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PARTE 3 
POS.GRADUACAO EM COMUNICACAO 

NO ESPACO IBERO·AMERICANO 

P6s·gradua~ao em Comunica~ao em Portugal: 
da variedade da oferta educativa a carencia de 
urn sistema de avalia~ao 

Moises de Lemos Martins1 

Madalena Oliveira2 

1 Introdu~ao e antecedentes 

Tendo sido introduzidos em Portugal tardiamente, no final da decada 
de 1970 (0 primeiro curso de gradua<;ao come<;ou em 1979), os estudos su
periores em Ciencias da Comunica<;ao estao hoje, porem, amplamente distri
buidos por numerosas institui<;oes de ensino superior, publicas e privadas, do 
pais. Na verdade, se varios factores poderao justificar 0 atraso de Portugal na 
introdu<;ao do ensino da comunica<;ao nas universidades (nomeadamente 0 

proprio regime cens6rfo que vigorou no pais ate a Revolu<;ao de 1974 e que 
tomou 0 Estado insensivel a forma<;ao em comunica<;ao social), hoje, nao 
restam duvidas de que esta e uma area largamente desenvolvida no quadro 
dos estudos superiores. 

Pode dizer-se, com propriedade, que este incremento generico das 
Ciencias da Comunica<;ao acompanhou uma tendencia de investimento cres
cente no sistema cientifico em geral. Dados da Funda<;ao para a Ciencia e 
a Tecnologia (FCT) - 0 organismo publico responsavel, em Portugal, pela 

1. Professor Catedratico do Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho, em Braga, Portugal. 
Presidente da Associayllo Portuguesa de Ciencias da Comunicayao (SOPCOM). 
2. Professora Auxi1iar do Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho. Secretaria-Gera1 da 
Associayllo Portuguesa de Ciencias da Comunicayllo (SOPCOM). 

P6s-grodua~iio em (omunica~iio em Portugal: 279 



<C 
:z 
<C ...... 
c;;: ..... 
:::e 
<C o 
"'" ..... .... 
o 

I<C 
'-'" 
<C ...... 
:z 
::::I 
:::e 
o ...... 

280 

Margarida Moria Krohling Kunsch e Jose Marques de Melo (organizadores) 

gestao da ciencia -, dao conta de urn aumento muito significativo da despesa 
publica em Investigayao e Desenvolvimento entre 2001 e 2009. De facto, no 
periodo de quase uma decada 0 investimento publico duplicou, tendo passa
do de cerca de 700 milh5es de Euros em 2001 para cerca de 1 500 milh5es 
de Euros em 2009 (PORTUGAL. Ministerio de Educayao e Ciencia. Fun
dayao ... , 2010)3. Apesar de se distribuir por urn conjunto variado de progra
mas, este investimento foi especialmente aplicado em Bolsas de Formayao 
Avanyada (que significam maioritariamente Bolsas de Doutoramento), em 
instituiyoes de investigayao e desenvolvimento (centros de investigayao) e 
projectos cientificos. 

Os dados que apresentamos ao longo deste texto, especificamente so
bre a situayao da p6s-graduayao em Comunicayao, ilustram a condiyao de 
uma area que conheceu nos ultimos dez anos, em Portugal, urn desenvolvi
mento muito significativo, traduzido em indicadores que exprimem a con
solidayao deste campo. Referimo-nos, por exemplo, ao expressivo aumento 
do numero de livros publicados neste dominio cientifico, bern assim como 
ao numero de investigadores que, urn pouco por todo 0 pais, se dedicam a 
este ramo cientifico e que, nos ultimos anos, alargaram consideravelmente 
o nucleo de membros associados da Associayao Portuguesa de Ciencias da 
Comunicayao (SOPCOM). Efeitos da crescente oferta de p6s-graduayao em 
Comunicayao, estes dados representam 0 vigor, por urn lado, das profissoes 
ligadas aos media e, por outro, 0 reconhecimento de que 0 mundo academico 
nao pode ignorar 0 estudo de uma das dimensoes mais complexas da vida 
social. 

2 0 sistema de Ensino Superior 

2.1 0 sistema educativo portugues 

o sector da educayao em Portugal esteve politicamente organizado 
nos ultimos nove anos em dois ministerios distintos: 0 Ministerio da Edu
cayao, que administrava os niveis de ensino basico e secundario, e 0 Minis
terio da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, que administrava 0 ensino 
superior e a investigayao. 0 actual Governo Constitucional, em funyoes des
de Junho de 2011, decidiu, porem, voltar a reunir os dois ministerios num 

3. Dados divulgados pela Fundayao para a Ciencia e a Tecnologia e pelo Gabinete de Planeamento, 
Estrategia e Relayoes Intemacionais, em Novembro de 2010. Informayao disponivel no portal da FCT, 
organismo responslivel, em 2009, por 30% do investimento no sistema cientifico e tecnologico nacional. 
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s6, agora designado de Ministerio da Educa~ao e da Ciencia. Apesar de ter 
consequencias ao nivel da organiza~ao politica desta area, a jun~ao das duas 
pastas num s6 Ministerio nao interfere com a estrutura do sistema educativo 
portugues que se define ha ja varias decadas por uma divisao nos quatro ni
veis de en sino seguintes: 

I) Educa~ao Pre-escolar; 

2) Ensino Basico (organizado em tres cielos e correspondendo a nove 
anos de forma~ao; 

3) Ensino Secundario (que compreende os seguintes quatro tipos de 
cursos: cientifico-humanisticos; tecnol6gicos; artisticos especializados e 
profissionais); e 

4) Ensino Superior. 

Organizado segundo os principios da Deelara~ao de Bolonha, 0 ensino 
superior portugues visa assegurar, de acordo com 0 govemo, 

uma solida prepara~ao cientifica, cultural, artistica e tecnologica que habilite para 
o exercicio de actividades profissionais e culturais e para 0 desenvolvimento das 
capacidades de concep~ao, de inova~ao e de analise critica" (PORTUGAL. Ministerio 
de Educa~ao. Gabinete ... , [201 ?]). 

Este nivel de ensino esta organizado em ensino universitario e ensino 
politecnico, podendo ser ministrado por institui~5es publicas, privadas ou 
cooperativas. Ra ainda urn terceiro tipo de ensino superior, 0 ensino con
cordatario, que em Portugal se resume a Universidade Cat6lica Portuguesa. 

A luz da Deelara~ao de Bolonha, e a semelhan~a do que ja era a 
organiza~ao do ensino superior portugues, este nivel de ensino organiza-se 
tambem em tres cielos, que correspondem a tres graus distintos: 

a) 10 cielo: correspondente ao grau de Licenciado. Na maior parte dos 
cursos nacionais, este grau contempla 3 anos de estudo; 

b) 2° cielo: equivalente ao grau de Mestre. Correspondendo normal
mente a 120 ECTS - European Credit Transfer System, este nivel tern a 
dura~ao media de dois anos. Para alem deste nivel, nalguns cursos de algu
mas areas cientificas, como a Arquitectura, a Medicina, a Psicologia, etc. e 
frequente tambem uma oferta em Mestrado Integrado, que mais nao e do que 
urn "pacote" que junta primeiro e segundo cielo; 

c) 30 cielo: relativo ao grau de Doutor. Ate a organiza~ao dos cursos, 
segundo os principios de Bolonha, este grau resultava de urn programa de 
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trabalhos desenvolvidos em regime tutorial. Hoje, embora mantendo esta 
possibilidade, as universidades of ere cern tambem progressivamente cursos 
doutorais, planificados por norma para periodos de tres a quatro anos. 0 grau 
de Doutor e atribuido exclusivamente por universidades. 0 ensino politecni
co pode apenas atribuir os graus de Licenciado e de Mestre. 

