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Compreender a natureza e evolução da Economia em Portugal desde os anos 
80 do século XX até ao presente, considerando, designadamente, a forma como a 
investigação portuguesa se relacionou com a produção científica noutros espaços, 

implica uma atenção particular à natureza da formação pós-graduada em Econo-
mia em Portugal, sua evolução e dinâmicas explicativas das transformações ocorri-

das.  
Procura-se dar conta do aparecimento generalizado de cursos de mestrado e 

de doutoramento em Economia nas universidades portuguesas, dos seus objetivos, 
conteúdos programáticos, bibliografia recomendada, metodologias de investigação 

preponderantes, da articulação entre a formação pós-graduada e a investigação e 
da forma como este tipo de formação se articula, quer no plano nacional, quer no 

plano internacional, com a formação oferecida por outras instituições universitárias. 
Existirão práticas de outras instituições universitárias, nacionais ou estrangeiras, 

que são tomadas como padrões a seguir? Serão as dinâmicas associadas à evolu-
ção da investigação em Economia em Portugal e as características da comunidade 

de docentes e investigadores, ou as dinâmicas associadas à procura de cursos de 
mestrado e doutoramento em Economia e à evolução do mercado de trabalho, os 

principais factores que determinaram e determinam o âmbito e a estrutura do plano 
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de estudos destes cursos de mestrado e doutoramento em Economia? Será possí-
vel identificar um princípio de compromisso com um pluralismo teórico, epistemoló-

gico e metodológico que caracteriza os programas de mestrado e de doutoramento 
em Economia, ou, pelo contrário, denota-se uma crescente especialização e unifor-

mização ao nível dos conteúdos programáticos e das metodologias de investiga-
ção? É consensual a existência de um certo núcleo central de unidades curriculares 

e de conteúdos programáticos associados entre os cursos de mestrado e de dou-
toramento analisados?        

Uma atenção particular será dada às mudanças institucionais - processo de 
Bolonha, acreditação dos cursos de mestrado e de doutoramento por uma agência 

de avaliação externa, evolução da concessão de bolsas de doutoramento, … - no 
modo como a formação pós-graduada em Economia em Portugal se tem estrutu-

rado. O objectivo último é conhecer o passado e o presente para perspectivar o fu-
turo do ensino e da investigação em Economia em Portugal.    
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Programa 
9h30 - 9h45 Sessão de Abertura (Vítor Neves, Investigador Principal Projeto 
RECON, CES-UC e DINÂMIA’CET-IUL) 

9h45 - 10h45 A evolução da formação pós-graduada em Economia em Portu-
gal desde 1980 (Ana Costa, Manuel Branco, Gonçalo Marçal, investigadores 

Projeto RECON, CES-UC e DINÂMIA’CET-IUL)  
 

10h45 - 11h00 Pausa  
 

Contributos para uma história recente do ensino pós-graduado em Economia 

em Portugal 
11h00 - 12h30, Sessão 1 

  Jorge Santos, ISEG-UL 
  Ana Balcão Reis, FE-UNL 

 
12h30 – 13h30 Almoço 

 
13h30 - 15h00, Sessão 2 

  José Varejão, FEP 
  Pedro Ramos, FEUC 

 
As instituições de acreditação e de financiamento e o ensino pós-graduado em 

Economia em Portugal 

 
15h00 - 16h30  

  A actuação da A3ES  
  José Luís Cardoso, ICS-UL 

    
  A actuação da FCT  

  João Ferreira do Amaral, ISEG-UL 
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16h30 - 16h45 Pausa  
 

Para onde vai o ensino pós-graduado da Economia em Portugal? 

 
16h45 - 18h45  

  Painel - Debate  
  José Reis, FEUC; Margarida Chagas Lopes, ISEG-UL; Aurora Teixeira, 

FEP; Susana Peralta, FE-UNL  
  Manuel Branco, Moderador 

 
18h45 - 19h00  

  Sessão de Encerramento 


