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NCE/18/1800126 — Apresentação do pedido - 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):

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:

812

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:

<sem resposta>

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 63/2016 de 13 de
setembro):

4 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

4 semesters

1.9. Número máximo de admissões:
50

1.10. Condições específicas de ingresso.
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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:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos irá ser ministrado no Campus do IPCA em Barcelos onde a ESHT está atualmente localizada e a
partir de 2020 nas instalações definitivas da Escola Superior de Turismo do IPCA, localizadas na Quinta do Costeado,
em Guimarães.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
The cycle of studies will be taught at the IPCA Campus in Barcelos where ESHT is currently located and from 2020 on
the definitive premises of the IPCA Higher School of Tourism, located in Quinta do Costeado, Guimarães.

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
1.13._1.13._Reg.Creditacoes_2014_DR.pdf

1.14. Observações:
A parceria no âmbito do mestrado em gestão do turismo com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave permite uma colaboração mais estreita com os docentes de ambas instituições,
nomeadamente, em termos de colaboração em investigações/publicações, júris de provas de mestrado, entre outros
elementos.

1.14. Observations:
The partnership in the master's degree in tourism management with the School of Hospitality and Tourism of the
Polytechnic Institute of Cavado and Ave allows a closer collaboration with the professors of both institutions, namely
in terms of collaboration in investigations / publications, juries of masters, among other elements.

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._Minuta CTC.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._Minuta Pedagógico 16-10-2018.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 visa oferecer uma formação com enfoque profissional, prático e especializado em
marketing.

 

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/questionId/ac729d65-e963-187b-0a13-5b89666147df
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/questionId/ad2647b8-325b-2eea-c9a8-5b8966e16c8c/annexId/db200251-c4ff-9001-8b35-5bb3342d9647
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/questionId/ad2647b8-325b-2eea-c9a8-5b8966e16c8c/annexId/85936375-4e33-e8de-81d8-5bc3b1528ed6
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O 1º semestre do 1º ano segue um "tronco comum", permitindo uma homogeneização de conhecimentos base na área
do marketing e da investigação.
De modo a maximizar a especialização, existirão dois ramos: i) um ramo orientado para a diversidade do ramo
empresarial; ii) outro ramo focado para o ramo turístico dado a particular importância estratégica que este setor tem
atualmente no país.
Adicionalmente, é objetivo do presente ciclo de estudos desenvolver a capacidade de investigação dos estudantes na
tentativa de resolução de problemas nas organizações. Será, assim, dada especial importância à disseminação dos
resultados obtidos pelas investigações dos estudantes, nomeadamente, pela participação em Conferências Científicas
nacionais e internacionais, bem como publicações em revistas com peer e bind review (consistente com RJIES, art. 6º,
nº1; art. 42º, al. d))

3.1. The study programme’s generic objectives:
The Master in Marketing aims to offer a training with a professional focus, practical and specialized in marketing.
The first semester of the 1st year follows a "common structure", allowing a homogenization of the knowledge in the
area of   marketing and research.
In order to maximize the specialization, there will be two branches: i) a business branch; ii) and a branch focused on
the tourism sector given the strategic importance of this sector in Portugal.
In addition, the objective of this study programme to develop students' research capacity in solving organizations'
problems. Special attention will be given to the dissemination of the results obtained by student research, namely,
participation in national and international Scientific Conferences, as well as publications in peer and bind review
journals (consistent with RJIES, article 6, Nº 1; Article 42nd, (d).

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Os objectivos do Mestrado em Marketing são a aprendizagem de conhecimentos especializados e diferenciados na
área da gestão de marketing, tanto com enfoque nacional como internacional. Neste sentido, serão desenvolvidas
competências técnicas na área do diagnóstico e resolução de problemas, análise e tratamento de dados qualitativos e
quantitativos, relacionamento com os clientes, desenvolvimento de modelos de negócio e comunicação digital,
escolha de estratégias de pricing mais adequadas segundo o setor/marca/produto/target, standards de qualidade
internacionais em diversas áreas de atuação.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The objectives of the Master in Marketing are teaching specialized and differentiated knowledge in the area of
marketing management, with both national and international focus. In this sense, technical skills will be developed in
the area of diagnosis and problem solving, analysis and treatment of qualitative and quantitative data, customer
relationship, business model development and digital communication, choosing the most appropriate pricing
strategies according to the sector / brand / product / target, international quality standards in several areas.

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:

posicionamento da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, cuja organização técnico-científica assenta em três áreas
disciplinares fundamentais: a Hotelaria e Turismo, o Marketing e Estratégia e as Línguas e Humanidades.
A ESHT tem por missão contribuir para o desenvolvimento da sociedade, estimular a criação cultural, a investigação e
a pesquisa aplicadas, proporcionando áreas de conhecimento para o exercício de atividades profissionais,
designadamente a qualificação de alto nível dos estudantes nas áreas de intervenção da ESHT, a produção e difusão
do conhecimento, a realização de atividades de pesquisa e investigação aplicada; a prestação de serviços à
comunidade, valorizando o desenvolvimento regional; o desenvolvimento de competências profissionais de alto nível
para os seus estudantes através da realização de formações em contexto real de trabalho no Hotel Escola.
Atualmente a ESHT oferece um curso de primeiro ciclo em Gestão de Atividades Turísticas e um curso de segundo
ciclo em Gestão do Turismo.
Um dos princípios orientadores da ESHT é o de promover a aprendizagem através de experiências formativas
diversificadas. 
Com este ciclo de estudos que aqui se propõe, a ESHT pretende alargar o leque de competências a adquirir pelos
estudantes da área de hotelaria e turismo, mas também de diversas áreas de formação de base.
A área do marketing surge assim aqui como resposta a uma procura crescente de soluções por parte das empresas
numa compreensão dos mercados, do comportamento do consumidor, dos desafios da comunicação digital.
O desenho de um curso com dois ramos pretende precisamente desenvolver a capacidade de investigação dos
estudantes na tentativa de resolução de problemas nas organizações, quer numa vertente mais abrangente em
empresas de diversos setores de atividade (ramo empresarial) quer orientando os estudantes para os desafios do
marketing quando aplicado ao contexto turístico (ramo turismo). Esta opção também vai ao encontro da necessidade
identificada de criação de ciclos de estudos em áreas
emergentes ou multidisciplinares, como é o caso.
A aposta do IPCA na criação de uma oferta formativa com diferentes valências como a que que aqui se propõe
orientada para a formação de um setor de atividade com elevado potencial de crescimento é vista como um passo
importante para a constituição de uma economia moderna.

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:

The Master's degree in Marketing plays a very important role in the positioning strategy of the School of Hospitality
and Tourism, whose technical and scientific organization is based on three fundamental disciplinary areas: Hospitality
and Tourism, Marketing and Strategy and Languages and Humanities.
ESHT's mission is to contribute to the development of society, stimulate cultural creation, research and applied
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research, providing areas of expertise for the pursuit of professional activities, namely the high-level qualification of
students in the areas of ESHT intervention, the production and diffusion of knowledge, the carrying out of research
and applied research activities; the provision of services to the community, valuing regional development; the
development of high level professional skills for its students by conducting training in real working context at the Hotel
School.
ESHT currently offers a first cycle course in Tourism Management and a second cycle course in Tourism Management.
One of the guiding principles of the ESHT is to promote learning through diversified training experiences.
With this cycle of studies proposed here, the ESHT intends to broaden the range of skills to be acquired by students in
the hotel and tourism sector, but also in several areas of basic training.
The marketing area thus arises here as a response to a growing demand for solutions by companies in an
understanding of markets, consumer behavior and the challenges of digital communication.
The design of a course with two branches aims precisely to develop students' research capacity in the attempt to solve
problems in organizations, both in a broader perspective in companies from different sectors of activity (business
sector) and by orienting students to the challenges of marketing when applied to the tourism context (tourism sector).
This option also meets the identified need to create study cycles in
emerging or multidisciplinary, as is the case.
The IPCA's commitment to the creation of a training offer with different values such as the one proposed here aimed at
the formation of an activity sector with high growth potential is seen as an important step towards the constitution of a
modern economy.

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:

Empresarial Business
Turismo Tourism

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

Mapa II - Empresarial

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

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

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 108 0
Gestão Empresarial GE 6 0
Marketing e Estratégia/Gestão
Empresarial ME/GE 6

(3 Items)  114 6  

Mapa II - Turismo

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

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

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 96 0
Hotelaria e Turismo HT 12 0
Gestão Empresarial GE 6 0
Gestão Empresarial/Marketing
e Estratégia GE/ME 6

(4 Items)  114 6  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - Empresarial/Turismo - 1º/1º

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º/1º

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)
Tópicos Avançados de
Marketing ME Semestral 168 TP - 30 6

Marketing de Serviços ME Semestral 168 TP - 30 6
Pesquisa de Marketing ME Semestral 168 TP - 30 6
Marketing Relacional ME Semestral 168 TP - 30 6
Metodologia de
Investigação GE Semestral 168 TP - 30 6

(5 Items)       

Mapa III - Empresarial - 1º/2º

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º/2º

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)
Gestão de Vendas ME Semestral 168 TP: 30 6
Marketing Digital ME Semestral 168 TP: 30 6
Gestão de Marca e
Produto ME Semestral 168 TP: 30 6

Marketing Internacional ME Semestral 168 TP: 30 6
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Pricing ME Semestral 168 TP: 30 6 OPTATIVA
Liderança e
Desenvolvimento de
Equipas

GE Semestral 168 TP: 30 6 OPTATIVA

(6 Items)       

Mapa III - Turismo - 1º/2º

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º/2º

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)
Turismo, Mercado e
Tendências HT Semestral 168 TP - 30 6

Marketing de Produtos e
Destinos Turísticos ME Semestral 168 TP - 30 6

Marketing Digital em
Turismo ME Semestral 168 TP - 30 6

Gestão de Alojamento HT Semestral 168 TP - 30 6
Pricing no Turismo ME Semestral 168 TP - 30 6 Optativa
Liderança e
Desenvolvimento de
Equipas

GE Semestral 168 TP - 30 6 Optativa

(6 Items)       

Mapa III - Empresarial/Turismo - 2º/1º

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º/1º

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 Semestral 840 OT: 30; E: 420 30

(1 Item)       

Mapa III - Empresarial/Turismo - 2º/2º

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

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Business/Tourism
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4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º/2º

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 Semestral 840 OT: 30; E: 420 30

(1 Item)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Tópicos Avançados de Marketing

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tópicos Avançados de Marketing

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Advanced Topics 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:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os objetivos da UC Tópicos Avançados de Marketing passam por apreender competências relativas à análise de

informação primária e secundária. Serão transferidos conhecimento de diagnóstico e desenvolvimento de políticas de
marketing nas organizações, nomeadamente, as diversas políticas do marketing-mix.

 Serão transmitidas também competências no âmbito da segmentação, targeting, desenvolvimento da imagem e
posicionamento de marcas.