2.2 Acreditar;iio da ofertaformativa 

A acredita<;ao dos cursos degradua<;ao e de p6s-gradua<;ao em Portu
gal e uma competencia da Agencia de Avalia<;ao e de Acredita<;ao do Ensino 
Superior (A3ES), que foi instituida pelo Estado atraves do Decreto-Lei n° 
369/2007, de 5 de novembro. Funda<;ao de direito privado, criada por tempo 
indeterminado, aA3ES e independente no exercicio das suas fun<;oes, regen
do-se por urn quadro legal que vai desde a Lei de Bases do Sistema Educati
vo ao regime de avalia<;ao da qualidade do ensino superior". 

Com a missao de 

garantir a qualidade do ensino superior em Portugal, atraves da avalia91io e 
acredita91io das institui90es de ensino superior e dos seus ciclos de estudos, bern como 
no desempenho das fun90es inerentes a inser91io de Portugal no sistema europeu de 
garantia da qualidade do ensino superior (AGENCIA de Avaliayao ... Missao, 
[201-?]). 

a agencia organiza a sua actividade em fun<;ao dos seguintes objectivos: 

a) desenvolver a avalia91io da qualidade de desempenho das institui90es de ensino 
superior e dos seus ciclos de estudos; 
b) concretizar os criterios de avalia91io, de modo a obter a tradu91io dos seus resultados 
em aprecia90es qualitativas, bern como definir as consequencias da avalia91io 

4. Conforme informas:ao constante na pagina online da agencia, este quadro legislativo compreende os 
seguintes diplomas: 1) Lei n.O 49/2005, de 30 de agosto, que procedeu a alteras:ao da Lei de Bases do Sis
tema Educativo (Lei n° 46/86, de 14 de outubro), designadamente em materia de ensino superior; 2) De
creto-Lei n° 74/2006, de 24 de mars:o, que aprovou 0 novo regime juridico de graus e diplomas de ensino 
superior e consagra, pela primeira vez, a acreditayao de ciclos de estudos e instituis:oes de ensino superior 
(adaptas:ao a Bolonha); diploma este entretanto alterado pontualmente pelo Decreto-Lei n° 10712008, de 
25 de lunho; 3) Lei nO 38/2007, de 16 de Agosto, que aprovou 0 regimejuridico da avalias:ao da quaJidade 
do ensino superior; 4) Lei n° 62/2007, de lOde setembro, que estabelece 0 regime juridico das instituiyoes 
de ensino superior regulando designadamente a sua constituis:ao, atribuiyoes e organizayao, 0 funciona
mento e competencia dos seus orgaos e, ainda, a tutela e fiscalizayao publica do Estado sobre as mesmas, 
no quadro da sua autonomia; 5) Decreto-Lei n° 36912007, de 5 de novembro, que instituiu a Agencia de 
Avaliayao e Acreditayao do Ensino Superior e aprovou os seus Estatutos, que do mesmo sao parte inte
grante; para alem de ter ainda regulado alguns aspectos relevantes do regime de acreditayao das institui
yoes e ciclos de estudos do ensino superior; 6) Decreto-Lei n° 206/2009, de 31 de agosto, que aprovou 0 

regime juridico do titulo de especialista a que se ref ere 0 artigo 48.° da Lei nO 6212007, de 10 de setembro. 
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efectuada para 0 funcionamento das institui90es e dos seus ciclos de estudos; 
c) promover a acredita9ao de ciclos de estudos e institui90es, tendo em vista a garantia 
de cumprimento dos requisitos legais do seu reconhecimento; 
d) promover a divulga9ao fundamentada a sociedade sobre a qualidade do desempenho 
das institui90es de ensino superior; 
e) promover a intemacionaliza9ao do processo de avalia9ao.(AGENCIA de 
Avaliayao ... Objectivos, [201-?]). 

Sendo expect<ivel que a agencia se constitua como "assessora" do 
Govemo nas materias que dizem respeito a qualidade do ensino superior, sao 
funvoes/competencias especificas da A3ES: 

a) a defini9ao e garantia dos padroes de qualidade do sistema; 

b) a avalia9ao e acredita9ao de ciclos de estudos5 e institui90es de ensino superior; 

c) a divulga9ao publica dos resultados da avalia9ao e acredita9ao; 

d) a promo9ao da intemacionaliza9ao do sistema de ensino superior portugues. 
(AGENCIA de Avaliayao ... Funyoes, [201-?]). 

2.3 Avalia<;iio dos curs os emfuncionamento 

Apesar de a A3ES ser, por denominavao, urn organismo de acredi
tavao e avaliavao dos programas de ensino superior, a verdade e que ate ao 
momento tern funcionado unicamente como instancia de acreditavao previa. 
A legislavao em vigor, nomeadamente a Lei 38/2007, de 16 de Agosto, defi
ne que a avaliavao incide quer sobre os estabelecimentos de ensino e as suas 
unidades organicas quer sobre os ciclos de estudo, revestindo-se de duas for
mas - auto-avaliavao e avaliavao extema. 

Embora os cursos previamente acreditados no quadro de Bolonha nao 
tenham ainda sido sujeitos a uma avaliavao, nem seja ainda claro quando 0 

serao, sabe-se que os parametros de avaliavao considerarao a estrutura cur
ricular e 0 plano de estudos (nomeadamente a sua correspondencia com os 
principios do Processo de Bolonha), a sua organizavao intema e os mecanis
mos de garantia da qualidade, os recursos materiais e as parcerias intemacio
nais, a competencia academica do corpo docente, a competencia pro fissional 
e tecnica do pessoal nao docente, 0 ambiente de ensino/aprendizagem, a or
ganizavao das Unidades Curriculares, as metodologias de ensino/aprendiza-

5. Note-se que os processos de acredita9ao sao pagos pelas institui90es de ensino superior. Par cada curso 
antigo recriado a luz de Holonha, as institui90es pagaram a A3ES cerca de 250,00 €. JIi por cada curso 
novo, criado de raiz, a agencia recebeu mais de 2 000,00 E. 
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gem, os niveis de sucesso da populavao discente e os resultados da activida
de cientifica, tecnol6gica e artistica (AGENCIA de Avaliac;:ao ... Guiao, 2010).6 

3 A oferta de p6s-gradua~ao 

3.1 A evolur;ao dos estudos superiores de Comunicar;ao em Portugal e 
a p6s-graduar;ao stricto sensu 

Na reforma do ensino secundario implementada pelo Governo Portu
gues na decada de 1990, a possibilidade de estudar Comunicavao, em regime 
de curso especializado, comevava precisamente neste nivel de ensino. Com 
efeito, 0 Ensino Secundario of ere cia urn Curso Tecnol6gico designado de 
Comunicavao e Difusao que, sendo vocacionado para a integravao no mer
cado de trabalho como sao todos os cursos desta modalidade, se constituia 
tambem como uma porta de acesso ao Ensino Superior com uma preparavao 
previa em materias tipicamente ligadas as Ciencias da Comunicavao. Actu
almente, porem, este curso foi extinto, embora tenha sido introduzida em 
todas as vias de ensino a disciplina de Tecnologias de Informavao e Comuni
cavao, leccionada obrigatoriamente no 100 ana de escolaridade. Em materia 
de cursos tecnol6gicos, 0 Ensino Secundario mantem uma oferta potencial
mente ligada ao dominio da comunicavao, contemplando neste campo tres 
cursos afins: 

1) Design; 

2) Multimedia; 

3) Marketing. 

