
ACEF/1213/15372 — Guião para a auto-
avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L.

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Da Maia

A3. Ciclo de estudos:
Gestão de Empresas

A3. Study cycle:
Business Management

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR, 2ª Série, Nº. 210, 2 de Novembro de 2011; Aviso n.º 21765 / 2011

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Empresariais

A6. Main scientific area of the study cycle:
Business Administration

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de 
Março (CNAEF): 

345

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 
de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
6 semestres

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
6 semesters

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
100

A11. Condições de acesso e ingresso:
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Regime Normal
- Via 12º ano e provas de ingresso (Economia, ou Geografia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais);
Outros Regimes
- Maiores de 23 anos;
- Transferências e mudanças de curso;
- Reingresso;
- Titulares de Cursos de Especialização Tecnológica (CET);
- Titulares de Cursos Médio ou Superior;
- Regimes Especiais

A11. Entry Requirements:
- Normal Modality
- Via grade 12 and application test (Economy, or Geography or Applied Mathematics to Social Sciences); Other 
modalities
- Applicants over the age of 23;
- Transferring/changing degree programme;
- Re-entry;
- Holders of Specialised Technological Course (CET) certificate;
- Holders of a Higher Education Degree;
- Special modalities

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de 
estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A13. Estrutura curricular

Mapa I - não aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

A13.1. Study Cycle:
Business Management

A13.2. Grau:

Licenciado

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
não aplicável

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
not applicable

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation 
of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

não aplicável not applicable
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A14. Plano de estudos

Mapa II - não aplicável - 1º ano/1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

A14.1. Study Cycle:
Business Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/ 1st semester

Mapa II - Não aplicável - 1ºano /2.º semestre

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that 
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências Empresariais/Business Administration 34/CE/BA 116 0

Ciências Sociais e do Comportamento/Social and 

Behavioural Sciences
31/CSC/SBS 15 0

Direito/Law 38/DIR/LAW 19 0

Humanidades/Humanities 22/HUM/HUM 4 0

Informática/Computer Sciences 48/INF/CS 10 0

Matemática e Estatística/Mathematics and Statistics 46/Mate/Math 16 0

(6 Items) 180 0

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Informática Aplicada à 
Gestão/Business Informatics

INF/CS (480) Semestral 125 TP:48 5 Não/No

Economia I/Economics I CE/BS (314) Semestral 125 TP:48 5 Não/No

Organização e Gestão de EmpresasI/ 

Business Management and 
Organization I

CE/BS (345) Semestral 125 TP:48 5 Não/No

Contabilidade Financeira I / Business 

Accounting I
CE/BS (344) Semestral 125 TP:48 5 Não/No

Matemática /Mathematics MATE/MATH (461) Semestral 150 TP:60 6 Não/No

Introdução ao Direito Empresarial / 
Introduction to Commercial Law

DIR/LAW (381) Semestral 100 TP:32 4 Não/No

(6 Items)
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A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

A14.1. Study Cycle:
Business Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1ºano /2.º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2nd semester

Mapa II - Não aplicável - 2º ano / 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

A14.1. Study Cycle:
Business Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 1º semestre

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

CÁLCULO FINANCEIRO/Financial 
Economics

Mate/Math 
(343) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

CONTABILIDADE FINANCEIRA II/ Business 
Accounting II CE/BA (344) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

ECONOMIA II /Economics II CE/BA (314) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/ 
Human Resources Management CE/BA (345) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE 
EMPRESAS II/Business Management and 
Organization II

CE/BA (345) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

PSICOSSOCIOLOGIA DAS 
ORGANIZAÇÕES/Organizational 
Psychosociology

CSC/SBS (311) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

(6 Items)
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 1st semester

Mapa II - Não aplicável - 2º ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

A14.1. Study Cycle:
Business Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

ANÁLISE DE 
INVESTIMENTOS /Investment 
Analysys

CE/BA (343) SEMESTRAL 100 TP:32 4 Não/No

CONTABILIDADE ANALÍTICA I / 
Cost Accounting I CE/BA (344) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

DIREITO COMERCIAL /Commercial 
Law Dir/Law (380) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

DIREITO FISCAL I /Tax Law I Dir/Law (380) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

ESTATISTICA I Statistics I Mate/Math (462) SEMESTRAL 150 TP:60 6 Não/No

CONTABILIDADE FINANCEIRA 
III/Business Accounting III

CE/BA (344) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

CONTABILIDADE ANALÍTICA II / Cost 
Accounting II CE/BA (344) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

DIREITO FISCAL II /Tax Law II Dir/Law (380) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

GESTÃO DE APROVISIONAMENTO/ 
Supply Management CE/BA (345) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

CONTABILIDADE FINANCEIRA 
IV/Business Accounting IV CE/BA (344) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE 
APOIO À GESTÃO/Management 
Information Systems

INF/CS (480) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

GESTÃO FINANCEIRA/Corporate 
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Mapa II - Não aplicável - 3º ano /1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

A14.1. Study Cycle:
Business Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano /1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/1st semester

Mapa II - Não aplicável - 3.º ano / 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

A14.1. Study Cycle:
Business Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

Finance CE/BA (345) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

INVESTIGAÇÃO 
OPERACIONAL/Operations 
Research

MATE/MATH (460) SEMESTRAL 100 TP:32 4 Não/No

MARKETING/Marketing CE/BA (342) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

RELATO FINANCEIRO/Business 
Reporting CE/BA (344) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

CONTABILIDADE ANALÍTICA 
III/Cost Accounting III CE/BA (344) SEMESTRAL 100 TP:32 4 Não/No

FISCALIDADE/Corporate Taxation CE/BA (344) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

SIMULAÇÃO EMPRESARIAL 
I/Business Simulation I

CE/BA (344) SEMESTRAL 175 TP:84 7 Não/No

(6 Items)
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano / 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 2nd semester

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Outros

A15.1. Se outro, especifique:
regime diurno e pós laboral 

A15.1. If other, specify:
regular (daily) and evening classes

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve
(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Célio Alberto Alves Sousa

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

ANALISE DE MERCADOS/Market 
Research CE/BA (342) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

SIMULAÇÃO EMPRESARIAL II/Business 
Simulation II

CE/BA (344) SEMESTRAL 200 TP:96 8 Não/No

ÉTICA E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL/Ethics and Social Responsibility CSC/BSC (226) SEMESTRAL 100 TP:32 4 Não/No

GESTÃO ESTRATEGICA/Strategic 
Management CE/BA (345) SEMESTRAL 125 TP:48 5 Não/No

INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO/Innovation and 
entrepreneurship

CE/BA (345) SEMESTRAL 100 TP:32 4 Não/No

CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS/Business 
Consolidation CE/BA (344) SEMESTRAL 100 TP:32 4 Não/No

(6 Items)
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Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)

Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a 
adequação dos recursos disponíveis. 