 Adicionalmente, serão transferidas competências que possibilitem o desenvolvimento de um plano de marketing.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main goals of the curricular unit Advanced Marketing Topics are to teach and transfer skills related to the analysis

of primary and secondary information. Learn to diagnose and develop marketing policies into organizations, namely,
the different marketing-mix policies.
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Competences will also be transmitted in terms of segmentation, targeting, image development and brand positioning.
In addition, skills will be transferred to enable the development of a marketing plan.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito e ambiente de Marketing
2. Estratégias de marketing:
2.1. Segmentação de mercados
2.2. Targeting
2.3. Desenvolvimento da imagem e posicionamento de marcas 
4. Marketing-mix
5. Plano de marketing

4.4.5. Syllabus:
1. Marketing Concept and Environment
2. Marketing strategies:
2.1. Market Segmentation
2.2. Targeting
2.3. Image development and brand positioning
4. Marketing-mix
5. Marketing plan

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Sendo um dos objetivos da unidade curricular compreender o marketing como uma atitude transversal a toda a
organização e a sua importância para as organizações, o primeiro capítulo do programa contextualiza o conceito de
marketing, a sua evolução até à atualidade e funções.
Por outro lado, pretende-se também que o aluno compreenda as diferentes formas de abordar o mercado, numa lógica
de segmentação, targeting e posicionamento. Dessa forma, num segundo capítulo o programa propõe-se a explorar
estes conceitos, desafiando o estudante a compreender os critérios de segmentação mais adequado a cada produto,
vantagens e desafios deste processo.
Finalmente, é objetivo da unidade curricular permitir ao aluno conhecer as decisões estratégicas tomadas ao nível de
cada uma das variáveis do mix de marketing que permitirão alcançar o sucesso da estratégia de marketing. Dessa
forma, o terceiro e quarto capítulo permitem explorar os desafios colocados na definição de cada política do
marketing-mix.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
One of the goals of this curricular unit is to understand marketing as a transversal attitude to the whole organization
and its importance for organizations. The first chapter of the program contextualizes the concept of marketing, the
evolution and functions.
On the other hand, it is also intended that students understand the different ways of approaching the market, in a logic
of segmentation, targeting and positioning. Thus, in a second chapter the program proposes to explore these
concepts, challenging students to understand the criteria of segmentation most appropriate to each product,
advantages and challenges of this process.
Finally, it is the objective of the curricular unit to allow students to know the strategic decisions taken at the level of
each one of the variables of the marketing mix that will allow to reach the success of the marketing strategy. In this
way, the third and fourth chapter allow to explore the challenges coming from each marketing-mix policy.

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 adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Teste de avaliação (60%);
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com os conteúdos da UC (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 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:
- Evaluation test (60%);
- Work to review the literature on topics related to UC content (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao serem utilizadas metodologias que permitem operar sobre conceitos teóricos e aulas práticas, os objectivos da UC
são claramente trabalhados. Por exemplo, nas aulas teóricas, como também nas aulas práticas (referentes ao
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desenvolvimento do plano de marketing), será possível observar, por exemplo, qual a importância das várias políticas
de Marketing no incremento da probabilidade de êxito das empresas e a importância de estratégias como a
segmentação de mercado, o desenvolvimento de imagem de marca claramente definida e um posicionamento claro.

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 the UC
are clearly worked out. For example, in theoretical classes, as well as in practical classes (referring to the development
of the marketing plan), it will be possible to observe, for example, the importance of the various Marketing policies in
increasing the probability of success of the companies and the importance of strategies such as market segmentation,
the development of a brand image and a clear positioning.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Kotler, P. & Armstrong, G. (2006). Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
Kotler, P. & Keller, K. (2006). Administração de Marketing. São Paulo: Prentice Hall.
Lindon, D., Lendrevie, J., Lévy, J., Dionísio, P. & Rodrigues, J.V. (2004). Mercator XXI – Teoria e Prática do Marketing.
Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Weitz, A. & Wensley, R. (2002). Handbook of Marketing. London: Sage.

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:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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:
 <sem resposta>

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
otimizador da qualidade do serviço, satisfação e lealdade dos usuários de serviços.

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 be able to explain the particularities of service marketing and their

critical success factors compared to product marketing. Competencies will be developed regarding risk mitigation
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associated with the purchase of services, focusing on models such as SERVQUAL as an optimizer of service quality,
satisfaction and loyalty of service users.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A natureza do marketing de serviços
1.1. Diferenças entre produtos e serviços
1.2. Natureza dos serviços: características e desafios
2. Processos e Experiências 
2.1. Gestão da relação expectativa-experiência na indústria dos serviços
2.2. Os vários tipos de envolvimento do cliente 
2.3. Co-criação 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 (Momento-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 do marketing relacional, nomeadamente, a importância que da
co-criação 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 adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com os conteúdos da UC (60%);
- Aplicação da SERVQUAL em clientes reais (40%).
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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%);
- Application of SERVQUAL in customers (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao serem utilizadas metodologias que permitem operar sobre conceitos teóricos e aulas práticas, os objectivos 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 co-criação 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:
Gronröos, C. (2007). Service management and marketing: Customer management in service competition. West Sussex:
John Wiley & Sons.

Kasper, H., Helsdingen, P., & Gabbott, M. (2006). Services marketing management: A strategic perspective. West
Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Lovelock, C. & Wirtz, J. (2016). Services marketing: People, Technology, Strategy. London: Prentice Hall, Londres.

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:
 <sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

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:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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 primários 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:
O 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 como 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 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) as 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 through 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
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(individual e/ou em grupo).
Será adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Desenvolvimento de um trabalho de revisão da literatura em formato 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 the 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 format (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
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 for, in particular, market
studies.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
McDaniel Jr., C. e Gates, R. (2015). Marketing Research. Singapore: John Wiley & Sons.

Malhotra, N., Birks, D. e Willis, P. (2012). Marketing Research: an applied approach, 4th European Ed.. Pearson:
Prentice Hall.

Pestana, H. e Gageiro, J. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais, A complementaridade do SPSS - 5ª Edição.
Lisboa: Edições Silabo.

Mapa IV - Marketing Relacional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Marketing Relacional

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Relationship 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:
 <sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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:
 <sem resposta>

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 do 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 relationship

 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 optimizam 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 adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
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- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com os 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 CU (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:
As aulas teóricas e os cases studies permitirão aos estudantes uma compreensão sobre o papel e a importância de
adoptar 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 de 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 clients 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.
Parvatiyar, A. & Sheth, J. (2015). Handbook of relationship marketing. California: Sage.

Mapa IV - Metodologia de Investigação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Metodologia de Investigação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Methodology

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:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Oscarina Susana Vilela da Conceição
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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 respectivos 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 respectiva
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
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 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 fundamentos teóricos e conceituais da
metodologia científica.
Depois de apresentado 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
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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.

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 theoric and conceptual bases of the scientific methodology will be studied.
Following the presentation of the scientific methology, we will see how the master student will put into practice the
different applications in order to prepare an 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 methologies 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 available 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 question for
investigation with a plan of the dissertation project.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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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.

Correia, A. & Mesquita, A. (2013). Mestrados & Doutoramentos. Estratégias para a elaboração de trabalhos
científicos: o desafio da excelência. Vida Económica

Moreira, C. e Gonçalves, A. (2008). Metodologia Científica. Lisboa: Universidade Católica Editora.

Remenyi, D., Williams, B., Money, A. e Swartz, E. (1998). Doing research in business and management: An introduction
to process and method. London: Sage.

Saunders, M., Thornhill, A. e Lewis, P. (2009). Research Methods for Business Students. 5th Ed. Prentice-Hall.

Mapa IV - Gestão de Vendas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão de Vendas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Sales 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

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os principais objetivos da presente unidade curricular são conhecer o papel e função das força de vendas numa

organização, estratégias existentes, estrutura e previsões de vendas. Pretende-se, também, transferir competências na
área do desenvolvimento de equipas (força de vendas), aspetos a considerar no recrutamento e seleção deste tipo de
recursos humanos, sistemas de liderança, supervisão e modelos de recompensa. Adicionalmente, pretende-se que os
estudantes conheçam forma de medir o desempenho da força de vendas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main objectives of this curricular unit are to know the role and function of the sales force in organizations, existing

strategies, structure and sales forecasts. It is also intended to transfer skills in the area of team development (of sales
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force), aspects to consider in the recruitment and selection of this type of human resources, leadership systems,
supervision and reward models. In addition, students will learn how to measure sales force performance.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Gestão de vendas
1.1. Contextualização, conceitos
2. Definição do papel estratégico da função das vendas
2.1. Estratégias organizacionais e funções de venda
2.2. Estrutura organizacional das vendas e força de vendas
2.3. Desenvolvimento de previsões
3. Desenvolvimento da força de vendas 
3.1.Recrutamento e seleção
3.2. Desenvolvimento contínuo da força de vendas
4. Gestão da força de vendas e desempenho
4.1. Liderança, gestão e supervisão
4.2. Motivação e sistemas de recompensa
4.2. Avaliação do desempenho da força de vendas

4.4.5. Syllabus:
1. Sales management
1.1. Contextualization, concepts
2. Defining the strategic role of the sales function
2.1. Organizational Strategies and Sales Functions
2.2. Sales organization structure and salesforce deployment
2.3. Developing forecasts
3. Developing salesforce
3.1.Recruitment and Selection
3.2. Continual development of the salesforce: sales training
4. Directing Salesforce and performance
4.1. Leadership, management, and supervision
4.2. Motivation and reward systems
4.2. Evaluating the Performance of salespeople

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 analisar o papel e função das força de vendas numa
organização, estratégias existentes, estrutura e previsões de vendas.
O terceiro capítulo incidirá sobre competências a serem valorizadas no âmbito do desenvolvimento de equipas,
nomeadamente em termos de recrutamento e seleção.
Finalmente, o quarto capítulo permitirá analisar sistemas de liderança, supervisão, modelos de recompensa e formas
metodologias de medição do desempenho da força de vendas.

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 analyze the role and function of sales forces in
organizations, possible strategies that my be applied, as well as the structure and forecasting sales.
The third chapter will focus on key skills in the development of teams, particularly in terms of recruitment and
selection.
Finally, the fourth chapter will examine different systems of leadership, supervision, reward models, and methods to
measure sales force performance.

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 adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com os conteúdos da UC (60%);
- Desenvolvimento de um modelo que permita simular o recrutamento e seleção de RH (força de vendas) e medição de
níveis de desempenho standard.

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 (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 CU (60%);
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- Development of a model to simulate the recruitment and selection of HR (sales force) and measurement of standard
performance levels.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teóricas conjuntamente com os case studies permitirão atingir o objectivo de conhecer o papel e função das
força de vendas numa organização, estratégias existentes, estrutura e previsões de vendas.
Adicionalmente, a parte da revisão da literatura, bem como o trabalho prático permitirá aos estudantes fomentarem
competências na área do desenvolvimento de equipas (força de vendas), aspetos a considerar no recrutamento e
seleção deste tipo de recursos humanos, sistemas de liderança, supervisão e modelos de recompensa.
Simultaneamente, os estudantes desenvolverão competências na área do desenvolvimento de métricas relacionadas
com os níveis de desempenho da força de vendas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes together with the case studies will allow us to reach the objective of knowing the role and function
of the sales force in an organization, existing strategies, structure and sales forecasts.
In addition, the literature review as well as the practical work will allow students to develop competencies in the area of
team development (sales force), aspects to be considered in recruiting and selecting this type of human resources,
leadership systems, supervision and reward models. Simultaneously, students will develop skills regarding the metrics
related to sales force performance levels.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Harrison, R. (2015). Social Media. Effective strategies for dominating social media marketing with Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram, LinkedIn, and Pintrest. Wroclaw: Amazon Fulfillment.