No que concerne ao Ensino Superior de Comunicavao, Portugal nao 
tern propriamente ainda uma hist6ria suficientemente longa. Na verdade, 0 

primeiro curso de Licenciatura em Comunicavao Social apareceu apenas em 
1979, na Universidade Nova de Lisboa, replicado posteriormente por outras 
universidades que, a partir do final da decada de 1980, procuraram definiti
vamente expandir a area. Actualmente, entre 0 ensino publico de universida
des e de ensino politecnico, e as instituivoes de ensino privado, estarao em 
funcionamento mais de 30 licenciaturas na area das Ciencias da Comunica
vao (com designavoes que variam entre Ciencias da Comunicavao e Design 

6 Pariimetros identificados a partir de uma leitura do Guiiio para elaborar;iio do relat6rio de avaliar;iiol 
acreditar;iio de cielos de estudo em foncionamento. 
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Multimedia, passando por Comunicayao e Cultura, Jornalismo, Relayoes PU
blicas, Comunicayao Empresarial, etc.). 

Em materia de Pos-Graduayao, pode dizer-se que a Universidade 
Nova de Lisboa aparece de novo como pioneira, tendo lanyado 0 primeiro 
Mestrado em Ciencias da Comunicayao em 1983, ano em que fundou tam
bern 0 primeiro centro de investigayao nesta area em Portugal, 0 Centro de 
Estudos de Comunicayao e Linguagens. Apenas em plena decada de 1990 se 
comeyaram a expandir para. outras universidades os cursos de Pos-Gradua
yao em Comunicayao, nascendo em diferentes instituiyoes de ensino com 
designayoes mais ou menos diversas. Tambem foi na decada de 1990 que se 
registaram os primeiros Doutoramentos (realizados em regime tutorial) na 
area especifica das Ciencias da Comunicayao. 

Com efeito, 0 final do seculo XX marcou definitivamente 0 inicio de 
uma epoca muito prospera neste dominio especifico, ao mesmo tempo que 
no mercado portugues se expandiam tambem os proprios negocios nesta area 
(apareceram novos jornais, as radios piratas, no final da decada de 1980, aca
bavam de ser legalizadas, com a atribuiyao de frequencia autorizada a mais 
de tres centenas de estayoes, abriram dois canais de televisao de iniciativa 
privada, generalizou-se a distribuiyao de televisao por cabo e os media tradi
cionais iniciaram por esta altura 0 mergulho no mundo online com a prolife
rayao dos sitios na Web). 

Pode dizer-se que, de urn modo geral, as transformayoes operadas no 
sector, por via da revoluyao tecnologica instituida pela difusao da Internet, 
assim como a multiplicayao de canais de comunicayao e de formatos de con
teudos mediaticos, contribuiram decisivamente para a expansao da area, pro
vocando a evolu~ao da oferta de cursos de graduayao e de pos-graduayao. 
Motivando, na verdade, 0 interesse crescente por esta area cientifica, os no
vos modelos de negocio e a multiplicayao da oferta de trabalho neste domi
nio, com 0 aparecimento de inumeras novas profissoes, concorreram para a 
necessidade de uma resposta das instituiyoes universitarias e politecnicas, 
que coincidiu de alguma maneira com a generalizayao do acesso ao ensino 
superior e, por conseguinte, com 0 crescente impulso para a procura de graus 
de ensino progressivamente mais avanyados. 

Outros factores contribuiram, no proprio seio do mundo academico, 
para a expansao da pos-graduayao em comunicayao. Por urn lado, 0 reco
nhecimento das Ciencias da Comunicayao e da Informayao como area cien
tifica especifica, quer em termos de formayao de recursos humanos quer em 
termos de investigayao. Por outro, 0 desenvolvimento progressivo de alguns 
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centros de investiga<;ao, no ambito de cujas actividades se projectaram vanos 
dos actuais cursos p6s-graduados. 

Na verdade, como em qualquer outra area, a p6s-gradua<;ao em Ci
encias da Comunica<;ao tern uma liga<;ao tendencialmente articulada com 
o dominio da investiga<;ao, nao sendo alheia aos investimentos feitos nes
te campo. Ora, actualmente as institui<;oes portuguesas de ensino supe
rior acolhem seis centros de investiga<;ao especificamente do dominio das 
Ciencias da Comunica<;ao (embora apenas quatro sejam financiados pela 
FCT) e varios outros tern actividades tambem neste ambito. E, pois, com
preensivel que muitos cursos tenham sido criados na esteira de novas li
nhas de investiga<;ao e varios investimentos tenham sido realizados em 
areas emergentes. 

No que diz respeito a organiza<;ao e estrutura<;ao do ensino p6s-gradu
ado stricto sensu, a evolu<;ao estatambem profundamente Ii gada a adesao de 
Portugal a Declara<;ao de Bolonha. Procurando uniformizar a oferta formati
va no espa<;o europeu, esta Declara<;ao deu tambem 0 mote para a cria<;ao de 
muitos novos cursos, sobretudo de segundo ciclo (ou Mestrado). Ao reduzir 
a generalidade dos cursos de gradua<;ao para tres anos de forma<;ao, 0 chama
do Processo de Bolonha criou de algum modo a sugestao de que a forma<;ao 
superior pressupoe pelo menos a passagem por dois ciclos de estudos. 

Ora, nesta medida, cursos que se destinavam classicamente a grupos 
muito reduzidos de alunos (os Mestrados realizavam-se habitualmente para 
grupos de nao mais que uma vintena de estudantes) passaram a contemplar, 
nalguns casos - sobretudo no dominio dos chamados Mestrados de fileira 
(organizados como ciclos de sequencia expectavel a gradua<;ao) -, numerus 
clausus muito mais elevados, consolidando a generaliza<;ao da p6s-gradu
a<;ao. 

Tambem ao nivel do Doutoramento se registaram mudan<;as significa
tivas, marcadas especialmente pela cria<;ao de cursos doutorais. Substituindo 
os pIanos de trabalho em regime tutorial, que foram durante duas decadas a 
(mica via de obten<;ao do grau de Doutor em Portugal, estes cursos sao or
ganizados em tres ou quatro anos de forma<;ao. Continuam a contemplar a 
prepara<;ao da Disserta<;ao com a supervisao cientifica de urn orientador/tu
tor, mas 0 desenvolvimento do projecto de investiga<;ao e precedido de dois 
semestres lectivos. 

Num claro efeito de "bola de neve", se os cursos de Mestrado viram 
aumentar as suas taxas de frequencia, tambem os cursos de Doutoramento 
estao hoje a traduzir urn incremento da procura. Embora em menor numero, 
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os cursos de terceiro cielo actualmente acreditados denotam uma propagayao 
considenivel deste nivel de ensino p6s-graduado. 

3.2 Situa{:{io actual da p6s-gradua{:{io em Comunica{:{io 

Actualmente, a P6s-Graduayao em Comunicayao em Portugal e ainda 
um terreno movediyo, marcado pelo constante aparecimento de novos cur
sos. Muitas instituiyoes tomaram, nos ultimos tres anos, a iniciativa de lanyar 
cursos que exploram ramos cada vez mais especializados da comunicayao. 
E certo que alguns destes cursos nao deram ainda provas de sustentabili
dade (nao tendo, num ou noutro caso, ainda funcionado), mas a verdade e 
que demonstram a grande amplitude com que este dominic cientifico esta a 
projectar-se no meio academico. 

Em Julho de 2011 7
, registam-se aptos a funcionar, em Portugal, 88 

cursos de p6s-gradmiyao em Comunicayao, no total do ensino publico, pri
vado e concordatario. Deste conjunto, 75 cursos dizem respeito ao segundo 
cielo de estudos, 12 sao cursos de Doutoramento e urn e uma P6s-Graduayao, 
sem atribuiyao de qualquer grau. Por outr~ lado, 68% destes cursos sao mi
nistrados por estabelecimentos de ensino publico, enquanto que apenas 26% 
constituem a oferta formativa do ensino privado e perto de 6% respeitam a 
oferta da Universidade Cat61ica Portuguesa. 

