax. 228 321 159
info-sa@isep.ipp.pt | www.isep.ipp.pt

// Escola Superior Artística do Porto
Largo de S. Domingos, 82, 4050-545 Porto
Tel. 223 392 130 | Fax. 223 392 139
da@esap.pt | www.esap.pt

//Instituto Superior de Ciências da Saúde 
- Norte
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra, Paredes
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 101/102
dir.iscsn@cespu.pt | www.cespu.pt

// Instituto Superior de Educação e 
Trabalho
Rua de Pereira Reis, 399, 4200-448 Porto
Tel. 225 073 890 | Fax. 225 506 597
geral@iset.pt | www.iset.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Vila Nova de Gaia
Rua Cabo Borges, 55 
4430-646 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 772 980 | Fax. 223 772 985
info.gaia@unisla.pt | gaia.unisla.pt

// Instituto Superior da Maia
Av. Carlos Oliveira Campos, S. Pedro de Avioso, 
Castelo da Maia, 4475-690 Avioso (São Pedro)
Tel. 229 866 000 | Fax. 229 825 331
info@ismai.pt | www.ismai.pt
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Saúde
Beleza e nobreza

estudante

Universidade/ Faculdade:
Universidade Fernando Pessoa
Curso e Ano:
Finalista de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária
Outras ocupações: 
Presidente do Núcleo de Medicina Dentária 
da Universidade Fernando Pessoa

Mariana Maia

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

São os dois adjetivos que a aluna da Universidade Fernando Pessoa Mariana Maia utiliza 
para de� nir a sua área de eleição: a Medicina Dentária. Para descobrires a tua, esta colega 
aponta os pro� ssionais especializados das escolas secundárias (como os psicólogos) como 
elementos essenciais para esclarecer todas as tuas dúvidas.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A nível de aceitação e integração, felizmente não senti grande diferença 
porque vinha do Colégio dos Carvalhos, que tinha os mesmos valores e 
princípios da Universidade Fernando Pessoa, em que o sentido de 
entreajuda, união, trabalho, e sobretudo de qualidade de ensino eram 
imperativas. Relativamente ao modo de lecionar e ao método de avaliação 
sentem-se algumas diferenças. No Ensino Superior há um rigor diferencial, 
em que o mais importante são os resultados � nais, e não tanto o trabalho 
desenvolvido para os obter. Claro que, na área da Medicina Dentária, o 
trabalho desenvolvido na prática clínica é contínuo e a avaliação também 
o é, a questão é que, da forma que os cursos estão organizados agora, 
a prática clínica que seria fundamental para o nosso desenvolvimento 
ocupa pouco mais de um terço dos total de 5 anos do curso.
    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Uma vez ouvi alguém dizer que nos dias de hoje só tirava um curso superior 
quem tinha possibilidades económicas acima da média e, de facto, se 
� zermos bem as contas, uma expressão que poderia à primeira vista ser 
um pouco exagerada, começa a ganhar algum sentido.
Na Medicina Dentária, por exemplo, que é a minha área de conforto, posso 
dizer que é abusiva a quantidade de dinheiro que gastamos enquanto 
estudantes, apenas em material. Dinheiro esse que não ganhamos e, 
mais uma vez, é retirado dos bolsos dos nossos pais que, na maioria das 
vezes, já estão a fazer um enorme esforço para nos manter a estudar. As 
bolsas de estudo são cada vez mais escassas e, infelizmente, muito poucas 
são ainda distribuídas.
A acumular a toda esta situação, podemos referir as elevadas exigências 
pessoais que podem estar associadas, principalmente no caso dos estu-
dantes que se encontram fora da sua área de residência. A pressão psi-
cológica é elevada e a ausência afetiva da família faz-se notar principal-
mente nos momentos mais difíceis.
Apesar de tudo, acho importante termos no pensamento que tudo 
é possível e, se ainda no Ensino Secundário traçarmos um plano para 
o nosso futuro, devemos começar logo a trabalhar para o concretizar, 
porque nada se faz sem esforço.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a escol-
ha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
A área da Saúde sempre foi aquela que me motivou desde pequena e, 
por isso, nunca pus outra hipótese. A Medicina Dentária surgiu mais tar-
de, durante o Ensino Secundário. Nessa fase, considero fundamental o 
acompanhamento por parte dos profissionais que se encontram 

disponíveis em todas ou em quase todas as escolas, colégios e externa-
tos. Também os psicólogos dão um apoio bastante importante para o 
esclarecimento de diversas dúvidas que habitualmente surgem em 
alunos � nalistas, principalmente na reta � nal.
Se fosse hoje, tenho a certeza que faria a mesma opção, porque � quei 
completamente apaixonada pela Medicina Dentária. Se � zermos aquilo de 
que gostamos, por mais di� culdades que encontremos no nosso caminho, 
vai sempre valer a pena.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
O curso de Medicina Dentária é um dos que tem um leque de opções de 
trabalho mais reduzido, isto é, ou exercemos a pro� ssão em consultório 
ou então não temos grande alternativa.
No meu caso, que não tenho nenhum familiar na área, espero conse-
guir vingar através das minhas capacidades e dos meus conhecimentos. 
Tenho alguns objetivos a nível pro� ssional, nomeadamente a formação 
contínua e a especialização mas, numa primeira fase, tenho de me con-
centrar em conseguir arranjar um consultório (ou consultórios) onde 
trabalhar.
O trabalho não me assusta, nunca me assustou. Considero-me uma pessoa 
forte, trabalhadora e decidida, por isso o espírito proativo vai estar sem-
pre presente para me ajudar a concretizar todos os objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
A área da Saúde e, mais concretamente, da Medicina Dentária, é das mais 
nobres e bonitas que existe. Mas na maioria das vezes, ter dúvidas é – na 
minha opinião – um aspeto positivo. Isto porque só demonstra o sentido 
de responsabilidade e preocupação relativamente a uma decisão que 
será talvez das mais marcantes e decisivas a nível pro� ssional.
Os conselhos que daria? Nunca desistam dos vossos sonhos! Se não formos 
nós a lutar por eles ninguém o fará. Indecisões vamos ter sempre, mas 
nunca deixem que elas vos destruam o sonho.

Se fizermos 

aquilo que 

gostamos, por mais 

dificuldades que 

encontremos 

no nosso caminho, 

vai sempre valer a 

pena.
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// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Médicas
Campo dos Mártires da Pátria, 130
1169-056 Lisboa
Tel. 218 803 020 | Fax. 218 803 006
geral.dir@fcm.unl.pt | www.fcm.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Av. de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa
Tel: 217 908 300 | Fax. 217 908 308
geral@fcsh.unl.pt | www.fcsh.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Direito
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel. 213 847 447 | Fax. 213 847 474
sacademicos@fd.unl.pt | www.fd.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Economia
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa
Tel: 213 801 600 | Fax: 213 871 105
novadescoberta@novasbe.pt
www.novasbe.unl.pt

// Universidade Nova de Lisboa 
Instituto Superior de Estatística e Gestão 
de Informação
Campus de Campolide, Travessa de Estevão Pinto
1070-312 Lisboa
Tel. 213 828 610 | Fax. 213 828 611
sa@isegi.unl.pt | www.isegi.unl.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Lisboa
Av. do Brasil, 53-B
1700-063 Lisboa
Tel. 217 924 100 | Fax. 217 954 729
geral@esel.pt | www.esel.pt

// Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril
Av. Condes de Barcelona
2765-470 Estoril
Tel. 210 040 706/17/28 | Fax. 210 040 719
secretaria.presidente@eshte.pt
www.eshte.pt

// Escola Superior Náutica Infante 
D. Henrique
Av. Eng.º Boneville Franco
2780-572 Paço De Arcos
Tel. 214 460 010 | Fax. 214 429 546
info@enautica.pt | www.enautica.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa
Estrada de Ben� ca, 529
1549-020 Lisboa
Tel. 217 101 200 | Fax. 217 101 235
academica@sc.ipl.pt | www.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Comunicação Social
Campus de Ben� ca do IPL
1549-014 Lisboa
Tel. 217 119 000/217 119 073 | Fax. 217 162 540
escs@escs.ipl.pt | www.escs.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Dança
Rua da Academia das Ciências, 5
1200-003 Lisboa
Tel. 213 244 770 | Fax: 213 420 271
geral@esd.ipl.pt | www.esd.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Educação de Lisboa
Campus de Ben� ca do IPL
1549-003 Lisboa
Tel. 217 115 500 | Fax. 217 140 423
eselx@eselx.ipl.pt | www.eselx.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Música
Campus de Ben� ca do IPL
1500-651 Lisboa
Tel: 213 224 940/211 518 106 | Fax. 213 471 489
esml@esm.ipl.pt | www.esm.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Teatro e Cinema
Av. Marquês de Pombal, 22 B
2700-571 Amadora
Tel. 214 989 400 | Fax. 214 989 401
aacademicos@estc.ipl.pt | www.estc.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa
Av. D. João II, Lote 4.69.01
1990-096 Lisboa
Tel. 218 980 400 | Fax. 218 980 460
estesl@estesl.pt | www.estesl.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa
Av. Miguel Bombarda, 20
1069-035 Lisboa
Tel. 217 984 500 | Fax. 217 977 079
div.academica@iscal.ipl.pt | www.iscal.ipl.pt

// Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Rua Conselheiro Emídio Navarro
1949-014 Lisboa
Tel. 218 317 000 | Fax. 218 317 001
isel@isel.ipl.pt | www.isel.pt

// Academia da Força Aérea
Granja do Marquês
2715-021 Pêro Pinheiro
Tel. 219 678 956 | Fax. 219 678 956
gabcmd@academiafa.edu.pt
www.emfa.pt/afa

// Academia Militar
Paço da Rainha
1169-203 Lisboa
Tel. 213 186 900 | Fax. 213 186 988
am.concurso@mail.exercito.pt
www.academiamilitar.pt

// Instituto Superior de Ciências Policiais 
e Segurança Interna
Rua 1.º de Maio, 3
1349-040 Lisboa
Tel. 213 613 900 | Fax. 213 610 535
de.iscpsi@psp.pt | www.iscpsi.pt

// Escola do Serviço de Saúde Militar
Rua de Infantaria 16, n.º 30
1269-091 Lisboa
Tel. 213 871 514/213 871 608 | Fax. 213 874 991
www.exercito.pt/sites/ESSM

// Escola Superior de Actividades 
Imobiliárias
Praça Eduardo Mondlane, 7C, Edifício Coopemi
1950-104 Lisboa
Tel. 218 367 010 | Fax. 218 367 019
esai@esai.pt | www.esai.pt

// IADE-U Instituto de Arte, Design e
Empresa - Universitário
Av. D. Carlos I, 4
1200-649 Lisboa
Tel. 213 939 600 | Fax. 213 978 561
iade@iade.pt | www.iade.pt

// Instituto Superior de Comunicação 
Empresarial
Praça do Príncipe Real, 27
1250-184 Lisboa
Tel. 213 474 283 | Fax. 213 474 288
regina.moreira@iscem.pt | www.iscem.pt

// Instituto Superior de Gestão
R. Vitorino Nemésio, 5
1750-306 Lisboa
Tel. 217 513 700 | Fax. 217 573 966
isg@isg.pt | www.isg.pt

// ISPA - Instituto Universitário de Ciên-
cias Psicológicas, Sociais e da Vida
Rua Jardim do Tabaco, 34
1149-041 Lisboa
Tel. 218 811 700 | Fax. 218 860 954
candidaturas@ispa.pt | www.ispa.pt

// Universidade Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt
www.uatlantica.pt

// Universidade Atlântica 
Escola Superior de Saúde Atlântica
Fábrica da Pólvora de Barcarena,
2730-615 Barcarena
Tel. 214 398 200 | Fax. 214 302 573
geral@uatlantica.pt | www.uatlantica.pt

// Universidade Autónoma de Lisboa Luís 
de Camões
Rua de Santa Marta, 47
1169-023 Lisboa
Tel. 213 177 690/213 177 691 | Fax. 213 533 702
secgeral@universidade.autonoma.pt
www.universidade-autonoma.pt

// Universidade Católica Portuguesa
 Faculdade de Ciências Económicas e 
Empresariais
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 277 | Fax. 217 270 252
gestao.economia@ucp.pt
www.clsbe.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Ciências Humanas
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 199 | Fax. 227 271 700
direccaofch@fch.lisboa.ucp.pt
www.fch.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Direito
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 240 | Fax. 217 214 177
candidaturas@fd.lisboa.ucp.pt
www.fd.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Teologia
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 150 | Fax. 217 214 165
direccao@ft.lisboa.ucp.pt
www.ft.lisboa.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Instituto de Estudos Políticos
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 129 | Fax. 217 271 836
secretariado.iep@iep.lisboa.ucp.pt
www.iep.lisboa.ucp.pt

// Universidade Europeia
Quinta do Bom Nome,
Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa
Tel. 210 309 900 | Fax. 210 309 917
isla.lisboa@lx.isla.pt
www.isla.pt

// Universidade Lusíada
Rua da Junqueira, 194
1349-001 Lisboa
Tel. 213 611 500 | Fax. 213 638 307
info@lis.ulusiada.pt
www.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias
Campo Grande, 376
1749-024 Lisboa
Tel. 217 515 500 | Fax. 217 577 006
informacoes@ulusofona.pt
www.ulusofona.pt