Kotler,P. e Armstrong,G. (2006). Princípios de Marketing. São Paulo: PearsonPrenticeHall.

Lindon, D., Lendrevie, J., Lévy, J., Dionísio, P. e Rodrigues, J.V. (2004). Mercator XXI – Teoria e
Prática do Marketing. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Rogers, D.L.(2010).Thenetworkisyourcustomer. 5 strategies to thrive in a Digital Age. New Haven: Yale University Press

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

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Beatriz da Graça Luz Casais



05/08/22, 12:20 NCE/18/1800126 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b763ce76-825e-4040-7921-5bb23ddbddbb&formId=be82b147-6405-f68e-0f50-5bb… 21/59

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular aborda-se a transformação da estratégia de marketing das empresas para a era digital no que
respeita ao modelo de negócio assente em plataformas digitais (e-Business), com especial enfoque no social media
marketing, mobile marketing e métricas digitais.
Adicionalmente, os estudantes deverão ser capazes de incorporar uma estratégia digital no contexto geral de um
plano de marketing.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course addresses the transformation of the marketing strategy of the companies into the digital era with regard to
the business model based on digital platforms (e-Business), with special focus on social media marketing, mobile
marketing and digital metrics.
In addition, students should be able to incorporate a digital strategy into the overall context of a marketing plan.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. e-business e estratégia empresarial
1.1. E-business
1.2. Tecnologias de Informação e Comunicação no setor empresarial
1.3. Gestão de marketing na era Digital 
2. Marketing Digital
2.1. Introdução ao Marketing Digital
2.2. e-wom
2.3. Marketing Digital em mercados B2B
2.4. Marketing Digital em mercados B2C
2.5. Social media marketing, mobile marketing
2.6. e-content
3. Digital analytics
3.1. Google Analytics
3.2. Google Adwords
4. Importância do Marketing Digital no Plano de Marketing

4.4.5. Syllabus:
1. e-business and business strategy
1.1. E-business
1.2. Information and Communication Technologies in the business sector
1.3. Marketing Management in the Digital Age
2. Digital Marketing
2.1. Introduction to Digital Marketing
2.2. hey
2.3. Digital Marketing in B2B Markets
2.4. Digital Marketing in B2C Markets
2.5. Social media marketing, mobile marketing
2.6. e-content
3. Digital analytics
3.1. Google Analytics
3.2. Google Adwords
4. Importance of Digital Marketing in a Marketing Plan

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O capítulo I servirá para contextualizar a transformação da estratégia de marketing das empresas para a era digital no
que respeita ao modelo de negócio assente em plataformas digitais (e-Business).
O capítulo II e III incidirá sobre o social media marketing, mobile marketing e métricas digitais.
O capítulo IV permitirá aos estudantes saber como incorporar conhecimentos e estratégias de marketing digital num
plano de marketing.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Chapter I will serve to contextualize the transformation of the marketing strategy of the companies into the digital era
with regard to the business model based on digital platforms (e-Business).
Chapter II and III will focus on social media marketing, mobile marketing and digital metrics.
Chapter IV will allow students to learn how to incorporate digital marketing knowledge and strategies into a marketing
plan.

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.
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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 uma empresa (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 company (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
perspectiva 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 objectivos
propostos para a unidade curricular sejam atingidos, colocando, nomeadamente, em prática as métricas digitais.

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 min 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 practical exercises allows the proposed objectives of the curricular unit to be achieved, putting in
practice the digital metrics.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Harrison, R. (2015). Social Media. Effective strategies for dominating social media marketing with Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram, LinkedIn, and Pintrest. Wroclaw: Amazon Fulfillment.

Kotler, P., Setiawan, I. e Kartajaya, H. (2017). Marketing 4.0 Mudança do tradicional para o digital. Atual Editora.

Marques, V. (2016). Redes Sociais 360. Coimbra: Conjuntura Atual Editora.

Rogers,D.L. (2010). The network is your customer. 5 strategies to thrive in a Digital Age. New Haven: Yale University
Press.

Zeferino, A. (2016). Digital Marketing Analytics. Lisboa: Sabedoria Alternativa.

Mapa IV - Gestão de Marca e Produto

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão de 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

4.4.1.7. Observações:
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<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

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:
<sem resposta>

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 linha 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 o estudantes percebam a importância de pré-determinar a imagem e o
posicionamento pretendido no mercado, bem como 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
nas 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, será 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, respectivo 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 color, 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.
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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 adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com os 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, consisting of two elements:
- Work to review the literature on topics related to the content of the CU (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. (1990). Brand Extensions: The Good, the Bad, the Ugly. Sloan Management Review, 31, 47-56.

Aaker, D.A. e Keller, K.L. (1990). Consumer Evaluations of Brand Extensions. Journal of Marketing, 54 (1), 27-41.

Barwise, P. (1993), Introduction to the Special Issue on Brand Equity. International Journal of Research in Marketing, 10
(1), 3-8.

Bottomley, P.A. & Doyle, J.R. (1996). The Formation of Attitudes Towards Brand Extensions. Testing and Generalising
Aaker and Keller’s Model. International Journal of Research in Marketing, 13 (4), 365-377.

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.

Mapa IV - Marketing Internacional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Marketing Internacional

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 International Marketing
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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:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

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:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente UC pretende dotar os estudantes de conhecimentos sobre fatores relativos ao ambiente internacional,
como seja a cultural, língua, aspetos legais e de governação. Também pretende transferir conhecimentos sobre a
globalização dos mercados, modos de internacionalização e aspectos a considerar no processo. 
As competências a serem adquiridas são:
• Identificar e implementar decisões sobre o processo de internacionalização das empresas;
•Compreender as estratégias de entrada nos mercados internacionais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC intends to teach students the factors related to the international environment, such as cultural, language, legal
and governance aspects. We also want to transfer knowledge about the globalization of markets, ways of
internationalization and aspects to consider in the process.
The main skills to be acquired are:
• Identify and implement decisions about the process of internationalization of companies;
• Understand entry strategies in international markets.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução ao Marketing Internacional 
1.1 Conceitos e objectivos 
2. O Ambiente Internacional 
2.1. As Dimensões da Cultura, língua 
2.2. Aspectos legais e de governação 
3. Fatores que impulsionam e restringem o processo de globalização 
3.1 O modelo EPRG 
4. Perspectivas teóricas sobre modos de internacionalização 
4.1 As Teorias do Comércio Internacional 
4.2 Processo de Internacionalização da empresa
4.3 A Teoria das Redes 
5. Modos de Internacionalização Empresarial 
5.1 Selecção da localização dos mercados internacionais 
5.2. Tempo de acesso nos mercados internacionais 
5.3. Modos de Entrada nos mercados internacionais

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to International Marketing
1.1 Concepts and objectives
2 The International Environment
2.1 The Dimensions of Culture, language
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2.2 Legal and governance aspects
3 Factors that drive and restrict the globalization process
3.1 The EPRG model
4 Theoretical perspectives on internationalization modes
4.1 The Theory of International Trade
4.2 Internationalization process of the company
4.3 Network Theory
5 Business Internationalization
5.1 Selection of the location of international markets
5.2 International market access
5.3 Foreign market entry modes

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O primeiro e segundo capítulos permitirão alcançar os seguintes objetivos: "dotar os estudantes de conhecimentos
sobre fatores relativos ao ambiente internacional, como seja a cultural, língua, aspetos legais e de governação".
O capítulo terceiro, quarto e quinto permitirão transferir conhecimentos e competências mais relacionados com o
fenómeno da globalização da economia, possíveis modos de levar a cabo o processo de internacionalização e aspetos
a considerar no processo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first and second chapters will achieve the following objectives: "to teach students knowledge about factors related
to the international environment, such as cultural, language, legal and governance aspects".
The third, fourth and fifth chapters will allow transferring knowledge and skills more related to the phenomenon of
globalization of the economy, possible ways to carry out the internationalization process and aspects to consider in
the process.

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 realizar a 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). Adicionalmente, serão organizados seminários com administradores de empresas que
partilharão as suas experiências no processo de internacionalização.
Será adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Teste de avaliação (50%);
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com os conteúdos da UC (50%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the context of teaching, theoretical classes will be used with basic and advanced concepts. Real cases will be
presented so that the students understand implications of the Internationalization process.
In the context of this UC and in terms of methodologies, it will be used seminars, slides as well as a practical work
(individual and / or group). In addition, seminars will be organized with business managers who will share their
experiences in the internationalization process.
Continuous evaluation will be adopted, consisting of two elements:
- Evaluation test (50%);
- Literature review on selected topics regarding Internationalization (50%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas, contemplando suporte teórico e casos práticos de empresas que levaram a cabo o processo de
internacionalização, permitirão conhecer a realidade subjacente ao processo de internacionalização.
Neste contexto, tanto a revisão da literatura que versará sobre os determinantes do processo de internacionalização
de empresas, como também os seminários com empresários que tiveram sucesso na internacionalização de empresas
permitirão aos estudantes perceber quais os principais determinantes do processo de internacionalização.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The classes, contemplating theoretical support and practical cases of companies that have carried out the
internationalization process, will allow to know the reality underlying the internationalization process.
In this context, both the review of the literature that will deal with the determinants of the process of
internationalization of companies, as well as the seminars with entrepreneurs who have succeeded in the
internationalization of companies will allow students to understand the main determinants of the internationalization
process.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cateora, P., Graham, J. e Gilly, M. (2016). International Marketing. New York: McGraw Hill Education.

Czinkota, M. e Ronkainen, I. (2012). Principles of International Marketing. Ohio: Cengage Learning.

Hollensen, S. (2011). Global Marketing, 5th edition. Prentice-Hall Financial Times.
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Keegan, W. e Green M.C. (2008) Global Marketing, 5ª Edição. Europe: Prentice-Hall.

Kotabe, M. e Helsen, K. (2011). Global Marketing Management, 5th Edition. NJ: Wiley John Wiley & Sons.

