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NCE/19/1900240 — Apresentação do pedido corrigido -
Novo ciclo de estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Hotelaria e Turismo (IPCA)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Escola Superior De Gestão

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Marketing

1.3. Study programme:
Marketing

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Marketing

1.5. Main scientific area of the study programme:
Marketing

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

342

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

345

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

NA

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de
agosto):

4 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August
16th):

4 semesters

1.9. Número máximo de admissões:
50
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1.10. Condições específicas de ingresso.
Titulares de um grau de licenciatura.

1.10. Specific entry requirements.
Holders of a bachelor's degree.

1.11. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

1.11.1. Se outro, especifique:
NA

1.11.1. If other, specify:
NA

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos irá ser ministrado no Campus do IPCA onde atualmente a Escola Superior de Hotelaria e Turismo e
a Escola Superior de Gestão partilham instalações.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
The study cycle will be taught at the IPCA Campus where the School of Hospitality and Tourism and the School of
Management currently share facilities.

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._Reg.Creditações_IPCA_0172901733.pdf
1.14. Observações:

<sem resposta>

1.14. Observations:
<no answer>

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho técnico-científico

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho técnico-científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Atas_CTC_compressed.pdf

Mapa I - Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Atas_CPedagogico_compressed.pdf

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

O Mestrado em Marketing aqui proposto tem por objetivo proporcionar uma formação com um prisma profissional,
prático e altamente especializado em marketing.
Pretende dotar os estudantes de uma apreensão efetiva do conceito de marketing nas empresas e restantes
organizações, captando e antecipando as tendências do mercado em ambiente nacional ou internacional.
Visa também desenvolver a capacidade de investigação dos estudantes na procura de soluções ara os desafios das
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empresas. Dessa forma, pretende-se dar especial ênfase à disseminação dos resultados obtidos pelas investigações
dos estudantes, nomeadamente pela participação em conferências científicas nacionais e internacionais, bem como
publicações em revistas peer e blind review, em consonância com os arts. 6.º, n.º 1 e art.º 42.º, al.d) do RJIES.

3.1. The study programme’s generic objectives:
The Master in Marketing proposed here aims to provide training with a professional, practical and highly specialized in
marketing.
It aims to provide students with an effective understanding of the marketing concept in companies and other
organizations, capturing and anticipating market trends in national or international environment.
It also aims to develop students' research skills in finding solutions to business challenges. Thus, it is intended to give
special emphasis to the dissemination of the results obtained by student research, namely by participating in national
and international scientific conferences, as well as publications in peer and blind review journals, in line with arts. 6 (1)
and 42 (al.d) of the RJIES

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
O Mestrado em Marketing visa dotar os estudantes de conhecimentos especializados e diferenciados na área da
gestão de marketing, em diversos setores de atividade e num contexto nacional ou internacional.
Pretende-se o desenvolvimento de competências técnicas nas áreas de: diagnóstico e resolução de problemas;
análise e tratamento de dados qualitativos e quantitativos; relacionamento com os clientes, desenvolvimento de
modelos de negócio; comunicação digital, estratégias de branding e pricing mais adequadas segundo o
setor/marca/produto/target; padrões de qualidade internacionais em diversas áreas de atuação.
Finalmente, é objetivo deste mestrado que os seus estudantes possam assimilar competências transversais assentes
na comunicação oral e escrita, produção de conteúdos, no relacionamento entre pares e trabalho em equipa, gestão
de equipas e de conflitos.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The Master of Marketing aims to provide students with specialized and differentiated knowledge in the area of   
marketing management, in various sectors of activity and in a national or international context.
The development of technical skills in the areas of: diagnosis and problem solving; analysis and processing of
qualitative and quantitative data; relationship with customers, development of business models; digital
communication, branding and pricing strategies best suited to industry / brand / product / target; international quality
standards in various areas.
Finally, it is the objective of this master's degree that his students can assimilate transversal skills based on oral and
written communication, content production, peer relationship and teamwork, team management and conflict
management.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

Na missão do IPCA, nos termos dos seus Estatutos, se inclui “proporcionar áreas de conhecimento para o exercício
de atividades profissionais atrativas no plano nacional e internacional, promovendo a mobilidade, a empregabilidade
(...)”. De igual forma o Plano Estratégico 2021 tem por visão no seu eixo de formação e educação “Formar com
qualidade e excelência, acompanhando a evolução da sociedade”.
O ciclo de estudos em marketing aqui proposto vai ao encontro da missão institucional por se traduzir numa oferta de
segundo ciclo numa área onde a evolução dos mercados e a rápida digitalização de conteúdos e ferramentas exige
conhecimentos cada vez mais atualizados.
Importa referir que a estrutura organizacional do IPCA segue uma lógica matricial, segundo a qual, cada Escola, e para
cada ciclo de estudos, requer às restantes Escolas o serviço docente relativo às unidades curriculares afetas às áreas
científicas dessa escola.
A proposta de curso de mestrado aqui presente traduz-se numa parceria de cooperação entre duas escolas: a Escola
Superior de Hotelaria e Turismo (ESHT) e a Escola Superior de Gestão (ESG).
Aquando da criação da ESHT foram afetas a esta escola as áreas disciplinares de: marketing e Estratégia, Hotelaria e
Turismo e Línguas e Humanidades. Nesse sentido e necessariamente uma oferta formativa na área do marketing tem
de partir desta Escola onde a área está inserida.
Não obstante, reconhece-se que, na ESG, estão em funcionamento 6 cursos de 1.º ciclo, em diferentes áreas da
Gestão e que um segundo ciclo de mestrado em marketing pode representar uma excelente opção formativa para
estes estudantes, nomeadamente, os estudantes de Gestão de Empresas, curso recentemente criado na ESG. Sendo o
marketing uma das áreas funcionais da Gestão, o próprio ciclo de estudos reflete esta a ligação e
interdisciplinariedade, comportando várias unidades curriculares da gestão.
Nesse sentido, e porque a missão de ambas as escolas tem por base os princípios de cooperação interdisciplinar, faz
todo o sentido apresentar uma oferta conjunta entre a ESHT e a ESG.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

IPCA's mission, according to its Statutes, includes “to provide areas of knowledge for the exercise of attractive
professional activities at national and international levels, promoting mobility, employability (...)”. Similarly, the 2021
Strategic Plan has as its vision its formation and education axis “Training with quality and excellence, following the
evolution of society”.
The marketing study cycle proposed here meets the institutional mission as it translates into a second cycle offering in
an area where market developments and the rapid digitization of content and tools require ever-updated knowledge.
It should be noted that the IPCA organizational structure follows a matrix logic, according to which each School, and
for each cycle of studies, requires the other Schools to provide teaching services related to the curricular units related
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to the scientific areas of that school.
The proposed master's degree course here is a cooperation partnership between two schools: the Superior School of
Hospitality and Tourism (ESHT) and the Superior School of Management (ESG).
At the time of ESHT's creation, the school's disciplinary areas were affected: marketing and strategy, hospitality and
tourism, and languages   and humanities. In this sense and necessarily a formative offer in the area of   marketing has to
start from this School where the area is inserted.
However, it is recognized that 6 ESO courses are in operation in different areas of Management at ESG and that a
second Masters degree in Marketing can represent an excellent formative option for these students, namely students.
Business Management, recently created at ESG. Since marketing is one of the functional areas of management, the
study cycle itself reflects this connection and interdisciplinarity, comprising several management curricular units.
In this sense, and because the mission of both schools is based on the principles of interdisciplinary cooperation, it
makes perfect sense to present a joint offer between ESHT and ESG.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se
estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if
applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o
ciclo de estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other
forms of organisation:

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - Não aplicável

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não aplicável

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Não aplicável

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Marketing e Estratégia ME 78 0 .
Gestão Empresarial GE 42 0 .
(2 Items)  120 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - . - Ano1/Semestre1

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
.

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
.

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano1/Semestre1
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4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Marketing Estratégico ME Semestral 168 30 6
Metodologia de
Investigação em Marketing ME Semestral 168 30 6

Marketing de Serviços ME Semestral 168 30 6
Gestão de Equipas
comerciais e negociação GE Semestral 168 30 6

Marketing relacional e web
CRM ME Semestral 168 30 6

(5 Items)       

Mapa III - . - Ano1/Semestre2

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
.

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
.

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano1/Semestre2

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Pesquisa de Marketing ME Semestral 168 30 6
Comunicação Integrada
de marketing ME Semestral 168 30 6

Gestão de marca e
produto ME Semestral 168 30 6

Marketing Digital ME Semestral 168 30 6
Empreendedorismo e
Inovação GE Semestral 168 30 6

(5 Items)       

Mapa III - . - Ano2/Semestre1

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
.

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
.

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano2/Semestre1

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Dissertação/Projeto/Trabalho de
Natureza Profissional ME/GE Semestral 840 OT:30;E: 420 30

(1 Item)       
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Mapa III - . - Ano2/Semestre2

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
.

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
.

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano2/Semestre2

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Dissertação/Projeto/Trabalho
de natureza profissional ME/GE Semestral 840 OT: 30; E: 420 30

(1 Item)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Marketing Estratégico

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Marketing Estratégico

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Strategic Marketing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
.

4.4.1.7. Observations:
.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Pereira da Silva Malheiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Não aplicável.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Marketing Estratégico, lecionada aos alunos do Mestrado em Gestão das Organizações, tem por
objetivo dotá-los de alguma sensibilidade para o papel do Marketing nas organizações e dar-lhes a conhecer as
ferramentas de que o Marketing se serve para abordar o mercado de forma eficaz. É também objetivo da disciplina
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permitir aos alunos a compreensão do processo de gestão estratégica organizacional, relacionado este processo de
decisão com a estratégia de marketing a desenvolver

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course of Strategic Marketing aims to improve students sensivity to the role of Marketing in the organizations and
show them the Marketing tools to an effective target market approach. It also aims to provide students with some
sensitivity to the understanding of the strategic management organization.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Do planeamento estratégico ao pensamento estratégico.
2. Conceito e ambiente de marketing.
3. Segmentação, targeting e posicionamento
4. Marketing mix.
5. Plano de marketing.

4.4.5. Syllabus:
1. From strategic planning to strategic thinking.
2. Marketing concept and environment.
3. Segmentation, targeting and positioning
4. Marketing mix.
5. Marketing plan.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao adotar o método expositivo pretende-se dotar os alunos de um conjunto de conceitos, modelos e ferramentas da
gestão estratégica que devem conhecer de forma a adquirirem uma visão atualizada do sistema de direção estratégica
e compreendam o processo de gestão estratégica de forma racional. A metodologia de ensino permitirá criar dinâmica
na participação coletiva dos estudante, já que serão analisados e discutidos textos e casos práticos (trabalho
individual e em grupo). Esta metodologia vai ao encontro dos objetivos propostos de dotar os alunos de competências
básicas para analisar a posição estratégica da organização, distinguir e relacionar diferentes opções estratégicas. Os
casos práticos analisados em aula permitirão também ao aluno o contacto com situações práticas da realidade de
diferentes empresas, que envolvem diferentes níveis de análise, escolha e implementação da estratégia, facilitando a
aquisição de competências básicas para implementar estratégias.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
By adopting the lecture method is intended to provide students with a set of concepts, models and tools of strategic
management that must meet in order to acquire an updated system of strategic direction and understand the strategic
management process in a rational way. The teaching methodology will create momentum in the collective participation
of the student, as they will be analyzed and discussed texts and case studies (individual and group work). This
methodology meets the proposed objectives of providing students with basic skills to analyze the strategic position of
the organization, distinguish and relate different strategic options. The case studies analyzed in class will also provide
students with the practical situations of contact with reality from different companies, which involve different levels of
analysis, choice and implementation of strategy, facilitating the acquisition of basic skills to implement strategies.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Componente de avaliação 1 – individual – cada estudante deverá pesquisar (autonomamente), escolher e analisar um
artigo científico relacionado com a temática do marketing ou da estratégia e elaborar uma ficha de leitura (no máximo
de 2 páginas) sobre esse artigo. 
Componente de avaliação 2 – Cada grupo de trabalho terá um caso de estudo Empresariato (será fornecido pelo
docente). O grupo de trabalho deverá analisar esse caso com apresentação oral (35-40 minutos cada grupo). 
Componente de avaliação 3 – grupos de 2-3 elementos – os estudantes deverão elaborar um trabalho de revisão de
literatura (de natureza científica) que aborde uma temática de marketing (à escolha) (exemplos: marketing relacional,
marketing de serviços, marketing turístico, marketing social, marketing público, marketing digital, neuromarketing,
marketing político, marketing pessoal, marketing sensorial, marketing de nichos, entre outros [à escolha em função da
área de interesse de cada grupo]). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Component 1 - individual - The student must submit the reading form (pdf format). Weight of 30%. (no oral
presentation). Component 2 - groups of 4 elements - The working group should analyze this case with oral
presentation (35-40 minutes each group). Each group is expected to prepare a report on the case study, which should
include the critical sense of students in a strategic management and marketing perspective - component 2. Weight of
40%. (oral presentation) Component 3 - groups of 2-3 elements - students should prepare a literature review (scientific)
that addresses a thematic of marketing (to choose) (examples: relational marketing, service marketing, tourism
marketing, social marketing, public marketing, digital marketing, neuromarketing, political marketing, personal
marketing, sensory marketing, niche marketing, among others [to choose according to the area of interest of each
group]).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao adotar o método expositivo pretende-se dotar os alunos de um conjunto de conceitos, modelos e ferramentas da
gestão estratégica que devem conhecer de forma a adquirirem uma visão atualizada do sistema de direção estratégica
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e compreendam o processo de gestão estratégica de forma racional. A metodologia de ensino permitirá criar dinâmica
na participação coletiva dos estudante, já que serão analisados e discutidos textos e casos práticos (trabalho
individual e em grupo). Esta metodologia vai ao encontro dos objetivos propostos de dotar os alunos de competências
básicas para analisar a posição estratégica da organização, distinguir e relacionar diferentes opções estratégicas. Os
casos práticos analisados em aula permitirão também ao aluno o contacto com situações práticas da realidade de
diferentes empresas, que envolvem diferentes níveis de análise, escolha e implementação da estratégia, facilitando a
aquisição de competências básicas para implementar estratégias.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
By adopting the lecture method is intended to provide students with a set of concepts, models and tools of strategic
management that must meet in order to acquire an updated system of strategic direction and understand the strategic
management process in a rational way. The teaching methodology will create momentum in the collective participation
of the student, as they will be analyzed and discussed texts and case studies (individual and group work). This
methodology meets the proposed objectives of providing students with basic skills to analyze the strategic position of
the organization, distinguish and relate different strategic options. The case studies analyzed in class will also provide
students with the practical situations of contact with reality from different companies, which involve different levels of
analysis, choice and implementation of strategy, facilitating the acquisition of basic skills to implement strategies.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ABREU, J. (2018). Empresariato, Casos de Sucesso Empresarial – Branding, Idioteque. 
ARMSTRONG, G. and KOTLER, P.; (2007); “Marketing: An Introduction”; 8ª Ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 
HOLLEBEEK, L. D., SRIVASTAA, R. K., & CHEN, T. (2019). SD logic–informed customer engagement: integrative
framework, revised fundamental propositions, and application to CRM. Journal of the Academy of Marketing Science,
47(1), 161-185.
KOTLER, P., KARTAJAVA, H. & SETIAWAN, I. (2016). Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. John Wiley &
Sons.
KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2003). Princípios de Marketing, 9.ª ed., Prentice Hall, S. Paulo. 
PHAM, T. H. & NGUYEN, T. N. (2019). Evaluating the purchase behaviour of organic food by young consumers in an
emerging market economy. Journal of Strategic Marketing, 27(6), 540-556.
SAHAF, M. A. (2019). Strategic marketing: making decisions for strategic advantage. PHI Learning Pvt. Ltd.