// Academia Nacional Superior 
de Orquestra
Travessa da Galé, 36-3.º
Edifício Standard Eléctrica
1349-028 Lisboa
Tel. 213 617 325 | Fax. 213 623 833
secretaria@metropolitana.pt
www.metropolitana.pt

// Escola Superior de Artes Decorativas
Rua João de Oliveira Miguens, 80
1350-187 Lisboa
Tel. 218 814 653/218 814 696
Fax: 218 814 643
esad.geral@fress.pt
www.fress.pt

// Escola Superior de Educação de 
Almeida Garrett
Largo do Sequeira, 7
1100-587 Lisboa
Tel. 218 862 042 | Fax. 218 872 725
informacoes@eseag.pt
www.eseag.pt

// Escola Superior de Educação de 
João de Deus
Av. Álvares Cabral, 69
1269-094 Lisboa
Tel. 213 968 154 | Fax. 213 967 183
ese@escolasjoaodeus.pt
www.ese-jdeus.edu.pt

// Escola Superior de Educadores de 
Infância Maria Ulrich
Rua do Jardim à Estrela, 18
1350-184 Lisboa
Tel. 213 929 560 | Fax. 213 929 569
informacao@emulrich.pt
www.eseimu.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
S. Francisco das Misericórdias
Rua de Santa Marta, n.º 56
1169-023 Lisboa
Tel. 217 120 913/217 120 924 | Fax. 217 161 076
esesfm@esesfm.pt
www.enfermagem.edu.pt
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// Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Rua Conde Barão, Alcoitão
2649-506 Alcabideche
Tel. 214 607 450 | Fax. 214 607 459
geral@essa.pt 
www.essa.pt

// Escola Superior de Saúde da 
Cruz Vermelha Portuguesa
Av. de Ceuta, 1, Edifício Urbiceuta
1300-125 Lisboa
Tel. 213 616 790 | Fax. 213 616 799
secretaria@esscvp.eu | www.esscvp.eu

// Escola Superior de Saúde
Ribeiro Sanches
Rua Fernando Palha, 69
1900-693 Lisboa
Tel. 218 621 060 | Fax. 217 577 006
informacoes@erisa.ulusofona.pt
erisa.ulusofona.pt

// Escola Superior de Tecnologias 
e Artes de Lisboa
Rua de Sto. Amaro
1200-803 Lisboa
Tel. 213 964 086 | Fax. 213 950 567
estal@estal.pt | www.estal.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Lisboa
Edifício IPAM - Av. Marechal Gomes da 
Costa, Lt 21
1800-255 Lisboa
Tel. 218 360 030 | Fax. 218 360 039
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior Autónomo de 
Estudos Politécnicos
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
secretaria@ipa.univ.pt
www.ipa.univ.pt

// Instituto Superior de Ciências da 
Administração
Rua de São Paulo, 89
1200-427 Lisboa
Tel. 213 515 380 | Fax. 213 515 381
secretaria@iscad.pt
www.iscad.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas
Rua Bento de Jesus Caraça, 12
2620-379 Ramada
Tel. 219 347 139 | Fax. 219 332 688
geral@isce.pt | www.isce.pt

// Instituto Superior de Educação 
e Ciências
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
info@isec.universitas.pt
www.isec.universitas.pt

// Instituto Superior de Gestão Bancária
Av. Barbosa du Bocage, 87 r/c
1050-030 Lisboa
Tel. 217 916 210 | Fax. 217 955 234
isgb@isgb.pt | www.isgb.pt

// Instituto Superior de Novas Pro� ssões
Estrada da Ameixoeira, 116
1769-006 Lisboa
Tel. 217 508 010 | Fax. 217 508 020
inp@mail.telepac.pt | www.inp.pt

// Instituto Superior Politécnico do Oeste
Pct.ª Prof. José Carvalho Mesquita, Lt 19-2.º
2560-299 Torres Vedras
Tel. 261 316 104/261 316 106 | Fax. 261 314 084
informacoes@ispo.pt | www.ispo.pt

// Instituto Superior de Tecnologias
 Avançadas de Lisboa
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 218 436 670/218 436 678 | Fax. 218 486 063
secretaria@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 147 | Fax. 217 263 980
servicosacademicos.enf@ics.lisboa.ucp.pt
www.ics.lisboa.ucp.pt

Portalegre

// Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior Agrária
Av. 14 de Janeiro, S/N, Apartado 254
7350-903 Elvas
Tel. 268 628 528/268 628 878 | Fax. 268 628 529
esaelvas@esaelvas.pt | www.esaelvas.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Educação
Praça da República, Apartado 125
7301-957 Portalegre
Tel. 245 339 400 | Fax. 245 204 619
esep@esep.pt | www.esep.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Saúde
Av. de Sto. António, Apartado 89
7300-074 Portalegre
Tel. 245 300 430 | Fax. 245 300 439
geral@essp.pt | www.essp.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
 Escola Superior de Tecnologia e Lugar
 da Abadessa
Apartado 148, 7301-901 Portalegre
Tel. 245 300 200 | Fax. 245 300 230
estg@estgp.pt | www.estgp.pt

Porto

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Arquitectura
Rua do Gólgota, 215, Via Panorâmica 
4150-755 Porto
Tel. 226 057 100 | Fax. 226 057 199
servicos.academicos@arq.up.pt
www.arq.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Belas-Artes
Av. Rodrigues de Freitas, 265
4049-021 Porto
Tel. 225 192 400 | Fax. 225 367 036
director@fba.up.pt | www.fba.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências
Rua do Campo Alegre, S/N, 
4169-007 Porto
Tel. 220 402 000 | Fax. 220 402 009
fcup@fc.up.pt | www.fc.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação
Rua Dr. Roberto Frias 4200-465 Porto
Tel. 225 074 320 | Fax. 225 074 329
diretora@fcna.up.pt | www.fcna.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Desporto
Rua Dr. Plácido Costa, 91, 4200-450 Porto
Tel. 220 425 200 | Fax. 225 500 689
expediente@fade.up.pt | www.fade.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Direito
Rua dos Bragas, 223 4050-123 Porto
Tel. 222 041 600 | Fax. 222 041 614
fdup@direito.up.pt | www.direito.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Economia
Rua Dr. Roberto Frias S/N, 4200-464 Porto
Tel. 225 571 100 | Fax. 225 505 050
geral@fep.up.pt | www.fep.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia
Rua Dr. Roberto Frias,  S/N, 
4200-465 Porto
Tel. 225 081 400 | Fax. 225 081 440
feup@fe.up.pt | www.fe.up.pt

// Universidade do Porto
 Faculdade de Farmácia
Rua de Jorge Víterbo Ferreira, 228 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 537 | Fax. 226 093 390
expediente@� .up.pt | www.� .up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Letras
Via Panorâmica, Apartado 55038
4150-564 Porto
Tel. 226 077 100 | Fax. 226 077 153 
sga@letras.up.pt | www.letras.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina
Alameda Prof. Hernâni Monteiro 
4200-319 Porto
Tel. 225 513 600 | Fax. 225 513 605
fmup@med.up.pt | www.med.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina Dentária
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva S/N, 
4200-393 Porto
Tel. 220 901 100 | Fax. 220 901 101
webmaster@fmd.up.pt | www.fmd.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação
Rua Alfredo Allen, 4200-135 Porto
Tel. 226 079 700 | Fax. 226 079 725
director@fpce.up.pt | www.fpce.up.pt

// Universidade do Porto
Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar
Rua Jorge Viterbo Ferreira, 228, 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 000 | Fax. 222 062 232
divulgacao@icbas.up.pt | www.icbas.up.pt

// Escola Superior de Enfermagem do 
Porto
Rua Dr. Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto
Tel. 225 073 500 | Fax. 225 096 337
esep@esenf.pt | www.esenf.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Rua Dr. Roberto Frias, 602 4200-465 Porto
Tel. 225 073 460 | Fax. 225 073 464
ese@ese.ipp.pt | www.ese.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Estudos Industriais e
 de Gestão
Rua D. Sancho I, 981, 4480-876 Vila Do Conde
Tel. 252 291 700 | Fax. 252 291 714
servicos.academicos.eseig@eu.ipp.pt
www.eseig.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo
Rua da Alegria, 530, 4000-045 Porto
Tel. 225 193 760 | Fax. 225 180 774
esmae@esmae-ipp.pt | www.esmae-ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Rua Casa do Curral, Margaride
4610-156 Felgueiras
Tel. 255 314 002 | Fax. 255 314 120
correio@estgf.ipp.pt | www.estgf.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
do Porto
Rua Valente Perfeito, 322
4400-330 Vila Nova De Gaia
Tel. 222 061 000 | Fax. 222 061 001
sacademicos@estsp.ipp.pt  | www.estsp.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto
Rua Professor Lopes Amorim, S/N
4465-004 São Mamede De Infesta
Tel. 229 050 000 | Fax. 229 025 899
secretaria@iscap.ipp.pt | www.iscap.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do 
Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
Tel. 228 340 500 | Fax. 228 321 159
info-sa@isep.ipp.pt | www.isep.ipp.pt

// Escola Superior Artística do Porto
Largo de S. Domingos, 82, 4050-545 Porto
Tel. 223 392 130 | Fax. 223 392 139
da@esap.pt | www.esap.pt

//Instituto Superior de Ciências da Saúde 
- Norte
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra, Paredes
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 101/102
dir.iscsn@cespu.pt | www.cespu.pt

// Instituto Superior de Educação e 
Trabalho
Rua de Pereira Reis, 399, 4200-448 Porto
Tel. 225 073 890 | Fax. 225 506 597
geral@iset.pt | www.iset.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Vila Nova de Gaia
Rua Cabo Borges, 55 
4430-646 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 772 980 | Fax. 223 772 985
info.gaia@unisla.pt | gaia.unisla.pt

// Instituto Superior da Maia
Av. Carlos Oliveira Campos, S. Pedro de Avioso, 
Castelo da Maia, 4475-690 Avioso (São Pedro)
Tel. 229 866 000 | Fax. 229 825 331
info@ismai.pt | www.ismai.pt
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// Instituto Superior de Serviço Social do 
Porto
Av. Dr.Manuel Teixeira Ruela, 370 
Senhora da Hora 4460-362, Senhora Da Hora
Tel. 229 577 210 | Fax. 229 577 219
isssp@esssp.pt | www.isssp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola das Artes
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt | www.artes.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Biotecnologia
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt | www.esb.ucp.pt
 
// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Direito (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt 
www.direito.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Economia e Gestão
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.feg.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Educação e Psicologia
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.fep.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Teologia (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.teologia.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Praça 9 de Abril, 349 
4249-004 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

// Universidade Lusíada do Porto
Rua Dr. Lopo de Carvalho, 4369-006 Porto
Tel. 225 570 800 | Fax. 225 487 972
info@por.ulusiada.pt | www.por.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona do Porto
Rua Augusto Rosa, 24, 4000-098 Porto
Tel. 222 073 230 | Fax. 222 001 528
informacoes@ulp.pt | www.ulp.pt

// Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
541-619 4200-072 Porto
Tel. 225 572 641/225 572 642 | Fax. 225 572 011
upt@upt.pt | www.upt.pt

// CESPU-Instituto Politécnico de Saúde
 do Norte - Escola Superior
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra Prd
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 102
dir.essvs@cespu.pt | www.cespu.pt

// Conservatório Superior de Música 
de Gaia
Rua D. António Ferreira Gomes, Quinta dos 
Maravedis 4400-112 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 712 213 | Fax. 223 712 214
superior@conservatoriodegaia.org
www.conservatoriodegaia.org

// Escola Superior de Artes e Design
Av. Calouste Gulbenkian
4460-268 Senhora Da Hora
Tel. 229 578 750 | Fax. 229 552 643
info@esad.pt | www.esad.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo
Rua António Sérgio
4410-269 Canelas - V. N Gaia
Tel. 227 537 600/84 | Fax. 227 537 681/2
dir.ese.gaia@gaia.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti
Rua Gil Vicente, 138 - 142 4000-255 Porto
Tel. 225 573 420 | Fax. 225 508 485
serv.admin.academicos@esepf.pt
www.esefrassinetti.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Santa Maria
Travessa Antero de Quental, 173/17
4049-024 Porto
Tel. 225 098 664/225 098 665 | Fax. 225 095 060
geral@esenfsm.pt | www.esenfsm.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
de Vila Nova de Gaia
Alameda Jean Piaget, Apartado 551
4405-678 Gulpilhares
Tel. 227 536 620/808 203 049 | Fax. 227 536 637
dir.ess.gaia@gaia.ipiaget.org | www.ipiaget.pt

// Instituto de Estudos Superiores 
Financeiros e Fiscais (Porto)
Av. dos Sanatórios, Edifício Heliântia, Francelos
4405-604 Valadares
Tel. 227 538 800 | Fax. 227 538 855
info@iesf.pt | www.iesf.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos
R. Manuel Pinto de Azevedo, 748-B
4100-320 Porto
Tel. 229 398 080 | Fax. 229 382 800
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Administração e 
Gestão
Rua Campo Alegre, 1376, 4150-175 Porto 
Tel. 220 303 200 | Fax. 226 099 223
isag@isag.pt | www.isag.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas de Felgueiras
R. Dr. Luís Gonzaga Fonseca Moreira, Apartado 
132, 4610-177 Felgueiras
Tel. 255 318 550
isce-felgueiras@pedago.pt
www.isce-felgueiras.com