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos 
seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e períodos de formação em serviço.

<sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training 
periods.

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar 
os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar 

os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados 
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de 
professores).

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

<sem resposta>

A18. Observations:

<no answer>

A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa

A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Não

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de 
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training 
study cycles)

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento a 
que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço / 
No of working years
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1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O curso, cujo primeiro plano de estudos remonta a 1991, encontra-se fortemente ancorado em quadros teóricos de 
referência delineados para dotar os alunos de um amplo leque de competências sistémicas, analíticas, técnicas e 
sociais que lhes permitam desempenhar uma ampla gama de funções em diferentes níveis organizacionais. Para o 
efeito e além da formação em Gestão, o curso privilegia ainda outros domínios relevantes do conhecimento (viz. 
Contabilidade, a Economia, a Informática ou o Direito). A participação em programas de intercâmbio internacional, 
bem como em atividades científicas e culturais promovidas regularmente, contribuem para complementar a 
formação dos alunos que, através da troca de saberes e experiências, são assim estimulados a adotar conceções e 
perspetivas plurais, ao invés de normativas. Esta abordagem multifacetada contribui para uma formação de base 
marcadamente universalista, esclarecida, reflexiva e capaz de conciliar as bases científicas com a aplicação prática.

1.1. Study cycle's generic objectives.

This course, whose first curriculum dates back to 1991, is firmly rooted in theoretical reference frameworks that are 
defined to give students a series of systematic, analytical, technical and social skills which allow them to carry out a 
wide range of duties at different levels of organisations. For this purpose, as well as training in the Management 
area, the course also emphasises other relevant fields of knowledge (e.g. Accounting, Economics, IT and Law). 
Participating in international exchange programmes, as well as in regularly organised scientific and cultural 
activities, contribute to students' training. By means of exchanging knowledge and experiences, students are 
encouraged to adopt plural rather than normative conceptions and perspectives. This multifaceted approach 
contributes to basic training which is noticeably universalist, clarified, reflective and able to bring together a 
scientific base and practical application.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Os objetivos definidos articulam-se claramente com a missão e a estratégia do ISMAI na medida em que:
- Contribuem para o desenvolvimento de uma política educativa de melhoria contínua e de excelência, pró-ativa e 
inequivocamente orientada para a criação, transmissão e disseminação de conhecimentos multidisciplinares 
assentes numa articulação dinâmica entre ensino, investigação e relevância societal;
- Contribuem para reforçar uma oferta formativa direcionada para a construção de pontes entre o rigor e método 
académico, as necessidades de formação intelectual, comportamental e ética dos alunos e as exigências técnicas e 
atitudinais requeridas pelos múltiplos agentes económicos;
- Contribuem para o reforço de uma atitude de inquietação, interrogação, exploração e descoberta intelectual da 
‘causa das coisas’, de acordo com métodos sistemáticos de análise, avaliação e discussão de múltiplas 
perspetivas, indispensável à otimização e alteração de padrões de trabalho e formas de estar;
- Contribuem para a formação e desenvolvimento de profissionais exigentes e conscientes das suas 
responsabilidades técnicas, éticas e sociais, contribuindo para a sua empregabilidade, flexibilidade e mobilidade 
numa sociedade da informação e do conhecimento;
- Contribuem para a excelência da formação avançada de estudantes nos diferentes ramos do saber científico, 
técnico e cultural, preparando-os para as múltiplas exigências da vida ativa e motivando-os para o desenvolvimento 
e atualização pessoal permanentes;
- Contribuem para o reforço do compromisso estratégico do ISMAI de crescente valorização da investigação como 
fator crítico de sucesso da qualidade, atualidade e relevância do projeto educativo;
- Contribuem para estimular aprendizagens transdisciplinares, baseadas nos princípios académicos de 
independência, síntese e integração, com significado e relevância técnica e societal;
- Contribuem para potenciar e integrar as valências, as competências e as motivações de um corpo docente 
altamente qualificado no vasto domínio das ciências empresariais;
- Em resumo, os objetivos definidos para o ciclo de estudos são absolutamente consistentes não só com a Missão e 
Estratégia do ISMAI, mas também com a Visão que este tem da formação superior: apenas uma completa, ainda que 
complexa, integração dos fundamentos teóricos com as exigências e expectativas de um mercado de trabalho 
progressivamente exigente nas suas dimensões técnica, social e comportamental se poderá constituir como um 
vetor primário e estruturante na construção de pontes lógicas e mutuamente vantajosas entre a problematização e a 
aplicação. Os objetivos definidos para este ciclo constituem assim uma extensão natural da Missão e Estratégia do 
ISMAI, visando reforçar a sua utilidade social, comunitária e empresarial e assumindo-se como parceiro nos 
processos de formação de ativos, suscetíveis de criar valor tangível e intangível nos seus projetos profissionais e 
pessoais.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The defined objectives are clearly in line with ISMAI's strategy and mission, considering that they:
- Contribute to the development of an excellent, continuously improved educational policy which is proactive and 
unequivocally focused on creating, transmitting and disseminating multidisciplinary knowledge based on a dynamic 
link between education, research and relevance for society;
- Help to increase the training on offer which is focused on bridging the gaps between thoroughness 
and academic methods, students' needs for intellectual, behavioural and ethical training and the technical and 
personal demands required by different economic agents;
- Help to promote an attitude of constant intellectual restlessness, interrogation, exploration and discovery of the 
"cause of things", in accordance with systematic methods of analysis, evaluation and discussing many 
different perspectives, which is indispensable to optimising and altering work standards and ways of being.
- Help to train and develop demanding professionals who are aware of their technical, ethical and social 
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responsibilities, contributing to their employability, flexibility and mobility in an information and knowledge society.
- Contribute to excellence in advanced training for students in the different branches of scientific, technical and 
cultural knowledge, preparing them for the many demands of working life and encouraging them to continue with 
constant personal development and updating.
- Help to strengthen ISMAI's strategic commitment to investing more in research as a critical success factor for an 
educational project which is relevant, up-to-date and of high quality.
- Help to encourage interdisciplinary learning, based on the academic principles of independence, synthesis and 
integration, with technical and societal meaning and relevance;
- Help to increase and integrate the skills, competences and enthusiasm of staff who are highly qualified in the wide 
area of business science;
- In summary, the objectives set for the course are absolutely consistent not only with ISMAI's mission and strategy, 
but also with its vision of higher training: only a complete, but complex, integration of theoretical grounds with the 
demands and expectations of a progressively more demanding labour market in technical, social and behavioural 
terms can really be a primary and structuring axis in building logical, mutually advantageous bridges between 
problematisation and application. The objectives defined for this course are therefore a natural extension of ISMAI's 
mission and strategy, aiming to strengthen its social, community and business usefulness and becoming a partner 
in training professionals who are able to create tangible and intangible value in their personal and working projects.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A divulgação dos objetivos a docentes e estudantes é feita através de diferentes fóruns e meios. No que concerne 
os docentes, regulamentarmente e, no mínimo uma vez por semestre, estes são convocados para uma reunião na 
qual se reforçam objetivos e se discutem assuntos atinentes ao funcionamento corrente do curso. A esta somam-se 
ainda eventuais reuniões da Comissão Científico-Pedagógica do Curso visando assuntos estruturais ou 
estratégicos. No que concerne os alunos, estes dispõem não só de estruturas de representação no Conselho 
Pedagógico, como são estimulados a recorrer ao ‘Horário de Atendimento’ de todos os docentes. A área privada do 
Portal promove ainda uma partilha fácil e constante de informações entre todos. Adicionalmente, a disponibilização 
de informação sobre o curso no Portal e no Guia Institucional distribuído, bem como os contactos informais são 
decisivos para a consciencialização generalizada de objetivos, etapas, recursos, e alternativas disponíveis.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The dissemination of the objectives to teachers and students is done through different forums and media. Teachers 
are summoned to a meeting on a regular basis, at least once every semester, in which objectives are reinforced and 
current issues relating to the functioning of the course are discussed. Additionally meetings of the Scientific-
Pedagogical Course may be held which aim at discussing structural or strategic matters. Regarding students, not 
only are they represented in the Pedagogical Council, but they are encouraged to use the 'Office Hours' of all 
teachers. The private area of the portal also promotes the easy and constant sharing of information among all. 
Additionally, the availability of information on the course on the university Portal and distributed Institutional Guide, 
as well as informal contacts are crucial for the widespread awareness of objectives, phases, resources, and 
available alternatives.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da 
Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e 
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