Mapa IV - Metodologia de Investigação em Marketing

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Metodologia de Investigação em Marketing

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Research Methodology in Marketing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Dominique Ferreira Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer os conceitos teóricos inerentes ao conhecimento científico e, por outro lado, fornecer os instrumentos
metodológicos essenciais ao processo de investigação científica. Pretende-se que os alunos tenham conhecimento
dos diferentes tipos de métodos e técnicas de investigação. Pretende-se com esta disciplina introduzir o aluno à
natureza dos Métodos e Técnicas de Investigação, conduzi-lo da teoria à prática metodológica pelo contacto direto
com os recursos, instrumentos e técnicas de documentação, sensibilizá-lo para a diversas fases de investigação, e
orientá-lo para o uso consistente e consequente das várias fontes do saber clássico e respetivos instrumentos de
trabalho, despertando nele o sentido crítico. Será dada especial atenção à estrutura formal de um relatório de
pesquisa, monografia, artigo/livro e à respetiva organização lógica das ideias, bem como às normas de natureza
estilística e técnica que respeitam à redação científica do texto e ao correspondente aparato.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
With this matter we intend to give the master student capacities to discover the nature and objects of the scientific
investigation, directing him from the theory to the methodological practice through the direct contact with the sources,
instruments and practice with documentation, making him sensitive to the different stages of investigation and guiding
him to the consistent and consequent use of the several sources of classical knowledge and respective instruments
developing his critical sense of its use. Special attention will be given to the formal structure of a research report,
monograph, article or book, concerning the logical organization of ideas and arguments, as well as to the stylistic and
technical rules respecting the scientific composition and appearance of the final text.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos de metodologia em marketing
1.1. Definição dos conceitos
1.2. Ciência e saber científico
1.3. Trabalho e método científicos
1.4. Dinâmica do conhecimento científico
1.5. A atividade investigadora
1.6. Da teoria à prática metodológica
1.7. Princípios éticos de investigação
2. Trabalho científico
2.1. A escolha de um sujeito no contexto da investigação
2.2. A identificação da problemática
2.3. As fases do processo de investigação: Recolher/analisar/interpretar comunicar dados
3. Questões de método práticas: Conselhos de redação
3.1 As normas de redação segundo o modelo da APA: Títulos; secções; o estilo; a citação; as referências
3.2 Distinção entre citação, paráfrase e plágio;
3.3 A estrutura do trabalho: tese, Projeto, Relatório de estágio

4.4.5. Syllabus:
1. Based of marketing methodology
1.1. Explanations of the contents
1.2. Science and scientific knowledge
1.3. Scientific techniques of learning
1.4. Dynamics of the scientific knowledge
1.5. Investigating activity
1.6. From theory to methodological practice
1.7. Ethical principles of investigation
2. The scientific work
2.1. The choice of a subject / theme in the context of research
2.2. Important elements for the identification of the subject
2.3. Identification of the process of subject
2.3. The phases of the research process: Collect / analyze / interpret communicate data
3. Practical method questions: Writing advice
3.1 Writing standards according to the APA style: Titles; sections; the style; the quote; the references
3.2 Distinction between citation, paraphrase and plagiarism;
3.3 The structure of the work: thesis, Project, Internship report

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar para esta UC,
bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Exemplifica-se, de seguida, a coerência destes dois
parâmetros. Para o conhecimento da metodologia serão estudados e analisados os funda mentos teóricos e
conceituais da metodologia científica. Depois de apresentados os fundamentos da metodologia científica veremos
como as diferentes aplicações prática que o mestrando deve considerar para bem elaborar um estudo de investigação.
Visamos por isso as diferentes questões de método que um mestrando deve considerar: como fazer uma introdução,
uma conclusão, como se formula hipótese de investigação, como se desenha um projeto de investigação, bem como
as regras que o estudante deve pôr em prática aquando da elaboração de um artigo/estudo/monografia.
O regime presencial permitirá ao estudante atingir os objetivos procurados com vista à elaboração do seu trabalho de
investigação.



21/04/2020 NCE/19/1900240 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b22d6bb5-ac87-0118-2f24-5d975b42f826&formId=8de24264-29a9-168b-0eb4… 10/43

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program contents were established based on the objectives we want to obtain for this course unit, as well as the
competencies to be acquired by the students. Following, we give examples of this two parameters consistency: To
take notice of the methodology, the theory and conceptual bases of the scientific methodology will be studied.
Following the presentation of the scientific methodology, we will see how the master student will put into practice the
different applications in order to prepare and investigation work. Thus, we aim the different methodical questions a
master student must consider: How to make an introduction, a conclusion, how to formulate an investigation question,
how he draws an investigation project, as well as all the methodological rules he must put into practice when he is
writing an article, study or any other work.
The fact of being present will allow the student to reach the desired objectives in order to prepare his investigation
work.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino e aprendizagem são:
Documentos de texto em suporte audiovisual (diapositivos de apoio);
Realização de trabalhos práticos com diálogo a partir de casos próximos aos mestrandos;
Dialogo, moderado pelo professor, com caráter livre, onde se poderá desenvolver a participação, interação e dinâmica
de grupo, fomentando a proximidade entre os elementos da comunidade na criação de um ambiente social ativo e
construtivo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Concerning this Study Unit, the following teaching and learning methodologies will be used: Written information in
audiovisual support (slides) Working out of different kinds of works Discussion groups, conducted by the teacher,
freely, where the participation, interaction and group dynamics will be developed, promoting proximity among all the
elements of the community in the creation of an active and constructive social ambience.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material disponível na
plataforma, designadamente os diapositivos com conteúdos temáticos definidos para a UC, os documentos de texto,
entre outros. A participação nos fóruns e nos grupos da discussão deve também ser incentivada pelo docente,
colocando questões pertinentes e apelando ao espírito crítico dos alunos. O docente promoverá o estudo e análise de
casos práticos para exemplificação metodológica. O docente definirá previamente a calendarização das tarefas e
controlar a participação dos alunos em todas atividades programadas, bem como alertar os alunos que estão a
participar menos.
A avaliação será feita de acordo com os critérios a seguir definidos:
1) Realização de um trabalho grupo – pesquisa bibliográfica e revisão de literatura (30%)
2) Realização de um trabalho individual (70%) . Tal trabalho pode ser:
- um trabalho prático de fundo – recensão crítica resultante da leitura integral de um livro da área de interesse do
mestrando a indicar numa das primeiras horas de aula a partir do qual possam emergir o problema/questão para o seu
projeto de investigação;
- ou, se o mestrando já tem em vista algum tema de investigação a elaboração da questão de investigação com o
desenho do projeto de dissertação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The planned acquisition of skills should be further developed through careful study of the material availa ble on the
platform, including the slides with themed content defined for the UC, text documents, among others. Participation in
forums and discussion groups should also be encouraged by the teacher, asking questions relevant and appealing to
students' critical thinking. Teachers promote the study and analysis of case studies to exemplify the methodology. The
teacher will define in advance the schedule of tasks and monitor student participation in all scheduled activities and to
alert students who are participating less. In order to evaluate the acquiring of knowledge, capacities and competences;
The evaluation will be made according with the rules described below:
1)The working up of a group work (30%) bibliographic research and literature review;
2)The working up of an individual work (70%) which can be:
Or a leading practical work - critical view resulting of the integral reading of a book concerning the interest area of the
master student and to be elected during
one of the first classes from which may arise the question point to develop his investigation project.
Or, if the master student has already in view any theme for his investigation, the elaboration of a que stion for
investigation with a plan of the dissertation project.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bernard, H. R. e Ryan, G. W. (2009). Analyzing qualitative data: Systematic approaches. Sage. Bryman, A. (2008). Social
Research Methods. 3rd ed. Oxford University: Press Inc.
Cameron, S e Price, D. (2009). Business research methods: A practical approach. London: Chartered Institute of
Personnel and Development.
Cooper, D.R. e Schindler, P.S. (2008). Business research methods. 10th ed.. McGraw-Hill Higher Education.
Hair, J. F., Bush, R. P., & Ortinau, D. J. (2008). Marketing research. McGraw-Hill Higher Education.
Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (Eds.). (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis.
John Wiley & Sons.
Moschis, G. P. (2019). Paths to successful academic research: A life course perspective. Journal of Global Scholars of
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Marketing Science, 29(4), 372-408.
Quinlan, C., Babin, B., Carr, J., & Griffin, M. (2019). Business research methods. South Western Cengage.

Mapa IV - Marketing de Serviços

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Marketing de Serviços

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Services Marketing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Barbosa de Sousa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da presente UC são reconhecer e explicar as particularidades do marketing de serviços e respetivos
fatores críticos de sucesso comparativamente ao marketing de produtos. Serão desenvolvidas competências
relativamente à mitigação do risco associado à compra de serviços, incidindo em modelos como o SERVQUAL como
optimizador da qualidade do serviço, satisfação e lealdade dos usuários de serviços. Os objetivos de aprendizagem
incluem a análise e gestão da intangibilidade, heterogeneidade, perecibilidade, simultaneidade e inabilidade de posse.
A gestão do ponto de encontro do serviço (incidentes críticos, gestão de reclamações e teatro de operações) são
aspetos determinantes no marketing de serviços, considerando que se vive atualmente numa sociedade dotada de
serviços (por vezes digitais).

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The objectives of this UC are to recognize and explain the particularities of service marketing and their critical success
factors compared to product marketing. Skills will be developed regarding the mitigation of the risk associated with the
purchase of services, focusing on models such as SERVQUAL as optimizer of service quality, satisfaction and loyalty
of service users. Learning objectives include the analysis and management of intangibility, heterogeneity, perishability,
concurrency, and disability of ownership. Service meeting point management (critical incidents, complaints
management and theater operations) are key aspects of service marketing, considering that we currently live in a
service-oriented (sometimes digital) society.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A natureza do marketing de serviços
1.1. Diferenças entre produtos e serviço s
1.2. Natureza dos serviços: característica s e desafios
2. Processos e Experiências
2.1. Gestão da relação expectativa-experiência na indústria dos serviços
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2.2. Os vários tipos de envolvimento do cliente
2.3. Cocriação nos serviços
3. Qualidade e produtividade nos serviços
3.1. Modelo SERVQUAL
4. Marketing-mix dos serviços
4.1. Produto/Serviço
4.2. Preço
4.3. Comunicação
4.4. Distribuição (M omento-Lugar)
4.5. Pessoas (capital humano, capital intelectual)
4.6. Processos
4.7. Evidência Física

4.4.5. Syllabus:
1. The nature of service marketing
1.1. Differences between products and services
1.2. Nature of services: characteristics and challenges
2. Processes and Experiences
2.1. Management of the expectation-experience relationship in the service industry
2.2. The various types of customer involvement
2.3. Co-creation in services
3. Quality and productivity in services
3.1. Model SERVQUAL
4. Marketing-mix of services
4.1. Product / Service
4.2. Price
4.3. Promotion
4.4. Placement (and Moment)
4.5. People (human capital, intellectual capital)
4.6. Processes
4.7. Physical Evidence