// Instituto Superior de Ciências 
Empresariais e do Turismo
Rua da Cedofeita, 285 4050-180 Porto
Tel. 222 053 685 | Fax. 222 053 744
iscet@iscet.pt | www.iscet.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Desenvolvimento 
Social e Comunitário
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
- Escola Superior de Educação de Santa 
Maria
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas (Porto)
Rua Dr. Alves da Veiga, 142 4000-072 Porto
Tel. 225 193 220 | Fax. 225 193 229
secretaria-porto@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde 
(Porto)
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt
www.saude.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Escola Superior de Saúde
Rua Carlos da Maia, 296, 4200-150 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

Santarém

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior Agrária de Santarém
S. Pedro, Apartado 310, 2001-904 Santarém
Tel. 243 307 300 | Fax. 243 307 301
ed@esa.ipsantarem.pt
www.esa.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Av. Dr. Mário Soares, 2040-413 Rio Maior
Tel. 243 999 280 | Fax. 243 999 292
geral@esdrm.ipsantarem.pt | www.esdrm.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Educação de Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 131
2001-902 Santarém
Tel. 243 309 180 | Fax. 243 309 187
geral@ese.ipsantarem.pt
www.ese.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de 
Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 295
2001-904 Santarém
Tel. 243 303 200 | Fax. 243 332 152
correio@esg.ipsantarem.pt
www.esg.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Saúde de Santarém
Quinta do Mergulhão, Sr.ª da Guia
2005-075 Santarém
Tel. 243 307 200 | Fax. 243 307 210
geral@essaude.ipsantarem.pt
www.essaude.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Gestão de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt
www.portal.esgt.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Rua 17 de Agosto de 1808, Edifício do Antigo 
Tribunal 2200-370 Abrantes
Tel. 241 361 169 | Fax. 241 361 175
servacademicos@ipt.pt | www.esta.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt | www.estt.ipt.pt

// ISLA - Instituto Superior de Gestão e 
Administração de Santarém
Largo Cândido dos Reis, Ed. do Antigo Hospital 
de Santarém
2000-241 Santarém
Tel. 243 305 880 | Fax. 243 326 261
info.santarem@unisla.pt
www.santarem.unisla.pt

// Escola Superior de Educação de Torres 
Novas
Quinta de Sto. António 2350-463 Torres Novas
Tel. 249 824 892 | Fax. 249 812 647
joao.rosa@esetn.pt | www.esetn.pt

Setúbal

// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Caparica 2829-516 Caparica
Tel. 212 948 300/212 948 500 | Fax. 212 954 461
div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt | www.fct.unl.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Ciências Empresariais
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2910-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.esce.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Educação
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2914-504 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 710 810
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.ese.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Saúde
Edifício ESCE, Bloco B2, Estefanilha
2914-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt | www.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Rua Américo da Silva Marinho
2839-001 Lavradio
Tel. 212 064 660 | Fax. 212 064 661
servicos.academicos@estbarreiro.ips.pt
www.estbarreiro.ips.pt
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Saúde
Beleza e nobreza

estudante

Universidade/ Faculdade:
Universidade Fernando Pessoa
Curso e Ano:
Finalista de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária
Outras ocupações: 
Presidente do Núcleo de Medicina Dentária 
da Universidade Fernando Pessoa

Mariana Maia

TEXTO: Tiago Belim | FOTO: cedida pelo entrevistado

São os dois adjetivos que a aluna da Universidade Fernando Pessoa Mariana Maia utiliza 
para de� nir a sua área de eleição: a Medicina Dentária. Para descobrires a tua, esta colega 
aponta os pro� ssionais especializados das escolas secundárias (como os psicólogos) como 
elementos essenciais para esclarecer todas as tuas dúvidas.

Quais foram as grandes diferenças que encontraste entre o 
Secundário e o primeiro ano de faculdade?
A nível de aceitação e integração, felizmente não senti grande diferença 
porque vinha do Colégio dos Carvalhos, que tinha os mesmos valores e 
princípios da Universidade Fernando Pessoa, em que o sentido de 
entreajuda, união, trabalho, e sobretudo de qualidade de ensino eram 
imperativas. Relativamente ao modo de lecionar e ao método de avaliação 
sentem-se algumas diferenças. No Ensino Superior há um rigor diferencial, 
em que o mais importante são os resultados � nais, e não tanto o trabalho 
desenvolvido para os obter. Claro que, na área da Medicina Dentária, o 
trabalho desenvolvido na prática clínica é contínuo e a avaliação também 
o é, a questão é que, da forma que os cursos estão organizados agora, 
a prática clínica que seria fundamental para o nosso desenvolvimento 
ocupa pouco mais de um terço dos total de 5 anos do curso.
    
Fala-nos das exigências – pessoais, materiais, � nanceiras - 
que implica tirar um curso superior. Como foi a experiência?
Uma vez ouvi alguém dizer que nos dias de hoje só tirava um curso superior 
quem tinha possibilidades económicas acima da média e, de facto, se 
� zermos bem as contas, uma expressão que poderia à primeira vista ser 
um pouco exagerada, começa a ganhar algum sentido.
Na Medicina Dentária, por exemplo, que é a minha área de conforto, posso 
dizer que é abusiva a quantidade de dinheiro que gastamos enquanto 
estudantes, apenas em material. Dinheiro esse que não ganhamos e, 
mais uma vez, é retirado dos bolsos dos nossos pais que, na maioria das 
vezes, já estão a fazer um enorme esforço para nos manter a estudar. As 
bolsas de estudo são cada vez mais escassas e, infelizmente, muito poucas 
são ainda distribuídas.
A acumular a toda esta situação, podemos referir as elevadas exigências 
pessoais que podem estar associadas, principalmente no caso dos estu-
dantes que se encontram fora da sua área de residência. A pressão psi-
cológica é elevada e a ausência afetiva da família faz-se notar principal-
mente nos momentos mais difíceis.
Apesar de tudo, acho importante termos no pensamento que tudo 
é possível e, se ainda no Ensino Secundário traçarmos um plano para 
o nosso futuro, devemos começar logo a trabalhar para o concretizar, 
porque nada se faz sem esforço.

O que te motivou a optar por esta área? Achas que foi a escol-
ha certa ou optarias de forma diferente se fosse hoje?
A área da Saúde sempre foi aquela que me motivou desde pequena e, 
por isso, nunca pus outra hipótese. A Medicina Dentária surgiu mais tar-
de, durante o Ensino Secundário. Nessa fase, considero fundamental o 
acompanhamento por parte dos profissionais que se encontram 

disponíveis em todas ou em quase todas as escolas, colégios e externa-
tos. Também os psicólogos dão um apoio bastante importante para o 
esclarecimento de diversas dúvidas que habitualmente surgem em 
alunos � nalistas, principalmente na reta � nal.
Se fosse hoje, tenho a certeza que faria a mesma opção, porque � quei 
completamente apaixonada pela Medicina Dentária. Se � zermos aquilo de 
que gostamos, por mais di� culdades que encontremos no nosso caminho, 
vai sempre valer a pena.

O que pretendes fazer com este curso? Quais são os teus 
objetivos pro� ssionais e como estás a prepará-los?
O curso de Medicina Dentária é um dos que tem um leque de opções de 
trabalho mais reduzido, isto é, ou exercemos a pro� ssão em consultório 
ou então não temos grande alternativa.
No meu caso, que não tenho nenhum familiar na área, espero conse-
guir vingar através das minhas capacidades e dos meus conhecimentos. 
Tenho alguns objetivos a nível pro� ssional, nomeadamente a formação 
contínua e a especialização mas, numa primeira fase, tenho de me con-
centrar em conseguir arranjar um consultório (ou consultórios) onde 
trabalhar.
O trabalho não me assusta, nunca me assustou. Considero-me uma pessoa 
forte, trabalhadora e decidida, por isso o espírito proativo vai estar sem-
pre presente para me ajudar a concretizar todos os objetivos.

Que conselhos darias a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
A área da Saúde e, mais concretamente, da Medicina Dentária, é das mais 
nobres e bonitas que existe. Mas na maioria das vezes, ter dúvidas é – na 
minha opinião – um aspeto positivo. Isto porque só demonstra o sentido 
de responsabilidade e preocupação relativamente a uma decisão que 
será talvez das mais marcantes e decisivas a nível pro� ssional.
Os conselhos que daria? Nunca desistam dos vossos sonhos! Se não formos 
nós a lutar por eles ninguém o fará. Indecisões vamos ter sempre, mas 
nunca deixem que elas vos destruam o sonho.

Se fizermos 

aquilo que 

gostamos, por mais 

dificuldades que 

encontremos 

no nosso caminho, 

vai sempre valer a 

pena.
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tecnologias
Entre os videojogos e a multimédia

profissional

É preciso viver 

o meio em que

 estamos,

 respirar o assunto 

todos os dias, 

todas as horas.

Atividade:
Diretor adjunto do grupo de 
investigação engageLab

Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Ciências dos Videojogos

Docente na Universidade do Minho e 
diretor do Mestrado em Media Interativos

Nelson Zagalo

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Nelson Zagalo é um homem 3 em 1. Entre a gestão de Recursos e a atividade de professor 
na Universidade de Aveiro, confessa que aquilo que realmente o apaixona é a investigação. 
Para ele, no que à vida profissional diz respeito, o essencial é seguir a emoção – e foi 
precisamente isso que fez quando aliou a sua formação em Novas Tecnologias da 
Comunicação ao amor que tem pelas artes, nas quais inclui, sem hesitação, os videojogos.

Qual é a sua formação de base?
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade 
de Aveiro (UA). Previamente, frequentei a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, e � z ainda vários cursos e 
workshops na área de Cinema.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
O meu trabalho divide-se em três áreas fundamentais: gestão, aulas 
e investigação. Sou diretor adjunto do Departamento de Ciências da 
Comunicação e diretor do Mestrado em Media Interactivos, o que 
implica gerir recursos materiais e humanos. Dou aulas nos domínios 
dos videojogos e multimédia, desde a licenciatura ao doutoramento. Na 
investigação, faço gestão de projetos cientí� cos. Na especi� cidade, 
desenvolvo trabalho de projeto no domínio do design de interação, 
que depois procuro converter em artigos e livros, assim como dar a 
conhecer em conferências enquanto palestrante.

Do que mais gosta naquilo que faz?
São demasiadas atividades, e na maior parte das vezes repetitivas e 
pouco motivadoras. Posso dizer que de todas, aquela que me motiva 
para me levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias é a investi-
gação, a procura de novos modelos de interação, a possibilidade de 
criar novas formas de comunicar nos media interativos. Motiva-me 
procurar caminhos ainda não trilhados, desenvolver e testar o seu 
interesse e de o registar na forma escrita, seja em artigos de opinião, 
cientí� cos ou em livro.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito. Na essência, o que faço todos os dias no engageLab é prosseguir 
caminhos e ideias que se abriram quando � z a Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. Foi aí que percebi que podia 
fundir o meu interesse pela tecnologia com o meu amor pelas artes, 
nomeadamente o cinema. Se sempre gostei de videojogos desde 
pequeno, foi na licenciatura que passei a encará-los como a minha 
área de investigação.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acredito que para termos bons pro� ssionais, é necessário seguir a 
emoção e encontrar o ponto de sintonia entre aquilo que a socie-
dade espera de nós e aquilo que esperamos de nós mesmos.
Quanto à área em si, é uma área de futuro. Dentro das indústrias 
criativas, os videojogos são um dos meios mais recentes, e por isso 
aquele com mais espaço para inovar. Por outro lado, é uma área difícil, 
porque requer multidisciplinaridade e muito investimento. Nesse 
sentido, é preciso conhecer muito bem o meio (não apenas a sua 
base criativa – arte, design e programação – mas também os meios 
de distribuição e marketing) e investir muitas horas para se dominar 
apenas uma destas áreas, conhecendo um pouco das outras. 
Não basta fazer um curso, é preciso viver o meio em que estamos. 
Por isso é tão importante gostar, porque só assim terão motivação 
para respirar o assunto todos os dias, todas as horas. O curso superior 
é um facilitador, um guia, abre a mente a ideias novas, e indica-nos 
possibilidades, mas depende muito mais de nós, do que do curso, 
aquilo que seremos à saída.
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Legenda

// Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Rua Conde Barão, Alcoitão
2649-506 Alcabideche
Tel. 214 607 450 | Fax. 214 607 459
geral@essa.pt 
www.essa.pt

// Escola Superior de Saúde da 
Cruz Vermelha Portuguesa
Av. de Ceuta, 1, Edifício Urbiceuta
1300-125 Lisboa
Tel. 213 616 790 | Fax. 213 616 799
secretaria@esscvp.eu | www.esscvp.eu

// Escola Superior de Saúde
Ribeiro Sanches
Rua Fernando Palha, 69
1900-693 Lisboa
Tel. 218 621 060 | Fax. 217 577 006
informacoes@erisa.ulusofona.pt
erisa.ulusofona.pt

// Escola Superior de Tecnologias 
e Artes de Lisboa
Rua de Sto. Amaro
1200-803 Lisboa
Tel. 213 964 086 | Fax. 213 950 567
estal@estal.pt | www.estal.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Lisboa
Edifício IPAM - Av. Marechal Gomes da 
Costa, Lt 21
1800-255 Lisboa
Tel. 218 360 030 | Fax. 218 360 039
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior Autónomo de 
Estudos Politécnicos
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
secretaria@ipa.univ.pt
www.ipa.univ.pt