O Curso está integrado no Departamento de Ciências Empresariais (DCE) que constitui uma estrutura de 
coordenação e orientação científica, pedagógica, técnica e cultural e que integra cursos de 1º e 2º ciclo 
disciplinarmente afins. O Coordenador do Curso, coadjuvado pela sua comissão científico-pedagógica (CCP), é 
responsável por desencadear ações que visem assegurar o seu bom funcionamento e qualidade (viz. a revisão e/ou 
atualização de conteúdos programáticos e/ou ECTS) e por submeter a proposta de distribuição de serviço ao Diretor 
do DCE de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho Científico. A proposta de criação e/ou revisão do ciclo 
de estudos tem origem no Coordenador que, consubstanciado pelo parecer positivo da CCP, remete a sua proposta 
fundamentada à Direção do DCE e ao Conselho de Direção do ISMAI para aferição preliminar. Em caso de 
aprovação, a proposta é submetida à apreciação e eventual aprovação dos Conselhos Pedagógico e Científico do 
ISMAI.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus 
revision and updating, and the allocation of academic service.

This Course is part of the Department of Business Sciences (DCE) which is a body for scientific pedagogic, 
technical and cultural coordination and guidance and which includes 1st and 2nd cycle courses linked to the area. 
The Course Coordinator, assisted by the pedagogic and scientific board (CCP), is responsible for carrying out 
actions which aim to ensure the good running and quality of the course (e.g. revising and/or updating syllabuses 
and/or ECTS) and for submitting proposals for service distribution to the Director of the DCE, in accordance with the 
criteria approved by the Scientific Board. Proposals to create and/or revise the course are made by the Coordinator 
who, if backed up by a positive decision by the CCP, can submit his grounded proposal to the DCE and ISMAI's 
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Board of Directors for preliminary perusal. If approved, the proposal is submitted for appreciation and possible 
approval by of ISMAI’s Pedagogic and Scientific Boards.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que 
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

A participação ativa dos docentes e alunos é assegurada através de diferentes mecanismos de participação 
assentes no pressuposto de que estes constituem uma parte integrante e constitutiva do processo, ao invés de um 
suplemento adicional e periférico. Além de reuniões ad hoc, formais ou informais, a participação dos docentes é 
assegurada através de reuniões regulares onde a discussão sobre os modos de funcionamento das dinâmicas 
letivas constitui um aspeto central. O grau de vinculação dos docentes contribui, adicionalmente, para a 
problematização crítica dos fundamentos, princípios e dinâmicas científico-pedagógicas. Já no que concerne a 
participação dos alunos, esta é formalmente fomentada através da sua representação no Conselho Pedagógico, 
mas também informalmente através da adoção de uma ‘open door policy’, na qual aqueles são estimulados a 
envolver-se e a apresentar diretamente críticas, sugestões e/ou eventuais soluções para a sua resolução e/ou 
otimização.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have 
an influence on the teaching/learning process, including its quality.

Active participation by teachers and students is ensured through different participation mechanisms based on the 
principle that it is an integral and constructive part of the process, rather than an additional, incidental supplement. 
As well as ad hoc formal and informal meetings, teachers' participation is guaranteed with regular meetings in which 
discussions about the running methods of teaching dynamics play a central role. The level of teachers' connection 
to the institution also contributes to critical questioning of the scientific and pedagogical bases, principles and 
dynamics. Student participation is formally encouraged through their representation on the Pedagogic Board, but 
also informally by adopting an open door policy, in which they are encouraged to become involved and present 
criticisms, suggestions and/or possible solutions directly to solve problems and/or make improvements.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A implementação de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), um processo complexo pela sua 
natureza, está a merecer a devida atenção pelas Direções do ISMAI e Maiêutica. A introdução de mecanismos de 
Garantia da Qualidade atingiu uma considerável dinâmica, envolvendo a comunidade escolar, articulada com a 
governação da Instituição. Assim, as estruturas de Garantia da Qualidade ao nível do ensino prendem-se com meios 
de diagnóstico, com desenvolvimento harmonioso e atento acompanhamento, fortalecidos pelos contributos do 
Coordenador de Curso, Diretor de Departamento, Conselhos Pedagógico e Científico e Gabinete de Estudos, 
Planeamento, Avaliação e Qualidade (GEPAQ) /Gabinete de Estatística (GE). Nesta conformidade, pretende-se 
aprofundar as práticas em desenvolvimento com vista à otimização das funções pedagógica e científica dos 
docentes e à promoção de elevar a participação e responsabilidade dos estudantes. Tais práticas são repetidamente 
reconhecidas por diferentes CAES.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 