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O primeiro capítulo da unidade curricular possibilitará a aprendizagem das especificidades do marketing de serviços,
como seja a heterogeneidade, perecibilidade/caducidade, intangibilidade, entre outras. No segundo capítulo serão
abordadas especificidades d o marketing relacional, nomeadamente, a importância que da cocriação no
desenvolvimento de serviços mais ajustados à estrutura das preferências dos usuários.
No terceiro capítulo, será dado especial enfoque a modelo de medição da qualidade percebida de serviços,
nomeadamente, através do modelo SERVQUAL. Posteriormente, serão apresentadas políticas do marketing-mix
próprias da indústria dos serviços.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first chapter of this curricular unit will allow students to learn the specificities of services marketing, such as
heterogeneity, perishability, intangibility, among others. In the second chapter we will discuss specific aspects of
relational marketing, namely the importance of co-creation in the development of services more adjusted to the
structure of user preferences. In the third chapter, special attention will be given to the measurement model of the
perceived quality of services, namely through the SERVQUAL model. Finally, marketing-mix policies specific to the
service industry will be presented.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No contexto do ensino, recorrer-se-á a aulas teóricas com exposição de conceitos básicos e avançados. Serão
apresentados casos práticos reais, de modo a que os alunos entendam os conceitos teóricos aprendidos e sejam
capazes de realizara ponte na resolução de situações reais. No contexto da presente UC e em termos de metodologias,
irá recorrer-se a seminários (em regime presencial), documentos de texto disponibilizados na plataforma (diapositivos
de apoio), realização de um trabalho prático (individual e/ou em grupo).
Será adotada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com o s conteúdos da UC (60%);
- Caso de estudo (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the context of teaching, theoretical classes will be used with basic and advanced concepts. Real practical cases will
be presented so that the students understand the theoretical concepts learned and are able to bridge the real
situations. In the context of this UC and in terms of methodologies, it will be used seminars (face- to-face), text
documents made available on the platform (support slides), practical work (individual and / or group).
Continuous evaluation will be adopted, consisting of two elements:
- Work to review the literature on topics related to UC content (60%);
- Case study (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Ao serem utilizadas metodologias que permitem operar sobre conceitos teóricos e aulas práticas, os objetivos da UC
são claramente trabalhados, nomeadamente as diferenças entre o marketing tradicional e o marketing de serviços e
quais as implicações de tais diferenças (intangibilidade, heterogeneidade, perecibilidade, entre outras) na relação com
os clientes. Neste contexto a cocriação desempenha um papel importante no envolvimento dos clientes e na mitigação
do risco associado à compra de serviços. Por exemplo, nas aulas teóricas, como também nas aulas práticas, será
possível observar, por exemplo, quais as especificidades das várias políticas de marketing-mix, implicações e
utilização do modelo SERVQUAL e formas de atuar para evitar gaps de qualidade nas diferentes dimensões
consideradas pelo modelo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
By using methodologies that allow to operate on theoretical concepts and practical classes, the objectives of this
curricular unit are can be learned, namely the differences between traditional marketing and service marketing and
what are the implications of such differences (intangibility, heterogeneity, perishability, among others ) in relation to
customers. In this context co-creation plays an important role in customer engagement and in mitigating the risk
associated with the purchase of services. For example, in theoretical classes, as well as in practical classes, it will be
possible to observe, for example, the specificities of the various marketing-mix policies, implications and use of the
SERVQUAL model and ways to act to avoid quality gaps in the different dimensions considered by the model.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Giovanis, A. N., & Athanasopoulou, P. (2014). Gaining customer loyalty in the e-tailing marketplace: the role of e-
service quality, e-satisfaction and e-trust. International Journal of Technology Marketing 6,9(3), 288-304.
Gronröos, C. (2007). Service management and marketing: Customer management in service competition. West Sussex:
John Wiley & Sons.
Hollebeek, L. D., Srivastava, R. K., & Chen, T. (2019). SD logic–informed customer engagement: integrative framework,
revised fundamental propositions, and application to CRM. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(1), 161-
185.
Lovelock, C. & Wirtz, J. (2016). Services marketing: People, Technology, Strategy. London: Prentice Hall, Londres.
Wilson, A., Zeithaml, V., Bitner, M. J., & Gremler, D. (2016). Services marketing: Integrating customer focus across the
firm.

Mapa IV - Gestão de equipas comerciais e negociação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão de equipas comerciais e negociação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Commercial team management and negotiation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GE

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA



21/04/2020 NCE/19/1900240 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b22d6bb5-ac87-0118-2f24-5d975b42f826&formId=8de24264-29a9-168b-0eb4… 14/43

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da presente UC são entender o conceito de liderança, gestão de equipas comerciais e negociação no
contexto organizacional. A presente UC visa também transferir conhecimentos e competências sobre técnicas de
motivação de colaboradores, sistemas de liderança, supervisão e modelos de recompensa e potenciação de equipas
(força de vendas). Adicionalmente pretende-se que os estudantes con peçam formas de medir o desempenho dad
equipas comerciais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The objectives of this UC are to understand the concept of leadership, business team management and negotiation in
the organizational context. This UC also aims to transfer knowledge and skills on employee motivation techniques,
leadership systems, supervision and team reward and empowerment models (sales force). Additionally, students are
expected to find ways to measure the performance of business teams.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A função comercial: contextualização.
2. Definição do papel estratégico da função comercial
2.1 Estratégias organizacionais e funções de venda
2.2 Estrutura organizacional das vendas e força de vendas
3. Desenvolvimento de equipas comerciais
3.1 Recrutamento e seleção
3.2 Desenvolvimento contínuo
4. Gestão de equipas comerciais e desempenho 
4.1 Liderança, gestão e supervisão
4.2 Motivação e sistemas de recompensa
4.2.1 O processo motivacional de equipas
4.2.2. Competências-chave de equipas
4.3 Avaliação do desempenho das equipas

4.4.5. Syllabus:
1. The commercial function: contextualization.
2. Definition of the strategic role of business function
2.1 Organizational strategies and sales functions
2.2 Organizational structure of sales and sales force
3. Development of sales teams
3.1 Recruitment and selection
3.2 Continuous Development
4. Business team management and performance
4.1 Leadership, management and supervision
4.2 Motivation and reward systems
4.2.1 The motivational process of teams
4.2.2. Key Team Competencies
4.3 Evaluation of team performance

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O primeiro e segundo capítulos permitirão dar a conhecer o conceito de liderança no contexto organizacional e o
papel do gestor nas organizações. O terceiro capítulo terá um enfoque sobre a liderança, tipos de liderança, papel do
líder na unidade individual, enquanto o quarto capítulo servirá par a fazer a ponte entre liderança e desenvolvimento e
gestão de equipas eficientes.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first and second chapters will show the concept of leadership in the organizational context and the role of the
manager in organizations. The third chapter will focus on leadership, leadership types, the role of the leader in the
individual unit, while the fourth chapter will serve to bridge the gap between leadership and development and efficient
team management.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas presenciais, conjuntamente com seminários, documentos de texto disponibilizados no Moodle,
permitirão compreender conceitos e práticas relacionadas com a liderança e desenvolvimento/gestão de equipas.
Complementarmente, o trabalho de revisão da literatura permitirá ao s estudantes perceberem as melhores práticas de
liderança e gestão de equipas num plano internacional.
Será utilizada avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados co m os conteúdos da UC (60%);
- Será utilizado um exercício de "dilema do prisioneiro" para apreender conceitos como cooperação, confiança, etc.
(40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The theoretical classes, together with seminars, text documents made available in Moodle, will allow you to understand
concepts and practices related to leadership and team development / management. In addition, literature review work
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will enable students to understand leadership and team management best practices internationally. Continuous
evaluation will be used, consisting of two elements:
- Literature review on topics related to the content of the CU (60% );
- A "prisoner's dilemma" exercise will be used to grasp concepts such as cooperation, trust, etc. (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conceitos e práticas serão apreendidos através das aulas teóricas, documentos disponibilizados na plataforma
Moodle e artigos científicos recomendados. Adicionalmente, o trabalho de revisão da literatura permitirá o
conhecimento ainda mais profundo sobre conceitos e práticas internacionais na área do comportamento
organizacional, liderança e gestão de equipas. Finalmente, o segundo elemento de avaliação (40%) permitirá
experienciar na primeira pessoa conceitos como confiança e entreajuda organizacional.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The concepts and practices will be apprehended through the theoretical lessons, documents made available in the
Moodle platform and recommended Scientific articles. In addition, the literature review work will allow an even deeper
knowledge of international concepts and practices in the area of organizational behavior, leadership and team
management. Finally, the second element of evaluation (40%) will allow to experience in the first person concepts such
as trust and inter-organizational help.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bechter, C., & Swierczek, F. W. (2015). Digital sales negotiation stories. International Journal of Electronic Marketing
and Retailing, 6(3), 165-178.
Blanchard, K. (2006). Um nível superior de lideran ça. Lisboa: Actual Editora.
Decenzo, D. e Robbins, S. (1999). Human Resource Management. John Wiley & Sons.
Pina e Cunha, M., Rego, A., Campos e Cunha, R. e Cabral-Cardoso, C. (2006). Manual de Comportamento
Organizacional e Gestão. Lisboa: RH Editora
Saorín-Iborra, M. C., & Cubillo, G. (2019). Supplier behavior and its impact on customer satisfaction: a new
characterization of negotiation behavior. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1), 53-68.

Mapa IV - Marketing Relacional e Web CRM

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Marketing Relacional e Web CRM

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Relationship Marketing and Web CRM

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marco Edgar Sousa Escadas

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da presente UC passam por aprender a usar um sistema de informação de marketing, pesquisa de
marketing, e técnicas estatísticas para reconhecer a situação de uma base de clientes no que diz respeito ao tipo,
valor. Além disso, os estudantes deverão ser capazes de desenvolver programas de lealdade para aumentar o valor de
cada segmento ou indivíduos e testar a eficácia dos programas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The objectives of this curricular unit are to learn how to use a marketing information system, marketing research, and
softwares to recognize the situation of a customer base with respect to type, value. In addition, students should be
able to develop loyalty programs to increase the value of each segment or individuals and test the effectiveness of the
programs.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução e importância d o desenvolvimento estratégico na relação com o cliente
2. Gestão de Relações com Clientes
2.1 Satisfação e fidelização de clientes
2.2 Implementação de uma política de marketing relacional
2.3 Marketing individualizado
2.4 Customização de serviço
2.5 Relacionamento marca-consumidor
3. Customer Relationship Management (CRM)

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction and importance of strategic development in relation to customers
2. Customer Relationship Management
2.1 Customer satisfaction and loyalty
2.2 Implementation of a relational marketing policy
2.3 One-to-one approach
2.4 Customization of services
2.5 Brand-consumer relations hip
3. Customer Relationship Management (CRM)

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O primeiro e segundo capítulos do programa permitirão aos estudantes aprenderem a importância e contextualização
d desenvolvimento estratégico de relacionamento com os clientes. Tais princípios permitem incrementar a satisfação
e lealdade dos clientes, daí a importância do desenho e implementação de uma política de marketing relacional como
forma de aproximação da marca ao consumidor e vice-versa. Neste contexto, os princípios de CRM, nomeadamente
softwares que otimizam os esforços desta política e que fazem parte do último ponto do programa, desempenham um
papel crítico.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first and second chapters of the program will allow students to learn the importance and contextualization of
strategic customer relationship development. These principles allow to increase customer satisfaction and loyalty,
hence the importance of designing and implementing a relational marketing policy as a way of bringing the brand
closer to the consumer and vice versa. In this context, the CRM principles, namely softwares that optimize the efforts
of this policy and which are part of the last point of the program, play a critical role.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No contexto do ensino, recorrer-se-á a aulas teóricas com exposição de conceitos básicos e avançados. Serão
apresentados casos práticos reais, de modo a que os alunos entendam os conceitos teóricos aprendidos e sejam
capazes de realizara ponte na resolução de situações reais. No contexto da presente UC e em termos de metodologias,
irá recorrer-se a seminários (em regime presencial), documentos de texto disponibilizados na plataforma (diapositivos
de apoio), realização de um trabalho prático (individual e/ou em grupo). 
Será adotada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com o s conteúdos da UC (60%);
- Desenho e implementação de um programa de lealdade (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the context of teaching, theoretical classes will be used with basic and advanced concepts. Case studies will be
presented so that students understand the theoretical concepts learned and are able to solve practical scenarios. In
the context of this UC and in terms of methodologies, it will be used seminars (in face-to-face), text documents made
available on the platform (support slides), practical work (individual and / or group).
Continuous evaluation will be adopted, consisting of two elements:
- Literature review on topics related to the content of the course (60%);
- Design and implementation of a loyalty program (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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As aulas teóricas e os cases studies permitirão aos estudantes uma compreensão sobre o papel e a importância de
adotar uma estratégia de marketing relacional com os clientes, de modo a incrementar os níveis de satisfação e
lealdade da carteira de clientes.
O trabalho de revisão da literatura permitirá alargar os conhecimentos da importância de CRM, programas d e lealdade
e identificar áreas em que é possível contribuir ainda mais. Já o desenho de um programa de lealdade ajustado a
casos concretos, permitirá aos estudantes desenvolverem competências e autonomia na aplicação empírica dos
conhecimentos apreendidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes and case studies will allow students an understanding of the role and importance of adopting a
relationship marketing strategy with clientes in order to increase their satisfaction and loyalty. The work of literature
review will allow to better understand the importance of CRM, loyalty programs and identify areas in which it is
possible to contribute even more. Already the design of a program of loyalty adjusted to concrete cases, will allow
students to develop skills and autonomy in the empirical application of the knowledge learned.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Baron, S., Conway, T. & Warnaby, G. (2010). Relationship marketing: A consumer experience approach. London: Sage.
Giovanis, A. N., & Athanasopoulou, P. (2014). Gaining customer loyalty in the e-tailing marketplace: the role of e-
service quality, e-satisfaction and e-trust. International Journal of Technology Marketing 6, 9(3), 288-304.
Luu, T. T. (2019). CSR and customer value co-creation behavior: the moderation mechanisms of servant leadership and
relationship marketing orientation. Journal of Business Ethics, 155(2), 379-398.
Parvatiyar, A. & Sheth, J. (2015). Handbook of relationship marketing. California: Sage.
Samaha, S. A., Beck, J. T., & Palmatier, R. W. (2014). The role of culture in international relationship marketing. Journal
of Marketing, 78(5), 78-98.
Zhang, J. Z., Watson Iv, G. F., Palmatier, R. W., & Dant, R. P. (2016). Dynamic relationship marketing. Journal of
Marketing, 80(5), 53-75.

