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NCE/21/2100242 — 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. Outras Instituições de Ensino Superior (em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

<sem resposta>

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Gestão

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.2.b. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação com IES estrangeiras). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º
65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.2.c. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, empresas, etc.)
(proposta em cooperação). (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

<sem resposta>

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Executivo em Gestão

1.3. Study programme:
Executive in Management

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Gestão

1.5. Main scientific area of the study programme:
Management

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

345

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:
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<sem resposta>

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:
60

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

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018):
2 semesters

1.9. Número máximo de admissões proposto:
30

1.10. Condições específicas de ingresso (art.º 3 DL-74/2006, na redação dada pelo DL-65/2018).
a1) titulares do grau de licenciado ou equivalente legal nas áreas de Gestão, Engenharia e áreas afins; 
a2) titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau
de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico, nas mesmas áreas de a1) e afins; 
a3) detentores de currículo académico, científico ou profissional, cuja capacidade seja reconhecida pelo CTC da
escola, nas áreas referidas em a1). 
b) Detentores de experiência profissional mínima de 5 anos em Gestão, Engenharia e áreas afins devidamente
comprovada.
Os candidatos serão avaliados e seriados considerando a sua formação curricular e a natureza e relevância da sua
experiência profissional, sendo privilegiados profissionais, executivos, quadros e dirigentes com ou sem formação em
gestão que pretendam estruturar conhecimento e aplicar em gestão, transversalmente em estratégia, marketing,
recursos humanos, finanças e contabilidade e gestão de dados. 

1.10. Specific entry requirements (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018).

a1) holders of a bachelor's degree or legal equivalent in the areas of Management, Engineering and related areas; 
a2) holders of a foreign higher academic degree that is recognized as meeting the objectives of the Bachelor's degree
by the Technical-Scientific Council, in the same areas as a1) and the like;
a3) holders of an academic, scientific or professional curriculum, whose capacity is recognized by the CTC of the
school, in the areas referred to in a1). 
b) Holders of at least 5 years' professional experience in Management, Engineering and related areas duly proven.
Candidates will be evaluated and graded considering their curricular background and the nature and relevance of their
professional experience, with professionals, executives, staff and managers with or without training in management
who wish to structure knowledge and apply in management, transversally in strategy, marketing, human resources,
finance, accounting and data management being privileged.

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:
Edifício da Escola Superior de Gestão – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Campus do IPCA – Vila Frescaínha S. Martinho – Barcelos 
e 
Instalações do Grupo JAPGEST e Instalações do Grupo DST

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
School of Management– Polytechnic Institute of Cávado and Ave
Campus do IPCA – Vila Frescaínha S. Martinho – Barcelos 
and
JAP Group and DST Group facilities
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1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._1.13._Despacho-n.º9030_2020_RA_IPCA-40-45_compressed.pdf
1.14. Observações:

Enquadramento do mestrado:
Atendendo ao artigo 18 do Decreto-Lei nº 65/2018, que apresenta a possibilidade de criação de ciclos de estudo (CE)
conducentes ao grau de mestre com 60 créditos, com duração normal de dois semestres curriculares e vocacionado
para a promoção da aprendizagem ao longo da vida. No sentido de dar continuidade à estratégia de oferta formativa
diferenciada pela ESG/IPCA, foi realizada uma análise prospetiva de áreas inovadoras com potencial para criação dos
referidos mestrados, tendo sido identificada a área da Gestão. Assim, após a identificação da área em questão, e
atendendo ao Protocolo de Cooperação com o grupo JAPGEST Lda. e o grupo DST, foi identificada a possibilidade de
preparação de um ciclo de estudos em parceria que irá permitir: a partilha de espaços e recursos de ambas as
instituições, o desenvolvimento/aprofundamento de competências técnicas relevantes para o mercado de trabalho e a
promoção da aprendizagem ao longo da vida.
Nesse sentido, parece existir enquadramento suficiente para propor a criação de um novo mestrado profissionalizante
na ESG/IPCA, na área científica de Gestão, que cruze conhecimentos de Gestão e competências comportamentais.
De realçar que a proposta apresentada é um trabalho que resulta de uma reflexão e análise conjunta entre os docentes
da ESG/IPCA e os dirigentes do grupo JAP e do grupo DST conforme atas em anexo (secção 1, ponto 2)

1.14. Observations:
Master's framework:
In compliance with article 18 of Decree-Law No. 65/2018, which presents the possibility of creating study cycles (CE)
leading to a master's degree with 60 credits, with a normal duration of two semesters curricular and aimed at
promoting lifelong learning. In the sense of giving continuity of the strategy of differentiated training offer by the
ESG/IPCA, a prospective analysis of innovative areas with potential for the creation of the referred masters, the
Management area is identified. Thus, after identifying the area in question, and taking into account the Cooperation
Protocol with the JAP group and the DST group, the possibility of preparing a cycle of studies in partnership was
identified that will allow: the sharing of spaces and resources of both institutions, the development/deepening of
technical skills relevant to the labor market and the promotion of lifelong learning.
In this sense, there seems to be sufficient framework to propose the creation of a new Master's Degree at ESG/IPCA, in
the scientific area of Management, which combines Management knowledge and behavioral skills.
It should be noted that the proposal presented is a work that results from a joint reflection and analysis between the
professors of the ESG/IPCA and the managers of the JAP group and the DST group as per the attached minutes.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Científico ESG-IPCA /Scientific Council ESG/IPCA

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico ESG-IPCA /Scientific Council ESG/IPCA

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Extrato_Ata14_CTC_13_Out_2021_Mestrado_Executivo_Gestão_compressed.pdf

 
Mapa I - Conselho Pedagógico da ESG/ Pedagogical Council ESG

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico da ESG/ Pedagogical Council ESG

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Extrato_Ata7_CP_7_out_2021_compressed.pdf

 
Mapa I - Conselho Académico IPCA/Academic Council IPCA

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Académico IPCA/Academic Council IPCA

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

 
Mapa I - JAPGEST Lda.- Protocolo cooperação

2.1.1. Órgão ouvido:
 JAPGEST Lda.- Protocolo cooperação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf0e4154-4e69-527d-dcd5-613131030232
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/b44e9fb7-29b9-bd7f-576e-6154a0b1b0bb
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/1dda7c48-e9cf-83df-9e3f-6165554ff049
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/684f16b4-0255-667e-564a-616555bde8a5
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2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Protocolo cooperação JAPGEST Lda..pdf

Mapa I - Grupo DST/DST Group - Protocolo cooperação

2.1.1. Órgão ouvido:
 Grupo DST/DST Group - Protocolo cooperação

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

 
Mapa I - Ata nº 1 reunião JAPGEST

2.1.1. Órgão ouvido:
 Ata nº 1 reunião JAPGEST

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ata 1 JAPGEST.pdf

 
Mapa I - Ata nº 2 reunião JAPGEST

2.1.1. Órgão ouvido:
 Ata nº 2 reunião JAPGEST

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ata 2 JAPGEST.pdf

 
Mapa I - Ata nº 1 reunião DST

2.1.1. Órgão ouvido:
 Ata nº 1 reunião DST

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ata 1 DST (3).pdf

 
Mapa I - Ata nº 2 reunião DST

2.1.1. Órgão ouvido:
 Ata nº 2 reunião DST

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ATA 2 DST.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 Executivo em Gestão tem como objetivo desenvolver competências e consolidar conhecimento nos
profissionais que desempenham funções no âmbito da Gestão. 

 Focado na aprendizagem ao longo da vida, o Ciclo de Estudos segue as melhores práticas internacionais, com um
regime de ingresso que respeita a orientação profissionalizante.

 Adota uma visão interdisciplinar e sistémica da Gestão, aliada a uma componente de comportamento organizacional e
gestão de pessoas e visa permitir o desenvolvimento dos profissionais, dotando-os de competências técnicas e
comportamentais, que lhes permitam planear e gerir ações com vista ao aproveitamento das oportunidades e
ultrapassar as ameaças que rodeiam a empresa.

 A forte componente prática alia o desenvolvimento de competências, a capacidade de resolução de problemas e o
conhecimento científico. O Estágio/Projeto permite a consolidação da aprendizagem e competências adquiridas.

 

3.1. The study programme’s generic objectives:
 The objective of the Executive Master in Management is to develop competences and consolidate knowledge in

management professionals.
 Focused on lifelong learning, the Study Cycle follows international best practices, with a career-friendly admission

regime.
 Adopts an interdisciplinary and systemic view of the management processes, combined with a organizational behavior

and people management component, allows the development of professionals, providing them with technical and
behavioural skills that allow them to plan and manage actions in order to take advantage of opportunities and

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/2e910115-9149-b560-b6dc-616815965937
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/22de338a-badd-21ed-dbc0-6168153d0dcd
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/7bf8369d-aab7-b32b-89b2-616990fbaefd
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/cbae4f82-df56-81af-2d55-6169912abade
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/bef647e4-0bcd-2d39-8fba-616991ec4af4
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/a3faee14-4a63-0163-874d-6169917fe860
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overcome the threats that surround the company. 
The strong practical component combines skills development, problem solving skills and scientific knowledge. The
Internship/Project allows the consolidation of learning and acquired skills.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Pretende-se transmitir aos alunos os novos desenvolvimentos na área da Contabilidade e Controlo de Gestão,
designadamente na temática da construção de sistemas de avaliação de desempenho adequados, eficientes e
pertinentes à tomada de decisão empresarial. Desenvolver, compreender e interpretar os ciclos financeiros, o
equilíbrio financeiro da empresa e calcular as necessidades financeiras, ler e utilizar informação financeira e outra
relacionada, bem como produzir relatórios conducentes à tomada de decisões, por parte de utilizadores internos e
externos. Fornecer competências para identificar e formar gestores empreendedores que atuem como agentes de
mudança, com capacidade de identificar, acelerar a criação, a disseminação e a aplicação de ideias. Visa-se também o
desenvolvimento de competências de liderança, gestão da carreira, desenvolvimento de competências e motivação
das equipas com vista à retenção e desenvolvimento dos colaboradores/recursos humanos.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
To fulfil the objectives of providing new developments in the area of management accounting and control, namely in
the area of building appropriate performance evaluation systems, efficient and relevant to business decision making,
contextualize management control in the planning process. Students should be able to understand and analyze the
sources of information the company, including Balance Sheets and Income Statements and know the principles of
financial management of an organization.
They should also know and be able to use the main methods of assessing the financial assets, as well as mastering the
fundamentals of financial calculation. To provide skills and training to identify entrepreneurs who act as change
agents, able to identify, able to accelerate the creation, dissemination and application of ideas. The aim is also to
develop leadership skills, career management, skills development and team motivation with the purpose of retain and
develop employees/ human resource.

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:

De acordo com a sua Missão, e no sentido de uma resposta adequada a contextos de mudança e espaços de gestão
de dinâmicas locais e globais de desenvolvimento e inovação, aproveitando as oportunidades e minimizando as
ameaças, o Instituto assume como fundamentais os seguintes valores: Ética; Excelência; Ensino Inclusivo, Inovador e
Flexível; Transferência e Valorização do Conhecimento; Competitividade e o Empreendedorismo.
A criação deste ciclo de estudos enquadra-se no Plano Estratégico do IPCA 2017-2021, documento que norteia as
prioridades e iniciativas estratégicas do Instituto para este período; o objetivo estratégico OE9 do Plano Estratégico
consiste em garantir uma oferta formativa de qualidade e adequada às expectativas do mercado de trabalho.
Enquadra-se também nos objetivos do PRR ao nível do programa “Impulso Adulto”; no sentido de apoiar a conversão
e atualização de competências de adultos ativos, através de formação superior em áreas STEAM e da crescente
exigência do mercado ao nível da oferta formativa de 2.º ciclo e no envolvimento do IPCA com o tecido empresarial da
sua região de intervenção, que se manifesta disponível para esta intervenção.

Adicionalmente, a estratégia da Instituição em oferecer um novo ciclo de estudos de mestrado decorre do
reconhecimento e acreditação externa da qualidade dos seus cursos de licenciatura e da crescente exigência do
mercado ao nível da oferta formativa de 2.º ciclo.
Outra dimensão que justifica a criação do Mestrado Executivo em Gestão é a melhoria significativa da qualificação do
corpo docente do IPCA, com o consequente aumento do pessoal docente com vínculo definitivo na área científica da
Gestão e das Ciências Empresariais.
Para além disso, convém realçar também o crescimento da investigação aplicada nas áreas da Gestão quer através
dos centros de I&D do IPCA, com destaque para os Centros de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) e
Unidade de Investigação Aplicada em Gestão (UNIAG), atualmente com financiamento disponibilizado pela FCT, quer
através da participação dos docentes em centros de investigação de outras instituições de ensino superior de
reconhecido prestígio.
A Escola Superior de Gestão (ESG) do IPCA edita ainda uma revista de circulação internacional a Tékhne – Review of
Applied Management Studies, revista científica que tem como objetivo publicar artigos originais na área da gestão. A
revista pretende proporcionar um fórum de debate para publicação e disseminação da investigação científica e
aplicada nas áreas da gestão, assim como promover a conexão entre a investigação académica e a realidade prática. A
revista segue um processo de double blind review.