// Instituto Superior de Ciências da 
Administração
Rua de São Paulo, 89
1200-427 Lisboa
Tel. 213 515 380 | Fax. 213 515 381
secretaria@iscad.pt
www.iscad.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas
Rua Bento de Jesus Caraça, 12
2620-379 Ramada
Tel. 219 347 139 | Fax. 219 332 688
geral@isce.pt | www.isce.pt

// Instituto Superior de Educação 
e Ciências
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 217 541 310 | Fax. 217 541 319
info@isec.universitas.pt
www.isec.universitas.pt

// Instituto Superior de Gestão Bancária
Av. Barbosa du Bocage, 87 r/c
1050-030 Lisboa
Tel. 217 916 210 | Fax. 217 955 234
isgb@isgb.pt | www.isgb.pt

// Instituto Superior de Novas Pro� ssões
Estrada da Ameixoeira, 116
1769-006 Lisboa
Tel. 217 508 010 | Fax. 217 508 020
inp@mail.telepac.pt | www.inp.pt

// Instituto Superior Politécnico do Oeste
Pct.ª Prof. José Carvalho Mesquita, Lt 19-2.º
2560-299 Torres Vedras
Tel. 261 316 104/261 316 106 | Fax. 261 314 084
informacoes@ispo.pt | www.ispo.pt

// Instituto Superior de Tecnologias
 Avançadas de Lisboa
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel. 218 436 670/218 436 678 | Fax. 218 486 063
secretaria@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde
Palma de Cima
1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 147 | Fax. 217 263 980
servicosacademicos.enf@ics.lisboa.ucp.pt
www.ics.lisboa.ucp.pt

Portalegre

// Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior Agrária
Av. 14 de Janeiro, S/N, Apartado 254
7350-903 Elvas
Tel. 268 628 528/268 628 878 | Fax. 268 628 529
esaelvas@esaelvas.pt | www.esaelvas.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Educação
Praça da República, Apartado 125
7301-957 Portalegre
Tel. 245 339 400 | Fax. 245 204 619
esep@esep.pt | www.esep.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Saúde
Av. de Sto. António, Apartado 89
7300-074 Portalegre
Tel. 245 300 430 | Fax. 245 300 439
geral@essp.pt | www.essp.pt

// Instituto Politécnico de Portalegre 
 Escola Superior de Tecnologia e Lugar
 da Abadessa
Apartado 148, 7301-901 Portalegre
Tel. 245 300 200 | Fax. 245 300 230
estg@estgp.pt | www.estgp.pt

Porto

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Arquitectura
Rua do Gólgota, 215, Via Panorâmica 
4150-755 Porto
Tel. 226 057 100 | Fax. 226 057 199
servicos.academicos@arq.up.pt
www.arq.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de  Belas-Artes
Av. Rodrigues de Freitas, 265
4049-021 Porto
Tel. 225 192 400 | Fax. 225 367 036
director@fba.up.pt | www.fba.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências
Rua do Campo Alegre, S/N, 
4169-007 Porto
Tel. 220 402 000 | Fax. 220 402 009
fcup@fc.up.pt | www.fc.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação
Rua Dr. Roberto Frias 4200-465 Porto
Tel. 225 074 320 | Fax. 225 074 329
diretora@fcna.up.pt | www.fcna.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Desporto
Rua Dr. Plácido Costa, 91, 4200-450 Porto
Tel. 220 425 200 | Fax. 225 500 689
expediente@fade.up.pt | www.fade.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Direito
Rua dos Bragas, 223 4050-123 Porto
Tel. 222 041 600 | Fax. 222 041 614
fdup@direito.up.pt | www.direito.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Economia
Rua Dr. Roberto Frias S/N, 4200-464 Porto
Tel. 225 571 100 | Fax. 225 505 050
geral@fep.up.pt | www.fep.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia
Rua Dr. Roberto Frias,  S/N, 
4200-465 Porto
Tel. 225 081 400 | Fax. 225 081 440
feup@fe.up.pt | www.fe.up.pt

// Universidade do Porto
 Faculdade de Farmácia
Rua de Jorge Víterbo Ferreira, 228 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 537 | Fax. 226 093 390
expediente@� .up.pt | www.� .up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Letras
Via Panorâmica, Apartado 55038
4150-564 Porto
Tel. 226 077 100 | Fax. 226 077 153 
sga@letras.up.pt | www.letras.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina
Alameda Prof. Hernâni Monteiro 
4200-319 Porto
Tel. 225 513 600 | Fax. 225 513 605
fmup@med.up.pt | www.med.up.pt

// Universidade do Porto
Faculdade de Medicina Dentária
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva S/N, 
4200-393 Porto
Tel. 220 901 100 | Fax. 220 901 101
webmaster@fmd.up.pt | www.fmd.up.pt

// Universidade do Porto 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação
Rua Alfredo Allen, 4200-135 Porto
Tel. 226 079 700 | Fax. 226 079 725
director@fpce.up.pt | www.fpce.up.pt

// Universidade do Porto
Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar
Rua Jorge Viterbo Ferreira, 228, 
4050-313 Porto
Tel. 220 428 000 | Fax. 222 062 232
divulgacao@icbas.up.pt | www.icbas.up.pt

// Escola Superior de Enfermagem do 
Porto
Rua Dr. Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto
Tel. 225 073 500 | Fax. 225 096 337
esep@esenf.pt | www.esenf.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Rua Dr. Roberto Frias, 602 4200-465 Porto
Tel. 225 073 460 | Fax. 225 073 464
ese@ese.ipp.pt | www.ese.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Estudos Industriais e
 de Gestão
Rua D. Sancho I, 981, 4480-876 Vila Do Conde
Tel. 252 291 700 | Fax. 252 291 714
servicos.academicos.eseig@eu.ipp.pt
www.eseig.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo
Rua da Alegria, 530, 4000-045 Porto
Tel. 225 193 760 | Fax. 225 180 774
esmae@esmae-ipp.pt | www.esmae-ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Rua Casa do Curral, Margaride
4610-156 Felgueiras
Tel. 255 314 002 | Fax. 255 314 120
correio@estgf.ipp.pt | www.estgf.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
do Porto
Rua Valente Perfeito, 322
4400-330 Vila Nova De Gaia
Tel. 222 061 000 | Fax. 222 061 001
sacademicos@estsp.ipp.pt  | www.estsp.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto
Rua Professor Lopes Amorim, S/N
4465-004 São Mamede De Infesta
Tel. 229 050 000 | Fax. 229 025 899
secretaria@iscap.ipp.pt | www.iscap.ipp.pt

// Instituto Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do 
Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
Tel. 228 340 500 | Fax. 228 321 159
info-sa@isep.ipp.pt | www.isep.ipp.pt

// Escola Superior Artística do Porto
Largo de S. Domingos, 82, 4050-545 Porto
Tel. 223 392 130 | Fax. 223 392 139
da@esap.pt | www.esap.pt

//Instituto Superior de Ciências da Saúde 
- Norte
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra, Paredes
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 101/102
dir.iscsn@cespu.pt | www.cespu.pt

// Instituto Superior de Educação e 
Trabalho
Rua de Pereira Reis, 399, 4200-448 Porto
Tel. 225 073 890 | Fax. 225 506 597
geral@iset.pt | www.iset.pt

// Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Vila Nova de Gaia
Rua Cabo Borges, 55 
4430-646 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 772 980 | Fax. 223 772 985
info.gaia@unisla.pt | gaia.unisla.pt

// Instituto Superior da Maia
Av. Carlos Oliveira Campos, S. Pedro de Avioso, 
Castelo da Maia, 4475-690 Avioso (São Pedro)
Tel. 229 866 000 | Fax. 229 825 331
info@ismai.pt | www.ismai.pt
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// Instituto Superior de Serviço Social do 
Porto
Av. Dr.Manuel Teixeira Ruela, 370 
Senhora da Hora 4460-362, Senhora Da Hora
Tel. 229 577 210 | Fax. 229 577 219
isssp@esssp.pt | www.isssp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola das Artes
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt | www.artes.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Biotecnologia
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt | www.esb.ucp.pt
 
// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Direito (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt 
www.direito.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Economia e Gestão
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.feg.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Educação e Psicologia
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.fep.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Teologia (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.teologia.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Praça 9 de Abril, 349 
4249-004 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

// Universidade Lusíada do Porto
Rua Dr. Lopo de Carvalho, 4369-006 Porto
Tel. 225 570 800 | Fax. 225 487 972
info@por.ulusiada.pt | www.por.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona do Porto
Rua Augusto Rosa, 24, 4000-098 Porto
Tel. 222 073 230 | Fax. 222 001 528
informacoes@ulp.pt | www.ulp.pt

// Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
541-619 4200-072 Porto
Tel. 225 572 641/225 572 642 | Fax. 225 572 011
upt@upt.pt | www.upt.pt

// CESPU-Instituto Politécnico de Saúde
 do Norte - Escola Superior
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra Prd
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 102
dir.essvs@cespu.pt | www.cespu.pt

// Conservatório Superior de Música 
de Gaia
Rua D. António Ferreira Gomes, Quinta dos 
Maravedis 4400-112 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 712 213 | Fax. 223 712 214
superior@conservatoriodegaia.org
www.conservatoriodegaia.org

// Escola Superior de Artes e Design
Av. Calouste Gulbenkian
4460-268 Senhora Da Hora
Tel. 229 578 750 | Fax. 229 552 643
info@esad.pt | www.esad.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo
Rua António Sérgio
4410-269 Canelas - V. N Gaia
Tel. 227 537 600/84 | Fax. 227 537 681/2
dir.ese.gaia@gaia.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti
Rua Gil Vicente, 138 - 142 4000-255 Porto
Tel. 225 573 420 | Fax. 225 508 485
serv.admin.academicos@esepf.pt
www.esefrassinetti.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Santa Maria
Travessa Antero de Quental, 173/17
4049-024 Porto
Tel. 225 098 664/225 098 665 | Fax. 225 095 060
geral@esenfsm.pt | www.esenfsm.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
de Vila Nova de Gaia
Alameda Jean Piaget, Apartado 551
4405-678 Gulpilhares
Tel. 227 536 620/808 203 049 | Fax. 227 536 637
dir.ess.gaia@gaia.ipiaget.org | www.ipiaget.pt

// Instituto de Estudos Superiores 
Financeiros e Fiscais (Porto)
Av. dos Sanatórios, Edifício Heliântia, Francelos
4405-604 Valadares
Tel. 227 538 800 | Fax. 227 538 855
info@iesf.pt | www.iesf.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos
R. Manuel Pinto de Azevedo, 748-B
4100-320 Porto
Tel. 229 398 080 | Fax. 229 382 800
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Administração e 
Gestão
Rua Campo Alegre, 1376, 4150-175 Porto 
Tel. 220 303 200 | Fax. 226 099 223
isag@isag.pt | www.isag.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas de Felgueiras
R. Dr. Luís Gonzaga Fonseca Moreira, Apartado 
132, 4610-177 Felgueiras
Tel. 255 318 550
isce-felgueiras@pedago.pt
www.isce-felgueiras.com

// Instituto Superior de Ciências 
Empresariais e do Turismo
Rua da Cedofeita, 285 4050-180 Porto
Tel. 222 053 685 | Fax. 222 053 744
iscet@iscet.pt | www.iscet.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Desenvolvimento 
Social e Comunitário
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
- Escola Superior de Educação de Santa 
Maria
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas (Porto)
Rua Dr. Alves da Veiga, 142 4000-072 Porto
Tel. 225 193 220 | Fax. 225 193 229
secretaria-porto@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde 
(Porto)
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt
www.saude.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Escola Superior de Saúde
Rua Carlos da Maia, 296, 4200-150 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

Santarém

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior Agrária de Santarém
S. Pedro, Apartado 310, 2001-904 Santarém
Tel. 243 307 300 | Fax. 243 307 301
ed@esa.ipsantarem.pt
www.esa.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Av. Dr. Mário Soares, 2040-413 Rio Maior
Tel. 243 999 280 | Fax. 243 999 292
geral@esdrm.ipsantarem.pt | www.esdrm.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Educação de Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 131
2001-902 Santarém
Tel. 243 309 180 | Fax. 243 309 187
geral@ese.ipsantarem.pt
www.ese.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de 
Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 295
2001-904 Santarém
Tel. 243 303 200 | Fax. 243 332 152
correio@esg.ipsantarem.pt
www.esg.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Saúde de Santarém
Quinta do Mergulhão, Sr.ª da Guia
2005-075 Santarém
Tel. 243 307 200 | Fax. 243 307 210
geral@essaude.ipsantarem.pt
www.essaude.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Gestão de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt
www.portal.esgt.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Rua 17 de Agosto de 1808, Edifício do Antigo 
Tribunal 2200-370 Abrantes
Tel. 241 361 169 | Fax. 241 361 175
servacademicos@ipt.pt | www.esta.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt | www.estt.ipt.pt

// ISLA - Instituto Superior de Gestão e 
Administração de Santarém
Largo Cândido dos Reis, Ed. do Antigo Hospital 
de Santarém
2000-241 Santarém
Tel. 243 305 880 | Fax. 243 326 261
info.santarem@unisla.pt
www.santarem.unisla.pt

// Escola Superior de Educação de Torres 
Novas
Quinta de Sto. António 2350-463 Torres Novas
Tel. 249 824 892 | Fax. 249 812 647
joao.rosa@esetn.pt | www.esetn.pt