Mapa IV - Pricing

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Pricing

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Pricing

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:
 OPTATIVA

4.4.1.7. Observations:
 OPTIONAL

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Ana Cristina de Carvalho Cerqueira Lima da Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O principal objetivo da presente unidade curricular é entender o papel do preço no âmbito do marketing-mix,

relacionar os diversos fatores que determinam o preço, bem como os métodos associados. Pretende-se também que
os estudantes saibam como determinar o curso de um produto, calcular e identificar o ponto crítico de vendas e as
diferentes estratégias a adoptar em diferentes cenários, nomeadamente, entrada no mercado de novos produtos,
ajustamento de preço, iniciativas e respostas a mudanças de preço na concorrência, entre outros.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main objective of this curricular unit is to understand the role of price in the scope of marketing-mix, to relate the

various factors that determine the price, as well as the associated methods. It is also intended that students know how
to determine the course of a product, calculate and identify the critical sales point and the different strategies to be
adopted in different scenarios, namely, market entry, price adjustment, initiatives and responses to price changes in
competition, among others.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Contextualização do preço
 1.1. O preço no marketing-mix
 1.2. A importância das decisões de preço

 1.3. Objetivos da política de preço
 1.4. Processo de pricing

 2. Determinantes do preço
 2.1. Fatores internos e externos

 2.2. Ciclo de vida do produto
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3. Métodos de determinação do preço
3.1. O preço na perspectiva dos custos, da procura
3.2. O preço na perspectiva da concorrência
3.3. Outros métodos 
4. Estratégias de preços
4.1. Objetivos das estratégias de preço
4.2. Estratégia de preços para lançamento de novos produtos no mercado
4.3. Estratégia de preços para mix de produtos
4.4. Estratégias de ajustamento do preço
4.5. Iniciativas e respostas a mudanças de preço
5. Política de preço internacional
5.1. Perspectiva global
5.2. Métodos de determinação de preços internacionais
5.3. Preços de transferência
5.4. Coordenação de preços em marketing internacional

4.4.5. Syllabus:
1. Contextualization of the price
1.1. The price in the marketing-mix
1.2. The importance of price decisions
1.3. Price Policy Objectives
1.4. Pricing process
2. Determinants of price
2.1. Internal and external factors
2.2. Product life cycle
3. Methods of price determination
3.1. The price from the perspective of costs, demand
3.2. The price from the perspective of competition
3.3. Other Methods
4. Pricing Strategies
4.1. Objectives of pricing strategies
4.2. Pricing strategy for launching new products in the market
4.3. Pricing strategy for product mix
4.4. Pricing Strategies
4.5. Initiatives and responses to price changes
5. International price policy
5.1. Global perspective
5.2. Methods of determining international prices
5.3. Transfer pricing
5.4. Coordination of prices in international marketing

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O primeiro capítulo permitirá uma compreensão da importância e papel que o preço desempenho no âmbito do
marketing-mix.
O segundo e terceiro capítulos incidirão sobre os fatores que determinam o preço, bem como os métodos associados.
Já no quarto capítulo serão analisadas estratégias diretamente relacionadas com pricing, enquanto no quinto capítulo
será dada especial ênfase à política de preço no contexto internacional.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first chapter will allow an understanding of the importance and role that price performance under the marketing-
mix.
The second and third chapters will focus on the factors that determine the price as well as the associated methods.
The fourth chapter will analyze strategies directly related to pricing, while in the fifth chapter special emphasis will be
placed on price policy in the international context.

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 adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre as diversas estratégias de pricing existentes (60%);
- Trabalho prático de levantamento das estratégias de pricing praticadas por marcas com diferentes posicionamentos
(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.
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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 the various pricing strategies (60%);
- Practical work of surveying the pricing strategies practiced by brands with different positions (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teóricas, complementadas com documentos/slides de apoio, artigos de referências permitirão aos estudantes
conhecerem os fatores e métodos relacionados com o preço. Serão também ministrados conteúdos sobre como
calcular e identificar o ponto crítico de vendas, bem como as mais de vinte (20) estratégias de pricing e contextos em
que melhor se adaptam.
Complementarmente, os seminários, trabalho de revisão da literatura e o trabalho prático permitirão aos estudantes
corroborarem, com casos reais, de que forma marcas com diferentes posicionamentos adoptam e aplicam diferentes
estratégias de pricing.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes, supplemented with supporting documents / slides, reference articles will allow students to know
the factors and methods related to the price. Content will also be given on how to calculate and identify the critical
sales point, as well as the more than twenty (20) pricing strategies and contexts that best suit them.
In addition, the seminars, literature review and practical work will allow students to corroborate, with real cases, how
brands with different positions adopt and apply different pricing strategies.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Estava, J. (2009). Pricing: Nuevas Estratégias de Precios, 2ª edição. Madrid: ESIC.

Nagle, T. e Hogan, J. (2006). The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably, 4th ed. New
Jersey: Prentice Hall.

Mapa IV - Liderança e Desenvolvimento de Equipas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Liderança e Desenvolvimento de Equipas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Leadership and Team Building

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:
 OPTATIVA

4.4.1.7. Observations:
 OPTIONAL

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:
 <sem resposta>
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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 no contexto organizacional, o papel do gestor nas
organizações. A presente UC visa também transferir conhecimentos e competências sobre técnicas de motivação de
colaboradores, tipos de liderança mais adequados e potenciação de equipas de trabalho.

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 in the organizational context, the role of the
manager in organizations. This UC also aims to transfer knowledge and skills on techniques of motivation of
employees, more suitable leaderships and empowerment of work teams.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito de liderança
1.1. Comportamento organizacional
1.2. O gestor e respetivos papéis
1.3. Fatores explicativos do comportamento individual
1.4. As ligações entre a percepção e o processo individual de tomada de decisão 
2. Conceito de motivação
2.1. O processo motivacional
2.2. Perspetivas sobre motivação 
2.3. Técnicas de motivação e recompensa
3. Tipos de liderança
3.1. Conceito de liderança
3.2. Abordagem baseada nos traços de personalidade
3.3. Abordagem comportamental
3.4. Abordagens contingenciais
3.5. Teoria da Liderança: carismática, transformacional e transaccional
3.6. Comunicação nas organizações
4. Trabalho em equipa
4.1. Definição de grupo e equipa
4.2. Características e desenvolvimento de equipas
4.3. O processo motivacional de equipas
4.4. Competências-chave de equipas

4.4.5. Syllabus:
1. Leadership concept
1.1. Organizational behavior
1.2. The manager and his roles
1.3. Explanatory factors of individual behavior
1.4. The connections between perception and the individual decision-making process
2. Concept of motivation
2.1. The motivational process
2.2. Perspectives on motivation
2.3. Motivation and reward techniques
3. Types of Leadership
3.1. Leadership concept
3.2. Approach based on personality traits
3.3. Behavioral approach
3.4. Contingency Approaches
3.5. Leadership Theory: charismatic, transformational and transactional
3.6. Communication in organizations
4. Teamwork
4.1. Group and team definition
4.2. Characteristics and development of teams
4.3. The motivational process of teams
4.4. Team key competencies

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 para 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.
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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 aos 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 com 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 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 entre-ajuda 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:
Blanchard, K. (2006). Um nível superior de liderança. 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.

Mapa IV - Turismo, Mercados e Tendências

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Turismo, Mercados e Tendências

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Tourism, Markets and Trends

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

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:
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6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Laurentina Maria da Cruz Vareiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular Turismo, Mercados e Tendências foi desenvolvida para fornecer aos estudantes uma ampla
compreensão do turismo, dos seus mercados e algumas das tendências atuais, com relevância para a análise e
evolução do setor do turismo (nacional e internacional). Em específico, pretende-se que os estudantes obtenham
maior conhecimento e domínio de alguns dos principais segmentos e nichos de mercado que atualmente se vão
desenvolvendo em turismo, bem como desenvolvimento de novos produtos, serviços e mercados. Igualmente,
pretende-se que os estudantes compreendam a importância e aplicação da ética e da responsabilidade social na
gestão de serviços em contextos específicos de turismo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This subject is designed to provide students with a broad of tourism, its markets and trends. Therefore, it involves
coverage of a wide range of subjects relevant to the analysis and development of the tourism sector. The inclusion of a
curriculum unit with seminars is meant to give a margin of freedom to the future direction of the master to address
training needs derived either from the non-inclusion in programs of other curriculum units of relevant themes, both of
the finding of the need to deepen certain themes face characteristics of students.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo do Turismo, Mercados e Tendências
2. Casos de sucesso no turismo em Portugal e em termos internacionais
3. Novas tendências no sector do turismo internacional e nacional
4. Desenvolvimento de novos mercados e turismo de nichos
5. Responsabilidade social e o seu enquadramento nas empresas do sector

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction and key concepts
2. Successful cases in Tourism in Portugal and at international level
3. New trends in tourism
4. Developing new markets
5. Social responsibility and its framing in tourism enterprises

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 estudante no final da unidade
curricular. Os conteúdos programáticos fornecem aos alunos as competências necessárias para compreender a
evolução do sector do turismo e dos mercados, bem como de algumas das novas tendências no setor do turismo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives outlined define, in essence, the skills to be acquired by the student at the end of the course. The
contents provide students with the skills necessary to understand the evolution of the tourism sector and markets, as
well as some of the new trends in the tourism sector.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas sessões expositivas, seminário e análise e discussão de casos. A avaliação engloba a discussão de
estudos de caso e artigos de investigação científica. As metodologias de ensino foram pensadas tendo em conta a
natureza do curso e os objetivos da UC. O material de apoio necessário à compreensão da matéria teórica será
fornecido antecipadamente ao estudante, por forma a facilitar a participação construtiva do estudante nas aulas. A
análise dos casos e artigos científicos permitirá consolidar os conhecimentos adquiridos por parte dos estudantes.
Individual (25%) – cada estudante deverá pesquisar (autonomamente), escolher e analisar um artigo científico de
turismo, mercados e tendências e elaborar uma ficha de leitura (no máximo de 2 páginas) sobre esse artigo;
Grupo 2 elementos (35%) - Ficha de leitura com apresentação e defesa;
Grupo 4 elementos (405) - Revisão de literatura (de natureza científica) que aborde um segmento ou um nicho de
mercado em turismo
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The evaluation includes the discussion of case studies and scientific research articles (individually and in groups). The
teaching methodologies were designed and defined taking into account the nature of the course (Master) and the
objectives of the course. Support material necessary to the understanding of theoretical material will be provided in
advance to the student in order to facilitate monitoring of the matter and the constructive participation of the student in
class. The analysis of cases and scientific papers will consolidate the knowledge acquired by the students.
Individual (25%) - each student should research (autonomously), choose and analyze a tourism paper (regarding
markets and trends) and prepare a reading sheet (no more than 2 pages);
Group 2 elements (35%) - Reading sheet with presentation;
Group 4 elements (405) - Review of literature (of scientific nature) that addresses a segment or niche market in tourism.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas sessões expositivas, realização de seminário em contexto de sala de
aula bem análise e discussão de casos. A avaliação engloba a discussão de estudos de caso e artigos de investigação
científica (individualmente e em grupos). As metodologias de ensino foram pensadas e definidas tendo em conta a
natureza do curso (mestrado) e os objetivos da unidade curricular. O material de apoio necessário à compreensão da
matéria teórica será fornecido antecipadamente ao estudante, por forma a facilitar o acompanhamento da matéria e a
participação construtiva do estudante nas aulas. A análise dos casos e artigos científicos permitirá consolidar os
conhecimentos adquiridos por parte dos estudantes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The evaluation includes the discussion of case studies and scientific research articles (individually and in groups). The
teaching methodologies were designed and defined taking into account the nature of the course (Master) and the
objectives of the course. Support material necessary to the understanding of theoretical material will be provided in
advance to the student in order to facilitate monitoring of the matter and the constructive participation of the student in
class. The analysis of cases and scientific papers will consolidate the knowledge acquired by the students.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Buhalis, D. e C. Costa (2006), Tourism Management Dynamics - trends, management and tools. Oxford: Elsevier.