Implementing an Internal Quality Guarantee System (SIGQ), by its very nature a complex process, is currently 
receiving its deserved attention by the ISMAI and Maiêutica Directors. Introducing mechanisms for Guaranteeing 
Quality has reached a considerable level, involving the academic community and is linked with the Institution 
management. Therefore, Quality Guarantee structures in terms of teaching are dependent on diagnosis methods, 
with harmonious development and conscious monitoring, strengthened by contributions from the Course 
Coordinator, Department Director, Pedagogic and Scientific Boards, and the Study, Planning, Assessment and 
Quality Office (GEPAQ)/Statistics Office (GE). Within this scope, it is intended that the practices currently in use are 
further developed with a view to optimising teachers' pedagogic and scientific duties and promoting greater 
participation and responsibility from students. These practices are repeatedly acknowledged through different CAE 
reports.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na 

instituição. 
O diretor do GEPAQ, Engº Ilídio Manuel Marques Moutinho e o Gabinete de Estatística (GE) formam um grupo coeso 
e eficiente, que têm entre outras atribuições, a contínua implementação de mecanismos de garantia da qualidade. 
Com efeito, considera-se “garantia da qualidade” como o conjunto de procedimentos, instrumentos e atividades 
que permitem à Instituição assegurar uma cultura consolidada no cumprimento das orientações e boas práticas 
estabelecidas. O intenso envolvimento do GEPAQ/GE, não só no processo de avaliação externa efetuado pela EUA 
em 2010, mas também nas tarefas inerentes à Avaliação/Acreditação encetadas e desenvolvidas pela A3ES, têm 
proporcionado uma análise à sua “praxis” e igualmente um desencadear de ações em dois grandes domínios:
1) Estrutura organizacional, processos de tomada de decisão e formas de gestão;
2) Monitorização dos processos internos, sistemas de informação, racionalização de meios e estruturas e 
mecanismos de “feedback” e melhoria.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The GEPAQ director, Ilídio Manuel Marques Moutinho and the Statistics Office (GE) form a cohesive and efficient 
group, which is responsible for, among other duties, the constant implementation of quality guarantee mechanisms. 
In fact, the "quality guarantee" is considered to be a set of procedures, instruments and actions which allow the 
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institution to ensure a strong culture of meeting established guidelines and good practices. The GEPAQ/GE was not 
only intensely involved in the external evaluation performed by the EUA in 2010, but is also involved in the inherent 
Evaluation/Accreditation tasks initiated and performed by the A3ES, and has provided an analysis of its "praxis" and 
put in motion actions in two main areas:
1) Organisation structure, decision making processes and management methods;
2) Monitoring internal processes, information systems, rationalising resources and structures and mechanisms for 
feedback and improvement.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
O GEPAQ/GE foi criado no sentido de edificar instrumentos sistemáticos de avaliação da qualidade do 
ensino/aprendizagem, elaborando questionários desenvolvidos a partir de padrões internacionalmente instituídos 
pelo ENQA e aferidos no quadro do universo escolar através de experiências anteriores e aprovados em Conselho 
Pedagógico., visando informar, periodicamente, as perceções e motivações de estudantes e docentes, recorrendo a 
serviços de empresas especializadas. Os resultados a que os estudantes têm acesso são submetidos à análise da 
Coordenação do Curso, do Diretor de Departamento, dos órgãos de Direção institucionais e até a outros 
responsáveis qualificados, de modo a proporcionarem recomendações, correções ou ajustes à atuação dos 
diversos atores. As diferentes formas avaliativas do ensino/aprendizagem estão definidas em Regulamentos, além 
de haver procedimentos registados numa plataforma informática, onde são verificados os sumários, a assiduidade 
e a pontualidade dos docentes.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle. 
The GEPAQ/GE was lauched in order to produce systematic instruments for assessing teaching/learning quality, 
producing questionnaires developed from standards internationally laid down by the ENQA and attested in the 
academic context through previous experiments approved by the Pedagogic Council, with a view to periodically 
providing information on the perceptions and motivation of students and teachers, using services provided by 
specialised companies. The results to which the students have access are submitted for analysis by the Course 
Coordinators, the Department Director, the institution's Governing bodies and other qualified people responsible, in 
order to make recommendations, corrections or adjustments to actions performed by the agents involved. The 
different forms of evaluating teaching/learning are defined in the Regulations, and there are also procedures 
recorded on a computer platform, where summaries, attendance and punctuality of the teachers can be found.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria. 

A avaliação periódica da qualidade do ensino/aprendizagem do ciclo de estudo e a subsequente divulgação dos 
seus resultados junto de alunos, docentes, coordenadores, diretores de Departamento e demais órgãos de Direção 
institucionais, contribuem em partes iguais para o desenvolvimento de uma cultura de transparência na avaliação 
do mérito e da eficácia, de agregação de valor científico-pedagógico, fomentando a reflexão e orientação para 
resultados tangíveis e comparáveis, interna e longitudinalmente. Os resultados deste exercício de avaliação 
contribuem para melhorar continuamente os processos críticos na medida em que facilitam: a) identificação de 
oportunidades de melhoria ao nível dos princípios e/ou práticas; b) reflexão alargada sobre os condicionantes e 
determinantes de eficácia do curso a diferentes níveis (docente, curso, departamento e instituição); c) processos de 
seleção de alternativas e tomada de decisão (ex. distribuição de serviço); e d) análise de tendências.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 
The periodic evaluation of teaching/learning quality on the course and the subsequent dissemination of results 
among students, teachers, coordinators and department directors and other management bodies at the institution 
contribute equally to the development of a culture of transparency in evaluating merit and efficiency, bringing 
together scientific and pedagogic value, encouraging reflection and guidance towards tangible, comparable results, 
both internally and over time. The results of this evaluation exercise help to continuously improve critical 
processes, since they ease: a) the identification of opportunities for improvement, in terms of principles and/or 
practices; b) widened reflection on conditioning and determining factors for the course's efficiency at different 
levels (teachers, course, department and institution); c) processes for selecting alternatives and making decisions 
(e.g. distributing services); and d) analysing trends.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 