Setúbal

// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Caparica 2829-516 Caparica
Tel. 212 948 300/212 948 500 | Fax. 212 954 461
div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt | www.fct.unl.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Ciências Empresariais
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2910-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.esce.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Educação
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2914-504 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 710 810
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.ese.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Saúde
Edifício ESCE, Bloco B2, Estefanilha
2914-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt | www.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Rua Américo da Silva Marinho
2839-001 Lavradio
Tel. 212 064 660 | Fax. 212 064 661
servicos.academicos@estbarreiro.ips.pt
www.estbarreiro.ips.pt
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// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Campus do IPS, Estefanilha 2910-508 Setúbal
Tel. 265 790 000/265 709 470 | Fax. 265 721 869
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.est.ips.pt

// Escola Naval
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Naval - Unidade Orgânica de 
Ensino Politécnico
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Jean Piaget do Litoral Alentejano
Bairro das Flores, Apartado 38
7500-999 Vila Nova De Santo André
Tel. 269 708 710/808 203 049 | Fax. 269 708 717
dir.iseit.standre@standre.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/4

// Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Egas Moniz
Campus Universitário, Quinta da Granja
2829-511 Monte Da Caparica
Tel. 212 946 800/212 946 767 | Fax. 212 946 868
iscsem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt/iscsem

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares
Quinta da Arreinela de Cima, Centro Sul
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
iseit.almada@almada.ipiaget.orgAlmada
www.ipiaget.org/almada

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Almada
Quinta da Arreinela de Cima
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
dir.ese.almada@almada.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Quinta da Granja, Travessa da Granja
2829-511 Caparica
Tel. 212 946 807 | Fax. 212 946 832
essem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt

Viana do Castelo

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior Agrária
Refoios do Lima 4990-706 Ponte De Lima
Tel: 258 909 740, 965 919 670
esapl@esa.ipvc.pt | www.esa.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Av. Miguel Dantas 4930-678 Valença
Tel. 258 809 679 | Fax. 251 800 841
geral@esce.ipvc.pt | www.esce.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Desporto e 
Lazer de Melgaço
Complexo desportivo do Monte Prado
4960-320 Melgaço
Tel. 258 809 678
geral@esdl.ipvc.pt | www.esdl.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Educação
Av. Capitão Gaspar de Castro, Apartado 513
4901-908 Viana Do Castelo
Tel. 258 806 200 | Fax. 258 806 209
geral@esc.ipvc.pt | www.ese.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Saúde
Rua D. Moisés Alves de Pinho
4900-314 Viana Do Castelo
Tel. 258 809 550 | Fax. 258 809 579
geral@ess.ipvc.pt | www.ess.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Escola Superior Gallaecia
Largo das Oliveiras
4920-275 Vila Nova De Cerveira
Tel. 251 794 054 | Fax. 251 794 055
esg@esg.pt | www.esg.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima
Ensino Politécnico)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

Vila Real 

// Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências Humanas e 
Sociais
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências da Vida e do 
Ambiente
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola Superior de Enfermagem 
de Vila Real
Lugar do Tojal, 5000-232 Lordelo VRL
Tel. 259 309 530 | Fax. 259 341 034
sec.esenf@utad.pt | www.esevr.pt

// Escola Superior de Enfermagem
Dr. José Timóteo Montalvão Machado
Quinta dos Montalvões Outeiro Seco
5400-673 Chaves
Tel. 276 301 690 | Fax. 276 301 691
info@esechaves.pt | www.esechaves.pt

Viseu

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Quinta da Alagoa, Estrada de Nelas
3500-606 Viseu
Tel. 232 446 600 | Fax. 232 426 536
esav@esav.ipv.pt | www.esav.ipv.pt 

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Rua Dr. Maximiano Aragão, 3500-501 Viseu
Tel. 232 419 000 | Fax. 232 419 002
esev@mail.telepac.pt | www.esev.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Saúde de Viseu
R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, 102 
3500-843 Viseu
Tel. 232 419 100 | Fax. 232 428 343 
essvgeral@essv.ipv.pt | www.essv.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Av. Visconde Guedes Teixeira 5100-183 Lamego
Tel. 254 615 477 | Fax. 254 613 029
estgl@estgl.ipv.pt | www.estgl.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Estrada da Circunvalação 3500-510 Viseu
Tel. 232 480 500 | Fax. 232 424 651
estv@estv.ipv.pt | www.estv.ipv.pt

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares - Viseu
Estrada do Alto do Gaio, 3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.iseit.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/11

// Universidade Católica Portuguesa 
Centro Regional das Beiras
Estrada da Circunvalação, 3504-505 Viseu
Tel. 232 419 500 | Fax. 232 428 344
info@crb.ucp.pt | www.crb.ucp.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo (Viseu)
Estrada do Alto do Gaio 3510-655 Lordosa
Tel. 232 910 100/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ese.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Jean 
Piaget de Viseu
Estrada do Alto do Gaio, Galifonge
3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ess.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org

REGIÕES AUTÓNOMAS 

Açores 

// Universidade dos Açores
Angra do Heroísmo
Rua Capitão João D’Ávila, Pido da Urze
9700-042 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 402 200 | Fax. 295 402 205
ddca@uac.pt | www.dca.uac.pt

// Universidade dos Açores
Ponta Delgada
Rua da Mãe de Deus, 9501-801 Ponta Delgada
Tel. 296 650 000 | Fax. 296 650 005
dsa@uac.pt | www.uac.pt

// Universidade dos Açores
Escola  Superior de Enfermagem de
 Angra do Heroísmo
Canada dos Melancólicos
9701-878 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 204 400 | Fax. 295 217 627
esenfah@uac.pt | www.esenfah.uac.pt

// Universidade dos Açores 
Escola Superior de Enfermagem de Ponta 
Delgada
Rua de S. Gonçalo, Apartado 5
9504-538 Ponta Delgada
Tel. 296 241 320 | Fax. 296 302 285
esepd@uac.pt | www.esenfpd.uac.pt

Madeira

// Universidade da Madeira
Colégio dos Jesuítas, Largo do Município
9000-081 Funchal
Tel. 291 209 400 | Fax. 291 209 410
gabinetedareitoria@uma.pt | www.uma.pt

// Escola Superior de Enfermagem de
 S. José de Cluny
Rampa da Quinta de Sant’Ana, 22 9050-535 
Funchal 
Tel. 291 743 444/291 743 445 | Fax. 291 743 626
geral@esesjcluny.pt | www.esesjcluny.pt

// Instituto Superior de Administração
e Línguas
Rua do Comboio, 5 9050-053 Funchal
Tel. 291 705 705 | Fax. 291 705 709
isal@isal.pt | www.isal.pt
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tecnologias
Entre os videojogos e a multimédia

profissional

É preciso viver 

o meio em que

 estamos,

 respirar o assunto 

todos os dias, 

todas as horas.

Atividade:
Diretor adjunto do grupo de 
investigação engageLab

Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Ciências dos Videojogos

Docente na Universidade do Minho e 
diretor do Mestrado em Media Interativos

Nelson Zagalo

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Nelson Zagalo é um homem 3 em 1. Entre a gestão de Recursos e a atividade de professor 
na Universidade de Aveiro, confessa que aquilo que realmente o apaixona é a investigação. 
Para ele, no que à vida profissional diz respeito, o essencial é seguir a emoção – e foi 
precisamente isso que fez quando aliou a sua formação em Novas Tecnologias da 
Comunicação ao amor que tem pelas artes, nas quais inclui, sem hesitação, os videojogos.

Qual é a sua formação de base?
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade 
de Aveiro (UA). Previamente, frequentei a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, e � z ainda vários cursos e 
workshops na área de Cinema.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
O meu trabalho divide-se em três áreas fundamentais: gestão, aulas 
e investigação. Sou diretor adjunto do Departamento de Ciências da 
Comunicação e diretor do Mestrado em Media Interactivos, o que 
implica gerir recursos materiais e humanos. Dou aulas nos domínios 
dos videojogos e multimédia, desde a licenciatura ao doutoramento. Na 
investigação, faço gestão de projetos cientí� cos. Na especi� cidade, 
desenvolvo trabalho de projeto no domínio do design de interação, 
que depois procuro converter em artigos e livros, assim como dar a 
conhecer em conferências enquanto palestrante.

Do que mais gosta naquilo que faz?
São demasiadas atividades, e na maior parte das vezes repetitivas e 
pouco motivadoras. Posso dizer que de todas, aquela que me motiva 
para me levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias é a investi-
gação, a procura de novos modelos de interação, a possibilidade de 
criar novas formas de comunicar nos media interativos. Motiva-me 
procurar caminhos ainda não trilhados, desenvolver e testar o seu 
interesse e de o registar na forma escrita, seja em artigos de opinião, 
cientí� cos ou em livro.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito. Na essência, o que faço todos os dias no engageLab é prosseguir 
caminhos e ideias que se abriram quando � z a Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. Foi aí que percebi que podia 
fundir o meu interesse pela tecnologia com o meu amor pelas artes, 
nomeadamente o cinema. Se sempre gostei de videojogos desde 
pequeno, foi na licenciatura que passei a encará-los como a minha 
área de investigação.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acredito que para termos bons pro� ssionais, é necessário seguir a 
emoção e encontrar o ponto de sintonia entre aquilo que a socie-
dade espera de nós e aquilo que esperamos de nós mesmos.
Quanto à área em si, é uma área de futuro. Dentro das indústrias 
criativas, os videojogos são um dos meios mais recentes, e por isso 
aquele com mais espaço para inovar. Por outro lado, é uma área difícil, 
porque requer multidisciplinaridade e muito investimento. Nesse 
sentido, é preciso conhecer muito bem o meio (não apenas a sua 
base criativa – arte, design e programação – mas também os meios 
de distribuição e marketing) e investir muitas horas para se dominar 
apenas uma destas áreas, conhecendo um pouco das outras. 
Não basta fazer um curso, é preciso viver o meio em que estamos. 
Por isso é tão importante gostar, porque só assim terão motivação 
para respirar o assunto todos os dias, todas as horas. O curso superior 
é um facilitador, um guia, abre a mente a ideias novas, e indica-nos 
possibilidades, mas depende muito mais de nós, do que do curso, 
aquilo que seremos à saída.
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// Instituto Superior de Serviço Social do 
Porto
Av. Dr.Manuel Teixeira Ruela, 370 
Senhora da Hora 4460-362, Senhora Da Hora
Tel. 229 577 210 | Fax. 229 577 219
isssp@esssp.pt | www.isssp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola das Artes
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt | www.artes.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Biotecnologia
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt | www.esb.ucp.pt
 
// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Direito (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt 
www.direito.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Economia e Gestão
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.feg.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Educação e Psicologia
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.fep.porto.ucp.pt

// Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Teologia (Porto)
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto
Tel. 226 196 200/226 196 206 | Fax. 226 196 291
s.academicos@porto.ucp.pt
www.teologia.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Praça 9 de Abril, 349 
4249-004 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

// Universidade Lusíada do Porto
Rua Dr. Lopo de Carvalho, 4369-006 Porto
Tel. 225 570 800 | Fax. 225 487 972
info@por.ulusiada.pt | www.por.ulusiada.pt

// Universidade Lusófona do Porto
Rua Augusto Rosa, 24, 4000-098 Porto
Tel. 222 073 230 | Fax. 222 001 528
informacoes@ulp.pt | www.ulp.pt

// Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
541-619 4200-072 Porto
Tel. 225 572 641/225 572 642 | Fax. 225 572 011
upt@upt.pt | www.upt.pt

// CESPU-Instituto Politécnico de Saúde
 do Norte - Escola Superior
Rua Central de Gandra, 1317, Vilarinho de Cima
4585-116 Gandra Prd
Tel. 224 157 100 | Fax. 224 157 102
dir.essvs@cespu.pt | www.cespu.pt

// Conservatório Superior de Música 
de Gaia
Rua D. António Ferreira Gomes, Quinta dos 
Maravedis 4400-112 Vila Nova De Gaia
Tel. 223 712 213 | Fax. 223 712 214
superior@conservatoriodegaia.org
www.conservatoriodegaia.org

// Escola Superior de Artes e Design
Av. Calouste Gulbenkian
4460-268 Senhora Da Hora
Tel. 229 578 750 | Fax. 229 552 643
info@esad.pt | www.esad.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo
Rua António Sérgio
4410-269 Canelas - V. N Gaia
Tel. 227 537 600/84 | Fax. 227 537 681/2
dir.ese.gaia@gaia.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti
Rua Gil Vicente, 138 - 142 4000-255 Porto
Tel. 225 573 420 | Fax. 225 508 485
serv.admin.academicos@esepf.pt
www.esefrassinetti.pt

// Escola Superior de Enfermagem 
de Santa Maria
Travessa Antero de Quental, 173/17
4049-024 Porto
Tel. 225 098 664/225 098 665 | Fax. 225 095 060
geral@esenfsm.pt | www.esenfsm.pt

// Escola Superior de Saúde Jean Piaget 
de Vila Nova de Gaia
Alameda Jean Piaget, Apartado 551
4405-678 Gulpilhares
Tel. 227 536 620/808 203 049 | Fax. 227 536 637
dir.ess.gaia@gaia.ipiaget.org | www.ipiaget.pt