Conrady, R. e Buck, M. (2012), Trends and Issues in Global Tourism 2012, Springer.

Costa, C. e Panyik, E. (2013) Trends in European Tourism Planning and Organisation, Channel View Publications.

Gartner, W. e Lime, D. (2000), Trends in Outdoor Recreation, Leisure, and Tourism, CABI.

Holden, A. (2008). Environment and Tourism. London: Routledge.

Ritchie, J. & Crouch, G. (2003).The competitive destination: a sustainable tourism perspective. CABI Publishing.

Mapa IV - Marketing de Produtos e Destinos Turísticos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Marketing de Produtos e Destinos Turísticos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Product and Destinations 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:
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<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

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:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente unidade curricular visa transmitir conhecimentos sobre conceitos como produto turístico, destino turístico,
marketing turístico, bem como perceber os vários agentes que interagem neste complexo sistema, desde os destinos
turísticos, stakeholders, consumidores, destination marketing organizations (DMO), incluindo tendências e aspetos a
considerar no desenvolvimento dos futuros destinos turísticos. Para tal, serão desenvolvidas competências na área
do estudo ao atractivo de produtos turísticos que conformam um destino turístico, a medição e implicações da
imagem e posicionamento de destinos, até às necessidades e preferências dos consumidores-turistas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to transmit knowledge about concepts such as tourism product, tourist destination, tourism
marketing, as well as to perceive the various agents that interact in this complex system, from destinations,
stakeholders, consumers, destination marketing organizations (DMO), including trends and aspects to consider in the
development of future tourist destinations. To this end, competences will be developed in the investigation of the
attractiveness of tourist products of a destination, the measurement and implications of the image and positioning of
destinations, to the needs and preferences of the tourists.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos
1.1. Produto Turístico
1.2. Destino Turístico
1.3. Marketing Turístico
1.4. Estudo de Mercado
2. Imagem e posicionamento de destinos turísticos
3. Comportamento dos consumidores
4. Destination Marketing Organization
5. Turismo para as Cidades: o Processo do Marketing Urbano, a Marca das Cidades, a Promoção da Marca
6. Tendências no Marketing dos Produtos e Destinos Turísticos

4.4.5. Syllabus:
1. Concepts
1.1. Tourist Product
1.2. Tourist destination
1.3. Tourist Marketing
1.4. Market research
2. Destination image and positioning
3. Consumer behavior
4. Destination Marketing Organization (DMO)
5. Tourism for the Cities: the Urban Marketing Process, the Brand of the Cities, the Promotion of the Brand
6. Trends in Product Marketing and Tourist Destinations

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O primeiro capítulo permitirá aos estudantes entender a natureza de um produto turístico, destino turístico e estudos
de marketing neste âmbito, sendo o capítulo II e III aplicações de conceitos-chave nesta área (estudos de imagem e
posicionamento de destinos turísticos, bem como o comportamento do consumidor-turista).
O capítulo IV permitirá analisar de que forma interagem vários agentes turísticos, desde os destinos turísticos,
stakeholders, consumidores, destination marketing organizations (DMO), incluindo tendências e aspetos a considerar
no desenvolvimento dos futuros destinos turísticos.
Finalmente, o capítulo V e VI visa perceber que cuidados se devem ter no futuro no contexto do desenvolvimento de
produtos e destinos turísticos, nomeadamente em termos de destinos sustentáveis.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first chapter will allow students to understand the nature of a tourism product, tourism destination and marketing
studies in this area, with Chapter II and III being applications of key concepts in this area (image studies and
positioning of tourist destinations as well as behavior consumer-tourist).
Chapter IV will analyze how various tourism agents interact, from tourist destinations, stakeholders, consumers, and
destination marketing organizations (DMOs), including trends and aspects to consider in the development of future
tourist destinations.
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Finally, chapter V and VI aims to realize that care should be taken in the future in the context of the development of
tourism products and destinations, particularly in terms of sustainable destinations.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas aulas teórico-práticas, com sustentação em slides, artigos científicos e case studies nacionais e
internacionais. Serão organizados seminários, nomeadamente com responsáveis de DMO's como Turismo Centro ou
Porto e Norte de Portugal.
Em termos de avaliação (contínua), serão desenvolvidos dois trabalhos (individual e/ou em grupo).
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com os conteúdos da UC (60%);
- Trabalho prático sobre medição da imagem e posicionamento de destinos turísticos (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical-practical classes will be used, with support in slides, scientific articles and national and international case
studies.
In terms of evaluation (continuous), two works (individual and / or group) will be developed. Seminars will be
organized, namely with DMO managers such as Turismo Centro or Porto e Norte de Portugal.
- Work to review the literature on topics related to the content of the CU (60%);
- Practical work on image measurement and positioning of tourist destinations (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teórico-práticas, suportadas por slides, documentos de texto e artigos científicos, permitirão aos estudantes
perceber o ambiente que influencia um destino turístico e produtos turísticos, bem como as entidades que interagem
neste processo, incluindo as DMO's.
Complementarmente, o trabalho de revisão da literatura conjuntamente com o trabalho prático, permitirá estudar mais
detalhadamente tópicos-chave do programa.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical-practical classes, supported by slides, text documents and scientific articles, will allow students to
understand the environment that influences a tourist destination and tourist products, as well as the entities that
interact in this process, including the DMOs.
Complementarily, the work of reviewing the literature together with the practical work, will allow to study in more detail
key topics of the program.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bowie, D. & Buttle, F. (2004). Hospitality marketing: an introduction. New York: Elsevier.

Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.

Hawkins, D., Mothersbaugh, D., & Best, R. (2007). Consumer behavior: building marketing strategy (10th ed.). Boston:
McGraw-Hill.

Holloway, J. (2004). Marketing for tourism (4th ed.). Harlow: Pearson Education.

Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (2006). Marketing for hospitality and tourism (4th ed.). London: Prentice Hall.

Mccabe, S. (2009). Marketing communications in tourism and hospitality: concepts, strategies and cases. Oxford:
Butterworth-Heinemman.

Morrison, A.M. (2013). Marketing and managing tourism destination. New York: Routledge.

Mapa IV - Marketing Digital em Turismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Marketing Digital em Turismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Digital Marketing in Tourism

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:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Beatriz da Graça Luz Casais

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

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 ao setor do turismo. 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 tourism sector. 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. eTurismo: interação entre TIC’s e o Turismo

 1.1. Tecnologias da Informação e Comunicação
 1.2. Impacto das TIC’s no Turismo

 1.3. Gestão do Turismo na era digital
 2. Marketing Digital

 2.1. Introdução ao Marketing Digital
 2.2. E-WOM e a gestão dos user generated contents relacionados com o Turismo

 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 ao turismo

 3. Implementação e Monitorização de campanhas 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. eTourism: interaction between ICT and Tourism

 2.1. Information and Communication Technologies
 2.2. Impact of ICTs in Tourism

 2.3. Tourism management in the digital age
 2. Digital Marketing
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2.1. Introduction to Digital Marketing
2.2. E-WOM and management of user generated contents related to tourism
2.3. Digital Marketing Media Management: Websites, Forums, Blogs Newsletters, e-mailing, Webinars, Social Media
Marketing, Mobile Marketing
2.4. Marketing communications into digital channels: SEO, SEA and SEM - Digital Marketing Automation
2.5. E-Content Marketing applied to tourism
3. Implementation and Monitoring of digital marketing campaigns
3.1. Creating contact databases and communication media Development
3.2. Metrics digital marketing monitoring: testing of campaigns and results evaluation. 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 turísticas. Nas aulas práticas são ministrados conhecimentos básicos e são
executados exercícios que permitem aos alunos adquirir, passo a passo, as competências especificas 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 touristic 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 turística (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 touristic 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
perspectiva 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 objectivos
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 min 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:
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.

Marques, V. (2016). Redes Sociais 360. Coimbra: Conjuntura Atual Editora.

Zeferino, A. (2016) Digital Marketing Analytics. Lisboa: Sabedoria Alternativa.

Mapa IV - Gestão de Alojamento
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão de Alojamento

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Accommodation Management

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

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:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Vânia Natércia Gonçalves Costa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente UC visa transmitir conhecimentos sobre a gestão hoteleira, custos, estratégias, a importância da receção e
respetivos recursos (humanos, físicos e equipamentos), bem como operações e procedimentos. Serão também
abordados conceitos técnicos na gestão de alojamento, bem como estratégias usualmente adoptadas.
Como principais competências a serem adquiridas estão:
- Elaboração de organogramas em função da dimensão e tipologia do alojamento;
- Afetação de recursos humanos afectos à área de alojamento (recepção, andares e lavandaria);
- Executar as principais operações de rotina da receção;
- Identificar o equipamento de uma lavandaria e definir os circuitos e condições logísticas necessárias ao
funcionamento da secção;
- Calcular as necessidades de stocks de roupa em função da dimensão e características da unidade;
- Enumerar técnicas de venda de alojamento e outros serviços do hotel com o objetivo de maximizar receitas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC aims to transmit knowledge about hotel management, costs, strategies, the importance of reception and its
resources (human, physical and equipment), as well as operations and procedures. Technical concepts will also be
addressed in the management of housing, as well as strategies usually adopted.
The main competences to be acquired are:
- Development of organization charts according to the size and typology of the accommodation;
- Human resources assignment to the accommodation area (reception, floors and laundry);
- Perform the main routine operations of the reception;
- Identification of the equipment of a laundry and define the circuits and logistic conditions necessary for the operation
of the section;
- Estimation of the needs of clothes stocks according to the size and characteristics of the unit;
- List techniques for the sale of accommodation and other hotel services in order to maximize revenue.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Alojamento 
1.1. A exploração hoteleira e os sete tipos de gestão
1.2. Importância, custos, objetivos e estratégias 
2. Receção
2.1. Relacionamento com as outras áreas do hotel
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2.2. Recursos humanos 
2.3. Recursos físicos e equipamento
3. Operações e Procedimentos
3.1. Terminologia e simbologia técnica 
3.2. O ciclo de cliente
3.3. Reservas, check-in, faturação, guest ledger e city ledger
3.4. Check-out
4. Ponto de vendas
4.1. Fatores comportamentais e hospitalidade
4.2. Lealdade e qualidade de serviço
4.3. Relações da receção com o meio envolvente
5. Housekeeping
5.1. Recursos humanos 
5.2. Relacionamento com as outras áreas do hotel
5.3. Procedimentos de rotina (in-house, turn-down)
5.4. Outros procedimentos (quartos bloqueados, mudanças, situações especiais)
6. Gestão de alojamento 
6.1. Rácios da atividade (adr, revpar,trevpar, goopar) 
6.2. Orçamentos
6.3. Night Audit
6.4. Daily Sales Report
6.5. Overbooking
6.6. Interpretação e análise de resultados

4.4.5. Syllabus:
1. Accommodation
1.1. The hotel exploration and the seven types of management
1.2. Importance, costs, objectives and strategies
2. Receiving
2.1. Relationship with other areas of the hotel
2.2. Human Resources
2.3. Physical resources and equipment
3. Operations and Procedures
3.1. Terminology and technical symbology
3.2. The customer cycle
3.3. Reservations, check-in, billing, guest ledger and city ledger
3.4. Check-out
4. Point of sales
4.1. Behavioral factors and hospitality
4.2. Loyalty and quality of service
4.3. Relationship with the surrounding environment
5. Housekeeping
5.1. Human Resources
5.2. Relationship with other areas of the hotel
5.3. Routine procedures (in-house, turn-down
5.4. Other procedures (locked rooms, changes, special situations)
6. Accommodation management
6.1. Activity ratios (adr, revpar, trevpar, goopar)
6.2. Budgeting
6.3. Night Audit
6.4. Daily Sales Report
6.5. Overbooking
6.6. Interpretation and analysis of results

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O capítulo I e II permitirão completar o objetivo relativo aos conhecimentos sobre gestão hoteleira, custos, estratégias,
a importância da receção e respetivos recursos (humanos, físicos e equipamentos)
Adicionalmente, os capítulos III, IV e V e VI permitirão atingir os objetivos inerentes à gestão prática de alojamentos,
bem como estratégias usualmente adoptadas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Chapter I and II will complete the objective concerning hotel management knowledge, costs, strategies, the importance
of reception and its resources (human, physical and equipment)
In addition, chapters III, IV and V and VI will achieve the objectives inherent to the practical management of housing, as
well as strategies usually adopted.