A cultura de avaliação no ISMAI tem tomado elevada expressão, nomeadamente com a preparação das auditorias 
sistemáticas da Inspeção-Geral, a última das quais resultou num relatório muito favorável rececionado em 
30.09.2010. A dinâmica da mesma cultura conduziu à avaliação pela EUA (European University Association), com 
visitas de peritos internacionais realizadas de 9 a 11 de Novembro de 2009 e de 28 de Fevereiro a 3 de Março de 
2010. Durante meses, para o efeito, um Grupo de Avaliação Institucional do ISMAI (GavISMAI) foi constituído, para 
preparar abundantes documentos, essencialmente de avaliação sistémica e setorizada. Na sequência da avaliação 
institucional pela EUA, e de acordo com o Relatório apresentado em 7 de Abril de 2011 pela respetiva equipa de 
avaliação, a Instituição, através da Comissão de Elaboração do Plano de Ação (CEPA), preparou o “Plano de Ação” 
para 2011-2013, no sentido de dar resposta às recomendações constantes no referido Relatório em fase de 
desenvolvimento.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
ISMAI's culture of evaluation has been highly visible, particularly with the preparation for the systematic inspections 
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carried out by the General Inspectorate, the last of which led to a very favourable report received on 30.09.2010. The 
characteristics of this culture led to an evaluation by the EUA (European University Association), which included 
visited by international experts between 9 and 11 November 2009 and 28 February and 3 March 2010. For this 
purpose, an Institution Assessment Group from ISMAI (GavISMAI) was formed for several months to prepare the 
many documents, essentially for an evaluation carried out systematically and by section. After the institution 
evaluation carried out by the EUA, in accordance with the report issued on 7 April 2011 by the evaluation team, the 
institution prepared an Action Plan - via the Action Plan Creation Committee (CEPA) - for 2011-2013, in order to 
respond to the recommendations made in the report, which is currently in action.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas 
de computadores, etc.).

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e 
científicos, materiais e TICs).

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
No âmbito restrito do curso o ISMAI estabeleceu parcerias internacionais com 30 universidades ao nível do 
programa de Erasmus (Europa: 23, Brasil: 5, Turquia: 2). No âmbito disciplinar mais vasto do ciclo de estudos, 
plano no qual se considera mais relevante e frutífero o estabelecimento de parcerias, o ISMAI tem estabelecido três 
grandes parcerias internacionais: 1) European Marketing & Innovation Centers (EMIC, com um montante de 
financiamento de 450.000€), 2) Observatório de Marcas e 3) Responsabilidade Social e Desenvolvimento 
Sustentável. Estas parcerias, com características e estados de maturação e formalização distintos, apresentam um 
potencial de valorização para o ciclo de estudos que se perspetiva não só promissor como elevado. Estas parcerias 
encontram-se fortemente ligadas à Unidade de Investigação em Ciências Empresariais e Sustentabilidade (UNICES), 
cujas iniciativas de divulgação se têm constituído como elementos centrais na valorização/formação complementar 
dos alunos.

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Within the specific scope of the course, ISMAI has established international partnerships with 30 universities under 

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Salas de aulas e auditórios/Classrooms and Auditoriums 2800.5

Laboratórios/Laboratories 917.7

Gabinetes de professores/Teacher's Offices 503.7

Biblioteca/Library 510

Gabinetes de apoio/Support Offices 452.6

Cozinha, Bar e Cantina/Kitchen, Bar and Canteen 817.8

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Bases de dados científicas/Scientific Databases 14

Computadores em laboratórios e Unidades de Investigação/Computers in Labs and Research Units 229

Computadores em salas de aulas / Computers in Classrooms 30

Workstations em laboratórios e Unidades de Investigação/Workstations in Labs and Research Units 11

Projectores/Projectors 42

Impressoras e Scanners/Printers and Scanners 20

Quadros interactivos/Interactive Boards 2

Servidores/Servers 27

Access Points - Rede Wireless / Wireless network 51
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the Erasmus programme (Europe: 23, Brazil: 5, Turkey: 2). Within a broader scope of the course, the plan in which it 
is considered the most important and fruitful to establish partnerships, ISMAI has three major international 
partnerships: 1) European Marketing & Innovation Center (EMIC, with a total funding of € 450,000), 2) Observatory of 
Brands and 3) Social Responsibility and Sustainable Development. These partnerships, with features, maturation 
states and distinct formalisations, represent an added value to the cycle of studies with expectations that are not 
only promising but very high. These partnerships are strongly linked to the Unit for Research in Business Sciences 
and Sustainability (UNICES), whose dissemination initiatives have been established as key elements in valorisation / 
complementary training of students.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
A colaboração com outros ciclos de estudo está estruturada a dois níveis. Por um lado, o curso pertence ao 
Departamento de Ciências Empresariais (DCE), estrutura que integra cursos disciplinarmente afins (viz. Gestão de 
Marketing, Gestão de Recursos Humanos e Contabilidade). Deste modo, o DCE constitui-se como um agente 
promotor e facilitador de sinergias entre ambos, identificando oportunidades para promover a transversalidade, a 
partilha de recursos (ex. docentes) e o desenvolvimento de iniciativas de interesse comum (ex. workshops). Embora 
muitas destas iniciativas resultem da especificidade, identidade e esfera de ação de cada curso, o que é positivo, o 
seu âmbito disciplinar é sempre lato e não restrito. Por outro lado, o âmbito de atuação da Unidade de Investigação 
em Ciências Empresariais e Sustentabilidade é, estatutariamente, transversal e inclusivo, o que resulta na adoção 
de iniciativas que visem sempre compatibilizar e integrar não só interesses como necessidades.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The collaboration with other study cycles is organised into levels. On the one hand, the course belongs to the 
Department of Business Sciences(DCE), a structure which integrates courses with common disciplinary aims 
(namely, Marketing Management, Human Resource Management and Accounting). Thus, DCE functions as a 
promoter and facilitator of synergies between them, identifying opportunities to promote transversality, the sharing 
of resources (e.g. teachers), development of activities that are of common interest (e.g. workshops). Although many 
of these activities may result from the specificity of each course, identity and area of intervention, what is positive is 
that their disciplinary scope is always broad, not restricted. On the other hand, within its field of intervention, the 
Business Sciences and Sustainability Research Unit is transversal and adopts activities and initiatives which always 
aim at integrating and combining common interests and needs.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
No âmbito deste ciclo de estudos, entende-se que a cooperação interinstitucional deverá ter um cariz 
marcadamente estratégico e sustentável. Estratégico, porquanto deverá servir essencialmente para contribuir para 
a promoção dos grandes desígnios do curso, ao invés de para resolver assuntos de natureza corrente ou 
operacional. Sustentável, porquanto deverá ser inspirada por uma visão de médio/longo prazo, indissociável da 
missão e estratégia do ISMAI, à qual as do ciclo de estudos se deverão subsumir. Assim, com o objetivo de se 
estabelecer futuros protocolos de cooperação (ex. intercâmbio de docentes/alunos), estão a ser desenvolvidos 
contactos com instituições internacionais em estreita associação com a Unidade de Investigação em Ciências 
Empresariais e Sustentabilidade, em articulação com os projetos de investigação (ex. projeto ‘New Business 
Models’, envolvendo a Nijmegen School of Management (NL), a ESC Toulouse Business School (FR), Solvay 
Business School (B), entre outras).