Mapa IV - Pesquisa de Marketing

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Pesquisa de Marketing

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Marketing Research

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Dominique Ferreira Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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A presente UC visa proporcionar conhecimentos e competências teórico-práticas sobre o da pesquisa de marketing,
incluindo estudos de mercado, no desenvolvimento de políticas de marketing-mix. Pretende-se que o estudante
desenvolva competências necessárias para desenhar um projeto de pesquisa qualitativo/quantitativo para responder a
um gap científico. Dada a aplicação virtualmente infinita de tópicos de análise, serão privilegiadas áreas de atuação
que suscitem maior interesse e que sejam atuais

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC aims to provide knowledge and theoretical-practical skills on marketing research, including market studies, in
the development of marketing-mix policies. It is intended that the student develop the necessary skills to design a
qualitative / quantitative research project to respond to a scientific gap. Given the virtually infinite application of
analysis topics, priority will be given to areas of interest that are most relevant and current.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à pesquisa de marketing
2. Definição do problema de pesquisa
3. Recolha e análise de dados primário s versus secundários
4. Metodologia qualitativa versus quantitativa
5. Design de pesquisa
6. Escalas de medida
7. Processo de amostragem
8. Técnicas de análise de dados

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to marketing research
2. Definition of the research problem
3. Collection and analysis of primary versus secondary data
4. Qualitative versus quantitative methodology
5. Research Design
6. Measurement scales
7. Sampling process
8. Data analysis techniques

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os dois primeiros pontos do programa servirá para introduzir conceitos e práticas comuns à pesquisa investigação no
âmbito do marketing. Os pontos referentes à recolha e análise de dados primários versus secundários, os enfoques
existentes (qualitativo e quantitativo), bem co mo o design de pesquisa, escalas de medidas que podem ser utilizadas
e o processo de amostragem serão críticos para os estudantes ganharem autonomia investigadora. Adicionalmente, o
último ponto do programa (técnicas de análise de dados) permitirá aos estudantes levarem a cabo análises oportunas,
nomeadamente através de softwares estatísticos como o SPSS.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first two chapters of the program will serve to introduce common concepts and practices to research in the field of
marketing. The section will focus on data collection the analyzes of primary versus secondary data, existing
approaches (qualitative and quantitative) a s well as research design, scales of measures that can be used, and the
sampling process will be critical for students to gain investigative autonomy. In addition, the last point of the program
(data analysis techniques) will allow students to carry out timely analyzes, particularly thro ugh statistical software
such as SPSS.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No contexto do ensino, recorrer-se-á a aulas teóricas com exposição de conceitos básicos e avançados. Serão
apresentados casos práticos reais. No contexto da presente UC e em termos de metodologias, irá recorrer-se a
seminários (em regime presencial), documentos de texto disponibilizados na plataforma (diapositivos de apoio),
realização de um trabalho prático (individual e/ou em grupo).
Será adotada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Desenvolvimento de um trabalho de revisão da literatura em forma to artigo científico (60%);
- Recolha de dados primários, análises de dados em SPSS, elaboração de resultados, conclusões e discussão (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the context of teaching, theoretical classes will be used with basic and advanced concepts. Real practical cases will
be presented. In the context of this UC and in terms of methodologies, it will be used seminars (in face-to-face), text
documents made available on t he platform (support
slides), practical work (individual and / or group).
Continuous evaluation will be adopted, consisting of two elements:
- Development of a literature review based in scientific article forma t (60%);
- Collection of primary data, data analyzes in SPSS, results, conclusions and discussion (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Através da aulas teóricas, os estudantes conseguirão apreender conceitos e práticas de investigação científica,
nomeadamente, a sua importância para resolução de problemas nas organizações. Os cases studies permitirão
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corroborar de que forma as empresas podem utilizar o conhecimento científico (numa óptica de I+D+i) no aumento da
competitividade. Neste contexto, o trabalho de revisão da literatura permitirá a identificação de gaps no conhecimento
científico. O segundo elemento de avaliação, permitirá aos estudantes o desenvolvimento da autonomia necessária
para, nomeadamente, estudos de mercado.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Through theoretical classes, students will be able to grasp scientific research concepts and practices, namely their
importance for solving problems in organizations. The case studies will confirm how companies can use scientific
knowledge (in terms of R&D&i) in increasing competitiveness. In this context, the work of reviewing the literature will
allow the identification of gaps in scientific knowledge. The second element of evaluation will allow students to
develop the necessary autonomy f or, in particular, market studies.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Kumar, P. (2016). State of green marketing research over 25 years (1990-2014) Literature survey and classification.
Marketing Intelligence & Planning, 34(1), 137-158.
Luchs, M. G., Swan, K. S., & Creusen, M. E. (2016). Perspective: A review of marketing research on product design with
directions for future research. Journal of Product Innovation Management, 33(3), 320-341.
McDaniel Jr., C. e Gates, R. (2015). Marketing Res earch. Singapore: John Wiley & Sons.
Malhotra, N., Birks, D. e Willis, P. (2012). Marketing Research: an applied approach, 4th European Ed.. Pearson:
Prentice Hall.
Malhotra, N., Hall, J., Shaw, M., & Oppenheim, P. (2006). Marketing research: An applied orientation. Pearson Education
Australia.
Pestana, H. e Gageiro, J. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais, A complementaridade do SPSS - 5ª Edição.
Lisboa: Edições Silabo.
Quinlan, C., Babin, B., Carr, J., & Griffin, M. (2019). Business research methods. South Western Cengage.

Mapa IV - Comunicação Integrada de Marketing

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Comunicação Integrada de Marketing

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Integrated Marketing Communication

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sónia Fernanda Moreira Nogueira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Esta unidade curricular procura potenciar nos discentes competências de gestão da comunicação e imagem
empresarial. Está estruturada em 5 secções de conteúdos: (1) comunicação e imagem empresarial; (2) o mix da
comunicação empresarial; (3) a comunicação digital; (4) a imagem empresarial e (5) o planeamento da comunicação e
imagem empresarial. A metodologia seguida é ativa pela integração de várias abordagens pedagógicas e o
atendimento aos discentes é presencial e à distância. Os resultados estão focados na comunicação eficaz e imagem
corporativa assim como na elaboração de planos de comunicação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course seeks to enhance students' communication management skills and corporate image. It is structured in 5
sections of contents: (1) communication and corporate image; (2) the business communication mix; (3) digital
communication; (4) business image and (5) communication planning and business image. The methodology followed
is active by the integration of various pedagogical approaches and the attendance to the students is presential and at a
distance. The results are focused on effective communication and corporate image as well as the elaboration of
communication plans.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Comunicação e imagem empresarial:
1.1 Fundamentos da comunicação empresarial;
1.2 A comunicação humana;
1.3 Imagem pública.
2. O mix da comunicação empresarial:
2.1 Publicidade;
2.2 Marketing direto;
2.3 Promoção de vendas;
2.4 Relações públicas;
2.5 Eventos;
2.6 Merchandising;
2.7 Comunicação interna.
3. Imagem empresarial:
3.1 Gestão da imagem;
3.2 Identidade visual corporativa;
3.3 Protocolo empresarial.
4. Planeamento da comunicação e imagem empresarial:
4.1 O processo de planeamento;
4.2 Desenvolvimento do plano integrado de comunicação e imagem;
4.3 Métricas e métodos de avaliação da comunicação e imagem.

4.4.5. Syllabus:
1. Communication and business image:
1.1 Fundamentals of business communication;
1.2 human communication;
1.3 Public image.
2. The mix of business communication:
2.1 Advertising;
2.2 direct marketing;
2.3 sales promotion;
2.4 public relations;
2.5 Events;
2.6 Merchandising;
2.7 Internal Communication.
3. Business Image:
3.1 Image management;
3.2 Corporate visual identity;
3.3 Business Protocol.
4. Communication planning and corporate image:
4.1 The planning process;
4.2 Development of the integrated communication and image plan;
4.3 Communication and image evaluation metrics and methods. 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Visando o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, cujo objetivo maior será o de elevar o interesse pela
comunicação e imagem empresarial, pretender-se-á agilizar o raciocínio lógico, crítico e analítico dos discentes, em
especial relativamente a valores estratégicos e formulações funcionais, sustentáveis e éticas, dentro do âmbito da
comunicação e imagem empresarial.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Aiming at the development of knowledge and skills, whose main objective will be to raise interest in communication
and corporate image, the aim will be to expedite the logical, critical and analytical reasoning of the students, especially
regarding strategic values and functional, sustainable formulations. and ethics, within the scope of communication
and corporate image.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No contexto do ensino, recorrer-se-á a aulas teóricas com exposição de conceitos básicos e avançados. Serão
apresentados casos práticos reais, de modo a que os alunos entendam os conceitos teóricos aprendidos e sejam
capazes de realizara ponte na resolução de situações reais. No contexto da presente UC e em termos de metodologias,
irá recorrer-se a seminários (em regime presencial), documentos de texto disponibilizados na plataforma (diapositivos
de apoio), realização de um trabalho prático (individual e/ou em grupo). Será adotada a avaliação contínua, composta
por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com os conteúdos da UC (60%);
- Trabalho prático sobre comunicação (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the context of teaching, theoretical classes will be used with basic and advanced concepts. Case studies will be
analyzed in order to focus on the technical aspects. In the context of this UC and in terms of methodologies, it will be
used seminars (face-to-face), text documents made available on the platform (support slides), practical work
(individual and / or group). Continuous evaluation will be adopted, co nsisting of two elements:
- Work to review the literature on topics related to the content of the course (60%);
- Practical work on promotion (40%). 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Assim, deverão os discentes serem capazes de articular as várias ferramentas e técnicas de comunicação, alinhadas
com os objetivos e estratégias de marketing e os objetivos estratégicos da empresa. Nesse sentido, o discente deverá
ser capaz de desenvolver um plano integrado de comunicação empresarial. Deverão ainda, conhecer as métricas e
métodos de avaliação de resultados em comunicação e imagem empresarial.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Thus, students should be able to articulate the various communication tools and techniques, aligned with the
objectives and marketing strategies and the strategic objectives of the company. In this sense, the student should be
able to develop an integrated business communication plan. They should also know the metrics and methods of
evaluation of results in communication and business image.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Angelmar, R., & Stern, L. W. (1978). Development of a content analytic system for analysis of bargaining
communication in marketing. Journal of Marketing Research, 15(1), 93-102.
Ashley, C., & Tuten, T. (2015). Creative strategies in social media marketing: An exploratory study of branded social
content and consumer engagement. Psychology & Marketing, 32(1), 15-27.
Lamberton, C., & Stephen, A. T. (2016). A thematic exploration of digital, social media, and mobile marketing: Research
evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future inquiry. Journal of Marketing, 80(6), 146-172.
Sousa, B. B. & Magalhães, F. C. (2019). An Approach on Attachment in Public Marketing and Higher Education
Management Contexts. In C. Machado, & J. Davim (Eds.), Higher Education and the Evolution of Management, Applied
Sciences, and Engineering Curricula (pp. 151-171). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-7259-6.ch006

Mapa IV - Gestão da marca e produto

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão da marca e produto

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Product and Brand Management

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6
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4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Barbosa de Sousa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente unidade curricular visa transmitir conhecimentos sobre produto, classificações e papel nas organizações,
opções estratégicas relativas à gestão da gama de produtos, o papel da inovação como fator diferenciador dos
produtos. Pretende-se também relevar a importância da embalagem no desenvolvimento do produto. Neste contexto,
pretende-se abordar qual o papel e funções da marca no desenvolvimento de produtos estrategicamente orientados ao
mercado. Adicionalmente, pretende-se que os estudantes percebam a importância de pré-determinar a imagem e o
posicionamento pretendido no mercado, bem com o a importância e cuidados a ter no processo de extensão de
marca.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to impart knowledge about product, classifications and role in organizations, strategic
options regarding the management of the product line, the role of innovation as a differentiating factor of the products.
It is also intended to highlight the importance of packaging in product development. In this context, it is intended to
address the role and functions of the brand in the development of products strategically oriented to the market.
Additionally, it is intended that the students realize the importance of pre-determining the brand image and the
expected positioning, as well as the importance of the brand extension process, as well as key elements.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O produto
2. Gestão do portfólio e o papel da inovação
3. A importância, o papel e cuidados a ter com a embalagem
4. Relação entre marca e produto
5. Imagem de marca e posicionamento
6. Extensão de marca

4.4.5. Syllabus:
1. The product
2. Portfolio management and the role of innovation
3. The importance and the role of packaging
4. Relationship between brand and product
5. Brand image and positioning
6. Brand extension

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O primeiro capítulo dos conteúdos programáticos visa transferir conhecimentos sobre produto, classificações e papel
n as organizações. O segundo capítulo visa perceber quais as opções estratégicas relativas à gestão da linha de
produtos e o papel da inovação como fator diferenciador dos produtos na atualidade. No terceiro capítulo, ser á dada
especial ênfase à importância e papel desempenhado pela embalagem no desenvolvimento do produto,
nomeadamente em termos de cor, tamanho, estética. No capítulo quarto serão abordados conceitos relacionados com
a marca, respetivo papel e funções no desenvolvimento de produtos estrategicamente orientados ao mercado. No
quinto capítulo será abordado o conceito de imagem de marca e a respetiva importância no posicionamento de
marcas. Finalmente, será abordado o processo da extensão de marca.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first chapter of the programmatic content aims to transfer knowledge about product, classifications and role in
organizations. The second chapter aims to understand the strategic options regarding the management of the product
line and the role of innovation as a differentiating factor of the products in the present time. In the third chapter, special
emphasis will be placed on the importance and role of packaging in product development, particularly in terms of
colour, size and aesthetics. In the fourth chapter will be approached concepts related to the brand, its role and
functions in the development of products strategically oriented to the market. The fifth chapter will address the
concept of brand image and its importance in brand positioning. Finally, the process of brand extension will be
addressed. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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No contexto do ensino, recorrer-se-á a aulas teóricas com exposição de conceitos básicos e avançados. Serão
apresentados casos práticos reais, de modo a que os alunos entendam os conceitos teóricos aprendidos e sejam
capazes de realizara ponte na resolução de situações reais. No contexto da presente UC e em termos de metodologias,
irá recorrer-se a seminários (em regime presencial), documentos de texto disponibilizados na plataforma (diapositivos
de apoio), realização de um trabalho prático (individual e/ou em grupo). Será adotada a avaliação contínua, composta
por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com o s conteúdos da UC (60%);
- Trabalho prático sobre medição da imagem e posicionamento de marcas (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the context of teaching, theoretical classes will be used with basic and advanced concepts. Case studies will be
analyzed in order to focus on the technical aspects. In the context of this UC and in terms of methodologies, it will be
used seminars (face-to-face), text documents made available on the platform (support slides), practical work
(individual and / or group). Continuous evaluation will be adopted, co nsisting of two elements:
- Work to review the literature on topics related to the content of the course (60%);
- Practical work on image measurement and brand positioning (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A componente teórica permitirá aos estudantes entenderem a importância do portfolio e o papel da inovação como
fator diferenciador da oferta. O mesmo sucederá com a importância da embalagem, que assume grande importância,
nomeadamente em termos de cores, dimensões, estética, na imagem e posicionamento de marcas. A título
exemplificativo, cores como prata e dourado associam-se mais a segmentos altos, tanto em termos de oferta como de
procura. A parte teórica servirá ainda para transferir conhecimentos sobre imagem de marca e posicionamento, bem
como inerências do processo de extensão de marca. Complementarmente, os trabalhos permitirão um
aperfeiçoamento dos conhecimentos apreendidos, destacando-se, por exemplo, a relevância do trabalho prático na
aprendizagem de competência em termos de gestão estratégica de marcas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical component will allow students to understand the importance of the portfolio and the role of innovation
as a differentiating element. The same applied with the importance of packaging, which assumes great importance,
namely in terms of colors, dimensions, aesthetics, image and brand positioning. As an example, colors such as silver
and gold are associated more with luxury and ultra luxury clusters, both in terms of supply and demand. The
theoretical part will also serve to transfer knowledge about brand image and positioning, as well as inherent in the
brand extension process. In addition, the work will allow a better understanding of the knowledge learned, highlighting,
for example, the relevance of practical work in learning competence in terms of strategic brand management.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aaker, D.A. e Keller, K.L. (1990). Consumer Evaluations of Brand Extensions. Journal of Marketing, 54 (1), 27-41.
Bottomley, P.A. & Doyle, J.R. (1996). The Formation of Attitudes Towards Brand Extensions. Testing and Generalising
A&Kand Model. International Journal of Research in Marketing,13 (4), 365-377.
Ertimur, B., & Coskuner-Balli, G. (2015). Navigating institutional logics markets: Implications for strategic brand
management. Journal of Marketing, 79(2), 40-61.
Ghodeswar, B.M. (2008). Building brand identify in competitive markets: a conceptual model. Journal of Product &
Brand Management,17(1), 4-12.
Keller, K.L. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Prentice Hall; New
York.
Paul, J. (2019). Masstige model and measure for brand management. European Journal of Marketing 37(3), 299-312.
Schmitt, B.,J. Brakus, J.,& Zarantonello, L. (2015). From experiential psychology to consumer experience.Journal of
Consumer Psychology, 25(1),166-171.