Tendo pre-existido ao Processo de Bolonha, a maioria dos programas 
de p6s-graduayao em Portugal foi, contudo, recriada a partir de 2006, no sen
tido em que todos foram sujeitos a urn processo de acreditayao ajustado aos 
principios de Bolonha. Do total dos cursos em funcionamento, apenas uma 
minoria estara a funcionar sem acreditayao. Sendo, no entanto, a acreditayao 
condiyao obrigat6ria para 0 seu funcionamento, os nove cursos nessa situa
yao solicitaram a respectiva acreditayao e estao apenas a aguardar a resposta 
formal da Agencia A3ES. Consequencia do Processo de Bolonha em imple
mentayao nos ultimos anps, a maior parte dos cursos de p6s-graduayao foi 
acreditada nos anos 2009 (11 cursos acreditados), 2010 (23 cursos acredita
dos) e 2011 (17 cursos acreditados). Embora a curva ja seja de algum modo 
descendente (em 2011 foram acreditados menos 6 cursos que em 2010), estes 

7. as dados revelados neste ponto resultam de urn levantamento feito com base numa listagem de cursos 
registados na Direcyao-Geral de Ensino Superior (DGES). A partir deste trabalho de identificayao, os 
coordenadores do estudo em Portugal contactaram todos os directores de curso, solicitando informayoes 
detalhadas sobre cada urn dos ciclos de p6s-graduayao. Por uma questao pragmatica, os dados foram re
colhidos num questionario online. Dos 88, foram obtidas 70 respostas, ainda que algumas incompletas 
(com questOes deixadas em branco). 
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numeros demonstram que a area ainda nao estagnou propriamente, tendo 
registado ern 2011 urn numero muito elevado de implementayao de novos 
cursos. 

Ern terrnos de dimensao, os cursos sao muito variaveis. 0 numerus 
clausus medio e de aproximadamente 26, mas ha programas de forrnayao 
que chegam a indicar ter 80 ou 90 vagas anuais (casos do mestrado ern Cien
cias da Comunicayao da Universidade Catolica Portuguesa - Lisboa e do 
curso de mestrado ern Ciencias da Comunicayao da Universidade Nova de 
Lisboa). 

3.3. Financiamento 

o ensino superior pos-graduado ern Portugal e genericamente pago 
pelo estudante, embora no regime publico ele seja, ern especial nos cursos de 
segundo cicIo de continuidade, ou seja, nos que tern particular ligayao a urn 
curso de graduayao, comparticipados pelo Estado. De acordo corn a Lei de 
Bases do Financiamento do Ensino Superior Publico (Lei nO 37/2003, de 22 
de Agosto, alterada pela Lei n° 49/2005, de 30 de Agosto), "0 financiamento 
do ensino superior publico processa-se no quadro de uma relayao tripartida 
entre: a) 0 Estado e as instituiyoes de ensino superior; b) os estudantes e as 
instituiyoes de ensino superior; 0 c) Estado e os estudantes". No que respeita 
aos pIanos de pos-graduayao, esta relayao mantem-se, mas apenas para aqui-
10 que sao os Mestrados de sequencia dos primeiros cicIos. Para Mestrados 
ern areas especializadas, os custos de funcionamento sao integralmente su
portados pelos estudantes. Os cursos de terceiro cicIo sao igualmente custe
ados pelos forrnandos, registando-se, no entanto, ern muitos casos 0 suporte 
ern Bolsa de Forrnayao Avanyada, atribuida por concurso anual pela Funda
yao para a Ciencia e a Tecnologia. 

Ao contrario do que acontece corn 0 primeiro cicIo, que se regula no 
sector publico por valores fixados pelo govemo, a pos-graduayao actua num 
contexto de liberdade de preyos. Nessa medida, regista-se uma grande di
versidade de valores, norrnalmente bern mais elevados no sector privado do 
que no sector publico. Considerando as inforrnayoes prestadas pelos respon
saveis dos cursos, verifica-se que ern cerca de urn teryo dos cursos de pos
-graduayao 0 valor anual das propinas e inferior a 1.500 Euros, podendo 
no entanto atingir valores superiores a 4.000 Euros (ern pelo menos cinco 
programas de Pos-Graduayao, 0 valor das propinas aproxima-se dos 5.000 
Euros). Quando se analisa a distribuiyao do valor das propinas ern funyao do 
grau de ensino pos-graduado (Mestrado, Doutoramento e Pos-Graduayao), 
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torna-se evidente que 0 Doutoramento apresenta normalmente propinas de 
valor medio e que os valores mais elevados se registam em alguns cursos de 
Mestrado. De entre os cursos que responderam a interpela<;ao dos coordena
dores do estudo, os mais caros sao 0 curso de Mestrado em Design da Co
munica<;ao da Universidade Tecnica de Lisboa (ensino publico), 0 curso de 
Mestrado em Comunica<;ao Alternativa e Tecnologias de Apoio da Univer
sidade LusOfona de Lisboa (ensino privado), 0 Mestrado em Publicidade do 
Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (ensino privado), 0 Mestrado 
de Comunica<;ao em Saude da Universidade de Lisboa (ensino publico) e 0 

Mestrado em Som e Imagem da Universidade Cat6lica Portuguesa do Porto 
(ensino concordatario). 

3.4 Cursos registados na Direcc;iio-Geral de Ensino Superior (DGES) 

Cursos de 20 cicl!) ,.., Mestrados. ~ Ensino Superior Publico '.' 

Localidade 
Nome do 

Nome do Curso ECTS 
Estabelecimento 

Ponta 
Universidade dos A90res Ciencias da Comunica9ao 120 

Delgada 

Aveiro Universidade de Aveiro 
Comunica9ao e Educa9ao em Ci- 120 
encia 

Aveiro Universidade de Aveiro Comunica9ao Multimedia 120 

Ciencias da Comunica9ao - areas 
Universidade do Minho de especializa9ao em Informa9ao e 

Braga - Instituto de Ciencias Jomalismo, Publicidade e Rela90es 120 
Sociais Publicas, Audiovisual e Multime-

.- dia 

Braga 
Universidade do Minho -

Comunica9ao de Moda 120 
Escola de Engenharia 

Universidade do Minho 
Comunica9ao, Cidadania e Edu-

Braga - Instituto de Ciencias So- 120 
ciais 

ca9ao 

Universidade do Minho 
Braga - Instituto de Ciencias Comunica9ao, Arte e Cultura 120 

Sociais 
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CJlrsos de 2° ciclo- Mestrlldos - Ensin~ Superior Publico 

Localidade 
Nome do 

Nome do Curso 
Estabelecimento 

Braga 
Universidade do Minho 

Media Interactivos 
Instituto de Ciencias Sociais 

Instituto Politecnico de 
Castelo Castelo Branco - Escola 

Cinema 
Branco Superior de Artes Aplicadas 

de Castelo Branco 

Instituto Politecnico de 
Castelo Castelo Branco - Escola Produyao Audiovisual para os 
Branco Superior de Artes Aplicadas NovosMedia 

de Castelo Branco 

Covilha 
Universidade da Beira Comunicayao Estrategica: Publici-
Interior dade e Relayoes Pliblicas 

Covilha 
Universidade da Beira 

Design Multimedia 
Interior 

CovilM 
Universidade da Beira 

Jomalismo 
Interior 

Instituto Politecnico de 
Coimbra - Escola Superior 
de Educayao de Coimbra 

Coimbra / Instituto Politecnico de Marketing e Comunicayao 
Coimbra - Escola Superior 
de Tecnologia e Gestao de 
Oliveira do Hospital 