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
Within the scope of this study cycle, inter-institutional cooperation is understood as something which should be 
markedly strategic and sustainable. Strategic, because it should primarily contribute to the promotion of the great 
premises of the course, rather than to solve matters which are current or operational. Sustainable, because it should 
be inspired by a medium / long term vision, inseparable of ISMAI’s mission and strategy and to which the study 
cycle should be subsumed to. Thus, in order to establish future cooperation protocols (e.g. faculty / students 
exchange),contacts with international institutions in close association with the Research Unit in Business and 
Sustainability are being developed, in conjunction with research projects (eg project 'New Business Models', 
involving the Nijmegen School of Management (NL), ESC Toulouse Business School (FR), Solvay Business School 
(B), among others).

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Pela sua natureza e vocação, a ligação do curso ao tecido empresarial e associativo constitui um aspeto 
estruturante da sua identidade. Assim, reitera-se aqui o entendimento produzido anteriormente: sem prejuízo da 
especificidade de cada ciclo de estudo, a extensão universitária deverá procurar atender aos múltiplos interesses e 
valências de ciclos de estudo conexos. Relevante se para a comunidade e os alunos, é o protocolo existente entre a 
OTOC (Ordem Técnicos Oficiais de Contas) e o ISMAI, que assim os dispensa da obrigatoriedade de frequentarem 
um estágio profissional com mínimo de 850 horas para acesso à profissão de TOC. Igualmente relevante é a 
parceria estratégica existente entre o ISMAI/TECMAIA (Parque de Ciência e Tecnologia da Maia) onde o ISMAI é, 
além de sócio fundador, promotor principal do CEITEC (Centro de Empreendorismo ISMAI/TECMAIA). Por fim, 
refere-se que o ISMAI é sócio fundador da Fundação AEP, o que lhe permite uma ligação privilegiada com o tecido 
empresarial.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
Because of its nature and aim, the connection of the course to the business world constitutes a structural aspect of 
its identity. Thus, it is necessary to reiterate here the ideas previously presented: without prejudice to the specificity 
of each course of cycle of study, the university should strive to meet the multiple interests and valences related to 
associated cycles of study. Relevant to the community and students, is the protocol between the OTOC (Order 
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Chartered Accountants) and ISMAI, which exempts students from the requirement of attending a work internship 
with the minimum duration of 850 hours for the profession of OCD. Equally important is the strategic partnership 
between the ISMAI / TECMAIA (Park of Science and Technology Maia) where ISMAI is not only a founding partner but 
also the main promoter of CEITEC (Center for Entrepreneurship ISMAI / TECMAIA). Finally, ISMAI is a founding 
partner of AEP Foundation, which allows for a privileged connection to the business world.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - ANA CRISTINA DÁ MESQUITA PINTO FERREIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ANA CRISTINA DÁ MESQUITA PINTO FERREIRA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33,3

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - ANA MANUELA ANDRADE CERQUEIRA BORLIDO B. REININHO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ANA MANUELA ANDRADE CERQUEIRA BORLIDO B. REININHO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
72,2

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - ANTONIO JOSÉ DUMONT VILARES TEIXEIRA MELLO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ANTONIO JOSÉ DUMONT VILARES TEIXEIRA MELLO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
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A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - BÁRBARA ALEXANDRE REGADAS CORREIA BAÍA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
BÁRBARA ALEXANDRE REGADAS CORREIA BAÍA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - CARLOS MANUEL AROSO OLIVEIRA DUARTE

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
CARLOS MANUEL AROSO OLIVEIRA DUARTE

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - CÉLIO ALBERTO ALVES DE SOUSA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
CÉLIO ALBERTO ALVES DE SOUSA
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - CLEMENTINA MARIA ESTEVES OLIVEIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
CLEMENTINA MARIA ESTEVES OLIVEIRA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - DOMINGOS BOAVENTURA MONFORTE CRUZ

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
DOMINGOS BOAVENTURA MONFORTE CRUZ

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - ELISABETE DE MAGALHÃES SERRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ELISABETE DE MAGALHÃES SERRA
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
75

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - INÊS DE JESUS RODRIGUES GONÇALVES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
INÊS DE JESUS RODRIGUES GONÇALVES

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
86,1

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - JANETE DA SILVA BORGES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JANETE DA SILVA BORGES

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - JOÃO MANUEL DA SILVA CARVALHO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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JOÃO MANUEL DA SILVA CARVALHO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - JOÃO PAULO GOMES AMORIM

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOÃO PAULO GOMES AMORIM

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - JOSÉ MANUEL SILVA CARVALHO VIEIRA
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOSÉ MANUEL SILVA CARVALHO VIEIRA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - MARIA ALBERTA COUTO CRUZ OLIVEIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA ALBERTA COUTO CRUZ OLIVEIRA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - MARIA ISABEL MENDES MOREIRA PORTO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA ISABEL MENDES MOREIRA PORTO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
44,4

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - MARIA JOSÉ DA SILVA FARIA
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA JOSÉ DA SILVA FARIA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - MARIA ROSÁRIO NEVES SANTOS LEITE TEIXEIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA ROSÁRIO NEVES SANTOS LEITE TEIXEIRA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
88,9

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - MARIA ROSÁRIO PEREIRA CARDOSO ANJOS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA ROSÁRIO PEREIRA CARDOSO ANJOS

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - PAULA SUSANA FIGUEIREDO MOUTINHO
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PAULA SUSANA FIGUEIREDO MOUTINHO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - REINALDO MOREIRA COSTA PADRÃO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
REINALDO MOREIRA COSTA PADRÃO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - RICARDO VERGUEIRO FERNANDES COSTA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
RICARDO VERGUEIRO FERNANDES COSTA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - SANDRA MARIA FEVEREIRO MARNOTO
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
SANDRA MARIA FEVEREIRO MARNOTO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - SEBASTIÃO LEITE TEIXEIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
SEBASTIÃO LEITE TEIXEIRA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - SÉRGIO PAULO DA SILVA MESSIAS TORMENTA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
SÉRGIO PAULO DA SILVA MESSIAS TORMENTA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - MARINA CLÁUDIA MARTINS SANTOS HUSSEIN
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARINA CLÁUDIA MARTINS SANTOS HUSSEIN