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:

In accordance with its Mission, and in the sense of an adequate response to changing contexts and spaces for
managing local and global dynamics of development and innovation, taking advantage of opportunities and minimizing
threats, the Institute assumes the following values as fundamental: Ethics; Excellence; Inclusive, Innovative and
Flexible Teaching; Knowledge Transfer and Valorization; Competitiveness and Entrepreneurship.
The creation of this cycle of studies is part of the Strategic Plan of IPCA 2017-2021, a document that guides the
Institute's strategic priorities and initiatives for this period; the OE9 strategic objective of the Strategic Plan is to
guarantee a quality training offer that is adequate to the expectations of the labor market.
In addition, the Institution's strategy of offering a new cycle of Master's studies stems from the external recognition
and accreditation of the quality of its degree courses and the growing market demand in terms of the 2nd cycle training
offer. It also fits into the objectives of the PRR at the level of the “Impulso Jovem” program; in order to support the
conversion and updating of skills of active adults, through higher education in STEAM areas and in the involvement of
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IPCA with the business fabric of its region of intervention, which manifests itself available for this intervention.
Another dimension that justifies the creation of the Executive Master's Degree in Management is the significant
improvement in the qualification of the IPCA faculty, with the consequent increase in faculty with permanent
employment in the scientific area of Management and Business Sciences.
In addition, it is also worth highlighting the growth of applied research in the areas of Management through the IPCA
R&D centers, with emphasis on the Research Centers in Accounting and Taxation (CICF) and the Applied Management
Research Unit (UNIAG), currently with funding provided by the FCT, or through the participation of professors in
research centers of other prestigious higher education institutions.
IPCA's School of Management (ESG) also publishes a journal of international circulation called Tékhne – Review of
Applied Management Studies, a scientific journal whose objective is to publish original articles in the field of
management. The journal intends to provide a debate forum for the publication and dissemination of scientific and
applied research in the areas of management, as well as to promote the connection between academic research and
practical reality. The magazine follows a double blind review process.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que
o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável) * / Branches, variants, specialization areas, specialties or
other forms of organization (if applicable)*

Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de
organização em que o ciclo de estudos se estrutura *

Branches, variants, specialization areas,
specialties or other forms of organization

<sem resposta>

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

Mapa II - -

4.2.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 -

4.2.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 -

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

Gestão Empresarial/Management GE 44 3
Finanças/Finance FIN 6
Contabilidade Analítica e de Gestão/Analytic
Accounting and Management CAG 3

Engenharia de Produção e Sistemas/Production
and Systems engineering EPS 2

Sistemas e Tecnologias de
Informação/Information Systems and
Technologies

STI 2

(5 Items)  57 3  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - - - 1º ano, 1º semestre/1st year/1st semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:
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-

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 1º semestre/1st year/1st semester

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 Opcional
Observações
/
Observations

Comportamento
Organizacional/Organizational Behavior GE semestral/semiannual 84 TP-15; 3

Corporate Finance FIN semestral/semiannual 168 TP-30; 6
Contabilidade e Controlo de
Gestão/Accounting and Management
Control

CAG/GE semestral/semiannual 168 TP-30; 6 CAG: 3 ects;
GE: 3ects

Gestão da Cadeia de Abastecimento/
Supply Chain Management EPS/GE semestral/semiannual 84 TP-15; 3 EPS: 2 ects;

GE: 1 ects
Sistemas de Gestão da Informação e Apoio
à Decisão/Information Management
Systems and Decision Support

STI/GE semestral/semiannual 84 TP-15; 3 STI: 2 ects;
GE: 1 ects

Inovação e Empreendedorismo
Corporativo/Innovation and Corporate
Entrepreneurship

GE semestral/semiannual 84 TP-15; 3

Gestão de Recursos Humanos/Human
Resources Management GE semestral/semiannual 84 TP-15; 3 1

Gestão Comercial e Marketing/ Commercial
Management and Marketing GE semestral/semiannual 84 TP-15; 3

Opção Livre GE semestral/semiannual 84 TP-15; 3 1
UC mesma
área científica
(GE), da ESG,
com 3 ECTS

(9 Items)        

Mapa III - - - 1º ano, 2º semestre/1st year/2nd semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

-

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 2º semestre/1st year/2nd semester

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 Opcional
Observações
/
Observations

Estágio/Projeto/Internship/Project GE semestral/semiannual 840 OT-24; 30
(1 Item)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Comportamento Organizacional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Comportamento Organizacional

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Organizational Behavior

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral/per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
84

4.4.1.5. Horas de contacto:
15

4.4.1.6. Créditos ECTS:
3

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):
Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte - 10 horas/hours

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Fernando Freitas da Torre - 5 horas/hours

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Compreender e explicar a forma como as organizações se estruturam, bem como a influência que o ambiente exerce
sobre este processo.

2. Compreender e explicar as diferentes dinâmicas organizacionais, de acordo com a interação entre configuração
estrutural e ambiente.

3. Considerar a importância da gestão pela cultura no âmbito da gestão das pessoas nas organizações.

4. Concluir sobre a importância e os modos da gestão política nas organizações.

5. Compreender a importância da diversidade cultural e da interculturalidade na gestão de pessoas e comportamentos.

6. Concluir sobre a importância do projeto de empresa e da gestão pela cultura no âmbito dos processos de mudança
organizacional.
7. Reconhecer a importância e as dificuldades associadas à mudança organizacional.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

1. Understand and explain the processes thru which organizations are structured and influenced by their environment.
2. Understand and explain the organizational dynamics, according to the environment-structure interaction.
3. Consider and enhance corporate culture and corporate culture management value when dealing with persons and
organizations.
4. Recognize the existence of political processes inside organizations and their management value.
5. Understand cultural diversity and cross-cultural aspects of organizations and their relevance for people and
behaviour management.
6. Conclude about the relevance of company mission and project and corporate culture management in organizational
change processes.
7. Recognize the relevance and difficulties associated with organizational change processes.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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1. Fundamentos do comportamento dos indivíduos em contexto organizacional
2. Fatores disposicionais
3. Inteligência e
mocional

4. Motivação no trabalho
5. Satisfação no trabalho
6. Liderança
7. Equipas de Trabalho
8. Conflito organizacional
9. Mudança organizacional

4.4.5. Syllabus:

1. Fundamentals behavior of individuals in organizations
2. Dispositional factors
3. Emotional intelligence

4. Motivation at work
5. Job satisfaction
6. Leadership
7. Work teams
8. Organizational Conflict
9. Organizational change

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dois dos principais objectivos da UC prendem-se com a compreensão, por parte do aluno, do comportamento de
indivíduos, grupos e organizações e com a explicitação dos processos e dinâmicas interpessoais nas organizações.
Nesse sentido, serão abordadas as perspetivas sobre o comportamento em contexto organizacional, serão
identificados os fundamentos do comportamento dos indivíduos em contexto organizacional e os fatores
disposicionais e situacionais, como sejam, a satisfação no trabalho, a motivação, o empenhamento organizacional.
O recurso a exemplos, casos reais ou estudos de caso ajudará o aluno a consolidar os seus conhecimentos e a
desenvolver a sua capacidade crítica relativamente aos vários tópicos. Com uma abordagem mais prática dos
conteúdos procurar-se-á cumprir com os restantes objectivos da UC: Desenvolver a capacidade de pensamento crítico
em relação aos problemas comportamentais em contexto organizacional. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Two of the main objectives of the UC relate to the student's understanding of the behavior of individuals, groups and
organizations and with the explanation of processes and interpersonal dynamics in organizations. In this sense, will
address the perspectives on the behavior in organizational context, will be identified the foundations of behavior of
individuals in an organizational context and situational factors, such as, job satisfaction, motivation, organizational
commitment.
The use of real cases, examples or case studies will help the student to consolidate their knowledge and develop their
critical capacity with respect to various topics. With a more practical approach of the contents shall be sought to meet
with the other objectives of the UC: to develop the ability of critical thinking regarding behavioral problems in
organizational context.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas incluirão exposição de conceitos e teorias, apresentação de exemplos, realização de
exercícios e discussão de estudos de caso. Os alunos serão estimulados a desenvolver um projeto aplicado à
organização em que trabalham, que permita o diagnóstico de um ou vários problemas do âmbito do comportamento
das pessoas nas organizações, a sua análise à luz das teorias do Comportamento Organizacional e, posteriormente, a
apresentação de estratégias de intervenção/ação que visem a gestão/resolução dos problemas identificados. 
A avaliação incluirá a apresentação de um projeto escrito nos moldes anteriormente definidos, a valer 80% da nota, e a
apresentação/comunicação oral aos colegas, a valer 20% da nota.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical-practical classes will include exposition of concepts and theories, presentation of examples, exercises and
discussion of case studies. Students will be encouraged to develop a project applied to the organization in which they
work, which allows the diagnosis of one or several problems within the scope of people's behavior in organizations, its
analysis in the light of Organizational Behavior theories and, subsequently, the presentation of intervention/action
strategies aimed at managing/solving the identified problems.
The evaluation will include the presentation of a written project as defined above, worth 80% of the grade, and the
presentation/oral communication to colleagues, worth 20% of the grade.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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São objectivos da UC:
Proporcionar aos alunos os conceitos básicos indispensáveis à compreensão do comportamento de indivíduos,
grupos e organizações.
Explorar as metodologias de diagnóstico e resolução de problemas de gestão.
Evidenciar os processos e dinâmicas interpessoais nas organizações.
Demonstrar a importância do Comportamento Organizacional no contexto atual de mudança e globalização em que se
inserem as organizações privadas.
As metodologias de ensino centradas na análise e discussão de estudos de caso e a realização do projeto centrado na
organização em que o estudante trabalha vão de encontro aos objetivos de aprendizagem definidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The objectives are:
Provide students with the basic concepts essential to understanding the behaviour of individuals, groups and
organizations.
Explore the methodologies diagnostic and troubleshooting management problems.
Highlight dynamic and interpersonal processes in organizations.
Demonstrate the importance of organizational behaviour in the current context of change and globalisation in private
organizations.
The teaching methodologies centered on the analysis and discussion of case studies and the realization of the project
centered on the organization in which the student works, meet the defined learning objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cunha, M. P. e, Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C. (2014). Manual de comportamento organizacional e gestão
(7ª edição). Lisboa: Editora RH.
Cunha, M. P. & Rodrigues S.B. (2002). Manual de Estudos Organizacionais. Lisboa: RH Editora.
Ferreira, J.M. C. & Neves, J.G (2001). Psicossociologia das Organizações. Lisboa: McGraw-Hill.
Robbins, S. P. (2001). Organizational Behavior. Upper Saddle River: Prentice-Hall.
Cummings, T. & Worley, C. (1993). Organization Development and Change. St. Paul: West Publishing Company.
Luthans, F. (2002). Organizational Behavior. Boston: McGraw-Hill
Marques, C. A & Cunha M. P. (1996). Comportamento organizacional e Gestão de Empresas. Lisboa: Publicações Dom
Quixote.
Schermerhorn Jr., Hunt, J.G. & Orborn, R. N. (2001). Fundamentos de Comportamento Organizacional. Porto Alegre:
Bookman.

Mapa IV - Corporate Finance

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Corporate Finance

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Corporate Finance

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral/per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 168

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. Créditos 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):
 Alexandrino Manuel Oliveira Ribeiro - 15 horas/hours
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Carlos Manuel Fernandes Plácido - 15 horas/hours

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 É objetivo desta disciplina que os alunos fiquem a conhecer e dominem um conjunto de teorias e técnicas

relacionadas com a função financeira da empresa. Estes conhecimentos irão permitir que na vida real, como
elementos ativos na gestão das empresas, participem de uma forma mais eficiente na gestão financeira, permitindo
ainda que se familiarizem com a literatura especializada na área da gestão e análise financeira.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The objective of this course is that students get to know and master a set of theories and techniques related to the

financial function of the company. This knowledge will allow that in real life, as active elements in the management of
companies, participate in a more efficient way in financial management, also allowing them to become familiar with the
specialized literature in the area of financial management and analysis.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Capítulo I – Instrumentos de análise económica e financeira

 Capítulo II – Métodos e técnicas de análise económica e financeira
 Capítulo III – Estudo do Equilíbrio Financeiro a Curto Prazo e a Médio/Longo Prazo

 Capítulo IV – Estudo da Rendibilidade
 Capítulo V - Principais Etapas de um Projeto de Investimento

 Capítulo VI – Métodos de avaliação e seleção de Projetos de Investimento
 Capítulo VII – Financiamento de um Projeto de Investimento

 

4.4.5. Syllabus:
 Chapter I - Instruments of economic and financial analysis

 Chapter II – Methods and techniques of economic and financial analysis
 Chapter III – Study of Short-Term and Medium/Long-Term Financial Balance

 Chapter IV - Profitability Study
 Chapter V - Main Steps of an Investment Project

 Chapter VI – Investment Project Evaluation and Selection Methods
 Chapter VII – Financing an Investment Project

 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos definidos para a UC no desenho do curso. A

exposição permite os estudantes identificarem-se com a problemática das finanças empresariais. A componente
prática exercita o estudante no conhecimento e dos métodos e técnicas de gestão e análise financeira de empresas e
da elaboração e avaliação de projetos de investimento.

 Os capítulos I a IV permitem abordar um conjunto de teorias e técnicas relacionadas com a análise económica e
financeira. Relativamente aos capítulos V a VII permitem abordar um conjunto teorias e técnicas relacionadas com a
elaboração e avaliação de projetos de investimento. 

 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus was defined according to the objectives defined for the UC in the course design. The exhibition allows

students to identify with the issue of business finance. The practical component exercises the student in the
knowledge and methods and techniques of management and financial analysis of companies and the preparation and
evaluation of investment projects.

 Chapters I to IV allow us to approach a set of theories and techniques related to economic and financial analysis. With
regard to chapters V to VII, they allow us to approach a set of theories and techniques related to the preparation and
evaluation of investment projects.

