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MESTRADO

GESTÃO
Apresentação e objetivos
O Mestrado em Gestão pretende preparar profissionais
com capacidade empreendedora, bem como conferir uma
formação profunda e rigorosa que permita desenvolver
competências científicas e técnicas a todos aqueles que
exerçam ou pretendam vir a exercer actividades profissionais
na área de gestão ou desenvolver competências adquiridas.
Este curso destina-se a todos os que visam consolidar,
aprofundar ou actualizar os seus conhecimentos na área,
visando, ainda, dar respostas aos estímulos introduzidos
nas grandes linhas governamentais, nomeadamente na
concretização da investigação aplicada às várias necessidades
do meio empresarial.
O Mestrado em Gestão visa responder às exigências do
mercado de trabalho levando em linha de conta factores
de natureza económica, social e cultural. Por conseguinte,
a estrutura curricular do Mestrado em Gestão engloba
rigor e conhecimento académico nas áreas da Gestão e o
desenvolvimento de soft-skills críticas nas várias áreas que
compõem este mestrado.

1.º ANO - 1.º SEMESTRE
UNIDADES CURRICULARES

Destinatários
Os titulares de licenciatura do IPT da mesma área científica
ou afim;
Os titulares de licenciatura na mesma área científica ou afim,
conferida por outra instituição de ensino superior nacional;

ECTS

Análise de Dados em Ciências Empresariais

05

Metodologias de Investigação em Ciências Empresariais

05

Gestão Estratégica

05

Contabilidade Avançada

05

Comportamento Organizacional

05

Planeamento e Inovação em Marketing

05

1.º ANO - 2.º SEMESTRE
UNIDADES CURRICULARES

ECTS

Gestão Fiscal

05

Os titulares de um grau académico superior estrangeiro
na mesma área científica ou afim, conferido na sequência
de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente
a este processo ou conferido por um país com o qual existe
acordo bilateral sobre o reconhecimento de graus académicos;

Gestão Estratégica de Recursos Humanos

05

Logística e Cadeia de Abastecimento

05

Direito do Trabalho

05

Marketing Internacional

05

Avaliação de Empresas

05

Os titulares de um grau académico superior estrangeiro na
mesma área científica ou afim, que seja reconhecido pelo
Conselho Técnico-Científico como satisfazendo os objectivos
do grau de licenciado;

UNIDADES CURRICULARES

Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional excepcional que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo
Conselho Técnico-Científico.

2.º ANO - 1.º e 2º. SEMESTRE
Dissertação, Projeto ou Estágio

ECTS
60