// Instituto de Estudos Superiores 
Financeiros e Fiscais (Porto)
Av. dos Sanatórios, Edifício Heliântia, Francelos
4405-604 Valadares
Tel. 227 538 800 | Fax. 227 538 855
info@iesf.pt | www.iesf.pt

// Instituto Português de Administração 
de Marketing de Matosinhos
R. Manuel Pinto de Azevedo, 748-B
4100-320 Porto
Tel. 229 398 080 | Fax. 229 382 800
ipam@ipam.pt | www.ipam.pt

// Instituto Superior de Administração e 
Gestão
Rua Campo Alegre, 1376, 4150-175 Porto 
Tel. 220 303 200 | Fax. 226 099 223
isag@isag.pt | www.isag.pt

// Instituto Superior de Ciências 
Educativas de Felgueiras
R. Dr. Luís Gonzaga Fonseca Moreira, Apartado 
132, 4610-177 Felgueiras
Tel. 255 318 550
isce-felgueiras@pedago.pt
www.isce-felgueiras.com

// Instituto Superior de Ciências 
Empresariais e do Turismo
Rua da Cedofeita, 285 4050-180 Porto
Tel. 222 053 685 | Fax. 222 053 744
iscet@iscet.pt | www.iscet.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
Escola Superior de Desenvolvimento 
Social e Comunitário
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior Politécnico Gaya 
- Escola Superior de Educação de Santa 
Maria
Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha
Tel. 223 745 730 | Fax. 220 134 479
info@ispgaya.pt | www.ispgaya.pt

// Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas (Porto)
Rua Dr. Alves da Veiga, 142 4000-072 Porto
Tel. 225 193 220 | Fax. 225 193 229
secretaria-porto@istec.pt | www.istec.pt

// Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior Politécnica de Saúde 
(Porto)
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel. 225 580 055/225 580 012 | Fax. 225 090 351
s.academicos@porto.ucp.pt
www.saude.porto.ucp.pt

// Universidade Fernando Pessoa
Escola Superior de Saúde
Rua Carlos da Maia, 296, 4200-150 Porto
Tel. 225 071 300 | Fax. 225 508 269
reitoria@ufp.edu.pt | www.ufp.pt

Santarém

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior Agrária de Santarém
S. Pedro, Apartado 310, 2001-904 Santarém
Tel. 243 307 300 | Fax. 243 307 301
ed@esa.ipsantarem.pt
www.esa.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Av. Dr. Mário Soares, 2040-413 Rio Maior
Tel. 243 999 280 | Fax. 243 999 292
geral@esdrm.ipsantarem.pt | www.esdrm.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Educação de Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 131
2001-902 Santarém
Tel. 243 309 180 | Fax. 243 309 187
geral@ese.ipsantarem.pt
www.ese.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de 
Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 295
2001-904 Santarém
Tel. 243 303 200 | Fax. 243 332 152
correio@esg.ipsantarem.pt
www.esg.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Santarém 
Escola Superior de Saúde de Santarém
Quinta do Mergulhão, Sr.ª da Guia
2005-075 Santarém
Tel. 243 307 200 | Fax. 243 307 210
geral@essaude.ipsantarem.pt
www.essaude.ipsantarem.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Gestão de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt
www.portal.esgt.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Rua 17 de Agosto de 1808, Edifício do Antigo 
Tribunal 2200-370 Abrantes
Tel. 241 361 169 | Fax. 241 361 175
servacademicos@ipt.pt | www.esta.ipt.pt

// Instituto Politécnico de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 Tomar
Tel. 249 328 107 | Fax. 249 328 188
servacademicos@ipt.pt | www.estt.ipt.pt

// ISLA - Instituto Superior de Gestão e 
Administração de Santarém
Largo Cândido dos Reis, Ed. do Antigo Hospital 
de Santarém
2000-241 Santarém
Tel. 243 305 880 | Fax. 243 326 261
info.santarem@unisla.pt
www.santarem.unisla.pt

// Escola Superior de Educação de Torres 
Novas
Quinta de Sto. António 2350-463 Torres Novas
Tel. 249 824 892 | Fax. 249 812 647
joao.rosa@esetn.pt | www.esetn.pt

Setúbal

// Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Caparica 2829-516 Caparica
Tel. 212 948 300/212 948 500 | Fax. 212 954 461
div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt | www.fct.unl.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Ciências Empresariais
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2910-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.esce.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Educação
Rua do Vale de Chaves, Estefanilha
2914-504 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 710 810
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.ese.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Saúde
Edifício ESCE, Bloco B2, Estefanilha
2914-503 Setúbal
Tel. 265 709 470/265 709 471 | Fax. 265 709 301
servicos.academicos@spr.ips.pt | www.ips.pt

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Rua Américo da Silva Marinho
2839-001 Lavradio
Tel. 212 064 660 | Fax. 212 064 661
servicos.academicos@estbarreiro.ips.pt
www.estbarreiro.ips.pt
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// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Campus do IPS, Estefanilha 2910-508 Setúbal
Tel. 265 790 000/265 709 470 | Fax. 265 721 869
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.est.ips.pt

// Escola Naval
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Naval - Unidade Orgânica de 
Ensino Politécnico
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Jean Piaget do Litoral Alentejano
Bairro das Flores, Apartado 38
7500-999 Vila Nova De Santo André
Tel. 269 708 710/808 203 049 | Fax. 269 708 717
dir.iseit.standre@standre.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/4

// Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Egas Moniz
Campus Universitário, Quinta da Granja
2829-511 Monte Da Caparica
Tel. 212 946 800/212 946 767 | Fax. 212 946 868
iscsem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt/iscsem

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares
Quinta da Arreinela de Cima, Centro Sul
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
iseit.almada@almada.ipiaget.orgAlmada
www.ipiaget.org/almada

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Almada
Quinta da Arreinela de Cima
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
dir.ese.almada@almada.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Quinta da Granja, Travessa da Granja
2829-511 Caparica
Tel. 212 946 807 | Fax. 212 946 832
essem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt

Viana do Castelo

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior Agrária
Refoios do Lima 4990-706 Ponte De Lima
Tel: 258 909 740, 965 919 670
esapl@esa.ipvc.pt | www.esa.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Av. Miguel Dantas 4930-678 Valença
Tel. 258 809 679 | Fax. 251 800 841
geral@esce.ipvc.pt | www.esce.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Desporto e 
Lazer de Melgaço
Complexo desportivo do Monte Prado
4960-320 Melgaço
Tel. 258 809 678
geral@esdl.ipvc.pt | www.esdl.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Educação
Av. Capitão Gaspar de Castro, Apartado 513
4901-908 Viana Do Castelo
Tel. 258 806 200 | Fax. 258 806 209
geral@esc.ipvc.pt | www.ese.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Saúde
Rua D. Moisés Alves de Pinho
4900-314 Viana Do Castelo
Tel. 258 809 550 | Fax. 258 809 579
geral@ess.ipvc.pt | www.ess.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Escola Superior Gallaecia
Largo das Oliveiras
4920-275 Vila Nova De Cerveira
Tel. 251 794 054 | Fax. 251 794 055
esg@esg.pt | www.esg.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima
Ensino Politécnico)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

Vila Real 

// Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências Humanas e 
Sociais
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências da Vida e do 
Ambiente
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola Superior de Enfermagem 
de Vila Real
Lugar do Tojal, 5000-232 Lordelo VRL
Tel. 259 309 530 | Fax. 259 341 034
sec.esenf@utad.pt | www.esevr.pt

// Escola Superior de Enfermagem
Dr. José Timóteo Montalvão Machado
Quinta dos Montalvões Outeiro Seco
5400-673 Chaves
Tel. 276 301 690 | Fax. 276 301 691
info@esechaves.pt | www.esechaves.pt

Viseu

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Quinta da Alagoa, Estrada de Nelas
3500-606 Viseu
Tel. 232 446 600 | Fax. 232 426 536
esav@esav.ipv.pt | www.esav.ipv.pt 

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Rua Dr. Maximiano Aragão, 3500-501 Viseu
Tel. 232 419 000 | Fax. 232 419 002
esev@mail.telepac.pt | www.esev.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Saúde de Viseu
R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, 102 
3500-843 Viseu
Tel. 232 419 100 | Fax. 232 428 343 
essvgeral@essv.ipv.pt | www.essv.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Av. Visconde Guedes Teixeira 5100-183 Lamego
Tel. 254 615 477 | Fax. 254 613 029
estgl@estgl.ipv.pt | www.estgl.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Estrada da Circunvalação 3500-510 Viseu
Tel. 232 480 500 | Fax. 232 424 651
estv@estv.ipv.pt | www.estv.ipv.pt

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares - Viseu
Estrada do Alto do Gaio, 3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.iseit.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/11

// Universidade Católica Portuguesa 
Centro Regional das Beiras
Estrada da Circunvalação, 3504-505 Viseu
Tel. 232 419 500 | Fax. 232 428 344
info@crb.ucp.pt | www.crb.ucp.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo (Viseu)
Estrada do Alto do Gaio 3510-655 Lordosa
Tel. 232 910 100/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ese.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Jean 
Piaget de Viseu
Estrada do Alto do Gaio, Galifonge
3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ess.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org

REGIÕES AUTÓNOMAS 

Açores 

// Universidade dos Açores
Angra do Heroísmo
Rua Capitão João D’Ávila, Pido da Urze
9700-042 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 402 200 | Fax. 295 402 205
ddca@uac.pt | www.dca.uac.pt

// Universidade dos Açores
Ponta Delgada
Rua da Mãe de Deus, 9501-801 Ponta Delgada
Tel. 296 650 000 | Fax. 296 650 005
dsa@uac.pt | www.uac.pt

// Universidade dos Açores
Escola  Superior de Enfermagem de
 Angra do Heroísmo
Canada dos Melancólicos
9701-878 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 204 400 | Fax. 295 217 627
esenfah@uac.pt | www.esenfah.uac.pt

// Universidade dos Açores 
Escola Superior de Enfermagem de Ponta 
Delgada
Rua de S. Gonçalo, Apartado 5
9504-538 Ponta Delgada
Tel. 296 241 320 | Fax. 296 302 285
esepd@uac.pt | www.esenfpd.uac.pt

Madeira

// Universidade da Madeira
Colégio dos Jesuítas, Largo do Município
9000-081 Funchal
Tel. 291 209 400 | Fax. 291 209 410
gabinetedareitoria@uma.pt | www.uma.pt

// Escola Superior de Enfermagem de
 S. José de Cluny
Rampa da Quinta de Sant’Ana, 22 9050-535 
Funchal 
Tel. 291 743 444/291 743 445 | Fax. 291 743 626
geral@esesjcluny.pt | www.esesjcluny.pt

// Instituto Superior de Administração
e Línguas
Rua do Comboio, 5 9050-053 Funchal
Tel. 291 705 705 | Fax. 291 705 709
isal@isal.pt | www.isal.pt
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escola superior agrária

escola superior de educação

escola superior de gestão e tecnologia

escola superior de desporto

escola superior de saúde

escola superior de 

IPSantarém
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): CUIDADOS VETERINÁRIOS | 
MANEIO E UTILIZAÇÃO DO CAVALO | MECANIZAÇÃO E TECNOLOGIA AGRÁRIA | OLIVICULTURA 
E TECNOLOGIA DO AZEITE | QUALIDADE AMBIENTAL | SEGURANÇA E HIGIENE ALIMENTAR | 
TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA EM HORTÍCOLAS | VITICULTURA E ENOLOGIA | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): AGRONOMIA | ENGENHARIA DO AMBIENTE | NUTRIÇÃO HUMANA 
E QUALIDADE ALIMENTAR | PRODUÇÃO ANIMAL | TECNOLOGIA  ALIMENTAR | 
MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES (4 SEMESTRES/2 SEMESTRES) AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
| CULTURAS HORTO-INDUSTRIAIS | PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E PARA FINS INDUSTRIAIS | 
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA ANIMAL | TECNOLOGIA ALIMENTAR | AGRO-SILVO-PASTORÍCIA 
MEDITERRÂNICA (A REGISTAR PELA DGES)

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): DESIGN DIGITAL | PRODUÇÃO PARA 
OS MÉDIA | ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS | ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL APLICADA 
AO TURÍSMO | LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): ARTES PLÁSTICAS E MULTIMÉDIA | EDUCAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO SOCIAL |
PÓS-GRADUAÇÕES (2 SEMESTRES): INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA | NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS - DOMÍNIO COGNITIVO MOTOR | MESTRADOS (4 SEMESTRES): ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL/
/CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO | DIDÁTICA DO PORTUGUÊS | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | 
EDUCAÇÃO EM MATEMÁTICA E EM CIÊNCIAS | EDUCAÇÃO SOCIAL E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA | 
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO/SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA | 
MESTRADOS QUE HABILITAM PARA A DOCÊNCIA (2 SEMESTRES): EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 
(3 SEMESTRES) EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E EM ENSINO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 
(4 SEMESTRES) ENSINO DO 1º E DO 2º CICLOS DO ENSINO BÁSICO

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES 
E SISTEMAS INFORMÁTICOS | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS MULTIMÉDIA | TECNOLOGIAS 
E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | TÉCNICAS DE GESTÃO (A AGUARDAR APROVAÇÃO) | 
TÉCNICAS DE GESTÃO DE MARKETING (A AGUARDAR APROVAÇÃO) | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): CONTABILIDADE E FISCALIDADE | GESTÃO DE EMPRESAS | 
INFORMÁTICA | MARKETING E PUBLICIDADE | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS (A AGUARDAR REGISTO PELA DGES)
MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES (4 SEMESTRES/2 SEMESTRES): GESTÃO PÚBLICA |
CONTABILIDADE E FINANÇAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO | GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE 
ECONOMIA SOCIAL | EMPREENDEDORISMO | MARKETING