Mapa IV - Marketing Digital

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Marketing Digital

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Digital Marketing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168
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4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Jorge Remondes de Sousa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo da unidade curricular consiste na aquisição de uma base teorico-prática sobre a estratégia de marketing
digital que possa ser aplicada às organizações. As principais competências a adquirir são:
Competências genéricas:
- Capacidade para aprender e aplicar conhecimentos gerais de marketing digital.
- Capacidade crítica para desenvolver e aplicar soluções criativas a casos práticos;
- Capacidade para pesquisar, interpretar e integrar diversas fontes de informação;
- Capacidade para analisar problemas no âmbito da sua profissão e propor soluções viáveis
Competências específicas:
- Capacidade para planear e gerir conteúdos para a web;
- Capacidade para criar suportes de comunicação digital recorrendo a plataformas de desenvolvimento para a web
- Capacidade para planear e implementar campanhas de marketing digital.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objective of the course it is the acquisition of theoretical and practical knowledge to create a digital
marketing strategy that can be applied to organizations. The main skills to be acquired are:
Generic competencies:
- Capacity to learn and apply general knowledge of digital marketing.
- Critical thinking to develop and apply creative solutions to practical cases;
- Capacity to research, interpret and integrate different sources of information;
- Capacity to analyze problems in the digital marketing profession and propose viable solutions. Specific
competencies:
- Capacity to plan and manage contents for the web;
- Capacity to create digital pieces of communication using frameworks for web development;
- Capacity to plan and implement digital marketing campaigns.
 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. eMarketing: interação entre TIC’s
1.1. Tecnologias da Informação e Comunicação
1.2. Impacto das TIC’s
1.3. Gestão na era digital
2. Marketing Digital
2.1. Introdução ao Marketing Digital
2.2. E-WOM e a gestão dos user generated contents
2.3. Gestão de Meios de Marketing Digital: Websites, Foruns, Blogs Newsletters, E -mailing, Webinars, Social Media
Marketing, Mobile Marketing
2.4. Comunicação de marketing em canais digitais: SEO, SEA e SEM - Digital Marketing Automation
E-Content Marketing aplicado
3. Implementação e Monitorização de cam panhas de marketing digital
3.1. Criação de bases de dados de contactos e Desenvolvimento de suportes de comunicação
3.2. Métricas de monitorização de marketing digital: teste das campanhas e Avaliação de resultados. Webanalytics e
Social Media Analytics

4.4.5. Syllabus:
1. eMarketing: interaction between ICT's
1.1. Information and Communication Technologies
1.2. Impact of ICT's
1.3. Management in the digital age
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2. Digital Marketing
2.1. Introduction to Digital Marketing
2.2. E-WOM and user generated contents management
2.3. Digital Marketing Media Management: Websites, Forums, Blogs, Newsletters, E-mailing, Webinars, Social Media
Marketing, Mobile Marketing
2.4. Digital Marketing Communication: SEO, SEA and SEM - Digital Marketing Automation
E-Content Marketing Applied
3. Implementation and monitoring of digital marketing campaigns
3.1. Creation of contact databases and development of communication media
3.2. Digital marketing tracking metrics: Campaign testing and Outcome Measurement. Webanalytics and Social Media
Analytics

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O principal objetivo da unidade curricular é preparar os alunos para o planeamento e implementação de campanhas de
marketing digital. Neste sentido, é dada uma panorâmica geral sobre o que é o marketing digital e como pode ser
utilizado na promoção de atividades empresariais. Nas aulas práticas são ministrados conhecimentos básicos e são
executados exercícios que permitem aos alunos adquirir, passo a passo, as competências específicas para criação de
conteúdos digitais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objective of the course it is the acquisition of theoretical and practical knowledge to plan and implement
digital marketing campaigns through Internet. In this sense, it is given a general view about what is the digital
marketing and how it can be applied to promote activities. In the practical classes are done exercises that allow
students to acquire the necessary competencies to create digital contents.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino/aprendizagem nas aulas teóricas apoia-se no método expositivo para aplicar os conceitos e
técnicas. Nas aulas práticas a aula inicia-se com uma explicação sobre os objetivos a atingir com os exercícios a
desenvolver na aula e segue-se a resolução em aula de cada exercício prático no computador.
Avaliação Contínua:
i) Trabalho em Grupo (50%) – grupos de 4 elementos
[50% componente escrita e 50% apresentação]
Preparação ao longo do módulo de um projeto de marketing digital para organização (dimensão estratégica e prática)
ii) Prova Escrita individual (50%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching/learning process includes lectures to explain the concepts and techniques. In the practical classes the
class starts with a brief explanation of the objectives of the exercises to do during the class after which the students
begin to solve the practical exercise in the computer.
Continuous evaluation:
i) Work Group (50%) - 4 element groups
[50% written component and 50% presentation]
Preparation over a digital marketing project module for a organisation (Strategic and practical dimension)
ii) Proof individual writing (50%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O processo de ensino/aprendizagem inclui a aula clássica para apresentar os principais tópicos do programa numa
perspetiva de índole científica. As aulas práticas são, no entanto, o principal instrumento para aquisição de
competências no âmbito desta unidade curricular. A resolução de exercícios práticos permite que os objetivos
propostos para a unidade curricular sejam atingidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching/learning process includes lectures to present the main topics of the course in a theoretical way. The
practical classes are however, the main tool for the acquisition of the competencies to plan and create digital contents.
The resolution of numerous practical exercises enables the achievement of the unit objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adolpho, C. (2011). Os 8 Ps do Marketing Digital: O guia estratégico de marketing digital. Novatec Editora.
De Pelsmacker, P., Van Tilburg, S., & Holthof, C. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel
performance. International Journal of Hospitality Management, 72, 47-55.
Dionísio, P., Rodrigues, J., Faria, H., Canhoto, R. e Nunes, R. (2009). b-Mercator Blended Marketing, 2a Edição. D.
Quixote.
Kotler, P., Setiawan, I. e Kartajaya, H. (2017). Marketing 4.0 Mudança do tradicional para o digital. Atual Editora.
Liu, S., Perry, P., & Gadzinski, G. (2019). The implications of digital marketing on WeChat for luxury fashion brands in
China. Journal of Brand Management, 26(4), 395-409.
Kingsnorth, S. (2019). Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing. Kogan Page Publishers.
Marques, V. (2016). Redes Sociais 360. Coimbra: Conjuntura Atual Editora.
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Mapa IV - Empreendedorismo e Inovação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Empreendedorismo e Inovação

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Entrepreneurship and Innovation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GE

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Oscarina Susana Vilela da Conceição

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Empreendedorismo e Inovação visa fornecer competências para identificar e formar gestores
empreendedores que atuem como agente de mudança, com capacidade de identificar, acelerar a criação, a
disseminação e a aplicação de ideias. Esta disciplina deverá proporcionar uma visão global dos processos de gestão e
as tarefas do gestor em contexto empresarial, desenvolver a capacidade de liderança, inovação e relações
interpessoais, bem como articular conhecimentos teóricos e práticos sólidos com o desenvolvimento de capacidades
empreendedoras profissionais. Pretende assim desenvolver nos estudantes as bases para um pensamento inovador e
criativo, bem como desenvolver a confiança para os estudantes pensarem de forma inovadora e proactiva.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course Entrepreneurship and Innovation aims to provide skills to identify and train entrepreneurial managers who
act as change agents, with the ability to identify, accelerate the creation, dissemination and application of ideas. This
course should provide an overview of management processes and managerial tasks in the business context, develop
leadership skills, innovation and interpersonal relationships, as well as articulate sound theoretical and practical
knowledge with the development of professional entrepreneurial skills. It aims to develop in students the foundations
for innovative and creative thinking, as well as build confidence for students to think in innovative and proactive ways.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às temáticas de Inovação e Empreendedorismo. Contextualização e relevância na economia globalizada
e na competitividade das Organizações.
2. Inovação
3. Principais indicadores nacionais e europeus
4. Introdução aos processos de sistematização da inovação
5. Gestão da Inovação
6. Desenvolvimento de um Modelo de Inovação
7. Condições de incentivo vs entrave à inovação. Exercícios práticos.
8. Introdução ao Empreendedorismo
9. Influência do contexto social, cultural e político
10. GEM – Global Entrepreneurship Monitor
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11. Plano de Negócios
12. 1 Objetivos e papel diferenciador de um Plano de Negócios “inovador” face a um Plano de Negócios mais
tradicional
12.2 Papel da Banca tradicional face às Capitais de Risco e aos Business Angels
12.3 Discussão, coletiva, das oportunidades de negócio encontradas
12. 4 Elaboração, apresentação e defesa de um Plano de Negócios

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to the themes of Innovation and Entrepreneurship. Contextualization and relevance in the globalized
economy and in the competitiveness of organizations.
2. Innovation
3. Main national and European indicators
4. Introduction to innovation systematization processes
5. Innovation Management
6. Development of an Innovation Model
7. Conditions of incentive vs barrier to innovation. Practical exercises.
8. Introduction to Entrepreneurship
9. Influence of the social, cultural and political context
10. GEM - Global Entrepreneurship Monitor
11. Business Plan
12. 1 Objectives and differentiating role of an “innovative” Business Plan against a more traditional Business Plan
12.2 Role of Traditional Banking in Venture Capitals and Business Angels
12.3 Collective discussion of business opportunities found
12. 4 Preparation, presentation and defense of a Business Plan

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se alargar o quadro de reflexão teórica dos estudantes de modo a que estes possam analisar de forma crítica
e fundamentada o contexto em que as empresas se inserem, nomeadamente, da envolvente externa à empresa, a
estrutura da indústria em que está integrada e do seu mercado de referência. Através da aplicação de alguns
instrumentos, os estudantes dispõem de uma aproximação do contexto à realidade, minimizando os riscos e a
incerteza, característicos dos nossos tempos, visando aumentar a vantagem competitiva face aos concorrentes. É
também esperado que os estudantes desenvolvam criticamente o conhecimento adquirido nesta unidade e sejam
capazes de o aplicar em contexto real.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended to extend the theoretical framework for the students so that they can critically analyze the reasons and
context in which businesses operate, in particular, the company's external environment, industry structure where it is
integrated and its reference market. By applying some instruments, students have an approximation to the reality of
the context, minimizing the risk and uncertainty characteristic of our times, in order to increase the competitive
advantage over its competitors. It is also intended to prepare students to critically develop the knowledge acquired in
this unit and apply it in the real context.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• A metodologia será composta por um conjunto de atividades interativas, teóricas e práticas, que permitam aos
estudantes a integração da aprendizagem e na sua experiência profissional (quando existente).
• Pretende-se fomentar a autoavaliação e a heteroavaliação (não vinculativo).
• Trabalho em equipa, através da rotatividade de grupos em pequenas tarefas e permanência de grupo em atividades
de maior relevo.
• Incidência no comportamento, na postura e na comunicação oral. 
Avaliação:
• Avaliação contínua
• Avaliação sumativa de acordo com entrega dos trabalhos
Cálculo avaliação final:

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
• The methodology will consist of a set of interactive activities, practical and theoretical, which allow students to
integrate learning and work within experience (if any).
• It is intended to encourage self-assessment and hetero (not binding).
• Teamwork, through the rotation of tasks in small groups and stay in group activities more important.
• Impact on behavior, posture and oral communication.

