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Objectivos da Sessão

 Divulgar e valorizar o excelente trabalho realizado
nos mestrados pré-experiência em universidades
portuguesas.

 Promover investigação sobre a economia
portuguesa.

 Desafiar alunos e motivar orientadores para 
continuar a produzir trabalho de alta qualidade. 



Curto mas Rico Historial

 Primeira edição no formato atual decorreu na 8a. 
Conferência do Banco de Portugal em 2016.

 Em 2016, 56 teses submetidas provenientes de 10 
instituições académicas nacionais. Foram aceites trabalhos
dos últimos 3 anos académicos anteriores.

 Em 2018, 46 teses submetidas de 10 instituições
académicas nacionais, tendo sido aceites apenas trabalhos
dos últimos 2 anos académicos.



Processo de Seleção das Teses
 Foram enviados 70+ e-mails aos directores de 

programas de mestrado a convidar à participação
no concurso.

 Aos directores foi-lhes pedido que selecionassem
as teses no topo 5% dos seus programas e que as 
submetessem à consideração do júri científico até
final de Julho de 2018.

 46 teses de muita qualidade foram submetidas por
10 instituições!



Origem das Teses, 2018
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Processo de Seleção das Teses
 As 46 teses foram distribuidas equitativamente por entre 

os membros do júri científico (evitando potenciais
conflitos de interesse com as instituições onde
trabalham).

 Cada membro do júri selecionou 3 teses para uma fase
final composta de 15 teses.

 Os 5 membros do júri leram as 15 teses finais.
 Houve uma discussão aprofundada das teses

(relevância do tema, desenvolvimento de hipóteses, 
métodos empíricos, qualidade dos dados, etc.) que 
resultou numa seleção das 5 melhores teses que vão
ouvir de seguida.



Júri Científico
 Diversificado em termos de interesses de investigação e 

localização geográfica:
 Esmeralda Ramalho (ISEG)
 Paulo Guimarães (Banco de Portugal e FEP)
 Tiago Sequeira (U Beira Interior)
 Susana Peralta (U Nova)
 Rui Albuquerque (Boston College) 

 Uma palavra de apreço à paciência do júri que cumpriu
rigorosamente as metas de trabalho a que foi obrigado por
mim, que sem dúvida puseram este trabalho de missão à
frente do muito outro trabalho que têm! 

 Muito obrigado!
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