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): MANUTENÇÃO DE PISCINAS | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): DESPORTO, CONDIÇÃO FÍSICA E SAÚDE | DESPORTO DE NATUREZA 
E TURISMO ATIVO | TREINO DESPORTIVO | GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS | 
ATIVIDADE FÍSICA E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS | MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES 
(4 SEMESTRES/2 SEMESTRES): DESPORTO ESPECIALIZAÇÕES EM: TREINO DESPORTIVO; CONDIÇÃO FÍSICA E SAÚDE; 
DESPORTO DE NATUREZA; ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E JOVENS | ATIVIDADE FÍSICA
EM POPULAÇÕES ESPECIAIS

LICENCIATURAS (8 SEMESTRES): ENFERMAGEM (ENTRADA NO 1º E NO 2º SEMESTRE) | PÓS-LICENCIATURAS DE 
ESPECIALIZAÇÃO (2 SEMESTRES): ENFERMAGEM COMUNITÁRIA | ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO | 
(3 SEMESTRES) ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA E OBSTETRÍCIA | PÓS-GRADUAÇÕES (1 SEMESTRE): 
ENFERMAGEM DA FAMÍLIA | CUIDADOS PALIATIVOS | CUIDADOS CONTINUADOS | (2 SEMESTRES) ENFERMAGEM 
DE SAÚDE DA CRIANÇA E JOVEM | MESTRADOS (4 SEMESTRES): ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA
E OBSTETRÍCIA | (3 SEMESTRES) ENFERMAGEM DE SAÚDE FAMILIAR | ENFERMAGEM COMUNITÁRIA | 
ENFERMAGEM À PESSOA EM PROCESSO DE DOENÇA NA COMUNIDADE | ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO | 
ENFERMAGEM DE SAÚDE DA CRIANÇA E JOVEM | 
MESTRADOS EM PARCERIA (3 SEMESTRES) ERASMUS MUNDUS EM ENFERMAGEM DE EMERGÊNCIA 
E CUIDADOS CRÍTICOS (EM PARCERIA COM AS UNIVERSIDADES DE OVIEDO, METROPOLIA DE HELSÍNQUIA 
E UNIVERSIDADE DO ALGARVE) | SUPERVISÃO EM ENFERMAGEM (EM PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR 
DE ENFERMAGEM DE LISBOA)

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E TECNOLOGIA

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA

Para efeitos de candidatura ao ensino superior não é dispensada a consulta de toda a informação legal disponibilizada pela DGES  (Direção Geral do Ensino Superior).
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tecnologias
Entre os videojogos e a multimédia

profissional

É preciso viver 

o meio em que

 estamos,

 respirar o assunto 

todos os dias, 

todas as horas.

Atividade:
Diretor adjunto do grupo de 
investigação engageLab

Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Ciências dos Videojogos

Docente na Universidade do Minho e 
diretor do Mestrado em Media Interativos

Nelson Zagalo

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Nelson Zagalo é um homem 3 em 1. Entre a gestão de Recursos e a atividade de professor 
na Universidade de Aveiro, confessa que aquilo que realmente o apaixona é a investigação. 
Para ele, no que à vida profissional diz respeito, o essencial é seguir a emoção – e foi 
precisamente isso que fez quando aliou a sua formação em Novas Tecnologias da 
Comunicação ao amor que tem pelas artes, nas quais inclui, sem hesitação, os videojogos.

Qual é a sua formação de base?
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade 
de Aveiro (UA). Previamente, frequentei a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, e � z ainda vários cursos e 
workshops na área de Cinema.

Que atividade(s) pro� ssional(is) desempenha atualmente?
O meu trabalho divide-se em três áreas fundamentais: gestão, aulas 
e investigação. Sou diretor adjunto do Departamento de Ciências da 
Comunicação e diretor do Mestrado em Media Interactivos, o que 
implica gerir recursos materiais e humanos. Dou aulas nos domínios 
dos videojogos e multimédia, desde a licenciatura ao doutoramento. Na 
investigação, faço gestão de projetos cientí� cos. Na especi� cidade, 
desenvolvo trabalho de projeto no domínio do design de interação, 
que depois procuro converter em artigos e livros, assim como dar a 
conhecer em conferências enquanto palestrante.

Do que mais gosta naquilo que faz?
São demasiadas atividades, e na maior parte das vezes repetitivas e 
pouco motivadoras. Posso dizer que de todas, aquela que me motiva 
para me levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias é a investi-
gação, a procura de novos modelos de interação, a possibilidade de 
criar novas formas de comunicar nos media interativos. Motiva-me 
procurar caminhos ainda não trilhados, desenvolver e testar o seu 
interesse e de o registar na forma escrita, seja em artigos de opinião, 
cientí� cos ou em livro.

Quanto do pro� ssional que é hoje se deve ao curso superior 
que tirou? Quais são as grandes mais-valias que transportou 
consigo para o mercado de trabalho?
Muito. Na essência, o que faço todos os dias no engageLab é prosseguir 
caminhos e ideias que se abriram quando � z a Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. Foi aí que percebi que podia 
fundir o meu interesse pela tecnologia com o meu amor pelas artes, 
nomeadamente o cinema. Se sempre gostei de videojogos desde 
pequeno, foi na licenciatura que passei a encará-los como a minha 
área de investigação.

Que conselhos daria a quem possa estar indeciso em enveredar 
por esta área?
Acredito que para termos bons pro� ssionais, é necessário seguir a 
emoção e encontrar o ponto de sintonia entre aquilo que a socie-
dade espera de nós e aquilo que esperamos de nós mesmos.
Quanto à área em si, é uma área de futuro. Dentro das indústrias 
criativas, os videojogos são um dos meios mais recentes, e por isso 
aquele com mais espaço para inovar. Por outro lado, é uma área difícil, 
porque requer multidisciplinaridade e muito investimento. Nesse 
sentido, é preciso conhecer muito bem o meio (não apenas a sua 
base criativa – arte, design e programação – mas também os meios 
de distribuição e marketing) e investir muitas horas para se dominar 
apenas uma destas áreas, conhecendo um pouco das outras. 
Não basta fazer um curso, é preciso viver o meio em que estamos. 
Por isso é tão importante gostar, porque só assim terão motivação 
para respirar o assunto todos os dias, todas as horas. O curso superior 
é um facilitador, um guia, abre a mente a ideias novas, e indica-nos 
possibilidades, mas depende muito mais de nós, do que do curso, 
aquilo que seremos à saída.
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tecnologias
O grande laboratório da vida

docente

Os diplomados 

da licenciatura em 

Biotecnologia têm um 

largo espetro de saídas 

profissionais, 

destacando-se nos 

laboratórios 

multinacionais de 

Biotecnologia ou da 

Indústria Farmacêutica, 

Alimentar e

Agroalimentar.

Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do 
Instituto Politécnico de Setúbal no 
curso de Engenharia Química

Coordenadora da Licenciatura em 
Biotecnologia

Ana Gabriela Gomes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Não é segredo nenhum que a Natureza é uma grande inspiração para os avanços 
tecnológicos de que somos capazes. Mas no curso de Biotecnologia, na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, ensina-se mais do que a arte 
de ver a vida ao microscópio – desde a área Agroalimentar à Farmacêutica, passando pelo 
Ambiente, observar não chega para arranjar um emprego e é preciso pôr as mãos na massa. 

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Os diplomados da licenciatura em Biotecnologia têm um largo espetro 
de saídas pro� ssionais, destacando-se nos laboratórios multinacio-
nais de Biotecnologia ou da Indústria Farmacêutica, Alimentar, Agroali-
mentar ou em empresas de menor dimensão, explorando as novas 
inovações nesta área, que está claramente em expansão. A área 
ambiental também é rica em saídas pro� ssionais para os biotecnólogos, 
nomeadamente em estações de Tratamento Biológico de Resíduos 
ou Águas e na realização de estudos de Impacto Ambiental. De frisar 
que estas saídas pro� ssionais são relevantes tanto a nível nacional 
como internacional.

 
Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
Os alunos devem ter os conhecimentos de base de Biologia, Química 
e Matemática e devem também ser pessoas interessadas nas novas 
tecnologias aplicadas na área e serem proativos. Esta proatividade é 
importante para futuros contactos a empresas e indústrias.
 

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças entre o ensino Secundário e Superior ba-
seiam-se sobretudo no nível de exigência e no volume de conteúdos 
lecionados. Os alunos do Secundário devem ter hábitos de trabalho 
e estudo para conseguirem adaptar-se melhor ao Ensino Superior. 
Os jovens de hoje estão perante uma situação nova, em que o acesso 
a informação é fácil graças à Internet. No entanto, os jovens deverão 
ter uma postura mais crítica de modo a selecionarem a informação 
que têm disponível e não aceitarem qualquer informação, sem uma 
re� exão prévia do seu conteúdo.
 

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem sobretudo ter uma postura proativa e interessada, 
podendo fazer alguns estágios de curta duração por iniciativa 
própria, através do contacto de empresas. Devem procurar estar 
informados sobre as novas tecnologias na área da Biotecnologia e 
demonstrar esse interesse junto de possíveis empregadores. Devem 
também procurar fazer contactos, ainda durante a sua formação 
com empresas e indústrias.
Durante a Licenciatura em Biotecnologia na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, os alunos têm oportunidade de participar em 
Jornadas da própria licenciatura, nas quais algumas das empresas da 
área são contactadas para falar da sua atividade na escola. Neste tipo 
de eventos é altamente incentivado o contacto dos alunos com o 
orador convidado da empresa/indústria, que pode servir para um 
futuro estágio, ou mesmo emprego.
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Legenda

// Instituto Politécnico de Setúbal 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Campus do IPS, Estefanilha 2910-508 Setúbal
Tel. 265 790 000/265 709 470 | Fax. 265 721 869
servicos.academicos@spr.ips.pt
www.est.ips.pt

// Escola Naval
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Naval - Unidade Orgânica de 
Ensino Politécnico
Base Naval de Lisboa, Alfeite
2810-995 Almada
Tel. 210 902 000 | Fax. 211 938 520
escnaval.gabcomando@marinha.pt
www.escolanaval.marinha.pt

// Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Jean Piaget do Litoral Alentejano
Bairro das Flores, Apartado 38
7500-999 Vila Nova De Santo André
Tel. 269 708 710/808 203 049 | Fax. 269 708 717
dir.iseit.standre@standre.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/4

// Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Egas Moniz
Campus Universitário, Quinta da Granja
2829-511 Monte Da Caparica
Tel. 212 946 800/212 946 767 | Fax. 212 946 868
iscsem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt/iscsem

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares
Quinta da Arreinela de Cima, Centro Sul
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
iseit.almada@almada.ipiaget.orgAlmada
www.ipiaget.org/almada

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Almada
Quinta da Arreinela de Cima
2800-305 Almada
Tel. 212 946 250/808 203 049 | Fax. 212 946 251
dir.ese.almada@almada.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Quinta da Granja, Travessa da Granja
2829-511 Caparica
Tel. 212 946 807 | Fax. 212 946 832
essem@egasmoniz.edu.pt
www.egasmoniz.edu.pt

Viana do Castelo

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior Agrária
Refoios do Lima 4990-706 Ponte De Lima
Tel: 258 909 740, 965 919 670
esapl@esa.ipvc.pt | www.esa.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Av. Miguel Dantas 4930-678 Valença
Tel. 258 809 679 | Fax. 251 800 841
geral@esce.ipvc.pt | www.esce.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Desporto e 
Lazer de Melgaço
Complexo desportivo do Monte Prado
4960-320 Melgaço
Tel. 258 809 678
geral@esdl.ipvc.pt | www.esdl.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Educação
Av. Capitão Gaspar de Castro, Apartado 513
4901-908 Viana Do Castelo
Tel. 258 806 200 | Fax. 258 806 209
geral@esc.ipvc.pt | www.ese.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Saúde
Rua D. Moisés Alves de Pinho
4900-314 Viana Do Castelo
Tel. 258 809 550 | Fax. 258 809 579
geral@ess.ipvc.pt | www.ess.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão
Av. do Atlântico, Apartado 574
4900-348 Viana Do Castelo
Tel. 258 819 700/258 828 802 | Fax. 258 827 636
direcao@estg.ipvc.pt | www.estg.ipvc.pt

// Escola Superior Gallaecia
Largo das Oliveiras
4920-275 Vila Nova De Cerveira
Tel. 251 794 054 | Fax. 251 794 055
esg@esg.pt | www.esg.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

// Universidade Fernando Pessoa 
(unidade de Ponte de Lima
Ensino Politécnico)
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte De Lima
Tel. 258 741 026 | Fax. 258 741 412
geral-plima@ufp.pt | www.ufp.pt

Vila Real 

// Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências Humanas e 
Sociais
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola de Ciências da Vida e do 
Ambiente
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real
Tel. 259 350 000 | Fax. 259 350 123
reitoria@utad.pt | www.utad.pt

// Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Escola Superior de Enfermagem 
de Vila Real
Lugar do Tojal, 5000-232 Lordelo VRL
Tel. 259 309 530 | Fax. 259 341 034
sec.esenf@utad.pt | www.esevr.pt