Assessment:
• Continuous Formative Assessment
• Summative assessment in accordance with the delivery of work
Final evaluation calculus
Group Project – 40% + Involvement – 30% + Articles evaluation – 30%

 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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As metodologias de ensino visam facultar aos alunos um quadro teórico de reflexão estratégica através da exposição
de conceitos, exemplos, técnicas e pensamento crítico. Com a realização de estudo de casos pretende-se a aplicação
prática da componente teórica aplicada à realidade das organizações.
Acresce ainda que as metodologias de ensino e de aprendizagem designadas visam o desenvolvimento integrado dos
discentes através dos conhecimentos já referidos nos conteúdos programáticos e da concretização dos objetivos e
competências previstos.
A diversidade de metodologias propostas tem por objetivo potenciar os elementos participantes, bem como a sua
aprendizagem numa perspetiva mais complexa na qual se procura evidenciar os diferentes níveis de análise através da
integração dos mais diversos saberes. Os métodos e estratégias propostos pretendem desenvolver nos estudantes
conhecimentos, compreensão e competências para a aplicação prática dos mais diversos conceitos assimilados. A
avaliação permite realçar a entender as duas vertentes desenvolvidas, o conceito académico através da realização de
um trabalho pratico que visa corresponder na integra ao realizado ao nível organizacional permite uma total
identificação com as necessidades do mercado.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Teaching methodologies aim to provide students with a theoretical framework for strategic reflection through the
exposure of concepts, examples, techniques and critical thinking. With the realization of case studies is intended the
practical application of the theoretical component applied to the reality of organizations.
In addition, the designated teaching and learning methodologies aim at the integrated development of students
through the knowledge already referred to in the syllabus and the achievement of the objectives and competences
provided.
The diversity of proposed methodologies aims to enhance the participant elements, as well as their learning from a
more complex perspective in which one seeks to highlight the different levels of analysis through the integration of the
most diverse knowledge. The proposed methods and strategies aim to develop in students knowledge, understanding
and skills for the practical application of the most diverse assimilated concepts. The assessment allows to highlight
the understanding of the two developed aspects, the academic concept through the realization of a practical work that
aims to fully correspond to that performed at the organizational level allows a complete identification with the needs of
the market.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Davila, T., Epstein, M. and Shelton, R. Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit. Pearson
Education, Inc., 2013. ISBN: 13: 978-0133092585.
Ferreira, M., Santos, J., Carvalho. Serra, F. ribeiro – Ser Empreendedor – Pensar, Criar e Moldar a nova Empresa. 1ª
Edição. Edições Sílabo. 2008. ISBN: 978-972-618-505-5.
Hirsch, R; Michael, P. and Shepherd, D – Entrepreneurship. McGraw-Hill, 2008.
Pender, L., Sharpley, R. The Management of Tourism. Sage Publications. 2005.
Roberts, E. B., Murray, F., & Kim, J. D. (2019). Entrepreneurship and Innovation at MIT: Continuing Global Growth and
Impact—An Updated Report. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 15(1), 1-55.
Skarzynski, P. and Gibson, R. Innovation to the Core: A Blueprint for Transforming the Way Your Company Innovates.
2013. ISBN 13: 9781422102510.
Tidd, J; Bessam, J and Pavit, K. Managing Innovation – Integrating Technological, Market and Organizational Change.
2nd Edition: John Woley & Sons, 2001.

Mapa IV - Dissertação/Projeto/Trabalho de Natureza Profissional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Dissertação/Projeto/Trabalho de Natureza Profissional

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Diisertation/Project/Professional work

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME/GE

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
840

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
30
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4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Dominique Ferreira Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Oscarina Susana Vilela da Conceição

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicar os conhecimentos adquiridos em metodologias de investigação, aplicar conhecimentos sobre temas da
atualidade científica em marketing, através da assistência a seminários, bem como elaborar o estado da arte de um
tema de I&D ou aplicação profissional em marketing.
Adicionalmente, é objetivo realizar um trabalho de investigação científica, com publicação dos resultados obtidos
através da elaboração de uma dissertação, de um relatório de projeto ou de um relatório de estágio.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Apply the knowledge acquired in research methodologies, apply knowledge on current scientific topics in marketing,
through attending seminars, as well as elaborate the state of the art of an R&D theme or professional application in
marketing.
Additionally, the objective is to carry out a scientific research work, publishing the results obtained through the
preparation of a dissertation, a project report or an internship report.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Metodologias de Investigação e Anteprojeto
1.1. Processos, metodologias e práticas associadas à investigação científica em gestão turística
1.2. Estado da arte de um tema de I&D ou aplicação profissional em gestão turística.
2. Seminários/Workshops
2.1. Realização de seminários proferidos por elementos exteriores à instituição
3. Dissertação/projeto/estágio
3.1. Realização de um trabalho de investigação científica, com publicação dos resultados obtidos

4.4.5. Syllabus:
1. Research Methodologies and Project Preparation
1.1. Process, methodologies and practices associated to the research in tourism management
1.2. Prepare a state-of-the-art of R&D subject or professional application in tourism management
2. Seminars/Workshops
2.1. Attendance of seminars given by external speakers
3. Scientific research thesis/project/internship
3.1. Development of a scientific research with the publication of the obtained results 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos traçados definem, na sua essência, as competências a adquirir pelo aluno no final da unidade curricular.
Estas, detalhadas a partir das competências da área científica, providenciam as linhas orientadoras para a elaboração
dos conteúdos programáticos, tendo em conta as competências horizontais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit's objectives describe, in essence, the competences that the student should demonstrate at the end
of the course. These, detailed from the competences defined in the scientific area provide the guidelines to the
definition of the syllabus, keeping in mind the horizontal competences.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
De acordo com o regulamento do Mestrado. - (O rdinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

In accordance with the rules of Master. - (Regular, Student Wo rker) (Final, Supplementary, Special)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino procuram ir de encontro ao estabelecido pelo regime jurídico no que toca à
disponibilização de uma formação prática e profissionalizante, sem descurar os aspetos teóricos fundamentais.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies seek to meet the established in the legislation concerning the provisioning of highly
practical and vocational without forgetting fundamental theory.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Azevedo, M. (2008). Teses, relatórios e trabalhos e scolares: sugestões para a estruturação da escrita, 6. a Ed. . Lisboa:
Universidade Católica Editora.
Barañano, A. . (2008). Métodos e técnicas de investigação em gestão". 1. a Ed. . Lisboa: Edições Sílabo.
Fernandes, A. J. (1995). Métodos e Regras para a Elaboração de Trabalhos Académicos e Científicos. Porto Editora;
Porto.
Quivy, R. e Campenhoudt, L. . (2005). Manual de Investigação em Ciências Sociais. 4. a Ed. . Lisboa: Gradiva. 5.
Pestana,
Pestana, M. e Gageiro, J. (2005). Análise de dados para ciências sociais - a complementaridade do SPSS. Lisboa,
Portugal: Edições Sílabo.

Mapa IV - Dissertação/Projeto/Trabalho de Natureza Profissional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Dissertação/Projeto/Trabalho de Natureza Profissional

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Dissertation/Project/Professional Work

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME/GE

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
840

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
30

4.4.1.7. Observações:
NA

4.4.1.7. Observations:
NA

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Dominique Ferreira Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Oscarina Susana Vilela da Conceição

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicar os conhecimentos adquiridos em metodologias de investigação, aplicar conhecimentos sobre temas da
atualidade científica em marketing, através da assistência a seminários, bem como elaborar o estado da arte de um
tema de I&D ou aplicação profissional em marketing.
Adicionalmente, é objetivo realizar um trabalho de investigação científica, com publicação dos resultados obtidos
através da elaboração de uma dissertação, de um relatório de projeto ou de um relatório de estágio.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Apply the knowledge acquired in research methodologies, apply knowledge on current scientific topics in marketing,
through attending seminars, as well as elaborate the state of the art of an R&D theme or professional application in
marketing.
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Additionally, the objective is to carry out a scientific research work, publishing the results obtained through the
preparation of a dissertation, a project report or an internship report.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Metodologias de Investigação e Anteprojeto
1.1. Processos, metodologias e práticas associadas à investigação científica em gestão turística
1.2. Estado da arte de um tema de I&D ou aplicação profissional em gestão turística.
2. Seminários/Workshops
2.1. Realização de seminários proferidos por elementos exteriores à instituição
3. Dissertação/projeto/estágio
3.1. Realização de um trabalho de investigação científica, com publicação dos resultados obtidos

4.4.5. Syllabus:
1. Research Methodologies and Project Preparation
1.1. Process, methodologies and practices associated to the research in tourism management
1.2. Prepare a state-of-the-art of R&D subject or professional application in tourism management
2. Seminars/Workshops
2.1. Attendance of seminars given by external speakers
3. Scientific research thesis/project/internship
3.1. Development of a scientific research with the publication of the obtained results 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos traçados definem, na sua essência, as competências a adquirir pelo aluno no final da unidade curricular.
Estas, detalhadas a partir das competências da área científica, providenciam as linhas orientadoras para a elaboração
dos conteúdos programáticos, tendo em conta as competências horizontais. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit's objectives describe, in essence, the competences that the student should demonstrate at the end
of the course. These, detailed from the competences defined in the scientific area provide the guidelines to the
definition of the syllabus, keeping in mind the horizontal competences.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
De acordo com o regulamento do Mestrado. - (O rdinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

In accordance with the rules of Master. - (Regular, Student Wo rker) (Final, Supplementary, Special)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino procuram ir de encontro ao estabelecido pelo regime jurídico no que toca à
disponibilização de uma formação prática e profissionalizante, sem descurar os aspetos teóricos fundamentais.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The teaching methodologies seek to meet the established in the legislation concerning the provisioning of highly
practical and vocational without forgetting fundamental theory.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Azevedo, M. (2008). Teses, relatórios e trabalhos e scolares: sugestões para a estruturação da escrita, 6. a Ed. . Lisboa:
Universidade Católica Editora.
Barañano, A. . (2008). Métodos e técnicas de investigação em gestão". 1. a Ed. . Lisboa: Edições Sílabo.
Fernandes, A. J. (1995). Métodos e Regras para a Elaboração de Trabalhos Académicos e Científicos. Porto Editora;
Porto.
Quivy, R. e Campenhoudt, L. . (2005). Manual de Investigação em Ciências Sociais. 4. a Ed. . Lisboa: Gradiva. 5.
Pestana,
Pestana, M. e Gageiro, J. (2005). Análise de dados para ciências sociais - a complementaridade do SPSS. Lisboa,
Portugal: Edições Sílabo.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem
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4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

São de seguida apresentadas as diferentes metodologias de ensino e os correspondentes resultados esperados:
- a exposição de conceitos básicos e avançados permitirá a aprendizagem (homogeneização de conhecimentos-base)
de práticas internacionais atuais;
- a análise da literatura científica de revistas com factor de impacto permitirá conhecer qual a importância, efeito e
magnitude de diferentes estratégias de marketing aplicadas em contexto organizacional real. Neste sentido serão
desenvolvidos e cimentados conhecimentos e competências com maior garantia de sucesso;
- a realização de seminários com profissionais de referência na área do marketing permitirá a troca de informação
sobre casos de sucesso, sendo fomentado o espírito crítico, de reflexão e troca de perspectivas;
- o desenvolvimento de trabalhos práticos em grupo permitirá reforçar competências interpessoais, entreajuda e troca
de opiniões e perspectivas sobre as diversas realidades analisadas.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

The following are the different teaching methodologies and the corresponding expected results:
- Exposure of basic and advanced concepts will enable the learning (homogenization of basic knowledge) of current
international practices;
- The analysis of the scientific literature of impact factor journals will allow us to know the importance, effect and
magnitude of different marketing strategies applied in the real organizational context. In this sense will be developed
and cemented knowledge and skills with greater guarantee of success;
- Seminars with leading marketing professionals will allow the exchange of information on success stories, fostering
critical thinking, reflection and perspective exchange;
- The development of practical group work will reinforce interpersonal skills, mutual help and exchange of opinions
and perspectives on the various realities analyzed.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS:

A metodologia de aprendizagem e de avaliação às diferentes unidades curriculares contempla, diferenciadamente,
componentes d e realização de trabalhos
individuais e em grupo, a leitura de textos recomendados, a preparação e apresentação de relatórios ou a resolução de
casos de estudo ou exercícios práticos,
trabalhos de cariz prático do contexto da hotelaria e turismo, além da necessidade de estudo para os momentos de
avaliação individual (frequências e exames).
Neste sentido, a verificação da adequação da carga média de trabalho por unidade curricular é feita inicialmente, ao
elaborar a ficha de UC.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The learning and assessment methodology for the different curricular units includes, in a different wa y, individual and
group work components, reading
recommended texts, preparing and presenting reports or solving case studies or practical exercises, practical aspects
of the hospitality and tourism context, as
well as the need to study individual assessment moments (frequencies and exams).
In this sense, the verification of the adequacy of the average workload per curricular unit is done initially, when
preparing the certificate of UC.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:

Em primeira instância, a coordenação do curso terá especial atenção em transmitir toda a informação presentemente
expressa à equipa docente para que haja
conformidade na ação e lecionação em função dos objectivos de aprendizagem do curso, alcançada pelo contributo
específico de cada unidade curricular.
Numa segunda instância, será destacada a preponderância de se respeitar os princípios expressos em cada ficha de
unidade curricular, nomeadamente, em
termos de avaliação em função dos objectivos e particularidades de cada unidade curricular.
Espera-se que cada unidade curricular desempenhe um papel relevante no desenvolvimento da proposta de
investigação do segundo ano.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
In the first instance, the coordination of the course will have special attention in transmitting all the information curr
ently expressed to the teaching team so that
there is conformity in the action and teaching according to the learning objectives of the course, achieved by the
specific contribution of each curricular unit.
In a second instance, it will be highlighted the preponderance of respecting the principles expressed in each form of
curricular unit, namely, in terms of
evaluation according to the objectives and particularities of each curricular unit.
Each curricular unit is expected to play a relevant role in the development of the second year research proposal.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):
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Relativamente ao presente item, o desenvolvimento de trabalhos (individuais e de grupo) deverá, sempre que possível
e oportuno, s eguir normas e standards de
publicações científicas internacionais. desenvolvimento de trabalhos em formato artigo científico ou propostas para
submissões de trabalhos de cada unidade
curricular. Porquanto, será dada especial importância aos seguintes elementos:
Desenvolvimento de trabalhos em formato artigo científico e, sempre que possív el, com objetivo de publicação em
revistas científicas com blind e peer review;
Desenvolvimento de trabalhos em formato comunicação ou poster em conferências científicas.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
Regarding this item, the development of works (individual and group) should, whenever possible and oppo rtune,
follow norms and standards of international
scientific publications. development of papers in a scientific paper format or proposals for submissions of papers from
each curricular unit. Particular
importance will be attached to the following elements:
Development of papers in a scientific paper format and , whenever possible, for publication in scientific journals with
blind and peer review;
Development of papers in communication or poster format at scientific conferences.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março,com
a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

A fundamentação dos ECTS foi definida nos termos da legislação em vig or. Ponderou-se a UC enquanto medida do
trabalho sob todas as suas formas (sessões
de ensino de natureza coletiva, tutorial, estágios, projetos, etc.). Foi tido em consideração a duração normal do curso,
o n.º de anos e semestres letivos, quando
a TI e em regime presencial, que o curso fosse conducente ao grau de mestre , tendo-se estabelecido um total de 120
ECTS distribuídos por 4 semestres. Houve
o cuidado de garantir um número de ECTS nas áreas fundamentais das ciências da Hotelaria e Turismo. Nesta lógica
fez-se coincidir o trabalho dos estudantes
em ECTS do curso com outros cursos congéneres, nacionais e internacionais. Sendo que a ESHT possui já em
funcionamento outros cursos de licenciatura e
mestrado onde são lecionadas UC das áreas da turismo optou-se por manter as orientações metodológicas já
aprovadas para planos de estudo de UC dos
cursos em funcionamento, com o mesmo número de ECTS.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of
August 16th:

The justification of ECTS for the study cycle, the UCs and scientific areas were defined in ac cordance with the
legislation. It was considered the UCs as a
measure of labor in all its forms (teaching sessions of collective nature, tutorial, internships, projects, etc.). It was
taken into account the normal duration of the
course, the point of years and semesters, when IT and attendance, the course was leading to bachelor's degree in
polytechnics, having established a total of 120
ECTS distributed for 6 semesters. The ESHT assured a number of ECTS in the fundamental areas of hospitality and
tourism. This logic became match the work of
students in the ECTS course with other similar courses, national and international. Since the ESHT has already
operating other undergraduate and master where
they are taught UC area of tourism was decided to maintain the methodological guidelines already approved for UC
study plans of established programs, with
the same number of ECTS.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

A forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares d o ciclo de estudos
englobou, como de resto se estabelece nos regulamentos da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, por reuniões
efetuados por todos os órgãos e que
principiaram em reuniões de Grupo Disciplinar, seguidas de reuniões de Departamento e posterior aprovação pela
Direção da Escola que as submete a
Conselho Pedagógico e a Conselho Técnico Científico.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

The way in which Academic Staff were consulted on the methodology of calculating the number of ECTS credits of
courses of comprise d study cycle, as indeed
is established in the regulations of the School of Hospitality and Management, for meetings made by all organs and
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beginning in meeting Disciplinary Group,
followed by the Department of meetings and subsequent approval by the Director of the School submits the
Pedagogical Council and the Scientific Council.