 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologias de ensino:

 M1 – Apresentação e discussão oral dos conceitos teóricos sobre os assuntos programáticos, recorrendo como
suporte à apresentação de slides e à resolução de exercícios (método expositivo, demonstrativo e interrogativo);

 M2 – Aplicação prática dos conceitos adquiridos, recorrendo à realização de exercícios (método demonstrativo e
ativo);
M3 – Aplicação prática dos conceitos adquiridos, recorrendo à realização de um trabalho de projeto em grupo que
consiste na identificação e apresentação de uma ideia de projeto, seguindo as etapas fundamentais para a elaboração
do projeto

 
Avaliação:

 Trabalho de projeto em grupo: Entrega de um trabalho de projeto escrito, realizado em grupo, com um peso de 100%
sobre a nota final, com apresentação, discussão e defesa do mesmo por todos os elementos do grupo

 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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Teaching methodologies:
M1 – Presentation and discussion of theoretical concepts on programmatic subjects, using slides and solved
exercises (expository, demonstrative and interrogative method);
M2 – Practical application of the acquired knowledge by solving exercises (active and demonstrative methods);
M3 – Practical application of the acquired concepts, using a group project work that consists of identifying and
presenting a project idea, following the fundamental steps for the preparation of the project

Evaluation:
Group project work: Delivery of a written project work, carried out in a group, with a weight of 100% on the final grade,
with presentation, discussion and defense by all elements of the group

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Atendendo à vertente prática que o Mestrado pretende implementar, o ensino da unidade curricular, para além da
vertente teórica, assentará na vertente prática e na resolução de casos de estudo relacionados com a análise
financeira das empresas e a elaboração, avaliação e gestão de projetos de investimento que a empresa pretende
implementar.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Given the practical aspect that the Master intends to implement, the teaching of the curricular unit, in addition to the
theoretical aspect, will be based on the practical aspect and on the resolution of case studies related to the financial
analysis of companies and the preparation, evaluation and management of projects of investment that the company
intends to implement.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Fernandes, Carla, Peguinho, Cristina, Vieira, Elisabete e Neiva, Joaquim (2013), “Análise Financeira – Teoria e
Prática”, Edições Silabo;
- Nabais, Carlos e Nabais, Francisco (2011), “Prática Financeira I – Análise Económica e Financeira”, 6ª Edição, Lidel
Edições;
- Nabais, Carlos e Nabais, Francisco (2007), “Prática Financeira II – Gestão Financeira”, 2ª Edição, Lidel Edições;
- BARROS, CARLOS (2007) – “Avaliação Financeira de Projectos de Investimento” – Lisboa: Escolar Editora;
- BREALEY, R e MYERS, S (1998) – “Princípios de Finanças Empresariais” – 5ª edição, Lisboa: McGraw-Hill de
Portugal;
- MARQUES, ALBERTINO (2006) – “Concepção e Análise de Projectos de Investimento” – 3ª edição,
Lisboa: Edições Sílabo.

Mapa IV - Contabilidade e Controlo de Gestão

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Contabilidade e Controlo de Gestão

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Accounting and Management Control

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral/per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 168

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>



05/08/22, 11:41 NCE/21/2100242 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=21ba956e-d084-1b53-e549-61548c434587&formId=3af211a8-da74-3d7c-5535-615… 13/40

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Patrícia Rodrigues Quesado - 15 horas/hours

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues - 15 horas/hours

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular (UC) pretende transmitir aos alunos os novos desenvolvimentos na área da Contabilidade e
Controlo de Gestão, designadamente na temática da construção de sistemas de avaliação de desempenho adequados,
eficientes e pertinentes à tomada de decisão empresarial. 
Pretende-se desenvolver as metodologias mais atualizadas na área de custeio, tomada de decisão e controlo da
performance empresarial, numa abordagem estratégica que vá de encontro às necessidades da gestão. 
Constitui objetivo da UC lecionar os conceitos sempre numa perspetiva crítica que possa transmitir aos alunos os
benefícios e também as dificuldades e obstáculos de cada conceito/metodologia. 
A UC tem por objetivo discutir o papel atual e futuro do contabilista de gestão e controller.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to present students new developments on management accounting and control trends,
namely by building proper performance evaluation systems, efficient and relevant to business decision-making. It is
intended to develop the most up-to-date methodologies in what concerns costing, decision-making and control in a
strategic approach that can meet management needs. It is aimed to teach these concepts always under a critical
perspective that can show students the value added and constraints of each concept/methodology. Finally, the
curricular unit aims to discuss the current and future role of the professional in management accountant and
controller.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I – INTRODUÇÃO 
1 – Fundamentos da Contabilidade e do Controlo de Gestão 
1.1 - Origem e definição dos conceitos de Contabilidade de Gestão e Controlo de Gestão
1.2 – Objetivos e objeto de estudo da Contabilidade e do Controlo de Gestão 

II – PLANEAMENTO E CONTROLO 
1 – Planeamento estratégico e operacional 
2– O Papel dos Orçamentos 
3 – O Controlo Orçamental 
4 – Conceção de sistemas de controlo de gestão

III – FERRAMENTAS DE CONTABILIDADE DE GESTÃO
1 – O Sistema de Custeio Baseado nas Atividades (ABC) e a Gestão Baseada nas Atividades (ABM)
2 – O Balanced Scorecard (BSC) e o Tableaux de Bord

4.4.5. Syllabus:
I - INTRODUCTION 
1 Management accounting and management control
1.1 - Concept's origin and definition 
1.2 - Management accounting and management control purpose 

II PLANNING AND CONTROL 
1 - Strategic and operational planning 
2 - The role of budgets 
3 - The budgetary control 
4- Conception of management control systems 

III – MANAGEMENT ACCOUNTING TOOLS
1 – The Activity Based Costing (ABC) and the Activity Based Management (ABM)
2 - The Balanced Scorecard (BSC) and the Tableaux de Bord

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para o cumprimento dos objetivos de proporcionar novos desenvolvimentos na área da contabilidade e do controlo de
gestão, designadamente na temática da construção de sistemas de avaliação de desempenho adequados, eficientes e
pertinentes à tomada de decisão empresarial, contextualizar o controlo de gestão no processo de planeamento
empresarial, compreender os instrumentos fundamentais de pilotagem do controlo de gestão - previsionais (plano
operacional e orçamentos) e de acompanhamento de resultados (controlo orçamental,), lecionamos os capítulos I e II.
Para o cumprimento dos objetivos de desenvolver as metodologias mais atualizadas na área de custeio, de
proporcionar novos desenvolvimentos na área da tomada de decisão, lecionamos o capítulo III, fazendo referência à
abordagem estratégica presente na unidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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To fulfil the objectives of providing new developments in the area of management accounting and control, namely in
the area of building appropriate performance evaluation systems, efficient and relevant to business decision making,
contextualize management control in the planning process. To understand the fundamental tools for managing
management control - forecasting (operational plan and budgets) and monitoring results (budget control), we teach
Chapters I and II.
In order to meet the objectives of developing the most up-to-date costing methodologies, providing new developments
in decision-making, we have taught chapter III, referring to the strategic approach present in the unit.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretende-se apresentar as novas temáticas de contabilidade e controlo de gestão de uma forma crítica. O método
expositivo, a análise, apresentação e discussão de estudos de caso e projetos, assim como o recurso a casos e
problemas práticos nas temáticas em que se aplica, consideram-se ser os métodos mais adequados dados os
objetivos propostos. Em termos de avaliação, é proposto ao estudante a apresentação de um estudo de caso da
própria empresa em que trabalha, ou de outra que considere relevante, com a ponderação de 80% para o trabalho
escrito e 20% para a apresentação oral.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It is intended to present the new themes of accounting and management control in a critical way. The expository
method, the analysis, presentation and discussion of case studies and projects, as well as the use of practical cases
and problems in the themes to which it is applied, are considered to be the most appropriate methods, given the
proposed objectives. In terms of assessment, the student is asked to present a case study of the company in which he
works, or another that he considers relevant, with a weighting of 80% for the written work and 20% for the oral
presentation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dado que um dos principais objetivos da unidade curricular consiste em apresentar aos alunos as mais variadas
temáticas, tendo sempre presente uma perspetiva crítica, o recurso à apresentação, análise e discussão de estudos de
caso, projetos e problemas práticos sobre as matérias lecionadas em aula, parece-nos bastante adequado com os
objetivos de ensino/aprendizagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Since one of the main objectives of the curricular unit is to present students with the most varied themes, always
bearing in mind a critical perspective, the use of the presentation, analysis and discussion of case studies, projects
and practical problems on the subjects taught in class, seems to us quite adequate with the teaching/learning
objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Borralho, C. (2018). Sistemas de Planeamento e Controlo de Gestão: Fundamentos e ferramentas de suporte, Lisboa:
Edições Sílabo. 
Burns, J.; Quinn, M.; Warren, L. & Oliveira, J. (2013). Management Accounting, McGraw-Hill. 
FERREIRA, D.; CALDEIRA, C.; ASSEICEIRO, J.; VIEIRA, J.; VICENTE, C. (2019). Contabilidade de Gestão - Estratégia de
Custos e Resultados: Cost and Management Accounting, Lisboa: Rei dos Livros.
Franco, V.; Morais, A.; Oliveira, A.; Major, M.; Serrasqueiro, R.; Jesus, M. & Oliveira, B. (2012). Temas de Contabilidade
de Gestão: Gestão Orçamental e Medidas Financeiras de avaliação do desempenho. Lisboa: Livros Horizonte. 
Jordan, H.; Neves, J.; Rodrigues, J. (2011). O Controlo de Gestão - ao Serviço da Estratégia e dos Gestores, Áreas
Editora. 
Major, M. & Vieira, R. (2017). Contabilidade e Controlo de Gestão: Teoria Metodologia e Prática, Lisboa: Escolar Editora.

Mapa IV - Gestão da Cadeia de Abastecimento

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão da Cadeia de Abastecimento

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Logistics and Supply Chain Management

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral/per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 84
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4.4.1.5. Horas de contacto:
15

4.4.1.6. Créditos ECTS:
3

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 Manuela Cruz Cunha - 15 horas/hours

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Capacitar os estudantes a:
OBJ1 - Conhecer estratégias de planeamento, configuração e gestão da cadeia de abastecimento;
OBJ2 - Conhecer os principais domínios da atividade logística, nomeadamente, gestão de armazéns, gestão de stocks,
gestão da informação e gestão de transportes.
OBJ3 - Analisar e discutir estratégias de gestão de recursos aplicando métodos, modelos e técnicas para melhorar a
eficiência e a sustentabilidade das operações logísticas.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Capacitar os estudantes a:
OBJ1 - Conhecer estratégias de planeamento, configuração e gestão da cadeia de abastecimento;
OBJ2 - Conhecer os principais domínios da atividade logística, nomeadamente, gestão de armazéns, gestão de stocks,
gestão da informação e gestão de transportes.
OBJ3 - Analisar e discutir estratégias de gestão de recursos aplicando métodos, modelos e técnicas para melhorar a
eficiência e a sustentabilidade das operações logísticas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Enable students to:
OBJ1 - To get to know strategies to plan and configure a supply chain;
OBJ2 - To get to Know the main logistic activities, namely, warehouse management, stock management, information
management and transport management.
OBJ3 - To analyze and discuss resource management strategies using methods, models and techniques to improve
the efficiency and sustainability of logistic operations.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Gestão da cadeia de abastecimento.
CP2 – Planeamento agregado
CP3 – Compras na gestão da cadeia de abastecimento
CP4 – Gestão de armazéns
CP5 – Gestão de stocks
CP6 – Gestão dos transportes
CP7 – Sistemas de informação na gestão da cadeia de abastecimento
CP8 – Previsão de vendas na gestão da cadeia de abastecimento
CP9 – Modelos de decisão na gestão da cadeia de abastecimento
CP10 – O papel integrador dos portos nas cadeias de abastecimento
CP11 – Gestão da cadeia de abastecimento sustentável

4.4.5. Syllabus:
CP1 – Supply chain management.
CP2 – Aggregate planning
CP3 – Procurement in supply chain management
CP4 – Transport management
CP5 – Warehouse management
CP6 – Stock management
CP7 – Information systems in supply chain management
CP8 – Sales forecast in supply chain management
CP9 – Decision models in supply chain management
CP10 – The integrating role of ports in supply chains
CP11 – Sustainable supply chain management

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Considerando os objetivos de aprendizagem e os conteúdos programáticos, a coerência entre estes é estabelecida da
seguinte forma:
- OBJ1 é atingido através dos CP1 e CP2.
- OBJ2 é atingido através dos pontos CP3, CP4, CP5, CP6 e CP7.
- OBJ3 é atingido através dos pontos CP8, CP9, CP10 e CP11.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Considering the learning objectives and the syllabus, the coherence between them is established as follows:
- OBJ1 is reached through CP1 e CP2.
- OBJ2 is reached through points CP3, CP4, CP5, CP6 e CP7.
- OBJ3 is reached through points CP8, CP9, CP10 e CP11.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
M1 – Apresentação e discussão oral dos conceitos teóricos, recorrendo como suporte à apresentação de slides,
resolução de exercícios e à análise de casos de estudo (método expositivo, demonstrativo e interrogativo);
M2 – Realização de exercícios que tentam simular problemas de gestão de stocks, armazéns e transportes (método
demonstrativo e ativo);
M3 – Aplicação prática dos conceitos adquiridos, recorrendo à realização de um trabalho de grupo que consiste em
conhecer a área da logística duma empresa industrial, fazendo a descrição do processo de logística interna e do
processo de expedição de produto, procurando identificar oportunidades de melhoria (método ativo e experiencial).

Avaliação:
A1 – Dois testes de avaliação contínua, cada um com nota mínima de 8 valores. Cada teste tem um peso de 50% .A2–
Trabalho de grupo: Entrega de um trabalho escrito, realizado em grupo, com um peso de 40% sobre a nota final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
M1 – Presentation and discussion of theoretical concepts , slides, solved exercises and analysis of case studies
(expository, demonstrative and interrogative method);
M2 – Practical application of the acquired knowledge, by solving exercises that simulate logistic management
problems related to stocks, warehouses and transports (active and demonstrative methods);
M3 – Practical application of the acquired knowledge, by developing a group work that consists of knowing the
logistics area of an industrial company, describing the internal logistics process and the product shipping process,
seeking to identify opportunities for improvement (active and demonstrative method).