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),
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documentos de texto disponibilizados na plataforma (diapositivos de apoio), realização de um trabalho prático
(individual e/ou em grupo). Adicionalmente, serão organizados seminários com gestores de alojamentos de empresas
que partilharão as suas experiências no processo gestão de alojamento.
Será adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Teste de avaliação (50%);
- Trabalho de revisão da literatura sobre tópicos relacionados com os conteúdos da UC (50%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the context of teaching, theoretical classes will be used with basic and advanced concepts. Real cases will be
presented so that the students understand implications of the accommodation management process.
In the context of this UC and in terms of methodologies, it will be used seminars, slides as well as a practical work
(individual and / or group). In addition, seminars will be organized with hotel managers who will share their
experiences in the internationalization process.
Continuous evaluation will be adopted, consisting of two elements:
- Evaluation test (50%);
- Literature review on selected topics regarding de CU (50%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas, contemplando suporte teórico e casos práticos da gestão de alojamentos, permitirão conhecer a realidade
subjacente ao processo de gestão, nomeadamente em situações de overbooking.
Assim, tanto a revisão da literatura como os seminários com gestores de alojamentos permitirão aos estudantes
perceber quais os fatores-chave na gestão de alojamento, nomeadamente, a enorme importância que o front office tem
na gestão de alojamentos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The classes, including theoretical support and practical cases of housing management, will allow us to know the
reality behind the management process, especially in overbooking situations.
Thus, both the literature review and the seminars with accommodation managers will allow students to understand the
key factors in the management of accommodation, namely, the great importance that the front office has in managing
housing.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cândido, I. (2001). Governança em Hotelaria. Caxias do Sul: Editora Educs.

Cousins, J., Foskett, D. e Gillespie, C. (2002). Food and Beverage Management, Prentice Hall.

Martin, R.J. (2005). Governança: Administração e Operação de Hotéis, 3ª Edição. São Paulo: Editora Roca.

Mata, A., (2000). Dicionário de Terminologia Hoteleira (Front-Office). Lisboa: Prefácio.

Mapa IV - Pricing no Turismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Pricing no Turismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Pricing in Tourism

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:
 OPTATIVA
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4.4.1.7. Observations:
 OPTIONAL

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Ana Cristina de Carvalho Cerqueira Lima da Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O principal objetivo da presente unidade curricular é entender o papel do pricing no desenvolvimento de produtos e

destinos turísticos. É objetivo da presente unidade curricular a aprendizagem da determinação custo de um produto,
calcular e identificar o ponto crítico de vendas e as diferentes estratégias a adoptar em diferentes cenários (e.g.:
ajustamento de preço, iniciativas e respostas a mudanças de preço nos destinos turísticos concorrentes).

 O objeto de análise serão organizações no setor turístico, como seja hotelaria, restauração, museus, entre outros.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main objective of this curricular unit is to understand the role of pricing in the development of tourism products

and destinations. It is the objective of this curricular unit to learn the determination of the cost of a product, to
calculate and identify the critical sales point and the different strategies to adopt in different scenarios (eg: price
adjustment, initiatives and responses to price changes in competing tourist destinations ).

 The object of analysis will be organizations in the tourism sector, such as hotels, restaurants, museums, among
others.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Contextualização do preço
 1.1. O preço no marketing-mix
 1.2. A importância das decisões de preço

 1.3. Objetivos da política de preço
 2. Determinantes do preço

 2.1. Fatores específicos da indústria turística
 2.1.1. Sazonalidade

 2.1.2. Custos operacionais
 2.1.3. Concorrência (destinos turísticos, hotéis, etc.)

 2.1.4. Procura 
 2.2. Ciclo de vida do destino turístico/produto

 3. Métodos de determinação do preço
 3.1. O preço na perspectiva dos custos, da procura

 3.2. O preço na perspectiva da concorrência
 3.3. Outros métodos 

 4. Estratégias de preços
 4.1. Objetivos das estratégias de preço

 4.2. Estratégia de preços para lançamento de novos produtos no mercado
 4.3. Estratégia de preços para mix de produtos

 4.4. Estratégias de ajustamento do preço
 4.5. Iniciativas e respostas a mudanças de preço

 

4.4.5. Syllabus:
 1. Contextualization of the price

 1.1. The price in the marketing-mix
 1.2. The importance of price decisions

 1.3. Price Policy Objectives
 2. Determinants of price

 2.1. Specific factors of the tourist industry
 2.1.1. Seasonality

 2.1.2. Operational costs
 2.1.3. Competition (destinations, hotels, etc.)

 2.1.4. Demand
 2.2. Destination / product life cycle

 3. Methods of price determination
 3.1. The price from the perspective of costs, demand

 3.2. The price from the perspective of competition
 3.3. Other Methods

 4. Pricing Strategies
 4.1. Objectives of pricing strategies

 4.2. Pricing strategy for launching new products in the market
 4.3. Pricing strategy for product mix
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4.4. Pricing Strategies
4.5. Initiatives and responses to price changes

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O primeiro capítulo incidirá sobre o papel da política de preço no contexto do marketing-mix, bem como as principais
decisões a serem tomadas neste âmbito.
O segundo capítulo será dedicado aos determinantes do preço na indústria turística, enquanto o terceiro e quarto
capítulos versarão sobre métodos de determinação do preço e estratégias de pricing, respectivamente e sempre
aplicado ao sector turístico.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first chapter will focus on the role of price policy in the context of marketing-mix, as well as the main decisions to
be taken in this area.
The second chapter will focus on price determinants in the tourism industry, while the third and fourth chapters will
deal with pricing methods and pricing strategies, respectively, and will always be applied to the tourism sector.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No contexto do ensino, recorrer-se-á a aulas teóricas, com apresentação de casos reais. Como apoio à aprendizagem,
serão utilizados seminários (em regime presencial), documentos e slides no Moodle, bem como a realização de um
trabalho teórico e outro prático (individual e/ou em grupo) e .
Será adoptada a avaliação contínua, composta por dois elementos:
- Trabalho de revisão da literatura sobre as diversas estratégias de pricing existentes na indústria turística (60%);
- Trabalho prático de levantamento das estratégias de pricing praticadas por diferentes destinos turísticos (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the context of teaching, theoretical classes will be used, with presentation of real cases. As a support for learning,
seminars (in face-to-face), documents and slides in Moodle will be used, as well as theoretical and practical work
(individual and / or group) and.
Continuous evaluation will be adopted, consisting of two elements:
- Literature review on the various pricing strategies in the tourism industry (60%);
- Practical work of surveying the pricing strategies practiced by different tourist destinations (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A utilização de abordagem teórica, quer na exposição de conceitos, quer nos materiais disponibilizados, quer na
literatura recomendada, permitirá aos estudantes apreenderem a linguagem técnica do pricing, bem como a aplicação
das melhores estratégias de pricing.
O trabalho de revisão da literatura, conjuntamente com o trabalho prático de levantamento das diferentes estratégias
de preço utilizadas por diferentes organizações turísticas (exemplo: hotelaria), cruzando as análises com outros
critérios (diferentes países, diferentes regiões, etc.), permitirá aos estudantes corroborarem que são aplicadas
diferentes estratégias com base, por exemplo, na imagem e posicionamento de cada destino.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The use of a theoretical approach, both in terms of concepts, materials and literature, will allow students to learn the
technical language of pricing and the application of the best pricing strategies.
The work of reviewing the literature, together with the practical work of surveying the different price strategies used by
different tourist organizations (eg hotels), cross-checking with other criteria (different countries, different regions, etc.)
will allow students corroborate that different strategies are applied based, for example, on the image and positioning of
each destination.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abrate, G. e Viglia, G. (2016). Strategic and tactical price decisions in hotel revenue management. Tourism
Management. Vol. 55, pp. 123-132.

Hung, W., Shang, J. e Wang, F. (2010). Pricing determinants in the hotel industry: Quantile regression analysis.
International Journal of Hospitality Management, Vol. 29, pp. 378-384.

Kim, J. e Lee, C-K. (2017). Role of tourism price in attracting international tourists: The case of Japanese inbound
tourism from South Korea. Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 6 No. 1, pp. 76-83.

Maderno, L. e Nicolau, J. (2012). Price sensitivity to tourism activities: looking for determinant factors. Tourism
Economics, Vol. 18 No. 4, pp. 675–689.

Nagle, T., Hogan, J., and Zale, J. (2014). Strategic Pricing: Coordinating the Drivers of Profitability. In Nagle,T, Hogan, J.
and Zale J. (Ed.), The Strategy and Tactics of Pricing: A guide to growing more profitably (5th Edition, Chap. 1, pp. 1-
16). Essex: Pearson Education Limited

Mapa IV - Liderança e Desenvolvimento de Equipas
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Liderança e Desenvolvimento de Equipas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Leadership and Team Building

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:
OPTATIVA

4.4.1.7. Observations:
OPTIONAL

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:
<sem resposta>

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 no contexto organizacional, o papel do gestor nas
organizações. A presente UC visa também transferir conhecimentos e competências sobre técnicas de motivação de
colaboradores, tipos de liderança mais adequados e potenciação de equipas de trabalho.