4.7. Observações

4.7. Observações:
NA

4.7. Observations:
NA

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
Sérgio Dominique Ferreira Lopes

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista
/ Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment regime
Informação/
Information

Bruno Miguel Barbosa
de Sousa

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Marketing e Estratégia 100 Ficha

submetida
Maria Alexandra
Pereira da Silva
Malheiro

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Marketing e Estratégia 100 Ficha

submetida

Marco Edgar Sousa
Escadas

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Gestão de Empresas, especialização
em Marketing. 50 Ficha

submetida

Jorge Remondes de
Sousa

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor 342 - Marketing e Publicidade 15 Ficha

submetida
Sónia Fernanda
Moreira Nogueira

Assistente ou
equivalente Doutor Marketing e Estratégia 100 Ficha

submetida
Márcia Marina
Rodrigues Brito
Duarte

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Ciências Empresariais - Ramo
Organização e Políticas
Empresariais

100 Ficha
submetida

Oscarina Susana
Vilela da Conceição

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha

submetida
Sérgio Dominique
Ferreira Lopes

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Business and Management Studies

(Marketing and Strategy) 100 Ficha
submetida

     665  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.
8

5.4.1.2. Número total de ETI.
6.65

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95/annexId/cf80758e-c377-c3b3-047c-5d9daa59fcc5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95/annexId/d0beecc8-cc80-6dfe-5f07-5da0599460b0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95/annexId/58890539-3806-bdbf-ff15-5da059da5a6c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95/annexId/251ad410-d637-1cd7-e12f-5da05906177d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95/annexId/5651fc99-ef07-d0fb-0750-5da059c6ca4e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95/annexId/7d0144cb-f78f-fcdb-3732-5da0590c495a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95/annexId/c20ee82f-055b-9966-467e-5da059dfbfed
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95/annexId/85020c98-bcc1-0781-d163-5da0a1bd5d33
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5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of
teaching staff with a full time link to the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº /
No.

Percentagem /
Percentage

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link
to the institution: 6 90.225563909774

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* /
"Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 6.15 92.481203007519

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / “Specialised teaching staff” of the study programme.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
(ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 6.15 92.481203007519 6.65

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional
capacity in the fundamental areas of the study programme

0 0 6.65

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years 5 75.187969924812 6.65

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 1 15.037593984962 6.65

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

O IPCA foi em 2010 a primeira instituição a formalizar a avaliação de desempenho dos docentes e com efeitos a 2004
como era imposição legal. O regulamento foi também o primeiro a ser acordado com as plataformas sindicais, também
decorrente de imposições legais.
Nos termos do regulamento os docentes são avaliados em três dimensões: a) pedagógica – 35%, b) técnico-cie ntífica:
40% e c) organizacional: 25%.
Em janeiro de 2016 decorreu a avaliação do triénio 2012-2015;
Anualmente decorrem as avaliações dos docentes a tempo pa rcial e, ainda, as situações de avaliação de período
experimental.
A avaliação do desempenho do pessoal docente é monitorizada pelo diretor da unidade orgânica (ESHT) e pelo diretor
de depar tamento.
De realçar, ainda, que ficou consagrada na avaliação geral dos docentes a componente de avaliação pedagógica feita
pelos estudantes n o âmbito do funcionamento das unidades curriculares.
Link: http://bravo.ipca.pt/files/phatfile/DecRet1312RAAD.pdf

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

IPCA was in 2010 the first institution to formalize the assessment of teachers' performance and with effect to 2004 as it
was a legal imposition . The regulation



21/04/2020 NCE/19/1900240 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b22d6bb5-ac87-0118-2f24-5d975b42f826&formId=8de24264-29a9-168b-0eb4… 36/43

was also the first to be agreed with the union platforms, also resulting from legal impositions.
According to the regulations, teachers are evaluated in three dimensions: a) pedagogical - 35% , b) technical-scientific:
40% and c) organizational: 25%.
In January 2016 was the evaluation of the triennium 2012-2015;
Annually the evaluations of part-time teachers take place, as we ll as the evaluation of the experimental period.
The performance evaluation of teaching staff is monitored by the unit director (ESHT) and the department direc tor.
It should also be noted that in the general evaluation of teachers, the pedagogical evaluation component made by t he
students in the scope of the curricular units operation was consecrated.
link: http://bravo.ipca.pt/files/phat file/DecRet1312RAAD.pdf

5.6. Observações:
NA

5.6. Observations:
NA

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Para dar apoio aos vários projetos pedagógicos que a Escola Superior de Gestão tem desenvolvido ao longo dos
anos, garantindo condições de funcionamento e permitindo uma melhoria da qualidade de ensino ministrado, estão
afetos à ESG 6 trabalhadores, cujo aumento, quer em termos de número quer em termos de categorias, tem sido
proporcional ao desenvolvimento da Instituição. Destes, 5 têm qualificação superior ao nível da licenciatura e um
titular do 12° ano. À Escola Superior de Hotelaria e Turismo está afeto num colaborador, licenciado. Todos prestam
apoio ao curso proposto.
A ESG está aberta durante 24 horas, de segunda a sábado, inclusive.
Apoiam o funcionamento da ESG os seguintes trabalhadores: 2 na Biblioteca; 3 no serviço de ação social e 6 nos
Serviços Académicos.
No que diz respeito a formação profissional dos seus trabalhadores, a instituição apoia a sua formação, criando
condições para que possam progredir nos estudos e obter níveis mais elevados de qualificação.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
To support the various pedagogical projects that the School of Management has developed over the years,
guaranteeing operating conditions and allowing an improvement in the quality of teaching provided, ESG has 6
employees, whose increase, both in terms of number and number. in terms of categories, it has been proportional to
the development of the institution. Of these, 5 have higher qualifications at the undergraduate level and one holder of
12th grade. To the Higher School of Hotel and Tourism is affection in a collaborator, licensed. All support the proposed
course.
ESG is open 24 hours from Monday to Saturday inclusive.
The following workers support the operation of ESG: 2 at the Library; 3 in the social work service and 6 in the
Academic Services.
As regards the vocational training of its employees, the institution supports their training by creating conditions for
them to progress in their studies and to obtain higher levels of qualification.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos 6 colaboradores da Escola Superior de Gestão afetos a este ciclo de estudos, 5 têm qualificação superior ao nível
da licenciatura e um é titular do 12° ano. À Escola Superior de Hotelaria e Turismo está afeto num colaborador,
licenciado.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Of the 6 employees of the School of Management who are involved in this study cycle, 5 have higher qualifications
than the undergraduate level and one holds the 12th grade. To the Higher School of Hotel and Tourism is affection in a
collaborator, licensed.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

A avaliação de desempenho é realizada bienalmente nos termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. No decorrer
do período de avaliação são adotados os
meios adequados à monitorização intercalar de forma a proceder à verificação do cumprimento dos objetivos e à
adoção de medidas tendentes a melhorar a
prestação de cada trabalhador.
A avaliação assenta no pressup osto de uma política de gestão pública orientada para o serviço público de qualidade,
por forma a premiar o mérito demonstrado
em articulação com os objetivos e resultados a atingir.
De forma a garantir a constante atualização de conheci mentos e maiores níveis de motivação dos trabalhadores, tem-
se vindo a procurar fazer uma maior
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aposta na formação profissional dos trabalhadores através do desenvolvimento de um plano de formação direcionado
para as áreas de saber em que são
prestadas as funções. São também promovidas ações de coaching e é incentivada a participação dos colaboradores
em ações de desenvolvimento pessoal.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

The performance evaluation is carried out biennially under the terms of Law no. 66-B / 2007, of December 28. During
the evaluation period, the appropriate means
are used for mid-term monitoring in order to verify compliance with the objectives and to adopt measures to improve
the performance of each worker.
The evaluation is based on the assumption of a public management policy oriented towards quality public service, in
order to reward the merit demons trated in
articulation with the objectives and results to be achieved.
In order to ensure the constant updating of knowledge and higher levels of motivation of workers, we have been trying
to make a greater commitment to the
professional training of workers through the development of a training plan directed to the areas of knowledge in
which they are provided functions. Coaching
actions are also promoted and the participation of employees in personal development actions is encouraged.

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

Sendo este curso de mestrado dirigido a estudantes de primeiro ciclo oriundos sobretudo dos cursos da Escola
Superior de Gestão, prevê-se o seu funcionamento nas instalações da ESG, no Campus do IPCA, em Barcelos.
As instalações da Escola Superior de Gestão, inauguradas em 2008, contemplam os seguintes espaços:
Gabinete da direção;
Espaços de utilização pedagógica: 17 salas de aula, 3 salas de informática, 3 auditórios e salas de apoio ao estudo;
Espaços de apoio a atividade cientifico pedagógica: 48 gabinetes de docentes, sala de professores e sala de atos;
espaço de apoio administrativo; receção,
gabinetes dos serviços administrativos e arquivo.
Todas as salas estão equipadas com quadros interativos, computadores e vídeo-projetor.
O Gabinete de e-learning foi criado para dar apoio aos cursos de Ensino a distância.
Existe uma biblioteca cujo acervo versa sobre as áreas científicas de todos os cursos ministrados.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
Since this Masters course is aimed at first cycle students coming mainly from the School of Management courses, it is
expected to operate at ESG facilities at the IPCA Campus in Barcelos.
The facilities of the School of Management, inaugurated in 2008, include the following spaces:
Management office;
Teaching spaces: 17 classrooms, 3 computer rooms, 3 auditoriums and study support rooms;
Support spaces for pedagogical scientific activity: 48 teachers offices, teachers room and act room; administrative
support space; reception,
administrative offices and archives.
All rooms are equipped with interactive whiteboards, computers and a video projector.
The e-learning office was created to support distance learning courses.
There is a library whose collection covers the scientific areas of all courses taugh

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

O parque informático é de cerca de 90 computadores e a rede informática abrange toda a instituição. Nos últimos anos
tem vindo a destacar-se a utilização da
rede sem fios com destaque para a federação eduroam.
Foi adotado o sistema de gestão da aprendizagem Moodle. Esta é uma aplicação de software voltada para a
administração, organização dos conteúdos,
rastreamento e elaboração de relatórios relativos a cursos via ensino a distancia e não só, permite desempenhar
varias atividades, como por exemplo,
administrar registos educacionais, reunir e distribuir conteúdos de aprendizagem com funcionalidades de colaboração
ou fazer avaliação online.
A b-On garante o acesso a: 18713 artigos disponíveis em texto integral e em diferentes áreas; 1.023.158 títulos de
periódicos e 1671 e-books.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
The informatic park has about 90 computers and the computer network covers all institution. In recent years we have
emphasized the use of highlight with
wireless network for eduroam federation.
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Moodle learning management system was adopted. This is a software application dedicated to the management,
organization of content, tracking and reporting
on the education via courses at a distance and not only allows you to perform various activities, such as administering
educational records, gather and
distribute learning content with collaboration features or make assessment online.
The B-On provides the access to: 18713 articles available in full text and in different areas; 1.023.158 titles of journals
and 1671 e-books.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação (FCT) /
Classification FCT IES / HEI N.º de docentes do CE integrados / Number of

study programme teaching staff integrated
Observações /
Observations

UNIAG - Unidade de Investigação
aplicada à Gestão BOM APNOR 1 membro

integrado

DINAMIA'CET MUITO BOM ISCTE 1 membro
integrado

CITUR - Centro de investigação em
Turismo BOM IP's

nacionais 2 membro
integrado

CETRAD - Centro de Estudos
Transdisciplinares para o
Desenvolvimento

NA UTAD 1 membro
integrado

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação
internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95
8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95
8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

Projetos de investigação em curso:
Projeto intitulado SMARTHEALTH. Investigadores Alexandra Malheiro e Bruno Sousa, do ciclo de estudos proposto,
estão envolvidos no projeto. Período 2020-2022, Structured R&D&I Projects - APNOR, Priority Axis I – Strenghening
Research, Technological Development and Innovation;

Parcerias de cooperação internacional com as seguintes IES:
University of Economics - Varna
Universidad de Coruña
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote)
Ecole de Commerce Europeenne Bordeaux
Medimurje University os Applied Sciences in Cakovec
Libertas International University
Vern' University of Applied Sciences
Vilnius Business College
Information Systems Management Institute
University of Tourism and Management in Skopje
Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy
Vincent Pol Univesity in Lublin
Warsaw University of Life Sciences
Alexandru loan Cuza University of lasi
CAG University
Munzur University