Evaluation:
A1 – Two tests to assess students' knowledge, each one with a minimum grade of 8 points. Each test has a weight of
50%.
A2 – Work Group: Students will also have to submit a written work, carried out in groups, with a weight of 40% on the
final grade.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Atendendo à metodologia de ensino (M) e objetivos de aprendizagem (OBJ), a coerência entre estes é estabelecida da
seguinte forma:
- OBJ1 é conseguido através da metodologia de ensino M1, M2;
- OBJ2 é conseguido através da metodologia de ensino M1, M2 e M3;
- OBJ3 é conseguido através da metodologia de ensino M1, M2 e M3.

A aquisição de conhecimentos para gerir a cadeia de abastecimento requer a aquisição de conhecimento e
competências técnicas, comportamentais e contextuais, sendo útil uma abordagem teórica e prática dos conteúdos
descritos. Os conceitos teóricos permitem conhecer os processos de gestão logística, e a componente prática por via
do desenvolvimento de um trabalho numa empresa industrial permite aplicar o conhecimento adquirido. A análise de
estudos de caso é igualmente útil para obter exemplos concretos de ações implementadas no domínio das atividades
logísticas. Por fim, a realização de dois testes escritos permitem validar se o conhecimento teórico foram devidamente
assimilados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Taking into account the teaching methodology (M) and learning objectives (OBJ), the coherence between them is
established as follows:
- OBJ1 is achieved through the teaching methodology M1, M2;
- OBJ2 is achieved through the teaching methodology M1, M2 and M3;
- OBJ3 is achieved through the teaching methodology M1, M2 e M3.

The acquisition of knowledge to manage the supply chain requires the acquisition of technical, behavioral and
contextual knowledge and skills, being useful a theoretical and practical approach to the contents described.
Theoretical concepts allow to know the logistical management processes, and the practical component through the
development of a work in an industrial company allows the application of the acquired knowledge. The analysis of case
studies is also useful to obtain concrete examples of actions taken to carry out logistical activities. Finally, the two
written tests support the validation of whether the theoretical knowledge has been properly assimilated.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carvalho, J. (2010). Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento. Edições Sílabo;
Ballou, R. H.(2004). Business Logistics/Supply Chain Management. 5th ed.. Pearson. 
Christopher, M. (2004). Logistics & Supply Chain Management. 3.ª ed.. Prentice-Hall.
Reis, Rui (2017). Manual de logística. Editorial Presença.
Rushton, A., Croucher, P. and Baker, P. (2014). The Handbook of Logistics and Distribution Management. 5th ed.. Kogan
Page.
Murphy, P. and Knemeyer, A. (2015). Contemporary Logistics. 11th ed.. Pearson. 
David, P. A. (2018). International Logistics: The Management of International Trade Operations. 4th ed.. Cicero Books.

Mapa IV - Gestão Comercial e Marketing

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão Comercial e Marketing

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Commercial Management and Marketing

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral/per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 84

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

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 -15 horas/hours

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):
 Serão transferidos conhecimentos e competências relativas:

 OBJ_1: Ao Marketing-mix e à gestão comercial
 OBJ_2: Ao papel do marketing relacional (CRM)
 OBJ_3: Às Estratégias de pricing e decisões/implicações de diferentes modelos de distribuição da gestão estratégica

comercial.
 Desde modo, os estudantes poderão desenvolver competências na tomada de decisões estratégicas que afetam a

gestão comercial de uma organização/empresa.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Knowledge and skills will be transferred regarding:

 GOAL_1: the marketing-mix and commercial management
 GOAL_2: The role of CRM in business

 GOAL_3: Pricing strategies and decisions/implications of different distribution models of commercial strategic
management.

 This way, students will be able to develop skills in making strategic decisions that affect the commercial management
of an organization/company.

 



05/08/22, 11:41 NCE/21/2100242 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=21ba956e-d084-1b53-e549-61548c434587&formId=3af211a8-da74-3d7c-5535-615… 18/40

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Marketing-mix e Gestão Comercial
2. CRM
3. Pricing strategies
4. Placement decisions

4.4.5. Syllabus:
1. Marketing-mix and Commercial Management
2. CRM
3. Pricing strategies
4. Placement decisions

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O ponto 1 do programa permitirá atingir o OBJ_1, permitindo conhecer as várias políticas do marketing-mix e como
aplicar princípios da gestão comercial.
O ponto 2 do programa permitirá alcançar o OBJ_2, designadamente conhecendo a importância do CRM no
desenvolvimento de um perfil mais detalhado dos clientes.
Os pontos 3 e 4 do programa permitirão alcançar o OBJ_3, permitindo conhecer de que forma a política de preço e
distribuição são afetadas no contexto empresarial.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Point 1 of the syllabus will allow you to achieve the GOAL_1, allowing students to know the marketing-mix
particularities and how to apply commercial management principles.
Point 2 of the syllabus will students to achieve the GOAL_2, namely knowing the importance of CRM in developing a
more detailed customer profile.
Points 3 and 4 of the syllabus will allow students to reach the GOAL_3, allowing them to know how price and
placement decision are affected in the business context.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino:
Met_1: Conteúdos programáticos em suporte PDF/PPT
Met_2: Artigos científicos com as melhores práticas
Met_3: Um orador com experiência profissional relevante que relate as melhores práticas
Avaliação:
Av_1: Análise de literatura recente (últimos 5 anos) e consequente apresentação das melhores práticas a nível
internacional (50%)
Av_2: Aplicação dos conhecimentos/competências adquiridas a uma determinada marca (50%)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
Met_1: Syllabus in PDF/PPT support
Met_2: Scientific articles with best practices
Met_3: A speaker with relevant professional experience reporting on best practices
Evaluation:
Ev_1: Analysis of recent literature (last 5 years) and consequent presentation of international best practices (50%)
Ev_2: Application of knowledge/skills learned to a particular brand (50%)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Met_1 permitirá realizar uma abordagem holística, mas integrada de todos os pontos lecionados, permitindo
alcançar os OBJ_1, OBJ_2, OBJ_3.
A Met_2 permitirá incidir especialmente nos OBJ_2, OBJ_3.
A Met_3 permitirá perceber, através da experiência profissional transmitida pelo orador, de que forma se consegue
harmonizar todos os conhecimentos obtidos, ou seja, OBJ_1, OBJ_2, OBJ_3.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Met_1 will allow for a holistic approach, but integrated of all the contents, allowing to reach the GOAL_1, GOAL_2,
GOAL_3.
Met_2 will focus especially on GOAL_2, GOAL_3.
Met_3 will allow students to understand, through the professional experience shared by the speaker, how it is possible
to encompass all the knowledge learned, i.e., GOAL_1, GOAL_2, GOAL_3.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lowe, D. (2013). Commercial Management – Theory and practices. Wiley-Blackwell, West Sussex, UK.
Artigos científicos de várias revistas que se adequem ao perfil da turma em cada edição.

Mapa IV - Sistemas de Gestão da Informação e Apoio à Decisão
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas de Gestão da Informação e Apoio à Decisão

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Information Management Systems and Decision Support

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral/per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
84

4.4.1.5. Horas de contacto:
15

4.4.1.6. Créditos ECTS:
3

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):
Patrícia Isabel Sousa Trindade Silva Leite - 15h

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):
Esta unidade curricular irá abordar os conceitos fundamentais relacionados com os sistemas de informação e o seu
papel na gestão da informação e no apoio à tomada de decisão. Pretende-se apresentar os conceitos relacionados
com os sistemas de informação e o seu papel nas organizações, tanto na vertente de suporte ao negócio com na
vertente de avaliação do desempenho do negócio. 
No final da unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
• Explicar o conceito e o papel dos sistemas de informação nas organizações;
• Descrever os objetivos e elementos dos sistemas de medição de desempenho empresarial 
• Identificar os requisitos de informação para a implementação de um sistema de gestão de desempenho

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course will address the fundamental concepts related to management information systems and their role in
supporting decision making. It is intended to present the concepts related to information systems and their role in
organizations, both in terms of business support and in terms of business performance evaluation. At the end of the
curricular unit the learner is expected to be able to: 
• Explain the concept and role of information systems in organizations;
• Describe the objectives and elements of business performance measurement systems
• Identify the information requirements for the implementation of a performance management system

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Sistemas de informação (SI)
— Sistemas de informação
— Processos de negócio
— SI e a transformação digital
— Sistemas operacionais versus analíticos

2. Gestão de desempenho
— Processo de tomada de decisão 
— Gestão do desempenho de negócio 
— Indicadores de desempenho
— Da estratégia aos indicadores de desempenho
— Business Intelligence
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4.4.5. Syllabus:
1. Information Systems (IS)
— Information Systems
— Business processes
— IS and the digital transformation
— Operational versus analytical systems

2. Performance management
— Decision making process 
— Business performance management
— Performance indicators
— From strategy to performance indicators
— Business Intelligence

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa da unidade curricular introduz os estudantes aos conceitos chave para compreenderem o âmbito e o
contexto dos Sistemas de Informação (SI) empresariais no suporte aos processos de negócio. Será apresentado o
conceito de processo de negócio, mostrando como os dados que são gerados na execução dos processos de negócio
podem ser usados para medir o seu desempenho. O programa inclui a apresentação dos tópicos fundamentais da
gestão de desempenho empresarial, incluindo a abordagem para identificar a informação necessária à avaliação do
desempenho.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program of the curricular unit introduces the students to key concepts to understand the scope and context of
enterprise Information Systems (IS) in support to business processes. The concept of business process will be
introduced, showing how the data that is generated in the execution of business processes can be used to measure
their performance. The program includes presentation of the fundamental topics of business performance
management, including the approach to identifying the information needed for performance evaluation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os resultados da aprendizagem serão avaliados com base na participação dos estudantes nas aulas e nos resultados
do projeto aplicado. O projeto será realizado individualmente e colocará em prática os conceitos fundamenteis
abordados na UC. A nota final (NF) é a média pesada calculada segundo a expressão:
NF = Participação * 20% + Projeto * 80%
Terão acesso à época de exame os estudantes que não obtiverem aproveitamento durante o período de frequência de
aulas. Na época de exame, o estudante deverá apresentar um novo projeto.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Learning outcomes will be evaluated based on student participation in class and the results of the applied project. The
project will be carried out individually and will put into practice the fundamental concepts covered in the course. The
final grade (FG) is the heavy average calculated according to the expression:
FG = Participation * 20% + Project * 80%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para se atingir os objetivos desta unidade curricular é necessário que os conhecimentos sobre sistemas de
informação, processo de negócio, gestão de desempenho e indicadores de desempenho sejam bem compreendidos
pelo estudante. As aulas serão teórico-práticas com o objetivo de consolidar os conceitos com a prática. O
desenvolvimento de um projeto aplicado, desde a identificação dos processos de negócio até à identificação dos
indicadores de desempenho e informação necessária, permitirá colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
To achieve the objectives of this curricular unit it is necessary that the student has a solid knowledge about
information systems, business process, performance management and performance indicators. The classes will be
theoretical and practical with the objective of consolidating the concepts with practice. The development of an applied
project, from the identification of the business processes to the identification of performance indicators and necessary
information, will allow the student to put into practice the acquired knowledge.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bititci, U. S. (2015). Managing business performance: The science and the art. John Wiley & Sons.
Laudon, K. C., Laudon, J. P. (2017). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson
Quagini, L., Tonchia, S. (2010). Performance measurement: Linking balanced scorecard to business intelligence.
Springer Science & Business Media.

Mapa IV - Inovação e Empreendedorismo Corporativo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Inovação e Empreendedorismo Corporativo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Innovation and Corporate Entrepreneurship

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral, per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
84

4.4.1.5. Horas de contacto:
15

4.4.1.6. Créditos ECTS:
3

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 - 8h

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Teresa Maria Leitão Dieguez - 7 horas

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular deverá desenvolver nos estudantes as bases para um pensamento crítico inovador e criativo,
bem como desenvolver a confiança para os estudantes pensarem de forma inovadora e proactiva.
Fornecer competências para identificar e formar gestores empreendedores que atuem como agente de mudança, com
capacidade de identificar, acelerar a criação, a disseminação e a aplicação de ideias.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The unit will develop the basis for critical innovative and creative thinking in students and develop confidence for
students to innovatively and proactively think
To provide skills and training to identify entrepreneurs who act as change agent, able to identify, able to accelerate the
creation, dissemination and application of ideas.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às temáticas de Inovação e Empreendedorismo. Contextualização e relevância na economia globalizada
e na competitividade das Organizações.
2. Inovação.
a. Inovação: conceitos e modelos.
b. Estratégias de Apropriabilidade
c. Principais indicadores nacionais e europeus.
d. Introdução aos processos de sistematização da inovação.
e. Inovação como decisão estratégica.
3. Empreendedorismo.
a. Empreendedorismo: Definições e principais conceitos.
b. Contexto social e económico propício ao espírito empreendedor
c. Processo Empreendedor
d. Plano de Negócios.
i. Objetivos e papel diferenciador de um Plano de Negócios “inovador” face a um Plano de Negócios mais tradicional.
ii. Elaboração, apresentação e defesa de um Plano de Negócios.

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to the themes of Innovation and Entrepreneurship. Context and relevance in the global economy and
competitiveness of organizations.
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2. Innovation 
a) Innovation: Concepts and models.
b) Appropriability Strategies
c) Key national indicators and Europeans.
d) Introduction to the processes of systematic innovation.
e) Innovation as a strategic decision
3. Entrepreneurship.
a) Entrepreneurship: Definitions and key concepts.
b) The importance of the entrepreneurship in economic and social development
c) Entrepreneurship process
d) The Business Plan.
i) Aims and distinctive role of a Business Plan "innovative" in the face of a more traditional business plan.
ii) Detailed explanation of the objectives to be achieved with the Business Plan to be worked within the subject of
"Innovation Management and Entrepreneurship."
iii) Preparation, presentation and defense of a Business Plan.