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
65,3

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - VIRGÍLIO ANTÓNIO FERRO BENTO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
VIRGÍLIO ANTÓNIO FERRO BENTO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau / 
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo / 

Employment link
Informação/ 
Information

ANA CRISTINA DÁ MESQUITA PINTO 
FERREIRA Licenciado Economia 33.3 Ficha submetida

ANA MANUELA ANDRADE CERQUEIRA 
BORLIDO B. REININHO Mestre Direito 72.2 Ficha submetida

ANTONIO JOSÉ DUMONT VILARES 
TEIXEIRA MELLO Mestre Gestão de Empresas / Marketing 100 Ficha submetida

BÁRBARA ALEXANDRE REGADAS 
CORREIA BAÍA

Licenciado Matemática - Ramo científico -
Matemática Aplicada

100 Ficha submetida

CARLOS MANUEL AROSO OLIVEIRA 
DUARTE Licenciado Direito 100 Ficha submetida

CÉLIO ALBERTO ALVES DE SOUSA Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

CLEMENTINA MARIA ESTEVES 
OLIVEIRA Mestre Educação 100 Ficha submetida

DOMINGOS BOAVENTURA MONFORTE 
CRUZ

Doutor Informática Médica 100 Ficha submetida

ELISABETE DE MAGALHÃES SERRA Doutor Ciências Económicas 
Empresariais 75 Ficha submetida

INÊS DE JESUS RODRIGUES 
GONÇALVES Licenciado Auditoria Contabilística 86.1 Ficha submetida
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<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição

21

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado 
após a submissão do formulário)

81,9

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
20

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três 

anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)
78

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
14

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário)

54,6

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
6,7

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano 
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

JANETE DA SILVA BORGES Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

JOÃO MANUEL DA SILVA CARVALHO Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

JOÃO PAULO GOMES AMORIM Licenciado Gestão e Administração de 
Empresas 100 Ficha submetida

JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO Doutor Gestão de Empresas 100 Ficha submetida

JOSÉ MANUEL SILVA CARVALHO 
VIEIRA Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

MARIA ALBERTA COUTO CRUZ 
OLIVEIRA Doutor Economia 100 Ficha submetida

MARIA ISABEL MENDES MOREIRA 
PORTO Mestre Direito 44.4 Ficha submetida

MARIA JOSÉ DA SILVA FARIA Doutor Economia Financeira e 
Contabilidade 100 Ficha submetida

MARIA ROSÁRIO NEVES SANTOS 
LEITE TEIXEIRA

Mestre Ciências Empresariais 88.9 Ficha submetida

MARIA ROSÁRIO PEREIRA CARDOSO 
ANJOS Doutor Direito 100 Ficha submetida

PAULA SUSANA FIGUEIREDO 
MOUTINHO Mestre Gestão 100 Ficha submetida

REINALDO MOREIRA COSTA PADRÃO Doutor Ciências Económicas 100 Ficha submetida

RICARDO VERGUEIRO FERNANDES 
COSTA Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

SANDRA MARIA FEVEREIRO 
MARNOTO Doutor Área V - Ciências Sócio –

Económicas: 04 Economia 100 Ficha submetida

SEBASTIÃO LEITE TEIXEIRA Doutor Ciências empresariais 100 Ficha submetida

SÉRGIO PAULO DA SILVA MESSIAS 
TORMENTA Licenciado Administração e Gestão de 

Empresas 100 Ficha submetida

MARINA CLÁUDIA MARTINS SANTOS 
HUSSEIN Doutor Matemática 65.3 Ficha submetida

VIRGÍLIO ANTÓNIO FERRO BENTO Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

2565.2
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26,1

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
5,1

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de 
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

19,9

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização

Enquanto o Governo não dá cumprimento ao artigo 53º do RJIES, adota-se um Estatuto de Carreira Docente do 
ISMAI, parcialmente aprovado em Conselho Científico, inspirado no Estatuto da Carreira Docente Universitária 
(Público) e no Projeto de Diploma Regulador do Enquadramento das Relações Contratuais entre os Docentes e as 
Instituições Privadas ou Cooperativas de Ensino Superior. Este constitui a base de negociações entre a APESP e os 
diferentes Sindicatos que ainda não foi possível concluir por falta de verdadeiro empenhamento político de todas as 
partes, principalmente do Governo. A avaliação do desempenho, na perspetiva de lecionação e preparação de aulas, 
seminários, atendimento de alunos, presenças em reuniões e eventos, entrega de resultados de avaliação, tem 
assentado nas perceções obtidas através dos inquéritos organizados e tratados pelo GEPAQ e por relatórios anuais 
dos coordenadores dos cursos, além dos materiais de apoio didático e pedagógico disponibilizados aos alunos 
pelos docentes. Conforme “Regulamento de avaliação do desempenho dos docentes do ISMAI”, ainda provisório, a 
avaliação do desempenho em relação à investigação científica baseia-se nos critérios estabelecidos nos 
Regulamentos de cada uma das quatro unidades de investigação existentes. Estas encontram-se integradas em 
quatro centros reconhecidos, avaliados e classificados no âmbito da FCT, resultando da sua aplicação, durante o 
ano de 2012, a atribuição de 21 prémios de 1º escalão e 15 de 2º escalão a 36 doutorados que atingiram os níveis 
definidos e acordados nas respetivas unidades. Nesta altura, está em avaliação um conjunto de critérios que estão 
dependentes da aprovação do Plano de Atividades de 2013.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
Until the government complies with Article 53 of the RJIES, ISMAI will adopt its own statute of teaching careers, 
partially approved by the Scientific Council, inspired by the statute of the public university teaching career and by 
the draft regulatory legislation on the Framework of Contractual Relations among teachers and private or 
cooperative higher education institutions. This is the basis of negotiations between APESP and the various unions 
which have not yet been concluded due to lack of real political commitment from all parties, especially the 
government. The assessment of performance from the perspective of the lecturing and preparation of classes, 
seminars, receiving students, attendance at meetings and events, and delivering assessment results have been 
based on the responses to the surveys organised and processed by the GEPAQ and by annual reports of the course 
coordinators, in addition to the supporting educational materials made available to students by teachers. According 
to the "Regulations regarding the assessment of the academic staff of ISMAI", although provisional, the 
performance assessment in relation to scientific research is based on the criteria set forth in the Regulations of 
each of the four existing research units. These units are integrated in four centres that have been accredited, 
evaluated and classified within the framework of the FCT. As a result of its application during the year 2012, 21 
prizes of 1st degree and 15 awards of 2nd degree prizes were awarded to 36 PhD doctoral students that reached the 
levels defined and agreed upon in the respective units. A set of criteria that is dependent on the approval of the 2013 
Activity Plan is currently being assessed.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
Número total de pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos: 66