Universidade de Coimbra 
Coimbra - Faculdade de Ciencias e Design e Multimedia 

Tecnologia 

Coimbra 
Universidade de Coimbra - Estudos Artisticos - Area de Estu-
Faculdade de Letras dos Filmicos e da Imagem 

Coimbra 
Universidade de Coimbra -

Comunicayao e Jomalismo 
Faculdade de Letras 

Coimbra 
Universidade de Coimbra - Informayao, Comunicayao e Novos 
Faculdade de Letras Media 

Evora 
Universidade de Evora -

Artes Visuais - Intermedia 
Escola de Artes 

: 

ECTS 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
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Localidade 

Evora 

Faro 

Guarda 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Moises de Lemos Martins e Madalena Oliveira 

Curs.)s de 2° C;icIo ~ Mestrados ~Bi1sin~SuperiorPubliciJ 
,,: 

. I - . . • :" . 
Nome do "., , ECTS 

Estabel~cillIento Nome do cu:tso 
, " 

" 

Universidade de Evora - Ciencias da Linguagem e da 
120 

Escola de Ciencias Sociais Comunicayao 

Universidade do Algarve 
- Faculdade de Ciencias Comunicayao, Cultura e Artes 120 
Humanas e Sociais 

Instituto Politecnico da 
Guarda - Escola Superior 

Marketing e Comunicayao 90 
de Tecnologia e Gestao da 
Guarda 

Escola Superior de Hotelaria 
e Turismo do Estoril / Uni-
versidade de Lisboa - Facul-

Turismo e Comunicayao 120 
dade de Letras e Instituto de 
Geografia e Ordenamento do 
Territ6rio 

Instituto Politecnico de 
Desenvolvimento de Projecto 

Lisboa - Escola Superior de 120 
Teatro e Cinema de Lisboa 

Cinematognifico 

Instituto Politecnico de 
Lisboa - Escola Superior 

Audiovisual e Multimedia 120 
de Comunicayao Social de 
Lisboa 

Instituto Politecnico de 
Lisboa - Escola Superior Gestao Estrategica das Relay5es 

120 
de Comullicayao Social de Pliblicas 
Lisboa 

Instituto Politecnico de 
Lisboa - Escola Superior 

Jomalismo 120 
de Comunicayao Social de 
Lisboa 

Instituto Politecnico de 
Lisboa - Escola Superior 

Publicidade e Marketing 120 
de Comunicayao Social de 
Lisboa 

ISCTE - Instituto Universi- Comunicayao, Cultura e 120 
tario de Lisboa Tecnologias da Informayao 

continua 
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Cursos de 2° cicio - Mestrados - Ensino Superior Publico 

Localidade 
Nome do 

Nome do Curso 
Estabelecimento 

Lisboa 
Universidade de Lisboa - Design de Comunicayao e Novos 
Faculdade de Belas-Artes Media 

Lisboa 
Universidade de Lisboa -

Cultura e Comunicayao 
Faculdade de Letras 

Lisboa 
Universidade de Lisboa -

Comunicayao em SaMe 
Faculdade de Medicina 

Universidade Nova de 
Lisboa Lisboa - Faculdade de Cien- Ciencias da Comunicayao 

cias Sociais e Humanas 

Universidade Nova de Lis-

Lisboa 
boa - Faculdade de Ciencias 

Comunicayao, Media e Justiya 
Sociais e Humanas / 
Faculdade de Direito 

Universidade Nova de 

Lisboa 
Lisboa - Faculdade de 

Jomalismo 
Ciencias Sociais e 
Humanas 

Universidade Nova de 

Lisboa 
Lisboa - Faculdade de 

Novos Media e Pniticas Web 
Ciencias Sociais e 
Humanas 

Universidade Tecnica de 
Lisboa Lisboa - Faculdade de Artes Cenicas e da Comunicayao 

Arquitectura 

Universidade Tecnica de 
Lisboa Lisboa - Faculdade de Design de Comunicayao 

Arquitectura 

Universidade Tecnica de 
Lisboa Lisboa - Instituto Superior de Comunicayao Social 

Ciencias Sociais e Politicas 

Instituto Politecnico de 

Portalegre 
Portalegre - Escola Jomalismo, Comunicayao e 
Superior de Educayao de Cultura 
Portalegre 

Porto 
Universidade do Porto -

Ciencias da Comunicayao 
Faculdade de Letras 

Porto 
Universidade do Porto -

Comunicayao e Desporto 
Faculdade de Letras 

ECTS 

120 

120 

120 

93 

120 

93 

93 

120 

120 

120 

90 

120 

120 
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Localidade 

Porto 

Porto 

Santarem 

Santarem 

Vila Real 

Vila Real 

Viseu 

Viseu 

Distrito ~ 

Aveiro 

Coimbra 

Coimbra 

Faro 

Lisboa 

Moises de Lemos Martins e Madolena Oliveira 

Cursos de 2° cicio - Mestrados - Ensino Superior Publico 

Nome do 
Estabelecimento 

Nome do Curso ECTS 

Universidade do Porto -
Design da Imagem 120 Facu1dade de Be1as-Artes 

Universidade do Porto -
Comunicayao Cllnica 120 Facu1dade de Medicina 

Instituto Po1itecnico de 
Educayao e Comunicayao Multi-

Santarem - Esco1a Superior 120 
de Educayao de Santarem 

media 

Instituto Politecnico de 
Santarem - Esco1a Superior Fotografia 120 
de Educayao de Santarem 

Universidade de Tnis-os-
Ciencias da Comunicayao 120 

-Montes .e Alto Douro 

Universidade de Tn'ls-os-
Comunicayao e Multimedia 120 

-Montes e Alto Douro 

Instituto Politecnico de 
Viseu - Escola Superior de Arte e Multimedia 120 
Educayao de Viseu 

Instituto Politecnico de 
Viseu - Escola Superior de Comunicayao e Marketing 90 
Educayao de Viseu 

Cursos de 2° cicio - Mestrados - Ensino Superior Privado 

Nome do 
Nome do Curso ECTS Estabelecimento 

Instituto Superior de 
Ciencias da Informayao e Comunicayao Multimedia 120 
da Administrayao 

Escola Universitaria das 
Comunicayao Estetica 120 

Artes de Coimbra 

Instituto Superior Miguel 
Comunicayao Empresarial 120 

Torga 

Instituto Superior D. Marketing - area de especializayao 
120 

Afonso III em Comunicayao Multimedia 

Escola Superior de Ma-
Comunicayao e Imagem 120 

rketing e Publicidade 

continua 
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"\- , ;'(j1i.:~osde#Ciclo- Mestra(}()$-:EnsirIOSuperior p'riv'ado 
::.,~. 

,>,' 
~~ 

<- ,;~";) ~.'.: 
,> "",' 

l~"ome"o '.q~\iito' Nomedo~urso. 
Estabelecimento 

.. 