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

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

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia será composta por um conjunto de atividades interativas, teóricas e práticas, que permitam aos alunos
a integração da aprendizagem e a sua experiência profissional (quando existente). 
Serão utilizadas metodologias diversas entre as quais:
• Design Thinking
• Double Diamond methodology
• Collaborative Learning and Peer Learning
• Challenge-based learning experience

Metodologia Avaliação 
• Trabalho de Grupo “Challenge Development” (F1)
• Casos práticos individuais (F2)
• Pitch Final, com avaliação individual (F3)

40% F1 + 40% F2 + 20% F3

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology will consist of a set of interactive activities, practical and theoretical, which allow students to
integrate learning and work within experience (if any).
Several methodologies will be used, including:
• Design Thinking
• Double Diamond methodology
• Collaborative Learning and Peer Learning
• Challenge-based learning experience

Assessment:

• Challenge Development (F1)
• Individual case studies (F2)
• Final Pitch (F3)

40% F1 + 40% F2 + 20% F3

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino visam facultar aos alunos o desenvolvimento de pensamento crítico, proativo e sustentado
em megatendências, de forma a identificar oportunidades e problemas, procurando soluções aplicadas à realidade das
organizações.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies aim to provide students with the development of critical and proactive thinking, supported
by megatrends, to identify opportunities and problems, seeking applied solutions to organizational realities.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. & West, J. eds., Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University
Press, 2006.
- Davila, T., Epstein, M. & Shelton, R. (2013). Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit. New
Jersey: Pearson Education, Inc.
- Hirsch, R., Peters, M., P. & Shepherd, D. (2017). Entrepreneurship. New York: McGraw-Hill.
- Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2011). Criar Modelos de Negócio. Lisboa: Dom Quixote.
- Sarkar, S. (2014). Empreendedorismo e Inovação. Lisboa: Escolar Editora.
- Skarzynski, P. & Gibson, R. (2013). Innovation to the Core: A Blueprint for Transforming the Way Your Company
Innovates. Brighton: Harvard Business Review Press.
- Tidd, J., & Bessant, J. (2018) Managing Innovation – Integrating Technological, Market and Organizational Change.
New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Yayici, E. Design thinking methodology book. ArtBizTech.2016.

Mapa IV - Gestão de Recursos Humanos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão de Recursos Humanos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Human Resources Management

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral/per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 84

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Opção. Alternativamente poderão os estudantes escolher de entre UC’s em funcionamento na Escola Superior de

Gestão, da mesma área científica, e com um mínimo de 3 ECTS.

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Pedro Manuel Miranda Nunes

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 UC de Gestão de Recursos Humanos tem como objetivos:

 Familiarizar o estudante com as diferentes perspetivas da gestão das pessoas, enquadradas nos respetivos contextos,
histórico, social e económico;

 Proporcionar ao estudante os conceitos básicos indispensáveis ao conhecimento dos processos e práticas da Gestão
de Recursos Humanos;

 Explorar as metodologias de atuação prática nas organizações no domínio da Gestão de Recursos Humanos; 
 Utilizar conceitos teóricos na resolução de problemas que serão apresentados em casos práticos e no contacto com a

realidade empresarial.
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Os estudantes deverão:
Analisar a evolução das perspetivas sobre a gestão das pessoas e identificar as principais abordagens; 

Comparar e integrar os instrumentos, abordagens e processos utilizados na gestão operacional de recursos humanos,
e discutir as suas vantagens e limitações.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The objectives of Human Resources Management are:
• To acquaint the student with the different perspectives of managing people, which are framed in the historical, social
and economic contexts; 
• To provide the student with the basic and necessary concepts to the knowledge of the process and practice of the
Human Resources Management; 
• To explore the methodologies of practical action in the organizations within the field of Human Resources
Management;
• To use theoretical concepts in the resolution of problems that will be presented either with practical cases or with the
contact with the business reality.
Students must be able to:
Analyze the evolution of all the perspectives on the management of people and identify the main approaches;
Compare and integrate the tools, approaches and processes used in the operational management of human resources,
and discuss its advantages and limitations.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Perspetivas sobre a gestão das pessoas nas organizações. Articulação da estratégia global com a estratégia de
Recursos Humanos (RH). A gestão estratégica dos RH. A gestão operacional de RH. Planeamento RH e análise do
mercado de trabalho. Análise e descrição de funções. Conceito, finalidades e métodos. Recrutamento. Conceito e
modalidades de recrutamento. E- recrutamento.Seleção. Conceito e modalidades de seleção. O processo de
integração e socialização organizacional. Avaliação de desempenho. Conceito e finalidades. Formação e
desenvolvimento. Conceito de formação e desenvolvimento. O processo. O desenvolvimento dos gestores.
Compensação e carreiras. Gestão das remunerações: finalidades e objetivos. Sistemas de incentivos e benefícios
sociais. Gestão das carreiras.

4.4.5. Syllabus:
Perspectives on the management of persons in organizations. The management of Human resource (HR) and the
organization competitive strategy. Conceptions. Competitive strategies. Articulation of the overall strategy with the
strategy for HR. Strategic HRM. Operational HRM. Planning RH and analysis of the labor market. Analysis and
description of functions. Concept, purposes and methods. Recruitment. E-recruitment. Concept and procedures.
Selection. Concept and procedures. The process of integration and socialization. Performance appraisal. Concept and
object. Training. Concept of training and development in RH. Process. The development of managers. Compensation
and careers. Management of remunerations. Incentives systems and social benefits. Career management.
Outplacement.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dois dos principais objetivos da UC prendem-se com a compreensão e explicitação, por parte do estudante, das
principais perspetivas e práticas e técnicas da GRH. Nesse sentido, ao longo do programa serão abordadas as
perspetivas que marcam o passado e o presente da GRH, será explicado o papel estratégico da GRH e serão
identificadas e caracterizadas as principais atividades da GRH, nomeadamente, o recrutamento e a seleção, a análise e
descrição de funções, a formação e o desenvolvimento, a avaliação de desempenho e a gestão de carreiras. O recurso
a exemplos, casos reais ou estudos de caso ao longo das diferentes sessões ajudará o estudante a consolidar os seus
conhecimentos e a desenvolver a sua capacidade crítica relativamente aos vários tópicos. Com uma abordagem mais
prática dos conteúdos procurar-se-á cumprir com os dois últimos objetivos da UC: a aplicação dos conhecimentos a
situações concretas e o desenvolvimento de competências técnicas, de conceptualização e de argumentação.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Two of the main objectives of UC are understands and clarify the main perspectives, concepts, processes, practices
and techniques of HRM. Accordingly, throughout the programme will address the prospects that mark the past and the
present of HRM, will be explained the strategic role of HRM and, at a later stage, will be identified and assigned the
main activities of HRM, in particular, the analysis of the labour market, the recruitment and selection, analysis and
description of functions, training and development, performance evaluation and career management. The use of
examples, real situations or case studies throughout the different sessions will help the student to consolidate their
knowledge and develop their critical capacity regarding various topics. With a more practical approach of the contents
shall be sought comply with the latter two objectives of UC: the application of knowledge to concrete situations and
develop technical skills, conceptualization and argumentation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exercícios Práticos: realizar-se-ão exercícios práticos, a desenvolver durante o período de aula, colocando a tónica
mais em “fazer” do que em “ver” e “ouvir”.
É esperada a participação ativa dos alunos na realização das atividades propostas como condição para a prossecução
dos objetivos do programa e para a aprovação à avaliação contínua.
Na modalidade de avaliação contínua, os estudantes serão avaliados de acordo com as seguintes componentes:
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• Atividades e trabalhos propostos– 40%
• Projeto implementação/melhoria de uma ou várias técnicas de RH na sua empresa – 60%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Practical activities: the end of each chapter will take practical activities, some individual activities other group
activities, focusing on some topics of discussion. The active participation of students in carrying out the proposed
activities is expected as a condition for the pursuit of the program's objectives and for the approval of continuous
assessment.
In the continuous assessment modality, students will be assessed according to the following components:
• Activities and proposed works – 40%
• Project implementation/improvement of one or several HR techniques in your company – 60%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino já explanadas adequam-se aos objetivos de aprendizagem definidos. Serão usadas
metodologias centradas no aluno, metodologias ativas que visam cumprir os objetivos de:
Proporcionar ao estudante os conceitos básicos indispensáveis ao conhecimento dos processos e práticas da Gestão
de Recursos Humanos;
Explorar as metodologias de atuação prática nas organizações no domínio da Gestão de Recursos Humanos; 
Utilizar conceitos teóricos na resolução de problemas que serão apresentados em casos práticos e no contacto com a
realidade empresarial.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies already explained fit the defined learning objectives. Student-centered methodologies will
be used, active methodologies that aim to fulfill the objectives of:
Provide the student with the basic concepts essential to knowledge of the processes and practices of Human
Resources Management;
Explore the methodologies of practical action in organizations in the field of Human Resources Management;
Use theoretical concepts in solving problems that will be presented in practical cases and in contact with business
reality.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Câmara P. B. (2017). Dicionário de competências. Lisboa: Editora RH.
Cunha, M. P. e, Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C.(2015). Manual de comportamento organizacional e gestão.
Lisboa: Editora RH.
Cunha, M. P. e, Rego, A. & Cabral-Cardoso, C.(2007). Tempos Modernos: uma história das organizações e da gestão.
Lisboa: Edições Sílabo.
Ferreira, A.I., Martinez, L. F., Nunes, F.G. & Duarte, H.(2015). Gestão de Recursos Humanos para Gestores. Lisboa:
Editora RH.
Gomes, J. F., Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C.(2008). Manual de Gestão das Pessoas e do
Capital Humano. Lisboa: Edições Sílabo.
Robbins, S. H.(2008). O Segredo na Gestão das Pessoas: Cuidado com a Soluções Milagrosas. Lisboa: Centro
Atlântico.
Robbins, S.P. & Coulter, M. (2015). Management. London:Prentice-Hall.

Mapa IV - Estágio

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internship

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral/per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 840

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT: 24

4.4.1.6. Créditos ECTS:
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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):
Pedro Manuel Ribeiro Novo de Melo - OT: 24

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):
Considerando que a formação teórica ministrada pelas instituições de ensino superior politécnico deve ser
complementada por uma formação de índole prática, a decorrer em contexto laboral, por um período mínimo
determinado no respetivo plano de estudos, o ciclo de estudos integra, no último semestre, um estágio.
É objetivo deste estágio proporcionar o desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos e das competências teórico-
práticas adquiridos ao longo do ciclo de estudos, conjuntamente com o desenvolvimento de atividades profissionais e
de funções relacionadas com a área de formação, reconhecidas e incentivadas por entidades profissionais, com vista
à inserção bem-sucedida no mercado de trabalho.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Considering that the theoretical preparation ministered by institutions of higher polytechnic education should be
complemented by practical training in the workplace, for the minimum period determined in the respective study plan,
the last semester of the study cycle includes a internship.
The objetive is to provide the development and application of the theoretical knowledge and practical skills acquired
during the study cycle, as well as the development of professional activities and functions related to the area of
formation, recognized by professional entities, aimed at the successful integration in the labor market.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I: Metodologias de Investigação e Análise de Dados
Módulo II: Preparação para o estágio
Módulo III: Estágio 
Módulo IV: Redação do Relatório, apresentação e defesa

4.4.5. Syllabus:
Module I: Research Methods and data analysis
Module II: Preparation for the Internship
Module III: Internship
Module IV: Report writing, presentation and defense

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Não se aplica.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Does not apply.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Formação prática a decorrer em contexto laboral que visa complementar a qualificação adquirida no âmbito do curso
frequentado. 
A avaliação final do estágio é realizada pelo júri de avaliação, o qual considera os seguintes fatores e respetivas
ponderações: 
a) Desempenho do estudante no decorrer do estágio 
b) Relatório de estágio
c) Defesa do estágio

Na UC estágio, há umdocente do curso afeto na orientação, assim como um supervisor do lado da empresa que são
identificados considerando a sua adequação ao tema.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Practical training in the workplace that aims at complementing the qualifications acquire. 
The final evaluation of the internship is conducted by a jury, which considers the following factors and their respective
weights: 
a) Student internship performance (40%);  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b) Internship report (40%);  
c) Internship oral defense (20%).
There is a course professor affected by the orientation, as well as a supervisor on the company's side, who would be
identified considering their suitability to the topic.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O estágio deve valorizar especialmente a formação que visa o exercício de uma atividade de carácter profissional,
assegurando-se aos estudantes uma componente de aplicação dos conhecimentos e saberes adquiridos às atividades
concretas do respetivo perfil profissional.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The traineeship must value training aimed at the exercise of a professional activity, allowing students an application of
the acquired knowledge, and understanding to specific activities of the respective professional profile.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artigos científicos e obras de referência das áreas em que se insiram os relatórios de estágio.