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 in the organizational context, the role of the
manager in organizations. This UC also aims to transfer knowledge and skills on techniques of motivation of
employees, more suitable leaderships and empowerment of work teams.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito de liderança
1.1. Comportamento organizacional
1.2. O gestor e respetivos papéis
1.3. Fatores explicativos do comportamento individual
1.4. As ligações entre a percepção e o processo individual de tomada de decisão 
2. Conceito de motivação
2.1. O processo motivacional
2.2. Perspetivas sobre motiv
2.3. Técnicas de motivação e recompensa
3. Tipos de liderança
3.1. Conceito de liderança
3.2. Abordagem baseada nos traços de personalidade
3.3. Abordagem comportamental
3.4. Abordagens contingenciais
3.5. Teoria da Liderança: carismática, transformacional e transaccional
3.6. Comunicação nas organizações
4. Trabalho em equipa
4.1. Definição de grupo e equipa
4.2. Características e desenvolvimento de equipas
4.3. O processo motivacional de equipas
4.4. Competências-chave de equipas
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4.4.5. Syllabus:
1. Leadership concept
1.1. Organizational behavior
1.2. The manager and his roles
1.3. Explanatory factors of individual behavior
1.4. The connections between perception and the individual decision-making process
2. Concept of motivation
2.1. The motivational process
2.2. Perspectives on motivation
2.3. Motivation and reward techniques
3. Types of Leadership
3.1. Leadership concept
3.2. Approach based on personality traits
3.3. Behavioral approach
3.4. Contingency Approaches
3.5. Leadership Theory: charismatic, transformational and transactional
3.6. Communication in organizations
4. Teamwork
4.1. Group and team definition
4.2. Characteristics and development of teams
4.3. The motivational process of teams
4.4. Team key competencies

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 para 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 aos 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 com 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 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 entre-ajuda 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.
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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:
Blanchard, K. (2006). Um nível superior de liderança. 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.

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

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:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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:
 <sem resposta>

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 about current scientific topics in

marketing, attend seminars, as well as elaborate the state of the art of an R&D theme or professional application in
Marketing.
In addition, it is the objective to carry out a scientific research work, with publication of the results obtained through
the elaboration 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
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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. - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In accordance with the rules of Master. - (Regular, Student Worker) (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 escolares: 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
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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:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

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:
<sem resposta>

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 about current scientific topics in
marketing, attend seminars, as well as elaborate the state of the art of an R&D theme or professional application in
Marketing.
In addition, it is the objective to carry out a scientific research work, with publication of the results obtained through
the elaboration 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
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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. - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In accordance with the rules of Master. - (Regular, Student Worker) (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 escolares: 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

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

 Apresentam-se as várias metodologias de ensino seguidamente e o outcome esperado em termos de aprendizagem:
 A exposição de conceitos básicos e avançados permitirá a aprendizagem (homogeneização de conhecimentos-base)

de práticas internacionais atuais;
 A análise de literatura científica de revistas com fator 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, entre-ajuda 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 teaching methodologies are presented below and the expected outcome in terms of learning:
 The exposition of basic and advanced concepts will allow the learning (homogenization of knowledge base) of current

international practices;
 The analysis of scientific literature of journals with impact factor will allow to know the importance, effect and

magnitude of different marketing strategies applied in a real organizational context. In this sense will be developed and
cemented knowledge and skills with greater guarantee of success;

 The holding of seminars with professionals of reference in the field of marketing will allow the exchange of information
on cases of success, being fomented the critical spirit, of reflection and exchange of perspectives.

 The development of practical group work will reinforce interpersonal skills, between-help and exchange of opinions
and perspectives on the different 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 de 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).
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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 way, 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
currently 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):

Relativamente ao presente item, o desenvolvimento de trabalhos (individuais e de grupo) deverá, sempre que possível
e oportuno, seguir 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 possível, 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 opportune,
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:

 A fundamentação dos ECTS foi definida nos termos da legislação em vigor. 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. 63/2016, of
September 13th:

 The justification of ECTS for the study cycle, the UCs and scientific areas were defined in accordance with the
legislation. It was considered the UCs as a measure of labor in all its forms (teaching sessions of collective nature,
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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 do 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 comprised study cycle, as indeed is established in the regulations of the School of Hospitality and
Management, for meetings made by all organs and 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:
 <sem resposta>

4.7. Observations:
 <no answer>

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

Sérgio Dominique
Ferreira Lopes

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Gestão (Marketing e Estratégia) 100 Ficha

submetida
Maria Alexandra Pereira
da Silva Malheiro

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Marketing e Estratégia 100 Ficha

submetida
Bruno Miguel Barbosa
de Sousa

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor MARKETING E ESTRATEGIA 100 Ficha

submetida

Beatriz da Graça Luz
Casais

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Ciências Empresariais - variante de
especialização em Marketing e
Estratégia

55 Ficha
submetida

Vânia Natércia
Gonçalves Costa

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Economia (tese na área de
conhecimento Economia aplicada ao
Turismo)

100 Ficha
submetida

Oscarina Susana Vilela
da Conceição

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha

submetida
Márcia Marina
Rodrigues Brito Duarte

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha

submetida

Marco Edgar Sousa
Escadas

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Gestão de Empresas, área de
especialização em Marketing. 50 Ficha

submetida

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/28255af2-8f16-9e03-19d1-5bb33497936b
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/9b30791f-3868-7d4c-2ee1-5bb4ed1e5192
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/bdcd7f79-07b9-1b6e-e502-5bb5005f14ea
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/8b3ad227-15a7-4295-8c50-5bbcce444555
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/b6f763ca-995d-bb8d-356c-5bbe0cf10bdc
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/60304617-a6b8-5ce3-83aa-5bc0706711e0
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/52bc4113-1f36-0a41-1932-5bc070092d49
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/628b4661-6141-68fd-00ae-5bc070c63570
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Ana Cristina de
Carvalho Cerqueira
Lima da Silva

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Marketing e Estratégia 55 Ficha
submetida

Laurentina Maria da
Cruz Vareiro

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências Económicas 100 Ficha
submetida

     860  

<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.
 10

5.4.1.2. Número total de ETI.
 8.6

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

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: 7 81.395348837209

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): 7.55 87.790697674419

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 69.767441860465 8.6

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 8.6

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 7 81.395348837209 8.6

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number 1 11.627906976744 8.6

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/6fbe0a50-f067-cf46-4fa2-5bc070d0b9a9
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48/annexId/adb5ad60-7646-a2a2-a5eb-5bc08f55b35b
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of teaching staff registered in PhD programmes for over one year

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-científica:
40% e c) organizacional: 25%.

 Em janeiro de 2016 decorreu a avaliação do triénio 2012-2015;
 Anualmente decorrem as avaliações dos docentes a tempo parcial 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 departamento.
 De realçar, ainda, que ficou consagrada na avaliação geral dos docentes a componente de avaliação pedagógica feita

pelos estudantes no âmbito do funcionamento das unidades curriculares.

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 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 well as the evaluation of the experimental period.

 The performance evaluation of teaching staff is monitored by the unit director (ESHT) and the department director.
 It should also be noted that in the general evaluation of teachers, the pedagogical evaluation component made by the

students in the scope of the curricular units operation was consecrated.

5.6. Observações:
 <sem resposta>

5.6. Observations:
 <no answer>

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

Para apoiar os projetos pedagógicos que a ESHT tem desenvolvido, garantindo condições de funcionamento e
permitindo uma melhoria da qualidade de ensino ministrado, está diretamente afeto à ESHT 1posto de trabalho. Dado
que ESHT partilha atualmente instalações com a ESG, prestam apoio ao funcionamento da escola, os serviços
administrativos da ESG, contando com o apoio de 6trabalhadores não-docentes da ESG, todos em regime de tempo
integral que desempenham tarefas de gestão e apoio ao funcionamento da oferta educativa da Escola, apoio na
organização de eventos diversos, conferências, seminários, cursos breves e outras formações. 

 Dois funcionários asseguram o funcionamento da receção, nomeadamente o atendimento presencial e telefónico a
estudantes e docentes e apoio à atividade letiva, nomeadamente em relação ao funcionamento dos espaços
pedagógicos.

 Apoiam o funcionamento da ESHT os seguintes trabalhadores: 2 na Biblioteca; 3 n ação social e 6 nos Serv.
Académicos.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
In order to support the pedagogical projects that ESHT has developed, guaranteeing working conditions and allowing
an improvement in the quality of teaching taught, it is directly concerned with the ESHT 1posto de trabalho. As ESHT is
currently sharing facilities with ESG, it provides support for the school's operation, ESG administrative services, with
the support of 6 ESG non-teaching staff, all of whom are full-time staff performing management and operational
support tasks of the School's educational offer, support in organizing various events, conferences, seminars, short
courses and other training.

 Two employees ensure the operation of the reception, namely the attendance and telephone attendance to students
and teachers and support to the teaching activity, namely in relation to the functioning of the pedagogical spaces.

 The following workers support the operation of the ESHT: 2 in the Library; 3 in social action and 6 in Serv. Academics.
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6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O trabalhador afeto à ESHT possui qualificação superior ao nível de licenciatura, dos colaboradores afetos à ESG,
cinco tem qualificação superior ao nível da licenciatura e um titular do 12° ano de escolaridade.
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.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The employee assigned to the ESHT has a higher qualification than the degree level, of the employees assigned to the
ESG, five are qualified above the level of the degree and a holder of the 12th year of schooling.
As regards the vocational training of its employees, the institution supports their training, creating conditions for them
to progress in their studies and to obtain higher levels of qualification.

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 pressuposto 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 conhecimentos e maiores níveis de motivação dos trabalhadores, tem-
se vindo a procurar fazer uma maior 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 demonstrated 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.):

Presentemente, o curso funcionará nas atuais instalações partilhadas pela ESHT/ESG, dispondo de 17 salas de aulas, 
Posteriormente, o ciclo de estudos presente proposto funcionará nas novas instalações da escola-hotel do IPCA, na
cidade de Guimarães, no local da Quinta do Costeado. A escola-hotel resulta de um projeto novo, contendo as
seguintes áreas funcionais:
- Cozinha de catering com sala de serviço tipo self-service;
- Cozinha de hotel com sala para serviço à la carte;
- Laboratório de gastronomia com 20 postos de trabalho individuais;
- Laboratório de estudos aplicados ao setor do turimo; 
- Salas multimédia de trabalho;
- Sala de análise sensorial e prova de vinhos com postos individuais;
- Biblioteca; 
- Hotel-escola com 10 quartos;
- Auditório com capacidade para demonstrações gastronómicas
- Salas de aulas teórico-práticas. 

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
At present, the course will work in the current facilities shared by ESHT/ESG, with 17 classrooms,
Subsequently, the proposed study cycle will work in the new facilities of the IPCA school-hotel, in the city of
Guimarães, at Quinta do Costeado. The school-hotel results from a new project, containing the following functional
areas:
- Catering kitchen with self-service room;
- Hotel kitchen with room for service à la carte;
- Gastronomy laboratory with 20 individual jobs;
- Laboratory of studies applied to the tourism sector; 
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- Multimedia working rooms; 
- Sensory analysis room and wine tasting with individual stations;
- Library
- Hotel with 10 rooms;
- Auditorium with capacity for gastronomic demonstrations
- Classroom-practical classes.

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

Os equipamentos e materiais afetos a este ciclo de estudos são os que se seguem:
- Computadores pessoais;
- Projetores multimédia nas salas;
- Livros técnicos;
- Softwares (Galileo GDS (Global tourism product distribution systems), POS e Front Office management, sistema de
gestão de operações hoteleiras – alojamento, food & beverages, eventos (como: Micros Fidelio, Winrest e Cesim),
Campus Microsoft e Moodle.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
The equipment and materials affecting this cycle of studies are as follows:
- Personal computers;
- Multimedia projectors in the rooms;
- Technical books;
- Working uniforms and miscellaneous hotel utensils;
- Softwares (Galileo GDS (Global tourism product distribution systems), POS and Front Office Management, hotel
operations management system – accommodation, food & beverages, events (such as: Micros Fidelio, Winrest and
Cesim), Microsoft Campus and Moodle.