Lisboa 
Escola Superior de 

Publicidade 
Marketing e Publicidade 

Lisboa 
Instituto Superior de 

Comunicayao Empresarial 
Comunicayao Empresarial 

Lisboa 
Instituto Superior de 

Comunicayao Integrada 
Novas Profissoes 

Universidade Autonoma 
Lisboa de Lisboa Luis de Ciencias da Comunicayao 

Camoes 

Lisboa Universidade Lusiada Comunicayao Multimedia 

Universidade LusOfona 
Ciencias da Comunicayao, 

Lisboa de Humanidades e 
Tecnologias 

Marketing e Publicidade 

Universidade LusOfona 
Comunicayao Altemativa e Tecnolo-

Lisboa de Humanidades e 
Tecnologias 

gias de Apoio 

Universidade LusOfona 
Lisboa de Humanidades e Comunicayao nas Organizayoes 

Tecnologias 

Universidade LusOfona 
Lisboa de Humanidades e Estudos Cinematognmcos 

Tecnologias 

Universidade LusOfona 
Lisboa de Humanidades e Tec- Jornalismo, PoHtica e Historia 

nologias 

Universidade LusOfona 
Sistemas de Comunicayao 

Lisboa de Humanidades e Tec-
nologias 

Multimedia 

Porto 
Escola Superior Artistica 

Artes Visuais e Intermedia 
do Porto 

Porto 
Escola Superior Artistica 

Realizayao - Cinema e Te1evisao 
do Porto 

Porto 
Instituto Superior da 

Ciencias da Comunicayao 
Maia 

Porto 
Universidade Fernando 

Ciencias da Comunicayao 
Pessoa 

:ECTS 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

90 

120 
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(;utsO$ de 2°ciclo '::'Mestrados- Ensino Superior £rivada ~~~ <, 
~, 

Distrito 
Nome do 

Nome do ClIrSo ]J;C1'S Estabelecimento " ~', 

Porto 
Universidade Lus6fona 

Marketing e Publicidade 120 
do Porto 

Porto 
Universidade Lus6fona Sistemas de,Comunica9ao Multime-

120 
do Porto dia 

Porto 
Universidade Portucalense Tecnologias de Inforrna9ao e Comu-

120 
Infante D. Henrique nica9ao na Educa9ao 

Cursos de 2° cicio - Mestrados - Ensino Superior Concordatario, ~ 

Nome do " 

Dis,trito, EstaJ)elecimento 
Nome do CUrso ' ECTS 

, 

Braga 
Universidade Cat61ica 

Comunica9ao Social 
Portuguesa 

120 

Lisboa 
Universidade Cat6lica P6s-Gradua9ao em Televisao e Ci-
Portuguesa nema 

40 

Lisboa 
Universidade Cat61ica 

Ciencias da Comunica9ao 
Portuguesa 

120 

Porto 
Universidade Cat61ica 

SomeImagem 
Portuguesa 

120 

'~ Cursos de 3°ciclo-Doutoramentos - Ensino Superior Publico, Privado e ConcoMatario 
~ "~ , Nornedo , , ' ! ,', ," ~;' "~ 

, ' 
','.-

Distrito 
Es~abelecimento " 

Nome do Curso E,CTS 

Aveirol Universidade de Aveiro I Inforrna9ao e Comunica9ao em Pla-
180 

Porto Universidade do Porto taforrnas Digitais 

Braga! Universidade do Minho I 
Estudos Culturais 180 

Aveiro Universidade de Aveiro 

Braga Universidade do Minho Ciencias da Comunica9ao 180 

Covilha 
Universidade da Beira 

Ciencias da Comunica9ao 180 
Interior 

Universidade do Algarve 
Faro - Faculdade de Ciencias Comunica9ao, Cultura e Artes 180 

Humanas e Sociais 

Lisboa 
Universidade de Lisboa -

Arte Multimedia 180 
Faculdade de Be1as-Artes 

continua 
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Cursos de 3° cicio - Doutoramentos - Ensino Superior Pitblico, Privado e Concordatario 

Distrito 
Nome do 

Nome do Curso ECTS 
Estabelecimento 

Lisboa 
Universidade de Lisboa -

Voz, Linguagem e Comunicac;ao 240 
Faculdade de Letras 

Universidade Nova de 
Lisboa Lisboa - Faculdade de Ci- Ciencias da Comunicac;ao 240 

encias Sociais e Humanas 

Universidade Nova de 

Lisboa! 
Lisboa - Faculdade de Ci-

Porto 
encias Sociais e Humanas Media Digitais 240 
/ Universidade do Porto 
[Protocolo de Austin] 

Universidade Cat6lica 
Lisboa Portuguesa- Faculdade Ciencias da Comunicac;ao 240 

Ciencias Humanas 

Universidade Lus6fona 
Lisboa de Humanidades e Tec- Ciencias da Comunicac;ao 180 

nologias 

Lisboa 
ISCTElEscoia Superior de 

Ciencias da Comunicac;ao 180 
Comunicac;ao Social 

3.5 Areas de conhecimento 

Os cursos identificados na listagem anterior foram isolados para este 
estudo sobretudo por se inscreverem explicitamente na area das Ciencias da 
Comunicac;ao. Alguns, porem, tendo sido acreditados noutras areas cientifi
cas, tern uma actuac;ao proxima da comunicac;ao. Na verdade, nem todos os 
88 cursos considerados sao efectivamente cursos acreditados em Ciencias 
da Comunicac;ao. Pelo menos 23 cursos com designac;oes no ambito da Co
municac;ao foram acreditados noutras areas cientificas, desde a Medicina as 
Artes. Sao nesta materia ilustrativos 0 curso de Mestrado em Comunicac;ao 
Clinica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, acreditado na 
area de Medicina, 0 curso de Comunicac;ao de Moda da Universidade do Mi
nho, acreditado na area de Design, 0 curso de Mestrado em Artes Cenicas e 
da Comunicac;ao da Faculdade de Arquitectura da Universidade Tecnica de 
Lisboa, acreditado em Artes ou ainda 0 curso de Mestrado em Comunicac;ao, 
Arte e Cultura da Universidade do Minho, acreditado em Sociologia. 

No que conceme as principais linhas de investigac;ao associadas aos 
cursos de pos-graduac;ao em comunicac;ao, os responsaveis anotam areas que 
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poderiam inscrever-se em dois grandes dominios: por um lado, 0 das profis
soes c1assicamente associadas a comunicayao, como seja 0 jomalismo, a co
municayao estrategica, a publicidade, 0 marketing, a produyao e a realizayao 
audiovisual; por outro, 0 das areas emergentes no campo das novas tecnolo
gias e dos novos media, que contemplam linhas de investigayao mais volta
das para os media interactivos, a arte digital, a comunicayao multimedia, a 
comunicayao audiovisual e 0 campo das artes visuais em geral (que inc1uem 
a fotografia e 0 cinema). 

3.6 Destino pro fissional / Procura e expansiio 

Ate ha relativamente poucos anos, 0 ensino p6s-graduado era voca
cionado especialmente para investigadores de carreira e professores univer
sitarios, isto e, para uma populayao particularmente ligada ao mundo aca
demico e a ciencia. No entanto, nos anos mais recentes, sobretudo depois 
da implementayao do Processo de Bolonha, a procura expandiu, podendo 
dizer-se que se diversificou pelo menos a dois niveis: 1) por um lado, aque
les que procuram hoje os cursos de p6s-graduayao tem actividades profis
sionais cada vez mais diversas, nao estando ligados apenas ao universo da 
academia. No dominio da comunicayao, e evidente que cada vez mais pro
fissionais procuram a Universidade para investir numa formayao avanyada. 
2) por outro, esta origem mais difusa daqueles que procuram cursos de p6s
-graduayao motivou a diversificayao de areas de interesse, por campos cada 
vez mais especializados. 

Esta conjuntura e responsavel por uma grande diversidade de cursos, 
uns de canicter mais profissionalizante, outros mais vocacionados para a in
vestigayao. Ao nivel do Mestrado, deve, alias, reconhecer-se que a grande 
expansao se da precisamente pela ligayao da academia aos contextos profis
sionais, bem mais do que pel a promoyao de interesse pela investigayao pro
priamente dita. Por isso, cada vez mais cursos de Mestrado aparecem como 
pIanos de formayao especializada em dominios profissionais particulares. 
Por outro lado, a luz das convicyoes que estao na base da Declarayao de 
Bolonha, os cursos tendem a responder a necessidades de formayao comple
mentar, para cativar alunos de outras areas disciplinares. 