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

Ongoing research projects:
Project titled SMARTHEALTH. Researchers Alexandra Malheiro and Bruno Sousa, from the proposed study cycle, are

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95
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involved in the project. Period 2020-2022, Structured R&D & Projects - APNOR, Priority Axis I - Strenghening Research,
Technological Development and Innovation;

International cooperation partnerships with the following HEIs:
University of Economics - Varna
Universidad de Coruña
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote)
Ecole de Commerce Europeenne Bordeaux
Medimurje University os Applied Sciences in Cakovec
Libertas International University
Vern' University of Applied Sciences
Vilnius Business College
Information Systems Management Institute
University of Tourism and Management in Skopje
Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy
Vincent Pol Univesity in Lublin
Warsaw University of Life Sciences
Alexandru loan Cuza University of lasi
CAG University
Munzur University

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

Os 23 ciclos de estudo em marketing, de IES nacionais apresentam um nível de desemprego ligeiramente superior ao
registado nas áreas da economia e da gestão (13% e 14%). Os ciclos de estudos do ISCTE (7%), da Univ. da Beira
Interior (11%) e da Univ. de Coimbra (12%) são os que apresentam os níveis baixos de desemprego. Os ciclos de
estudos da Universidade de Aveiro, ISMAI e Universidade Técnica de Lisboa apresentam os níveis mais elevados de
desemprego (sendo que em valor absoluto é um número reduzido). Quando passamos a incluir na análise os ciclos de
estudos em gestão de marketing ou marketing e comunicação, os níveis de desemprego são mais reduzidos, com
especial predominância (pela
positiva) para o IPAM. O mestrado em marketing que aqui é proposto tem uma forte componente de gestão,
comunicação e ferramentas digitais, o que, em nosso entendimento, será um fator muito positivo no que concerne à
empregabilidade dos seus graduados.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
The 23 cycles of study in marketing of national higher education institutions present a slightly higher level of
unemployment than in the economy and management areas (13% and 14%). The study cycles of ISCTE (7%), from Univ.
Beira Interior (11%) and Univ. Coimbra (12%) are those with low unemployment. The study cycles of the University of
Aveiro, ISMAI and Technical University of Lisbon have the highest levels of unemployment (in absolute terms being a
small number). When we include marketing management or marketing and communication study cycles in the
analysis, unemployment levels are lower, with
positive) for IPAM. The master's degree in marketing that is proposed here has a strong component of management,
communication and digital tools, which, in our understanding, will be a very positive factor regarding the employability
of its graduates.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
O concurso nacional de acesso ao ensino superior de 2019 foi muito positivo para o IPCA, tendo obtido excelentes
resultados. Num total de 680 vagas e após a segunda fase do CNA o IPCA preencheu 100% das vagas. Acrescem ainda
136 dos regimes especial e de mudança de curso. Acresce ainda uma procura significativa por parte de estudantes
internacionais.
O IPCA manteve-se assim como uma das 3 IES politécnico do país com maior taxa de ocupação de vagas, logo a
seguir aos politécnicos do Porto e Lisboa. Os cursos da área da Gestão aumentaram ainda o numero de estudantes
em 1.ª opção e a média de acesso.
Nos últimos anos, o IPCA tem ganho notoriedade fruto numa aposta credível nas suas formações graduada e pós-
graduada e na abertura dos novos pólos de Braga e Guimarães nos quais funcionam a maioria dos novos cursos
TeSP. A investigação aplicada, o empreendedorismo e a transferência do conhecimento cientifico e tecnológico foram
também outras apostas relevantes.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The 2019 national competition for access to higher education was very positive for the IPCA and had excellent results.
In a total of 680 vacancies and after the second phase of the ANC, IPCA filled 100% of the vacancies. In addition there
are 136 special and change of course schemes. There is also a significant demand from international students.
The IPCA thus remained one of the 3 polytechnic HEIs in the country with the highest occupancy rate, just after the
polytechnics of Porto and Lisbon. Management courses also increased the number of students in 1st option and the
average access.
In recent years, IPCA has gained notoriety as a result of a credible bet in its undergraduate and postgraduate training
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and in the opening of the new Braga and Guimarães hubs in which most of the new TeSP courses operate. Applied
research, entrepreneurship and the transfer of scientific and technological knowledge were also other relevant bets.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Atualmente o IPCA tem em curso uma parceria efetiva e de estreita colaboração com o Instituto Politécnico do Porto,
na oferta em parceria do curso de Mestrado em Gestão do Turismo.
Poderá eventualmente no futuro reforçar esta parceria nesta área do Marketing onde o IPP oferece um Mestrado em
Marketing Digital.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
Currently the IPCA has an effective partnership and close collaboration with the Polytechnic Institute of Porto, in the
offer in partnership of the Master Course in Tourism Management.
You may eventually strengthen this partnership in this area of   Marketing where IPP offers a Master in Digital Marketing.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 

Mestrado em Gestão de Marketing (MiMM), UNIVERSITY OF ST. GALLEN, Suíça;
Mestrado em Gestão de Negócios e Digital Marketing, NEW EUROPEAN COLLEGE, Alemanha;
Mestrado em Marketing, EU BUSINESS SCHOOL, Espanha;
Mestrado em Análise de Marketing, GHENT UNIVERSITY, Bélgica;
Mestrado em Marketing, LONDON SCHOOL OF DESIGN AND MARKETING, Reino Unido;

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

Master in Marketing Management (MiMM), UNIVERSITY OF ST. GALLEN, Switzerland;
Master in Business Management and Digital Marketing, NEW EUROPEAN COLLEGE, Germany;
Master in Marketing, EU BUSINESS SCHOOL, Spain;
Master in Marketing Analysis, GHENT UNIVERSITY, Belgium;
Master in Marketing, LONDON SCHOOL OF DESIGN AND MARKETING, UK;

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

O curso proposto apresenta uma formação focada no marketing, tendo como tópicos centrais a gestão de serviços, a
gestão de relacionamento com o cliente, as vendas, gestão de marca e produto e as competências digitais. Estes
tópicos são coincidentes com a generalidade das unidades curriculares dos mestrados de marketing no espaço
europeu de ensino superior. Dotar os estudantes de competências específicas nas diferentes valências do marketing,
especificamente nos domínios do branding, gestão de produto e comunicação digital tão ajustadas às necessidades
atuais das empresas, são objetivos comuns de aprendizagem nos diferentes programas europeus. A formação em
metodologias de investigação conduz o estudante ao desenvolvimento de uma dissertação com caráter científico, em
consonância com o que acontece na generalidade das instituições europeias.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

The proposed course presents marketing-focused training, with service management, customer relationship
management, sales, brand and product management, and digital skills as its central topics. These topics coincide with
the generality of the marketing master's courses in the European higher education area. Giving students specific skills
in the different skills of marketing, specifically in the fields of branding, product management and digital
communication so tailored to today's business needs, are common learning objectives in different European
programs. Training in research methodologies leads the student to develop a dissertation with scientific character, in
line with what happens in most European institutions.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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<sem resposta>

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
<sem resposta>

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

A generalidade dos estudantes do Mestrado de Marketing deverá concluir o grau através da realização de uma
dissertação ou de um projeto de investigação aplicado a uma empresa. Não obstante, se o estudante optar pela via do
estágio o IPCA possui protocolos de cooperação com empresas nacionais e internacionais, de diversos setores.
Apesar de realizados no âmbito de outros ciclos de estudos poderão facilmente abranger o
Mestrado em Marketing aqui proposto. Serão atribuídos docentes orientadores a cada estudante, que acompanharão o
desenvolvimento do estágio, nos termos do regulamento.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
Most Master of Marketing students must complete their degree by completing a dissertation or research project
applied to a company. However, if the student chooses the internship route, the IPCA has cooperation protocols with
national and international companies from various sectors. Although carried out as part of other study cycles, they can
easily cover the
Master in Marketing proposed here. Guiding teachers will be assigned to each student, who will accompany the
development of the internship, in accordance with the rules.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1_Despacho-13020_2013_Reg.-Funcionamento-e-avaliação-dos-mestrados-IPCA-2013_compressed.pdf

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

Ciclo de estudos sólido na formação específica em marketing, com forte atractividade para estudantes atuais dos
cursos de 1.º Ciclo lecionados no IPCA (Gestão de Empresas, Gestão de Atividades Turísticas, Finanças, Design).
Corpo docente qualificado na área do ciclo de estudos, na sua quase totalidade com grau de doutor.
Ciclo de estudos diferenciado com ênfase nas novas tendências do Marketing, significativa componente de

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/8de24264-29a9-168b-0eb4-5d9daae8ff95/questionId/4207d5f9-a769-00c9-58e0-5d6d0118866f
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investigação e pesquisa e com a inclusão de um conjunto de seminários temáticos capazes de proporcionar aos
alunos uma perspetiva dinâmica, atualizada e multidisciplinar do Marketing;
Oferta formativa que atende às necessidades reais do mercado e cujos projetos se pretende que sejam
maioritariamente aplicados a empresas da região, de diferentes setores.
Forte atratividade da marca IPCA na região.

12.1. Strengths:
Solid study cycle in specific training in marketing, with strong attractiveness for current students of the 1st Cycle
courses taught at IPCA (Business Management, Tourism Management, Finance, Design).
Qualified faculty in the area of   the study cycle, almost all with doctoral degree.
Differentiated study cycle with emphasis on new Marketing trends, significant research and research component and
the inclusion of a set of thematic seminars capable of providing students with a dynamic, updated and
multidisciplinary Marketing perspective;
Training offer that meets the real needs of the market and whose projects can be intended are mostly applied to
companies in the region, from different sectors.
Strong attractiveness of IPCA brand in the region.

12.2. Pontos fracos:
Não existe um curso de 1.º ciclo nesta área específica do Marketing, pelo que se trata de uma oferta formativa numa
área nova na instituição, e como tal ainda com pouca notoriedade do IPCA na área.
Apesar dos esforços de cooperação em termos de parcerias nacionais e internacionais reconhece-se a necessidade
de se reforçar o número de acordos e parcerias nacionais no sentido de fomentar níveis de intercâmbio internacional
de referência.

12.2. Weaknesses:
There is no 1st cycle course in this specific area of   Marketing, so it is a training offer in a new area in the institution,
and as such still with little awareness of IPCA in the area.
Despite cooperative efforts in terms of national and international partnerships, it is recognized that there is a need to
strengthen the number of national agreements and partnerships to foster reference international exchange levels.

12.3. Oportunidades:
Crescimento sustentado da atividade empresarial no país e na região (desde o ano de 2012 – PORDATA, 2018).
A crescente centralidade da economia digital, do E-commerce e dos Social Media legitima a necessidade de novas
competências na área do Marketing e da Comunicação capazes de redefinir a proposta de valor das organizações e
alavancar a competitividade do negócio;
Crescente necessidade de profissionais com conhecimentos sólidos na área científica de Marketing aptos a
proporcionar uma superior capacidade analítica do mercado e a auxiliar a tomada de decisão de gestão; 
Elevada atratividade demonstrada pelo IPCA na captação de estudantes de 1.º ciclo (100% vagas preenchidas) em
áreas como a Gestão, o Turismo ou o Design, que podem ser formação de base para estudantes de um mestrado em
marketing.

12.3. Opportunities:
Sustained growth of business activity in the country and in the region (since 2012 - PORDATA, 2018).
The growing centrality of the digital economy, e-commerce and social media legitimizes the need for new skills in
marketing and communication capable of redefining the value proposition of organizations and leveraging business
competitiveness;
Growing need for professionals with sound knowledge in the scientific area of   marketing able to provide superior
market analytical skills and assist management decision making;
High attractiveness demonstrated by IPCA in attracting first cycle students (100% filled vacancies) in areas such as
Management, Tourism or Design, which can be basic training for students of a master's degree in marketing.

12.4. Constrangimentos:
A reduzida taxa de natalidade atualmente registada em Portugal (8,4% no ano de 2017 de acordo com os últimos dados
disponíveis do INE / PORDATA) constitui uma ameaça corrente ao número de candidatos a frequentar o Ensino
Superior em Portugal e à generalidade dos ciclos de estudos;
Conjuntura económica e restrições orçamentais que geram limitações na racionalização de recursos;
Contexto socioeconómico do estudante do IPCA revela alguns entraves à adesão a programas de mobilidade
internacional.

12.4. Threats:
The low bi rth rate currently registered in Portugal (8.4% in 2017 according to the latest data available from INE /
PORDATA) constitutes a current threat to the
number of candidates attending Higher Education in Portugal and to most of the study cycles;
Economic environment and budget constraints that generate limitations in the rationalization o f resources.
The student's IPCA socio-economic context reveals some obstacles to joining international mobility programs.

12.5. Conclusões:
O IPCA é uma marca forte, de reconhecida qualidade de formação nas áreas da gestão, turismo, design ou tecnologia.
O curso de Mestrado em marketing aqui proposto tem um carácter transversal, no sentido de poder servir estudantes



21/04/2020 NCE/19/1900240 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b22d6bb5-ac87-0118-2f24-5d975b42f826&formId=8de24264-29a9-168b-0eb4… 43/43

de primeiro ciclo oriundos de áreas diversas como a Gestão de Empresas (cujos primeiros estudantes concluem o seu
curso em 2019/2020), Gestão de Atividades Turísticas, Design Gráfico, Industrial ou Digital, entre outras. Esta
transversalidade do curso é uma mais valia do curso bem com o o corpo docente altamente qualificado na área.
A ESHT e a ESG estão comprometidas na prossecução de uma oferta de mestrado em marketing conjunta, forte,
relevante, atual e adequada às necessidades do mercado, pelo que as valências de ambas as escolas contribuirão
decisivamente para o sucesso deste ciclo de estudos que agora se propõe.

12.5. Conclusions:
IPCA is a strong brand of recognized quality of education in the areas of management, tourism, design or technology.
The Master of Marketing course proposed here is cross-cutting in the sense that it can serve first cycle students from
various fields such as Business Management (whose first students complete their course in 2019/2020), Tourism
Management, Graphic Design, Industrial or Digital, among others. This transversality of the course is an asset of the
course as well as the highly qualified faculty in the field.
ESHT and ESG are committed to pursuing a strong, relevant, current, and appropriate joint marketing master's degree
offering, and the strengths of both schools will make a decisive contribution to the success of this study cycle.
proposes.