Mapa IV - Projeto

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Project

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral/per semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 840

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT: 24

4.4.1.6. Créditos 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):
 Pedro Manuel Ribeiro Novo de Melo - OT: 24

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):
 Tendo por base os conhecimentos e ferramentas conceptuais e metodológicas adquiridas ao longo do curso, a

unidade curricular Projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um Projeto aplicado ao contexto empresarial.
 Pretende-se, assim, que os alunos sejam capazes de desenvolver, com recurso a ferramentas (nomeadamente

informáticas) de apoio à investigação e comunicação científica, uma investigação original, relevante e rigorosa, que
cumpra os ditames substantivos e metodológicos exigidos aos trabalhos de natureza científica e que se habilitem a
defendê-lo perante um painel/júri, constituído para o efeito.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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Based on the knowledge and conceptual and methodological tools acquired throughout the course, the project aims to
develop a project applied to the business context.
In this context, it is intended that students are able to develop, with the use of tools (including IT) to support research
and scientific communication, an original, relevant and rigorous research that complies with the substantive and
methodological dictates required of the nature of work scientific. The students must also be able to argue their work
for a pannel of judges.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I: Ferramentas de investigação
• Módulo 1 – Ação de formação sobre o Programa Mendeley
• Módulo 2 – Ação de formação sobre a Plataforma B-On e outras ferramentas de investigação
Capítulo II: Objetivos e Procedimentos
• Módulo 1 – Planeamento e estratégia da investigação;
• Módulo 2 – Definição da problemática, do tema e questão de investigação.
Capítulo III: Metodologias e Métodos de Investigação
• Módulo 1 – Comunicação científica: fontes, citação, referenciação e divulgação dos resultados
• Módulo 2 – Metodologias de investigação em Gestão
• Módulo 3 – Métodos Quantitativos e Métodos Qualitativos
Capítulo IV: Redação do Projeto, apresentação e defesa
• Módulo 1 – Redação do Projeto
• Módulo 2 – Preparação da apresentação
• Módulo 3 – Apresentação e defesa

4.4.5. Syllabus:
Chapter 1: Research Tools
Module 1. Workshop on Mendeley
Module 2. Workshop on B-On and other research tools

Chapter 2: Objectives and Procedures
Module 1. Planning and defining the research strategy;
Module 2. Defining the research problem.

Chapter 3: methodologies and research methods
Module 1. Scientific communication: sources, citation, referencing and dissemination of results
Module 2. Research Methodology in Management
Module 3. Quantitative Methods and Qualitative Methods

Chapter 4: Project draw-up, presentation and defense.
Module 1. Drawing-up the Project
Module 2. Preparing the presentation
Module 3. Presentation and defense

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nos capítulos 1, 2 e 3 dos conteúdos programáticos o estudante deverá fortalecer os conhecimentos de base (nível 1)
ao nível: (i) ferramentas de investigação; (ii) objectivos e procedimentos de investigação; (iii) metodologias e métodos
de investigação.
Com o capítulo 4 o estudante, ao nível da aplicação e resolução de problemas de investigação, observados, de
preferência, em contexto organizacional, deverá ser capaz de explicar e fundamentar a adequação da estratégia de
investigação ao problema de investigação, assim como os contributos dos resultados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In Chapters 1, 2 and 3 of the syllabus, the student should strengthen the knowledge base (level 1) through: (i) research
tools; (ii) objectives and procedures of investigation; (iii) methodologies and research methods.
With Chapter 4 student at the level of application and solving research problems, observed, preferably in
organizations, should be able to explain and justify the appropriateness of the research strategy to the problem of
research, as well as the contributions by results.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia ativa de ensino, aprendizagem e investigação, assente numa base colaborativa: (i) os estudantes
interagem uns com os outros, enquanto aprendem e aplicam os conteúdos; (ii) os estudantes trabalham juntos em
trabalhos estruturados (assegurando-se os seguintes critérios: a interdependência positiva; a responsabilidade
individual; a interacção ocasional presencial; o desenvolvimento e o uso apropriado de competências interpessoais/
sociais; e auto-avaliação, com uma periodicidade regular, do trabalho em equipa. 
Adotam-se estratégias pedagógicas diversificadas, adequadas ao contexto e ao grupo: aprendizagem baseada em
trabalho, aprendizagem baseada em resolução de problemas, aprendizagem baseada na construção de portfólio
reflexivo. Usa-se o moodle e a plataforma de vídeo conferência como instrumentos pedagógicos fundamentais para
implementar a estratégia pedagógica definida, articuladas com as estratégias de curta duração aplicadas em contexto
de sala de aula.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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Teaching methodology, learning and research, based on a collaborative: (i) the students interact with each other as
they learn and apply the content taught / worked in the discipline; (ii) students work together in work or structured
projects (positive interdependence; individual responsibility; face the occasional interaction; the development and
appropriate use of interpersonal / social skills; and self-assessment, on a regular basis, teamwork).
In this context, to adopt diversified teaching strategies, appropriate to the context and the group: work-based learning,
learning based on problem-solving based learning in the construction of reflective portfolios. Moodle and
videoconferencing platform as key teaching tools to implement the defined teaching strategy is used, articulated with
short-term strategies implemented in the classroom context.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Tendo em consideração os objectivos de aprendizagem da unidade curricular (de conhecimento, de aplicação, de
resolução de problema) que se pretende alcançar com os respectivos conteúdos de aprendizagem, adoptam-se
estratégias pedagógicas diversificadas adequadas:
• Objectivos de aprendizagem: estratégias baseadas em trabalho, individual e de grupo;
• Objectivos de aplicação: estratégias baseadas em resolução de problemas e estratégias baseadas em trabalhos de
grupo;
• Objectivos de resolução de problemas: estratégias baseadas na construção de portfólio reflexivo. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Considering the the course learning objectives (knowledge, application, problem resolution) to be achieved with their
learning content, to adopt appropriate diversified teaching strategies:
• Learning objectives: strategies based on business, individual and group.
• Application Objectives: strategies based on problem solving and strategies based on group work;
• Problem-solving objectives: strategies based on building reflexive portfolio.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Azevedo, M. (2008). Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares. Lisboa: Universidade Católica.

Azevedo, C., Azevedo, A. (2006), Metodologia Científica – contributos práticos para a elaboração de trabalhos
académicos, 8ª ed. Lisboa, Universidade Católica.

D´Oliveira, T. (2002). Teses e Dissertações: recomendações para a elaboração e estruturação de trabalhos científicos.
Lisboa: RH Editora. 

Eco, H. (2009). Como se faz uma Tese em Ciências Humanas. Barcarena: Editorial Presença. 

Marconi, M & Lakatos, E. (2003). Metodologia Científica. São Paulo: Atlas.

Myers, M. (2009). Qualitative Research in Business & Management, London: SAGE Publications.

Moreira, C. (2007). Teorias e Práticas de Investigação. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas.

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:

 As metodologias de ensino e aprendizagem propostas baseiam-se maioritariamente na aplicação de metodologias
teórico-práticas, privilegiando-se a aprendizagem baseada em estudos de caso reais e em projetos. As metodologias
ativas, centradas no estudante, são valorizadas. As unidades curriculares propostas para este ciclo de estudos
contemplam, de uma forma quase transversal, metodologias de ensino e de avaliação com uma forte componente
teórico-prática, em que a criação de projetos e resolução de problemas organizacionais assume particular destaque.
Na sua estruturação, as Unidades Curriculares são operacionalizadas num regime de ensino flexível, com a utilização
de metodologias de aprendizagem mistas (online e presencial), lecionadas em contexto académico ou ambiente
empresarial, nas próprias instalações do grupo JAP e do Grupo DST.

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

The teaching and learning methodologies proposed are mainly based on the application of theoretical-practical
methodologies, favoring the case studies and the project-based learning. Active, student-centered methodologies are
valued.The curricular units proposed for this cycle of studies contemplate, in an almost transversal way, teaching and
assessment methodologies with a strong theoretical-practical component and the creation of projects and the
resolution of organizational problems assumes particular importance. In its structure, the Curricular Units are operated
in a flexible teaching regime, using mixed learning methodologies (online and classroom), taught in an academic
context or business environment, in the company building of the JAP group and the DST group.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em créditos ECTS:
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A verificação da adequação da carga média de trabalho por unidade curricular é feita inicialmente, ao elaborar a ficha
da unidade curricular. Tendo em consideração o estudo e os trabalhos que os estudantes são incentivados a realizar
para cada unidade curricular, considerou-se que o tempo médio de trabalho necessário é de 28 horas de trabalho por
unidade de ECTS. No final de cada trimestre, o responsável de cada UC produzirá um relatório da UC, na qual reflete
sobre vários aspetos, os quais incluem de forma direta e indireta carga média de trabalho exigida aos estudantes.
No final de cada semestre, os estudantes deverão responder a um inquérito pedagógico online em que cada um se
pronunciará sobre vários aspetos relacionados com o funcionamento de cada UC, os quais incluem itens que
permitam refletir sobre a relação entre a carga média de trabalho exigida aos estudantes e aquela estimada nos ECTS.

4.5.2. Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS credits:
The verification of the adequacy of the average workload per curricular unit is done initially, when preparing the
curricular unit's file. Taking into account the study and work that students are encouraged to carry out for each course
unit, it was considered that the average work time required is 28 hours of work per ECTS unit. At the end of each
quarter, the person responsible for each UC will produce a UC report, which reflects on various aspects, which directly
and indirectly include the average workload required of students.
At the end of each semester, students must respond to an online pedagogical survey in which each one will comment
on various aspects related to the functioning of each CU, which include items that allow reflection on the relationship
between the average workload required for students and that estimated in ECTS.

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:

As metodologias de avaliação foram selecionadas de modo a que os objetivos das unidades curriculares possam ser
atingidos, tal como se pode constatar nas fichas das diversas
unidades curriculares do ciclo de estudos. 
Todas as UC terão a sua ficha publicada no sítio de internet da ESG/IPCA, a qual incluirá: objetivos de aprendizagem,
conteúdos programáticos, metodologias de ensino e de avaliação, bibliografia. A publicação antecipada desta
informação é um garante de que a avaliação da aprendizagem será feita em função dos objetivos de aprendizagem de
cada UC. O Coordenador de Grupo Disciplinar e o Conselho Pedagógico deverão zelar por essa mesma garantia.
No final da UC o responsável deve produzir um relatório, refletindo sobre a relação da avaliação da aprendizagem com
os objetivos da mesma.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The assessment methodologies were selected so that the objectives of the curricular units can be achieved, as can be
seen in the forms of the various curricular units of the study cycle. All UCs will have their form published on the
ESG/IPCA website, which will include: learning objectives, syllabus, teaching and assessment methodologies,
bibliography. The early publication of this information is a guarantee that the learning assessment will be made
according to the learning objectives of each CU. The Disciplinary Group Coordinator and the Pedagogical Council
must ensure this same guarantee. At the end of the UC, the person responsible must produce a report, reflecting on
the relationship of the evaluation of the learning with its objectives.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

O trabalho por projeto permite a identificação e o estudo de problemas organizacionais relevantes. O projeto poderá
propor intervenções organizacionais. Essas intervenções têm que assentar num corpo teórico de conhecimentos
sólido, para entender a realidade e interpretá-la, e no uso de técnicas de investigação social. O corpo docente
constituído por doutores e especialistas é um garante de que as metodologias de ensino visam facilitar a participação
dos estudantes em atividades científicas.
A realização do estágio permite desenvolver projetos de interesse para as partes (estudante, instituto politécnico e
organização) com impacto significativo no desenvolvimento das suas competências, na melhoria e desenvolvimento
organizacional e no avanço do conhecimento cientifico na área da Gestão. O Projeto inclui a abordagem de conteúdos
de métodos de trabalho de projeto e métodos de investigação para habilitar os estudantes para o exercício de
investigação orientada para a Gestão.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
Project work allows to the identification and study of relevant organizational problems. The project may propose
organizational interventions. These interventions must be based on a solid theoretical body of knowledge, in order to
understand reality and interpret it, and on the use of social investigation techniques, for example. The faculty made up
of doctors and specialists is a guarantee that the teaching methodologies aim to facilitate the participation of students
in scientific activities.
The Internship in a real work context allows students to develop projects of interest to the parties (student, polytechnic
institute and organization) with a significant impact on the development of their skills, on organizational improvement
and development and on the advancement of scientific knowledge in the area of Management. The Project curricular
unit includes the content approach of project work methods and research methods to enable students to exercise
Management-oriented research.

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-74/2006, na redação dada pelo
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DL-65/2018:
Foi estabelecido um total de 60 ECTS, distribuídos por 2 semestres, um semestre curricular e um semestre de
estágio/projeto. Ponderou-se a unidade curricular enquanto medida do trabalho sob todas as suas formas (sessões de
ensino de natureza coletiva, tutorial, estágios, projetos). Foi considerada a duração normal do curso, o número de
anos e semestres letivos e os requisitos para que o curso fosse conducente ao grau de mestre no ensino politécnico,
com uma vertente profissionalizante. A estimativa de volume total de trabalho anual de 1620 horas foi estabelecida
considerando a correspondência 1ECTS = 28 horas trabalho) e considerando um volume de trabalho de 840 horas, em
média, por semestre. A definição dos ECTS de cada unidade curricular assentou, adicionalmente, na estimativa
realista da carga de trabalho necessária para que um estudante médio possa alcançar os resultados de aprendizagem.

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

It was considered the curricular units as a measure of labor in all its forms (teaching sessions of collective nature,
tutorial, internships, projects, etc.). It was taken into account the normal duration of the course, the number of years
and semesters and the requeriments for the study cycle leading to a master degree in polytechnics with a highly
professionalized strand having established a total of 60 ECTS distributed for 2 semesters: a curricular semester and an
intership/project semester. A total of 1620 hours of workload was estimated considering 1ECTS=28 hours and a
workload of 840 hours, on average, in each semester. ECTS for each curricular unit were estimated considering the
necessary workload for an average student to achieve the learning outcomes.

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 se estabelece nos regulamentos da Escola Superior de
Gestão, reuniões efetuadas com os órgãos e com responsáveis, nomeadamente:
- Comissão responsável pela preparação da proposta do curso que integra o Diretor de Departamento da área
fundamental do ciclo de estudos
- Direção da Escola, que apresenta a proposta aos demais órgãos
- Membros do Conselho Técnico-Científico e do Conselho Pedagógico da Escola
Para além da audição aos vários órgãos e responsáveis, importa destacar que, por força da natureza profissionalizante
do ciclo de estudos, foram também consultadas as empresas que colaboraram na elaboração da proposta.