Relativamente ao destino profissional dos estudantes, embora sem 
sustentayao em dados empiricos, pode talvez dizer-se que tambem aqui se 
tem registado uma dispersao muito significativa. Podem a este nivel sistema
tizar-se dois cenarios genericos de saidas profissionais, que estao tambem di
rectamente relacionadas com diferentes perfis de alunos. Por um lado, 0 alu-
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no que procura urn curso de Mestrado imediatamente a seguir a urn curso de 
primeiro ciclo visa, por norma, ingressar no mercado de trabalho, procuran
do por isso urn Mestrado ajustado as suas expectativas profissionais. 0 se
gundo cenario corresponde ao aluno que, estando ja no mercado de trabalho, 
procura valorizar-se pessoal e profissionalmente, actualizar conhecimentos e 
adquirir competencias complementares. Neste dominio, estao os alunos cujo 
ingresso profissional ja nao e propriamente uma prioridade. 

3.7 Assimetrias no sistema de p6s-gradum;iio 

De urn modo geral, no que conceme a sua estrutura, os pIanos de 
forma9ao ao nivel do 2° e do 3° ciclos sao relativamente proximos. A ge
neralidade dos cursos de 2° ciclo perfaz urn total de 120 ECTS (sao poucos 
os que correspondem a menos creditos) e organiza-se em quatro semestres 
lectivos (alguns apenas em tres), normalmente dois de caracter lectivo e 
dois de prepara9ao de trabalho de interven9ao/investiga9ao/estagio e re
latorio/disserta9ao. Ja os cursos de 3° ciclo (referimo-nos especificamente 
aos programas doutorais) tern por defeito urn total de 180 ECTS, que em 
todos os casos se pode estender a 240, dependendo da calendariza9ao dos 
projectos individuais de investiga9ao. Tambem de urn modo geral, todos 
preveem urn primeiro ana de forma9ao com frequencia de unidades curri
culares e dois ou tres anos de desenvolvimento de urn projecto de investi
ga9ao em regime tutorial. 

Ha, no entanto, assimetrias assinalaveis naquilo que e 0 mapa da Pos
-Gradua9ao em Portugal. Em primeiro lugar, a distribui9ao entre Ensino PU
blico e Privado. Com efeito, os cursos de pos-gradua9ao sao ministrados 
maioritariamente por institui90es de ensino do sector publico. Sessenta dos 
88 cursos de p6s-gradua9ao em Comunica9ao sao ministrados por universi
dades e Institutos Politecnicos de regime publico. Depois, ao nivel da dis
tribui9ao geografica da oferta de p6s-gradua9ao, verifica-se urn claro pre
dominio de cursos na oria do litoral, com uma concentra9ao especialmente 
numerosa nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. 

Decorrente da propria distribui9ao da oferta pelo Ensino Superior PU
blico, Privado e Concordatario, tambem 0 numero de alunos inscritos em 
programas de pos-gradua9ao se distribui assimetricamente. Com efeito, aten
den do aos numeros indicados pelos responsaveis de curso que responderam 
ao questionario de base deste estudo, 78% dos estudantes de p6s-gradua9ao 
estao inscritos no ensino publico. Ao todo, nos 70 cursos que responderam ao 
inquerito, estao inscritos 2.838, a que deverao acrescentar-se, para alem dos 
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cursos em falta, tambem os doutoramentos em curso ainda segundo 0 regime 
tutorial (que nao terao sido contabilizados na integra). 

4 A internacionaliza~ao dos programas de p6s·gradua~ao 

4.1 Potencialidades e debilidades 

A area das Ciencias da Comunicayao e uma area ainda em expansao 
em Portugal, quer ao nivel da investigayao, quer ao nivel do ensino pos-gra
duado. Trata-se na verdade de uma area com potencialidades notaveis, so
bretudo no que respeita a explorayao de novos territorios, a intercepyao com 
outras areas de conhecimento e a constituiyao de redes para 0 espayO lusofo
no, considerando nomeadamente 0 desenvolvimento da ciencia e do ensino 
superior nos Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa e as historicas 
redes de ligayao ao Brasil, bern como ao pais vizinho na Peninsula Iberica. 

Vma leitura global dos dados colhidos nos termos do questionario di
rigido aos directores dos programas de pos-graduayao do pais consente a 
identificayao de urn con junto de virtualidades, apanagio do actual mapa de 
oferta formativa em Portugal. Nesse sentido, sao especialmente relevantes 
a diversidade de cursos e de areas de especializayao e a consolidayao dos 
centros de investigayao, com a integrayao de recem-doutorados e a multipli
cayao de projectos de investigayao (muitos com financiamento nacional el 
ou intemacional). A estes dois aspectos acrescem outras potencialidades: a 
interdisciplinaridade de muitos cursos; a transversalidade da comunicayao 
relativamente a outras areas cientificas (como bern 0 demonstram as ini
ciativas de cursos de comunicayao em escolas de medicina, de engenharia 
textil, de ciencias do desporto, do turismo, etc.); a localizayao estrategica 
de Portugal em ponto geografico oportuno as ligayoes a Africa e a America 
Latina; a qualificayao progressiva dos quadros do ensino superior; as redes 
privilegiadas de ligayao de alguns centros/universidades as principais asso
ciayoes cientificas intemacionais do sector; a flexibilizayao da mobilidade 
intemacional, grayas a padronizayao dos pIanos de ensino depois da Declara
yao de Bolonha; a ligayao de algumas universidades/centros de investigayao 
a industria e a dimensao do mundo de falantes de Portugues. 

Ra, no entanto, ainda debilidades que fragilizam a oferta pos-gradu
ada em Portugal: uma certa descredibilizayao dos cursos de mestrado apos 
Bolonha; a massificayao da frequencia de cursos de Mestrado e Doutora
mento sem urn reforyo concomitante nos recursos humanos para orientayao 
cientifica; a ainda fraca intemacionalizayao da investigayao feita em Portu-
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gal; constrangimentos financeiros que impedem 0 investimento na moderni
za~ao de instala~oes, equipamentos e recursos human os; falta de apoio das 
institui~oes de en sino superior ao nivel da internacionaliza~ao, urn concei
to normalmente definido como prioritario, mas com tenue investimento em 
varias universidades (quer no que respeita a qualidade do acolhimento de 
estudantes e investigadores estrangeiros quer no que concerne ao apoio a sa
ida de estudantes e investigadores nacionais); insuficiente rentabiliza~ao das 
plataformas de ensino a distancia e dificuldades administrativas e logisticas, 
criadas pela excessiva burocratiza~ao do sistema. 

4.2 Internacionalizar;iio 

Os indicadores de internacionaliza9ao, por seu lado, denunciam ainda 
uma distancia consideravel relativamente a concretiza9ao de aC90es eficazes. 
No ambito do questionario dirigido aos responsaveis de cursos, verifica-se 
que muitos cursos nao tern ainda estruturas de promo~ao da internacionaliza
~ao. Em muitos casos, nao existem comissoes especificas ou pessoas particu
larmente responsaveispelas rela~oes de coopera~ao internacional. Por outro 
lado, nos casos em que estas comissoes actuaram, as ac~oes limitaram-se 
quase exclusivamente a promo~ao de intercambios de docentes, para semi
narios pontuais ou missoes e intercambios ao abrigo do programa Erasmus. 

o mesmo se pode dizer relativamente as politicas de integra9ao de 
estudantes estrangeiros, que parecem ser inexistentes em pelo menos 16 cur
sos. Quando existem, sao especialmente orientadas para 0 programa Eras
mus, no acolhimento a alunos oriundos especialmente de paises europeus. 
Tambem ao nivel da atrac~ao de docentes estrangeiros (na qualidade de vi
sitantes) 0 esfor~o deinternacionaliza~ao estara aquem do ideal, embora al
guns cursos reconhe~am ter acolhido professores oriundos de outros paises 
da Europa, daAmerica Latina e daAmerica do Norte. Durante 0 periodo em 
que estes professores estao no pais, colaboram com os programas de p6s-gra
dua~ao especialmente pela realiza9ao de conferencias e pela participa9ao em 
seminarios, participando ainda em Unidades Curriculares de forma intensiva 
ou normal e participando em projectos de investiga9ao. No que concerne a 
realiza~ao de protocolos, os indices mantem-se, tendo 20 cursos admitido 
nao ter estabelecido qualquer protocolo de coopera~ao internacional com 
institui~oes internacionais. Os que celebraram protocolos fizeram-no quase 
exclusivamente em rela~ao ao programa Erasmus. 