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

Unidade de Investigação
Aplicada à Gestão (UNIAG) Não consta APNOR 3 Financiado

pela FCT
Centro de Investigação,
Desenvolvimento e Inovação
em Turismo (CiTUR)

Não consta Instituto Politécnico de Leiria 3
Não
financiado
pela FCT

DINAMIA`CET - ISCTE –IUL -
Centre for Socioeconomic and
Territorial Studies

Não consta ISCTE-IUL 1 Financiado
pela FCT

GOVCOPP - Research Unit on
Governance, Competitiveness
and Public Policies

Excelent
UTAD - University of Trás-os-
Montes and Alto Douro; IPV -
Polytechnic Institute of Viseu

1 Financiado
pela FCT

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.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48
 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:
 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48

 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. 

Parceria estabelecida entre a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Cávado e Ave e a
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto no âmbito do Mestrado em Gestão do Turismo
desde o ano 2015.

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/be82b147-6405-f68e-0f50-5bb3343e6c48
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Projeto "Profile and Trends of Human Capital in the Tourism Sector", com o objetivo de identificar o perfil do capital
humano no setor do Turismo.

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. 

Partnership established between the School of Hospitality and Tourism of the Polytechnic Institute of Cávado and Ave
and the School of Hospitality and Tourism of the Polytechnic Institute of Porto within the scope of the Master in
Tourism Management since 2015.
Project "Profile and Trends of Human Capital in the Tourism Sector", with the aim to identify the profile of the human
capital in the tourism sector.

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 de estudo em marketing de universidades e politécnicos (tanto de licenciatura como de mestrado) portugueses
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 inclui dois ramos (o da gestão e o do turismo) o que, em nosso
entendimento, será um fator muito positivo no que concerne à empregabilidade dos graduados nestas duas áreas.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
The twenty-three marketing cycles of Portuguese universities and polytechnics show a level of unemployment slightly
higher than the level of unemployment in the economy and management (13% and 14%). ISCTE (7%), the University of
Beira Interior (11%) and the University of Coimbra (12%) are those with low levels of unemployment. The study cycles
of the University of Aveiro, ISMAI and Universidade Técnica de Lisboa show the highest levels of unemployment (being
in absolute value a small number). When we start to include in the analysis the study cycles in marketing or marketing
and communication management, the levels of unemployment are lower, with special predominance (by the positive)
for the Portuguese Institute of Marketing Administration. The master's degree in marketing proposed here includes two
branches (that of management and tourism), which, in our view, will be a very positive factor regarding the
employability of graduates in these two areas.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
O concurso nacional de acesso ao ensino superior de 2018 foi muito positivo para o IPCA, tendo obtido excelentes
resultados. Num total de 667 vagas foram colocados 633 estudantes o que se traduz num aumento de 22 novos
estudantes, face ao ano anterior. Com estes resultados o IPCA preencheu 95% das vagas. 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. Na 1ª fase de acesso ao Ensino Superior, destacou-se igualmente o aumento da procura pelo regime
pós-laboral, no qual o IPCA preencheu a totalidade das vagas disponíveis. 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 ambém foram outras apostas
relevantes.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The national competition for access to higher education in 2018 was very positive for the IPCA, achieving excellent
results. In a total of 667 places were placed 633 students which translates into an increase of 22 new students,
compared to the previous year. With these results the IPCA filled 95% of the available positions. The IPCA remained
one of the 3 polytechnic institutes in Portugal with the highest vacancy rate, following the polytechnics of Porto and
Lisbon. In the first phase of access to Higher Education, there was also an increase in demand for the post-
employment regime, in which the IPCA filled all the available positions. In recent years, the IPCA has gained
recognition thanks to a credible bet on its graduate and postgraduate education and the opening of the new poles in
Braga and Guimarães where most of the new TeSP courses work. In addition, applied research, entrepreneurship and
the transfer of scientific and technological knowledge were other relevant stakes.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Fomentar e solidificar a parceria estabelecida entre a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico
do Cávado e Ave e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto no âmbito do Mestrado
em Gestão do Turismo desde o ano 2015.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
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To foster and solidify the partnership established between the School of Hospitality and Tourism of the Polytechnic
Institute of Cávado and Ave and the School of Hospitality and Tourism of the Polytechnic Institute of Porto within the
scope of the Master in Tourism Management since 2015.

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: 

A proposta de mestrado em Marketing com opção de ramo em turismo orienta-se para uma necessidade crescente do
mercado se especializar em áreas aplicadas da gestão. Outras instituições de ensino superior do espaço europeu
seguem também a mesma tendência, de que são exemplo os seguintes programas: 
Master in Tourism and Marketing: University of Lincoln
Master in Tourism Marketing Management: University of Strathclyde, Glasgow
Master in Tourism Marketing and Management: INSEEC, France
Master in Tourism Marketing and Management: University of Eastern Finland
Master in Strategic Tourism Management and Marketing: University of Surrey
Master in Tourism Marketing Management: Bournemouth University

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

The proposal of a Masters in Marketing with option of branch in tourism is oriented towards an increasing need of the
market to specialize in applied areas of the management. Other higher education institutions in Europe also follow the
same trend, for example the following programs:
Master in Tourism and Marketing: University of Lincoln
Master in Tourism Marketing Management: University of Strathclyde, Glasgow
Master in Tourism Marketing and Management: INSEEC, France
Master in Tourism Marketing and Management: University of Eastern Finland
Master in Strategic Tourism Management and Marketing: University of Surrey
Master in Tourism Marketing Management: Bournemouth University

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 marketing internacional. Estes tópicos são
coincidentes com a generalidade das unidades curriculares dos mestrados de marketing no espaço europeu de ensino
superior. A formação em metodologias de investigação conduz o estudante ao desenvolvimento de uma dissertação
com caráter científico. Na variante de especialização em marketing na área do turismo que o curso aborda a gestão de
destinos e alojamento, a orientação de produtos turísticos para diferentes mercados, conhecendo as suas tendências,
assim como as competências de marketing digital, nomeadamente no que respeita às suas especificidades no
contexto das plataformas turísticas em ambiente digital, o que é também coincidente com os objetivos de
aprendizagem de cursos de mestrado em marketing turístico existentes no espaço europeu de ensino superior.

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

The course offers a training focused on marketing, having as central topics the management of services, customer
relationship management, sales, brand management and international marketing. These topics coincide with the
generality of the curricular units of the masters of marketing in the European space of superior education. The training
in research methodologies leads the student to the development of a scientific dissertation. In the variant of
specialization in marketing in the field of tourism the course addresses the management of destinations and
accommodation, the orientation of tourism products to different markets, knowing their trends, as well as the digital
marketing skills, namely with regard to their specifics in the context of tourist platforms in a digital environment, which
is also coincident with the learning objectives of masters courses in tourism marketing in the European space of
higher education.

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,
incluindo o do turismo. 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.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 The generality of students of the masters in marketing should complete the degree by conducting a dissertation or a

research project applied to a company. Nevertheless, if the students opt for the internship modality, IPCA has
protocols of cooperation with national and international companies from several sectors including tourism. Although
carried out within other cycles of studies, they can easily cover the masters in marketing proposed here. Guiding
teachers will be assigned to each student.

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).

 <sem resposta>

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 inovador que combina os ramos Empresarial e Turismo, beneficiando das evidentes sinergias e
atraindo públicos complementares, nomeadamente com os atuais cursos de 1.º Ciclo lecionados no IPCA.

 Corpo docente qualificado na área do ciclo de estudos na sua maioria com grau de doutor.
 Ciclo de estudos diferenciado com ênfase nas novas tendências do Marketing, significativa componente de

investigação e pesquisa e com a inclusão de um conjunto de seminários temáticos capazes de proporcionar aos
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alunos uma perspetiva dinâmica, atualizada e multidisciplinar do Marketing;
Oferta formativa que atende às necessidades reais do mercado e cujos projetos podem se pretende sejam
maioritariamente aplicados a empresas da região, de diferentes setores, com destaque também para o setor turístico,
valorizando o conhecimento aplicado e fomentando a competitividade económica desta área geográfica.
Forte atratividade da marca IPCA na região.

12.1. Strengths:
Innovative study cycle combining the Business and Tourism sectors, benefiting from the evident synergies and
attracting complementary publics, namely with the current courses of 1st Cycle taught in the IPCA.
Qualified faculty in the area of the cycle of studies, mostly with a doctorate degree.
A differentiated study cycle with emphasis on new trends in Marketing, a significant component of research and
research, and the inclusion of a set of thematic seminars capable of providing students with a dynamic, up-to-date and
multidisciplinary perspective of Marketing;
Training offer that meets the real needs of the market and whose projects can be applied mainly to companies in the
region, from different sectors, also highlighting the tourism sector, valuing applied knowledge and fostering the
economic competitiveness of this geographical area.
Strong attractiveness of the IPCA brand in the region.

12.2. Pontos fracos:
O curso é ministrado na Escola Superior de Hotelaria e Turismo, cuja criação recente (2017) requer uma necessidade
de reforço da notoriedade da marca que se pretende construir. 
Sendo uma oferta formativa numa área nova na instituição, reconhece-se a necessidade de se reforçar o número de
acordos e parcerias nacionais e internacionais, sendo que já se encontram a ser reforçados acordos com diferentes
instituições de ensino superior internacionais de reconhecido mérito no sentido de fomentar níveis de intercâmbio
internacional de referência.

12.2. Weaknesses:
The course is taught at the School of Hospitality and Tourism, whose recent creation (2017) requires a need to
strengthen the reputation of the brand that is intended to be built.
As a training offer in a new area in the institution, it is recognized the need to strengthen the number of national and
international agreements and partnerships, and agreements with different international higher education institutions of
recognized merit are already being strengthened in order to foster levels of international exchange of reference.

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; A qualificação
superior de profissionais de turismo com sólidos conhecimentos de gestão abre espaço para uma formação de
segundo ciclo que vise dotar estes profissionais de competências de marketing.
Elevada atratividade demonstrada pelo IPCA na captação de estudantes de 1.º ciclo (95% 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 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 the
field of Marketing and Communication capable of redefining the value proposition of organizations and leverage
business competitiveness;
Growing need for professionals with solid knowledge in the scientific area of Marketing able to provide a superior
analytical capacity of the market and to help the management decision making; The superior qualification of tourism
professionals with solid management knowledge opens space for a second cycle training aimed at endowing these
professionals with marketing skills.
High attractiveness demonstrated by the IPCA in attracting 1st cycle students (95% vacancies filled) in areas such as
Management, Tourism or Design that can be basic training for students of a master's degree in marketing.

12.4. Constrangimentos:
A reduzida da 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 birth 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
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most of the study cycles;
Economic environment and budget constraints that generate limitations in the rationalization of resources.
The student's IPCA socio-economic context reveals some obstacles to joining international mobility programs.

12.5. Conclusões:
Nada a constar.

12.5. Conclusions:
Nothing to record.