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 the teaching staff were consulted about the methodology for calculating the number of ECTS credits
of the courses of the study cycle comprised, as indeed is established in the regulations of the School of Management:
meetings by all organs, beginning with the committee responsible for preparing the course proposal and subsequent
approval by the Director of the School who submitted the proposal to the Pedagogical Council and the Scientific
Council.
Besides consulting the teaching staff, due to the professional nature of the degree, external entities/firms also
participated in the definition of the methodology

4.7. Observações

4.7. Observações:
 De realçar que a estrutura curricular inclui uma UC optativa, permitindo aos estudantes, alternativamente, escolher de

entre UC’s em funcionamento na Escola Superior de Gestão, da mesma área científica, e com um mínimo de 3 ECTS.
Desta forma, torna-se o plano curricular mais aberto e ajustável aos interesses e expectativas dos estudantes.

4.7. Observations:
 It should be noted that the curricular structure includes an optional CU, allowing students, alternatively, to choose

from CU's operating at the Escola Superior de Gestão, in the same scientific area, and with a minimum of 3 ECTS. In
this way, the curriculum becomes more open and adjustable to the interests and expectations of students.

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.
 Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte, Professora adjunta ESG-IPCA, Coordenadora do grupo Disciplinar de Gestão

Empresarial, Diretora da licenciatura em Gestão de Empresas, Doutoramento em Ciências Empresariais - Ramo
Organização e Políticas Empresariais, Universidade do Minho.

 e Carlos Manuel Fernandes Plácido, Professor Carreira ESG-IPCA, especialista em Ciências Económicas e Financeiras,
IPCA, 2019. Vasta experiência profissional na área Financeira.

 Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte, Associate Professor ESG-IPCA, Coordinator of the Disciplinary Group on
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Business Management, Director in bachelor in Business Management. She holds a PhD in Business Sciences-
Organization and Business Policies Branch, University of Minho.
and Carlos Manuel Fernandes Plácido, Professor Career ESG- IPCA, specialist in Economic and Financial Sciences,
IPCA, 2019. Extensive professional experience in the Financial area.

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 Vínculo/ Link Especialista

/ Specialist
Área científica /
Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Alexandrino
Manuel
Oliveira
Ribeiro

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Finanças
Empresariais 100 Ficha

submetida

Carlos Manuel
Fernandes
Plácido

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Sim Contabilidade 100 Ficha
submetida

Fernando
Freitas da
Torre

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Outro Sim Gestão Empresarial 55 Ficha
submetida

Fernando
Jorge Dias da
Silva
Rodrigues

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Ciências Empresarais 100 Ficha
submetida

Márcia Marina
Rodrigues
Brito Duarte

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não
Ciências
Empresariais - Ramo
Organização e
Políticas Empresariais

100 Ficha
submetida

Maria Manuela
Cruz da
Cunha

Professor
Coordenador
Principal ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Engenharia de
Produção e Sistemas 100 Ficha

submetida

Oscarina
Susana Vilela
da Conceição

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Economia 100 Ficha
submetida

Patrícia Isabel
Sousa
Trindade Silva
Leite

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Ciências da
Informação 100 Ficha

submetida

Patrícia
Rodrigues
Quesado

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Contabilidade 100 Ficha
submetida

Pedro Manuel
Miranda
Nunes

Equiparado a
Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Gestão 100 Ficha
submetida

Pedro Manuel
Ribeiro Novo
de Melo

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Outro Não Ciências

Empresariais 100 Ficha
submetida

Sérgio
Dominique
Ferreira Lopes

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não
Business and
Management Studies
(Marketing and
Strategy)

100 Ficha
submetida

Teresa Maria
Leitão
Dieguez

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre Outro Sim

Inovação e
Empreendedorismo
Tecnológico

100 Ficha
submetida

      1255  

<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.
 13

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/cb715201-91d9-73ed-06d9-6154a0901ae0
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/480202ce-8973-4363-6221-61641cd23d81
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/7188e779-2d61-e043-c7a5-61641c0c5ba8
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/c0531958-01ae-93a7-9b25-61641cf8a029
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/34a41b1a-a5b1-6ac4-4649-61641c9c4abb
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/ae982044-842d-9cac-3a56-61641c54c26f
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/2c4b29e7-f34e-eb55-6aa4-61641cfbad1c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/a9402098-08b7-c29b-baf4-61641c393e04
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/20336eaa-6e34-ab0f-7262-61641c38275a
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/b4ea4ace-26ef-bbd2-fcf7-61641c8a140c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/5d62cc5e-dd2c-7ee0-4d83-61641e3d6f14
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/77d2f0b2-cc4c-948a-bdde-61641ea959fb
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/annexId/1cc239e2-c370-07e1-aba4-61641f4a47b5
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5.4.1.2. Número total de ETI.
 12.55

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-
74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação
(art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).* / "Career teaching staff” – teachers of the study programme
integrated in the teaching or research career.*

Vínculo com a IES / Link with HEI % em relação ao total de ETI / % of the total of
FTE

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-
65/2018) 79.681274900398 100

Outro 20.318725099602 55

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): 10 79.681274900398

5.4.4. Corpo docente especializado

5.4.4. Corpo docente especializado / Specialised teaching staff.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI) / PhDs specialised in the fundamental
area(s) of the study programme (% total FTE) 7 55.776892430279

Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI) / Staff specialised in the fundamental
areas of the study programme not holding PhDs in these areas (% total FTE) 0 0

Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(%
total ETI) / Specialists not holding a PhD, but with a Specialist Title (DL 206/2009) in the fundamental area(s) of the
study programme (% total FTE)

2.55 20.318725099602

% de docentes com título de especialista ou doutores especializados, na(s) área(s) fundamental(is) do ciclo de
estudos (% total ETI) 76.09561752988

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) / Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution,
its subsidiaries or integrated centers (article 29, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018)

Descrição ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados /
Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution, its subsidiaries or integrated centers 3 23.90438247012

5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.6. 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 de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / 10 79.681274900398 12.55
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Career teaching staff of the study programme with a link to the institution for over 3 years
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE
number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 1.55 12.350597609562 12.55

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 do país a formalizar a avaliação desempenho dos docentes. O Regulamento
foi também o 1.º a ser acordado com as plataformas sindicais, tal como decorrente de orientações legais. A avaliação
incide sobre três dimensões: Pedagógica (35%), Técnico-Científica (40%) e Organizacional (25%), salvo nos casos em
que a lei impõe a avaliação curricular. A avaliação do desempenho é monitorizada pelo Diretor da unidade orgânica e
pelo diretor de departamento.

 De realçar, ainda, que ficou consagrado na avaliação geral dos docentes a componente da avaliação pedagógica feita
pelos estudantes no âmbito do funcionamento das Unidades Curriculares.

 A instituição encontra-se a preparar um plano de formação pedagógica para os docentes para efeitos de atualização
pedagógica e desenvolvimento profissional.

 

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

 Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.In 2010,IPCA was the first institution in the country to formalize the performance evaluation
of academic staff. Regulation was also the 1st to be agreed with the trade union platforms also due to legal guidelines.
Academic Staff are evaluated in three dimensions: Educational Dimensions: 35%; b) Dimension Scientific
Technical:40%; and c) Organizational Dimension: 25%. Except in cases where the law requires the curriculum
evaluation. The evaluation of teacher performance is monitored by the Dean of the School and the head of the
department. The evaluation of faculty staff comprises the pedagogical component of the evaluation made by students
in the functioning degrees. There is an ongoing plan of profissional updating and development.

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. 

A Escola Superior de Gestão, para além da sua organização cientifico-pedagógica, dispõe de serviços administrativos
que prestam o apoio necessário ao seu funcionamento global.

 Atualmente, dispõe de 6 funcionários administrativos, todos em regime de tempo integral que desempenham tarefas
de gestão e apoio ao funcionamento da oferta educativa da Escola, para além de outras atribuições como o apoio na
organização de eventos diversos, conferências, seminários, cursos breves e outras formações; destes funcionários,
uma exerce funções de secretária de escola a outra colabora diretamente com a Direção da Escola na concretização
da sua atividade, nomeadamente no apoio técnico e administrativo

 aos seus docentes, estudantes e restante comunidade académica.
 Dois funcionários asseguram o funcionamento da receção da Escola, nomeadamente o atendimento presencial e

telefónico a estudantes e docentes e apoio à atividade letiva, nomeadamente em relação ao funcionamento dos
espaços pedagógicos.

 

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
School of Management, in addition to its scientific-pedagogical organization, has administrative services that provide
the necessary support to its global operation. Currently, it has 6full-time administrative staff who perform management
tasks and support the School's educational offer, as well as other attributions such as support in the organization of
the events that take place, including conferences, seminars, short courses and other training; of these employees, one
performs the functions of school secretary and the other

 collaborates directly with the Direction of the School in the accomplishment of its activity, namely in the technical and
administrative support to its teachers, students and other academic community. T wo staff members provide face-to-
face and telephone attendance at the reception of the School and support the teaching activity regarding the
functioning of the pedagogical spaces.

 

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os funcionários dos Serviços Administrativos possuem formação superior (licenciatura), à exceção de um funcionário
que tem como habilitação o ensino secundário (12º ano).
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6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Staff of the Administrative Services have higher education (bachelor's degree), with the exception of an official who
has secondary education (12th year).

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

Nos termos da lei, o pessoal não docente é avaliado de acordo com o SIADAP. O IPCA promove e apoia a formação
contínua dos seus funcionários, criando condições para que possam progredir nos seus estudos e obter níveis mais
elevados de qualificação.

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

Non-academic staff are assessed in accordance with SIADAP. IPCA promotes and supports the ongoing training of its
employees, creating conditions for them to progress in their studies and achieve higher levels of qualification.

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

 As instalações da Escola Superior de Gestão, inauguradas em 2008, contemplam os seguintes espaços:
 Gabinete da direção; Espaços de utilização pedagógica: 17 salas de aula, 3 salas de informática, 3 auditórios e salas

de apoio ao estudo;
 Espaços de apoio a atividade cientifico pedagógica: 48 gabinetes de docentes, sala de professores e sala de atos;

espaço de apoio administrativo; receção, gabinetes dos serviços administrativos e arquivo.
 Todas as salas estão equipadas com quadros interativos, computadores e vídeo-projetor.

 O Gabinete de e-learning foi criado para dar apoio aos cursos de Ensino a distância.
 Existe uma biblioteca cujo acervo versa sobre as áreas científicas de todos os cursos ministrados.

 

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
 The School of Management, inaugurated in 2008, includes:

 The office of the Dean; Spaces for educational use: 17 classrooms, 3 computer rooms, 3 auditoriums and rooms for
study support;

 Spaces to support scientific pedagogical activity: 48 teacher's office, staff room and lounge acts, the administrative
support areas: reception, offices and administrative services file.

 All rooms have interactive whiteboards, computers and video-projetor.
 The Office of e-learning was created to support the distance education courses.

 There is a library with books and articles of all the scientific areas of the courses offered by the institution.
 

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

 O parque informático é de cerca de 90 computadores e a rede informática abrange toda a instituição. Nos últimos anos
tem vindo a destacar-se a utilização da rede sem fios com destaque para a federação eduroam.

 Foi adotado o sistema de gestão da aprendizagem Moodle. Esta é uma aplicação de software voltada para a
administração, organização dos conteúdos, rastreamento e elaboração de relatórios relativos a cursos via ensino a
distancia e não só, permite desempenhar varias atividades, como por exemplo,

 administrar registos educacionais, reunir e distribuir conteúdos de aprendizagem com funcionalidades de colaboração
ou fazer avaliação online.

 A Biblioteca dispõe do seguinte acervo: Gestão - 1926; Contabilidade – 1844; Direito - 1988; Fiscalidade - 1592.
 A b-On garante o acesso a: 18713 artigos disponíveis em texto integral e em diferentes áreas; 1.023.158 títulos de

periódicos e 1671 e-books.
 

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
 The informatic park has about 90 computers and the computer network covers all institution. In recent years we have

emphasized the use of highlight with wireless network for eduroam federation.
 Moodle learning management system was adopted. This is a software application dedicated to the management,

organization of content, tracking and reporting on the education via courses at a distance and not only allows you to
perform various activities, such as administering educational records, gather and distribute learning content with
collaboration features or make assessment online.

 The Library has the following collections: Management - 1926; Accounting - 1844; Law - 1988; Taxation - 1592.
 The B-On provides the access to: 18713 articles available in full text and in different areas; 1.023.158 titles of journals

and 1671 e-books.
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8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
Pergunta 8.1. a 8.4.

8.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua atividade científica.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd
 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/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd

 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/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd
 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. 
Os principais projetos em curso são os seguintes:

 - Projeto intitulado MAISCÔA Life Cycle Assessment. Investigador ESG/IPCA: Laurentina Vareiro. Outros
investigadores envolvidos: Alcina Nunes (IPB), Fernanda Ferreira (IPP),

 Isabel Lopes (IPB) e Paula Odete Fernandes (IPB); Período: 2021-2023;
 - Projeto intitulado SMARTHEALTH. Investigadores da ESG (Cláudia Cardoso), da EST e da ESHT do IPCA bem como

investigadores dos politécnicos da APNOR estão envolvidos no
 projeto. Período 2020-2022, Structured R&D&I Projects - APNOR, Priority Axis I – Strenghening Research,

Technological Development and Innovation.
 

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. 

ain projects are listed bellow:
 - Project MAISCÔA Life Cycle Assessment. Researcher ESG/IPCA: Laurentina Vareiro. Other researchers in the project:

Alcina Nunes (IPB), Fernanda Ferreira (IPP), Isabel Lopes
 (IPB) and Paula Odete Fernandes (IPB). Period: 2021-2023;

 - Project SMARTHEALTH. Researchers from ESG/IPCA (Cláudia Cardoso), EST/IPCA and ESHT/IPCA as well.as
researchers from other APNOR's Polytechics participate in the project.