No que se ref ere a frequencia e quanti dade de professores envolvidos 
em actividades de caracter internacional, 0 panorama tambem nao e generi-
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camente muito favonivel aos imperativos de intemacionalizac;ao referidos 
por quase todas as instituic;oes. Relativamente a participac;ao de professores 
na organizac;ao de congressos com professores estrangeiros, varios cursos 
ainda indicam que nenhum ou apenas uma minoria de professores participou 
neste tipo de acc;oes. PeIo contrario, varios cursos admitem que a maioria 
dos seus docentes participou nos ultimos cinco anos em congressos inter
nacionais. Ja muito poucos foram os que realizaram programas de p6s-dou
toramento no estrangeiro, assim como os que foram professores visitantes 
noutras instituic;oes intemacionais. Estes indices melhoram quando nos refe
rimos a publicac;ao em revistas intemacionais e a participac;ao em projectos 
envolvendo equipas estrangeiras. Ainda assim, s6 mesmo uma minoria de 
professores participou em conselhos editoriais de revistas intemacionais ou 
atribuiu pareceres neste tipo de publicac;oes. 

Quando analisamos as relac;oes por regioes do mundo, verificamos 
que a Europa e a regiao com quem os docentes portugueses mais tern re
lac;ao, seguindo-se-lhe a America Latina e em terceiro lugar a America do 
Norte. S6 quando falamos de saidas para realizac;ao de Programas de P6s
Doutoramento se alteram de modo significativo estes registos, estando neste 
caso a America do Norte em segundo lugar e a America Latina em terceiro, 
o que muito tern que ver com 0 desenvolvimento dos programas de intema
cionalizac;ao na relac;ao com a Universidade de Austin. 

Tendo presentes algumas das debilidades ja enunciadas e consideran
do as sugestoes feitas por alguns responsaveis de cursos inquiridos no ambito 
deste estudo, especialmente no que toca a intemacionalizac;ao dos programas 
de p6s-graduac;ao, 0 actual panorama portugues autoriza 0 reconhecimento 
dos seguintes imperativos: a aposta na divulgac;ao dos cursos, 0 investimento 
nos programas de intercambio (de docentes e alunos), a leccionac;ao de aulas 
em lingua inglesa, urn maior investimento na contratac;ao de pessoal espe
cializado na gestao de candidaturas a financiamentos intemacionais, a orga
nizac;ao de unidades curriculares em m6dulos compactos (de curta durac;ao), 
uma maior cooperac;ao interinstitucional entre universidades portuguesas e 
uma maior adesao ao en sino a distancia, bern como a realizac;ao de protoco
los com instituic;oes de outros paises. 

5 Conclusao 

A quantidade de programas de p6s-graduac;ao em Comunicac;ao em 
funcionamento em Portugal e, por certo, extraordinariamente surpreendente. 
Sobretudo quando se atende a dimensao do pais em comparac;ao, por exem-
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plo, com 0 Brasil. Exige, no entanto, este quadro uma avisada retrospectiva, 
re1ativamente a algumas opc;oes politicas, e uma projecc;ao, em relac;ao a 
expectativas de futuro. 

Com efeito, devera reconhecer-se que so os cursos de terceiro ciclo 
asseguram hoje verdadeiramente os requisitos de ligac;ao entre 0 ensino e a 
investigac;ao. Mantendo urn plano curricular que preve, na maior parte dos 
casos, a realizac;ao de uma Dissertac;ao ou Relatorio para obtenc;ao do grau, 
os cursos de Mestrado em Portugal sao hoje encarados como fazendo parte 
da formac;ao superior basica. Sera talvez ja relativamente reduzido 0 numero 
de estudantes que completam apenas urn primeiro ciclo de ensino universi
tario, assumindo-se como expectavel a frequencia de urn segundo ciclo de 
continuidade com 0 primeiro nivel de formac;ao (na mesma area do curso de 
Licenciatura ou em areas diversas, ainda que relativamente proximas). Ora, 
o aces so massificado ao primeiro grau de pos-graduac;ao e a manutenc;ao (ou 
mesmo reduc;ao, nalguns cas os) do numero de professores nas instituic;oes de 
ensino superior nao se compagina com 0 tempo necessario a urn trabalho de 
investigac;ao equivalente ao que antes se supunha expectavel para a conces
sao do grau de Mestre. 

E verdade que 0 aumento do numero de mestrandos contribuiu 
significativamente para a abertura da atenc;ao academica a urn campo cada 
vez mais vasto de abordagem da comunicac;ao como fenomeno. No entanto, 
a expressao publica destes estudos esta hoje consideravelmente diminuida, 
tendo-se inclusive retrocedido no numero de publicac;oes que resultavam da 
edic;ao de teses de mestrado. 

A par do aumento de ingressos nos cada vez mais numerosos cursos 
de segundo ciclo, registou-se tambem nos ultimos anos uma implosao do 
numero de estudantes inscritos em cursos de Doutoramento e de candidatos 
a Boisas de Formac;ao Avanc;ada da Fundac;ao para a Ciencia e a Tecnologia. 
Pode admitir-se que 0 aumento do desemprego entre as classes com forma
c;ao de nivel superior se conjugou com 0 estimulo das academias a integrac;ao 
de gerac;oes mais jovens em grupos de investigac;ao, com 0 fim de promover 
uma aposta na formac;ao de doutorandos. 0 certo e que aos timidos Doutora
mentos realizados em regime tutorial se contrapoe hoje urn cenario de proli
ferac;ao de cursos doutorais que admitem anualmente, no conjunto, mais de 
uma centena de estudantes. 

Acompanhando 0 ritmo de expansao das universidades europeias, os 
centros academicos em Portugal vivem hoje transformac;oes profundas no 
que diz respeito ao investimento em programas de formac;ao avanc;ada. Em-
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bora talvez menos expansiva que outros dominios, a area cientifica da Co
municayao nao e nisto excepyao, como 0 demonstram os dados apresentados 
ao longo deste texto. 

Nao seria ajuizado, contudo, ignorar que este cenario de aparente pro
pagayao do ensino p6s-graduado carece ainda, nas actuais circunstancias, do 
teste que se reclama do sistema de avaliayao dos programas actualmente em 
funcionamento. Com efeito, como enunciamos antes, os cursos de p6s-gra
duayao actualmente oferecidos pelas instituiyoes de ensino superior foram 
submetidos a um processo de acreditayao previa, mas os seus primeiros anos 
de funcionamento ainda nao foram formalmente avaliados. Por esta razao, 
sera prudente admitir-se que, na oportunidade da primeira avaliayao destes 
programas, 0 mapa de cursos sofra reconfigurayoes que contenham os entu
siasmos hoje mobilizadores deste sector da vida academica. 
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