// Escola Superior de Enfermagem
Dr. José Timóteo Montalvão Machado
Quinta dos Montalvões Outeiro Seco
5400-673 Chaves
Tel. 276 301 690 | Fax. 276 301 691
info@esechaves.pt | www.esechaves.pt

Viseu

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Quinta da Alagoa, Estrada de Nelas
3500-606 Viseu
Tel. 232 446 600 | Fax. 232 426 536
esav@esav.ipv.pt | www.esav.ipv.pt 

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Rua Dr. Maximiano Aragão, 3500-501 Viseu
Tel. 232 419 000 | Fax. 232 419 002
esev@mail.telepac.pt | www.esev.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Saúde de Viseu
R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, 102 
3500-843 Viseu
Tel. 232 419 100 | Fax. 232 428 343 
essvgeral@essv.ipv.pt | www.essv.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Av. Visconde Guedes Teixeira 5100-183 Lamego
Tel. 254 615 477 | Fax. 254 613 029
estgl@estgl.ipv.pt | www.estgl.ipv.pt

// Instituto Politécnico de Viseu - Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Estrada da Circunvalação 3500-510 Viseu
Tel. 232 480 500 | Fax. 232 424 651
estv@estv.ipv.pt | www.estv.ipv.pt

// Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares - Viseu
Estrada do Alto do Gaio, 3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.iseit.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org/faculdade/11

// Universidade Católica Portuguesa 
Centro Regional das Beiras
Estrada da Circunvalação, 3504-505 Viseu
Tel. 232 419 500 | Fax. 232 428 344
info@crb.ucp.pt | www.crb.ucp.pt

// Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo (Viseu)
Estrada do Alto do Gaio 3510-655 Lordosa
Tel. 232 910 100/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ese.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.pt

// Escola Superior de Saúde Jean 
Piaget de Viseu
Estrada do Alto do Gaio, Galifonge
3515-776 Lordosa
Tel. 232 910 000/808 203 049 | Fax. 232 910 180
dir.ess.viseu@viseu.ipiaget.org
www.ipiaget.org

REGIÕES AUTÓNOMAS 

Açores 

// Universidade dos Açores
Angra do Heroísmo
Rua Capitão João D’Ávila, Pido da Urze
9700-042 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 402 200 | Fax. 295 402 205
ddca@uac.pt | www.dca.uac.pt

// Universidade dos Açores
Ponta Delgada
Rua da Mãe de Deus, 9501-801 Ponta Delgada
Tel. 296 650 000 | Fax. 296 650 005
dsa@uac.pt | www.uac.pt

// Universidade dos Açores
Escola  Superior de Enfermagem de
 Angra do Heroísmo
Canada dos Melancólicos
9701-878 Angra Do Heroísmo
Tel. 295 204 400 | Fax. 295 217 627
esenfah@uac.pt | www.esenfah.uac.pt

// Universidade dos Açores 
Escola Superior de Enfermagem de Ponta 
Delgada
Rua de S. Gonçalo, Apartado 5
9504-538 Ponta Delgada
Tel. 296 241 320 | Fax. 296 302 285
esepd@uac.pt | www.esenfpd.uac.pt

Madeira

// Universidade da Madeira
Colégio dos Jesuítas, Largo do Município
9000-081 Funchal
Tel. 291 209 400 | Fax. 291 209 410
gabinetedareitoria@uma.pt | www.uma.pt

// Escola Superior de Enfermagem de
 S. José de Cluny
Rampa da Quinta de Sant’Ana, 22 9050-535 
Funchal 
Tel. 291 743 444/291 743 445 | Fax. 291 743 626
geral@esesjcluny.pt | www.esesjcluny.pt

// Instituto Superior de Administração
e Línguas
Rua do Comboio, 5 9050-053 Funchal
Tel. 291 705 705 | Fax. 291 705 709
isal@isal.pt | www.isal.pt

p. 65  

p. 65  p. 24

p. 29  

p. 29  

p. 29  

www.ipsantarem.pt

Instituto

santarém
politécnico de

www.ipsantarem.ptsantarém
santarém
santarém

exige o

estuda
connosco

melhor ...
estudaestuda

connoscoestuda
connoscoestuda

escola superior agrária
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escola superior de saúde

escola superior de 

IPSantarém
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): CUIDADOS VETERINÁRIOS | 
MANEIO E UTILIZAÇÃO DO CAVALO | MECANIZAÇÃO E TECNOLOGIA AGRÁRIA | OLIVICULTURA 
E TECNOLOGIA DO AZEITE | QUALIDADE AMBIENTAL | SEGURANÇA E HIGIENE ALIMENTAR | 
TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA EM HORTÍCOLAS | VITICULTURA E ENOLOGIA | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): AGRONOMIA | ENGENHARIA DO AMBIENTE | NUTRIÇÃO HUMANA 
E QUALIDADE ALIMENTAR | PRODUÇÃO ANIMAL | TECNOLOGIA  ALIMENTAR | 
MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES (4 SEMESTRES/2 SEMESTRES) AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
| CULTURAS HORTO-INDUSTRIAIS | PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E PARA FINS INDUSTRIAIS | 
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA ANIMAL | TECNOLOGIA ALIMENTAR | AGRO-SILVO-PASTORÍCIA 
MEDITERRÂNICA (A REGISTAR PELA DGES)

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): DESIGN DIGITAL | PRODUÇÃO PARA 
OS MÉDIA | ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS | ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL APLICADA 
AO TURÍSMO | LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): ARTES PLÁSTICAS E MULTIMÉDIA | EDUCAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO SOCIAL |
PÓS-GRADUAÇÕES (2 SEMESTRES): INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA | NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS - DOMÍNIO COGNITIVO MOTOR | MESTRADOS (4 SEMESTRES): ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL/
/CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO | DIDÁTICA DO PORTUGUÊS | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | 
EDUCAÇÃO EM MATEMÁTICA E EM CIÊNCIAS | EDUCAÇÃO SOCIAL E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA | 
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO/SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA | 
MESTRADOS QUE HABILITAM PARA A DOCÊNCIA (2 SEMESTRES): EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 
(3 SEMESTRES) EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E EM ENSINO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 
(4 SEMESTRES) ENSINO DO 1º E DO 2º CICLOS DO ENSINO BÁSICO

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES 
E SISTEMAS INFORMÁTICOS | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS MULTIMÉDIA | TECNOLOGIAS 
E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | TÉCNICAS DE GESTÃO (A AGUARDAR APROVAÇÃO) | 
TÉCNICAS DE GESTÃO DE MARKETING (A AGUARDAR APROVAÇÃO) | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): CONTABILIDADE E FISCALIDADE | GESTÃO DE EMPRESAS | 
INFORMÁTICA | MARKETING E PUBLICIDADE | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS (A AGUARDAR REGISTO PELA DGES)
MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES (4 SEMESTRES/2 SEMESTRES): GESTÃO PÚBLICA |
CONTABILIDADE E FINANÇAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO | GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE 
ECONOMIA SOCIAL | EMPREENDEDORISMO | MARKETING

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (2 SEMESTRES): MANUTENÇÃO DE PISCINAS | 
LICENCIATURAS (6 SEMESTRES): DESPORTO, CONDIÇÃO FÍSICA E SAÚDE | DESPORTO DE NATUREZA 
E TURISMO ATIVO | TREINO DESPORTIVO | GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS | 
ATIVIDADE FÍSICA E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS | MESTRADOS/PÓS-GRADUAÇÕES 
(4 SEMESTRES/2 SEMESTRES): DESPORTO ESPECIALIZAÇÕES EM: TREINO DESPORTIVO; CONDIÇÃO FÍSICA E SAÚDE; 
DESPORTO DE NATUREZA; ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E JOVENS | ATIVIDADE FÍSICA
EM POPULAÇÕES ESPECIAIS

LICENCIATURAS (8 SEMESTRES): ENFERMAGEM (ENTRADA NO 1º E NO 2º SEMESTRE) | PÓS-LICENCIATURAS DE 
ESPECIALIZAÇÃO (2 SEMESTRES): ENFERMAGEM COMUNITÁRIA | ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO | 
(3 SEMESTRES) ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA E OBSTETRÍCIA | PÓS-GRADUAÇÕES (1 SEMESTRE): 
ENFERMAGEM DA FAMÍLIA | CUIDADOS PALIATIVOS | CUIDADOS CONTINUADOS | (2 SEMESTRES) ENFERMAGEM 
DE SAÚDE DA CRIANÇA E JOVEM | MESTRADOS (4 SEMESTRES): ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA
E OBSTETRÍCIA | (3 SEMESTRES) ENFERMAGEM DE SAÚDE FAMILIAR | ENFERMAGEM COMUNITÁRIA | 
ENFERMAGEM À PESSOA EM PROCESSO DE DOENÇA NA COMUNIDADE | ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO | 
ENFERMAGEM DE SAÚDE DA CRIANÇA E JOVEM | 
MESTRADOS EM PARCERIA (3 SEMESTRES) ERASMUS MUNDUS EM ENFERMAGEM DE EMERGÊNCIA 
E CUIDADOS CRÍTICOS (EM PARCERIA COM AS UNIVERSIDADES DE OVIEDO, METROPOLIA DE HELSÍNQUIA 
E UNIVERSIDADE DO ALGARVE) | SUPERVISÃO EM ENFERMAGEM (EM PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR 
DE ENFERMAGEM DE LISBOA)

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E TECNOLOGIA

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA

Para efeitos de candidatura ao ensino superior não é dispensada a consulta de toda a informação legal disponibilizada pela DGES  (Direção Geral do Ensino Superior).
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tecnologias
O grande laboratório da vida

docente

Os diplomados 

da licenciatura em 

Biotecnologia têm um 

largo espetro de saídas 

profissionais, 

destacando-se nos 

laboratórios 

multinacionais de 

Biotecnologia ou da 

Indústria Farmacêutica, 

Alimentar e

Agroalimentar.

Atividade:
Docente na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do 
Instituto Politécnico de Setúbal no 
curso de Engenharia Química

Coordenadora da Licenciatura em 
Biotecnologia

Ana Gabriela Gomes

TEXTO: Ana Teles Teixeira | FOTO: cedida pelo entrevistado

Não é segredo nenhum que a Natureza é uma grande inspiração para os avanços 
tecnológicos de que somos capazes. Mas no curso de Biotecnologia, na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, ensina-se mais do que a arte 
de ver a vida ao microscópio – desde a área Agroalimentar à Farmacêutica, passando pelo 
Ambiente, observar não chega para arranjar um emprego e é preciso pôr as mãos na massa. 

Que saídas pro� ssionais podem os alunos desta área esperar?
Os diplomados da licenciatura em Biotecnologia têm um largo espetro 
de saídas pro� ssionais, destacando-se nos laboratórios multinacio-
nais de Biotecnologia ou da Indústria Farmacêutica, Alimentar, Agroali-
mentar ou em empresas de menor dimensão, explorando as novas 
inovações nesta área, que está claramente em expansão. A área 
ambiental também é rica em saídas pro� ssionais para os biotecnólogos, 
nomeadamente em estações de Tratamento Biológico de Resíduos 
ou Águas e na realização de estudos de Impacto Ambiental. De frisar 
que estas saídas pro� ssionais são relevantes tanto a nível nacional 
como internacional.

 
Como podem os alunos de 12º ano saber se têm o per� l certo 
para esta área? 
Quais as competências que não lhes podem faltar?
Os alunos devem ter os conhecimentos de base de Biologia, Química 
e Matemática e devem também ser pessoas interessadas nas novas 
tecnologias aplicadas na área e serem proativos. Esta proatividade é 
importante para futuros contactos a empresas e indústrias.
 

Quais as grandes diferenças na passagem do Secundário para 
o Superior? Em que precisam de melhorar os jovens de hoje?
As grandes diferenças entre o ensino Secundário e Superior ba-
seiam-se sobretudo no nível de exigência e no volume de conteúdos 
lecionados. Os alunos do Secundário devem ter hábitos de trabalho 
e estudo para conseguirem adaptar-se melhor ao Ensino Superior. 
Os jovens de hoje estão perante uma situação nova, em que o acesso 
a informação é fácil graças à Internet. No entanto, os jovens deverão 
ter uma postura mais crítica de modo a selecionarem a informação 
que têm disponível e não aceitarem qualquer informação, sem uma 
re� exão prévia do seu conteúdo.
 

O que podem/devem os estudantes fazer para se prepararem 
para o mercado de trabalho?
Os estudantes devem sobretudo ter uma postura proativa e interessada, 
podendo fazer alguns estágios de curta duração por iniciativa 
própria, através do contacto de empresas. Devem procurar estar 
informados sobre as novas tecnologias na área da Biotecnologia e 
demonstrar esse interesse junto de possíveis empregadores. Devem 
também procurar fazer contactos, ainda durante a sua formação 
com empresas e indústrias.
Durante a Licenciatura em Biotecnologia na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, os alunos têm oportunidade de participar em 
Jornadas da própria licenciatura, nas quais algumas das empresas da 
área são contactadas para falar da sua atividade na escola. Neste tipo 
de eventos é altamente incentivado o contacto dos alunos com o 
orador convidado da empresa/indústria, que pode servir para um 
futuro estágio, ou mesmo emprego.

Encontra
o teu
caminho.*  
* Bolsas para os melhores alunos e cursos em regime diurno e pós-laboral.  

www.upt.pt
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