 Period 2020-2022, Structured R&D&I Projects - APNOR, Priority Axis I – Strenghening Research, Technological
Development and Innovation.

 

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:

 De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela DGEEC, entre 2015 e 2019 (dados de 2020), as taxas de
empregabilidade dos graduados dos 30 cursos de Mestrado em Gestão existentes no país (classificados na área 345
da CNAEF - Gestão e Administração) situam-se nos 90%.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
 According to recent data made available by DGEEC, between 2015/2019 (data of 2020) the employability rate of

graduates from the 30 existent Master degrees in Management in the country (CNAEF classification 345 - Management
and Administration) was 90%.

 

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
 O concurso nacional de acesso (CNA) ao ensino superior de 2021/22 foi muito positivo para o IPCA: das 709 vagas

oferecidas, foram ocupadas 631 vagas logo na 1ª fase do CNA, representando uma taxa de colocação perto dos 90%. A
elevada procura pelos cursos do IPCA é também marcada pelo indicador do n.º de candidatos, tendo recebido mais de
3500 candidaturas para as 709 vagas disponíveis (índice de satisfação da procura de 87%). A escolha como 1ª opção
apresenta uma variação positiva, tendo 617 alunos escolhido o IPCA como 1ªopção. Relativamente aos cursos de
mestrado, e olhando para os dados mais recentes, no ano letivo 2020/21 inscreveram-se 486 estudantes para um total
de 535 vagas, correspondendo a uma taxa de ocupação de 88%. Nos últimos anos, o IPCA tem ganho notoriedade
fruto numa aposta credível nas suas formações graduada e pós-graduada. A investigação aplicada, o
empreendedorismo e a transferência do conhecimento científico e tecnológico também foram outras apostas
relevantes.

 

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
 

The national competition for access (CNA) to higher education in 2021/22 was very positive for the IPCA: of the 709
places offered, 631 places were occupied in the 1st phase of the CNA, representing a placement rate close to 90%. The
high demand for IPCA courses is also marked by the indicator of the number of candidates, having received more than

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd


05/08/22, 11:41 NCE/21/2100242 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=21ba956e-d084-1b53-e549-61548c434587&formId=3af211a8-da74-3d7c-5535-615… 37/40

3500 applications for the 709 places available (index of satisfaction of demand of 87%). The choice as 1st option
presents a positive variation, with 617 students choosing IPCA as 1st option. Regarding Masters courses, and looking
at the most recent data, in the 2020/21 academic year, 486 students enrolled for a total of 535 places, corresponding to
an occupancy rate of 88%. In recent years, IPCA has gained notoriety as a result of a credible commitment to its
graduate and postgraduate training. Applied research, entrepreneurship and the transfer of scientific and technological
knowledge were also other relevant stakes.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Não aplicável.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
Not applicable.

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: 

No Espaço Europeu de Ensino Superior, existem alguns Mestrados Executivos de 60 ECTS, tendo sido analisados os
seguintes ciclos de estudos:

- Executive Master in Business Administration (Copenhagen Business School – Copenhaga, Dinamarca)

- Executive Master of Business Administration (UIBS)

- Master in Business Administration (Universidade Carlos III – Madrid, Espanha)

- Master in Management (Universidade Carlos III - Madrid, Espanha)

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

In the European Higher Education Area, there are some 60 ECTS Executive Masters, and the following Study Cycles
have been analysed:

- Executive Master in Business Administration (Copenhagen Business School – Copenhagen, Denmark)

- Executive Master of Business Administration (UIBS)

- Master in Business Administration (University Carlos III – Madrid, Spain)

- Master in Management (University Carlos III - Madrid, Spain)

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

O Mestrado Executivo em Gestão pretende proporcionar formação avançada na área da Gestão, com destaque para as
áreas comportamentais e financeira. Genericamente os ciclos de estudos análogos no Espaço Europeu apresentam no
plano de estudos as seguintes áreas de estudo: Finanças, Marketing e Estratégia, Contabilidade, Economia,
Empreendedorismo/Inovação, Gestão de Recursos Humanos. Estas temáticas encontram -se definidas no plano de
estudos desta instituição, o que permite traçar semelhanças entre o plano de estudos apresentado com ciclos de
estudo similares em instituições de referência no espaço europeu. Pretende-se que os estudantes contactem com
estas temáticas, e as dominem.

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

The Executive Master degree in Management aims at offering advanced education in the field of Management,
Generically, similar study programmes offered by reference institutions in the European Higher Education Area present
in their programmes the following study fields: finance, marketing and strategy, accounting, economics,
entrepreneurship and innovation, human resources management. All these subjects were incorporated into the
programme of this study cycle.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço
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Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Grupo JAPGEST Lda./JAPGEST Group

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Grupo JAPGEST Lda./JAPGEST Group

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._protocolo estágio JAPGEST_compressed_compressed (1).pdf

 

Mapa VII - Grupo DST/DST Group

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Grupo DST/DST Group

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo estágioDST.pdf
 

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).

 11.2._Plano distribuição dos estudantes por local de estágio (2)_compressed.pdf
 

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:

 Se o estudante optar pela via do estágio, a ESG e o IPCA possuem protocolos de cooperação com as empresas
parceiras deste mestrado: o grupo JAP e o grupo DST . Tem também protocolos de cooperação com empresas
nacionais e internacionais, de diversos setores, no âmbito dos seus cursos de licenciatura, que poderão, caso seja
esta a opção do estudante, ser alargados ao curso de mestrado.

 De acordo com o Regulamento de Funcionamento e Avaliação dos cursos de Mestrado do IPCA, serão atribuídos
docentes orientadores a cada estudante.

 É prática da Instituição reunir uma listagem prévia de projetos/dissertações nos seus mestrados pelo que também
nestes mestrados será intenção previamente definir as linhas orientadoras dos estágios/projetos.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 If the students opt for in-service training places, ESG and IPCA have protocols of cooperation with partner companies

of this master: JAP Group and DST Group. national and international companies from several sectors, signed for the
bachelor degree, which can also be used for the master degree.

 In accordance with IPCA's Masters Regulation, a supervisor will be nominated for each student. It is the institution's
practice to gather a previous list of projects/dissertations in its masters, so that also in these masters it will be the
intention to define the guidelines for the internships/projects in advance.

 

11.4. Orientadores cooperantes

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

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

 11.4.1_11.4.1_dte-compressed.pdf
 

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

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

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/ea1f87c0-5a1e-f28e-f4aa-6154a0604882
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/36d4c240-24b6-ad3d-90c4-6168131f1c1c
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/d2439386-99d0-cb52-3e04-61313132ffe4
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3af211a8-da74-3d7c-5535-6154a099dbfd/questionId/d2678ab9-e7ef-3f70-1880-6131317b9d27
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<sem resposta>

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

Reconhecimento do IPCA, enquanto instituição de Ensino Superior Público na região, na formação de qualidade nas
áreas da Gestão; Integração do IPCA na rede europeia de universidades RUN – Regional Universities Network;
Equipamentos e instalações com salas bem equipadas com recursos audiovisuais, smartboard, computadores, bases
de dados online e acesso à biblioteca do IPCA, bem como excelentes espaços sociais, bares e cantina; Corpo docente
estável, sólido e constituído, na sua maioria por professores de carreira, com grau de doutor e docentes com forte
experiência profissional; Investigação na área do curso através de publicações internacionais, impulsionado pelo
elevado número de docentes com doutoramento e integrados em centros de investigação acreditados; Proximidade
entre alunos e docentes, como elemento facilitador e motivador do ambiente de ensino e aprendizagem; Estruturas
para promover a melhoria contínua dos processos de ensino/aprendizagem e a mobilidade internacional (através do
Gabinete para a Avaliação e Qualidade e o Gabinete de Relações Internacionais, respectivamente, a título
exemplificativo); Estruturas para promover a integração dos estudantes na vida ativa (através do G3E).
Adicionalmente, o ciclo de estudos proposto é muito direcionado para o mercado de trabalho, com a abordagem de
ferramentas e técnicas importantes para a Gestão:
- Corpo Docente que conjuga a investigação científica com o domínio de conhecimentos técnicos
- Plano de estudo que abarca as diversas áreas funcionais da gestão
- Acervo bibliográfico significativo na área de gestão, fiscalidade de contabilidade;
- Centros de investigação na IES que são uma referência na área;
- Participação do corpo docente em projetos com a comunidade;
-Parcerias com empresas.

12.1. Strengths:
Recognition of the IPCA, while public higher education institution in the region, for the quality of education in the areas
of management; Participation of the HEI in the RUN – Regional Universities Network; Equipment and facilities well -
equipped classrooms with audiovisual resources, smartboard, computers, databases and online access to the IPCA
library as well as great social spaces, bars and canteen; stable faculty, solid and composed mostly by career teachers
with doctoral degrees and teachers with strong professional experience; Research in the area of the course through
international publications, driven by the high number of teachers with PhD and integrated in accredited research
centers; Proximity between students and faculty, as a facilitator and motivator of teaching and learning environment;
Structures to promote continuous improvement of teaching / learning and international mobility (through GAQ and
GRI, respectively); Structures to promote the integration of students in active life (through G3E).
Additionally, the study cycle is very focused on the labor market, with the approach of important tools and techniques
for Management:
- Faculty who combine scientific research with mastery of technical knowledge
- Study plan covering the various functional areas of management
- Significant bibliographic collection in the area of management, accounting and taxation;
- Research Units at the HEI that are a reference in the area;
- Participation of the faculty in projects with the community;
- partnerships with companies

12.2. Pontos fracos:
-Reduzido nível de mobilidade internacional de pessoal docente e não docente;
-Inexistência, no ensino superior nacional, de ciclos de estudos e modelos de lecionação semelhantes, impedem a
comparação ou mesmo estimativa da procura por estudantes.

12.2. Weaknesses:
Low level of international mobility of teaching and non-teaching staff;
Inexistence, in national higher education, of study cycles and similar teaching models, prevents the comparison or
even estimation of the demand for students.

12.3. Oportunidades:
Cresce a necessidade no mercado de graduados em Gestão com competências do gestor do século XXI, ao nível da
internacionalização, criatividade, inovação e empreendedorismo, suportado nas novas tecnologias de informação,
redes sociais para a promoção, divulgação e concretização de novos negócios e formas de gerir. A criação de um
novo ciclo de estudos em Gestão, ao nível da formação de 2º ciclo, e com um pendor altamente profissionalizante,
permite à ESG oferecer formação avançada em Gestão para todos os profissionais que se encontram no mercado de
trabalho, necessidade de formação manifestada pelo tecido empresarial da região; Inter - relações desenvolvidas com
o setor privado, nomeadamente através de projetos de apoio à comunidade e instituições associativas (v.g.
Associações Industriais e Comerciais), nos quais os estudantes de Gestão poderão ser envolvidos. Adicionalmente, a
oportunidade que o PRR representa para o aumento das qualificações de nível superior em áreas STEAM.

12.3. Opportunities:
There is a growing demand in the market for graduates in management with skills of manager of the twenty first
century at the level of internationalization, creativity, innovation and entrepreneurship, supported on the new
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information technologies, social networking for promotion, dissemination and implementation of new business and
ways to manage. A new study cycle in management, at a masters level, enables ESG to offer an advanced programm in
Management for profissionals already in the labor market. Interrelations developed with the private sector, including
through community support projects and civic institutions (e.g. Industrial and Trade Associations), where Management
students may be involved. Moreover, the opportunity that PRR represents to promote de increase in higher education
qualifications in STEAM areas.

12.4. Constrangimentos:

- As restrições orçamentais nas IES, apontam para uma maior prudência e racionalização de recursos, o que
condiciona a contratação de novos docentes e a sua progressão na carreira, o que pode conduzir no futuro a uma
maior desmotivação por parte do corpo docente.
- Surgimento da oferta de Mestrados Profissionalizantes em diversas Instituições de Ensino Superior.

12.4. Threats:
- Budgetary constraints in IES point to greater prudence and rationalization of resources, which conditions the hiring
of new professors and their career progression, which may lead in the future to greater discouragement.
- Emergence of Professional Masters in several Higher Education Institutions

12.5. Conclusões:
O Mestrado Profissionalizante em Executivo de Gestão surge como resposta a uma necessidade premente das
organizações que deriva atualização da formação profissional que disponibilizam aos seus quadros mais avançados,
nomeadamente formação profissional e científica de alto nível, na área de gestão. 
Os objetivos gerais do ciclo de estudos estão claramente definidos e são compatíveis com a missão e a estratégia da
instituição. O curso está organizado de forma a permitir a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de
competências transversais, que permitam aos estudantes obter uma sólida formação nestas áreas, combinando
desenvolvimentos teóricos com a análise de casos reais. Os estudantes são preparados para se tornarem
profissionais altamente qualificados em várias áreas da gestão. Para além disso, são definidos de forma clara os
objetivos de aprendizagem a desenvolver pelos estudantes. Por último, este mestrado insere-se na estratégia
institucional da oferta formativa do IPCA, e da crescente procura de mercado ao nível da oferta formativa de 2.º ciclo
nesta área.

12.5. Conclusions:
The Professional Master's Degree in Management Executive arises as a response to a pressing need of organizations
that derives from updating the professional training they provide to their most advanced staff, namely high-level
professional and scientific training in the area of management.
The general objectives of the study cycle are clearly defined and are compatible with the institution's mission and
strategy. The course is organized in such a way as to allow the acquisition of knowledge and the development of
transversal skills, allowing students to obtain solid training in these areas, combining theoretical developments with
the analysis of real cases. Students are prepared to become highly qualified professionals in various areas of
management. Furthermore, the learning objectives to be developed by the students are clearly defined. Finally, this
Master is part of the institutional strategy of the IPCA's training offer, and of the growing market demand in terms of
the 2nd cycle training offer in this area.