Regime de dedicação integral: 65

Regime de dedicação parcial: 1

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 
From a group of 66 non-academic staff, 65 are employed on a full-time basis and 1 is employed on a part-time basis

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 

- Nível 1 (2º Ciclo do Ensino Básico): N = 4
- Nível 2 (3º Ciclo do Ensino Básico (ensino regular ou por percurso de dupla certificação): N = 1
- Nível 3 (Ensino Secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior): N = 10
- Nível 4 (Ensino Secundário, percursos de dupla certificação/ensino regular) e estágio profissional): N = 0
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- Nível 5 (Qualificação de nível pós-secundário (não superior)): N = 2
- Nível 6 (Licenciatura): N = 43
- Nível 7 (Mestrado): N = 4
- Nível 8 (Doutoramento): N = 0
- Nível 9 (Sem atribuição de nível): N = 2

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 
Non-academic staff have the following qualification:
Level 1: Corresponds to the 2nd cycle of basic education – 4 staff members
Level 2: Corresponds to the 3rd cycle of basic education in mainstream education or dual certification pathway – 1 
staff member
Level 3: Corresponds to secondary education geared towards further study at higher level – 10 staff members
Level 4: Corresponds to secondary education obtained via dual certification or secondary education geared towards 
further study at a higher level plus professional internship – 0 staff members
Level 5: Corresponds to a post-secondary non-higher level qualification: 2 staff members
Level 6: Corresponds to a degree – 43 staff members
Level 7: Corresponds to a Master’s degree – 4 staff members
Level 8: Corresponds to a PhD – 0 staff members
Level 9: No level assigned – 2 staff members

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
Em 2011, a avaliação de desempenho de pessoal não docente teve as seguintes fases:
1) Abertura formal do processo (identificação de avaliadores e fornecimento de material de apoio a avaliadores e 
avaliados);
2) Autoavaliação (avaliado reflete s/ o seu desempenho à luz dos fatores de avaliação definidos e conhecidos; 
prepara-se p/ entrevista de avaliação);
3) Heteroavaliação (avaliador avalia subordinado à luz dos fatores de avaliação definidos e conhecidos);
4) Homogeneização das avaliações (produção de consensos entre avaliadores com vista à produção de uma 
avaliação única);
5) Entrevista de avaliação (feedback e definição de plano de ação);
6) Validação e arquivamento da avaliação (validação, informatização e arquivamento de resultados);
7) Divulgação de resultados (informação aos avaliados e propostas de melhoria de desempenho);
8) Reclamação eventual (no prazo de 5 dias após tomada de conhecimento)
Em 2011, este processo decorreu entre 1 de Fevereiro e 10 de Março.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
In 2011, the evaluation of non-academic staff members was divided into the following stages:
1 – Opening of the process (identification of the evaluators and of all the material needed to assess performance);
2 – Self-evaluation (reflection on their self-assessment form; preparation for the evaluation interview);
3 – Evaluation by others (assessment of the level of performance of each subordinate by the evaluator, using as a 
reference the previously identified assessment factors);
4 – Homogenisation of evaluations (consensus among evaluators for the presentation of only one evaluation);
5 – Evaluation interview (feedback and definition of a plan of action)
6 – Validation and filing of the evaluation (results are validated, digitalized and filed in archives); 
7 – Dissemination of results (evaluation results and suggestions are presented for performance improvement);
9 – Complaints if applicable (within 5 working days)
In 2011 this process took place between February and March.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
FORMAÇÃO EXTERNA:
- Metodologia e Calibração/Acreditação de Laboratórios
- O Novo Código do Trabalho
- Direito do trabalho e Práticas Administrativas dos Recursos Humanos
- Protocolo, Oratória e Organização de Eventos
- Tesouraria
- Workshop de Cinematografia Digital
- Workshop de Áudio
- IBM Technology Truck
- Orçamento do Estado 2012, Encerramento de Contas 2011
- Workshop Cartão Universitário
- Controlo de Gestão e Avaliação de Performance
- Seminário Direção por Implicação
- Oficina de Projetos de Investigação Qualitativa

FORMAÇÃO INTERNA:
Decorreram 9 Ações de Formação interna na área da Microinformática, abrangendo um total de 36 horas de 
formação e envolvendo 35 formandos.

FREQUÊNCIA DE LICENCIATURA / MESTRADOS
- Licenciatura: Solicitadoria; Gestão de Marketing, Tecnologias de Comunicação Multimédia; Ciências da 
Comunicação; Redes de Comunicação e Telecomunicações.
- Mestrados: Marketing; Comunicação Multimédia; Ambiente, Higiene e Segurança em Meio Escolar
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4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
EXTERNAL TRAINING:
- Methodology and Calibration / Accreditation of Laboratory equipment
- The New Labour Code
- Labour Law and Administrative Practices in Human Resources
- Protocol, Public Speaking and Event Organisation
- Treasury
- Workshop on Digital Cinematography
- Audio Workshop
- IBM Technology Truck
- State Budget 2012, Closing of Accounts 2011
- Workshop University Card
- Management Control and Performance Evaluation
- Implication for Management
- Workshop on Qualitative Research Projects

INTERNAL TRAINING:
There were 9 sessions internal training sessions in the area of Microcomputers, covering a total of 36 hours of 
training and involving 35 trainees.

DEGREE / MASTERS PROGRAMMES
- Degree: Solicitators; Marketing Management, Multimedia Communication Technologies; Communication Sciences;
Networking and Telecommunications.
- Masters: Marketing, Multimedia Communication, Environment, Health and Safety in School

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de 
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 65.7

Feminino / Female 34.3

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 11.3

20-23 anos / 20-23 years 50.4

24-27 anos / 24-27 years 18.1

28 e mais anos / 28 years and more 20.2

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 96.8

Centro / Centre 3.2

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0
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5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
As estruturas de apoio operam a dois níveis distintos: preventivo e proactivo. A nível preventivo, refira-se que o 
ISMAI tem promovido ações de formação visando reforçar a preparação de base dos alunos para algumas unidades 

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents' 

education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 11

Secundário / Secondary 24

Básico 3 / Basic 3 15.7

Básico 2 / Basic 2 17

Básico 1 / Basic 1 32.3

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 63.9

Desempregados / Unemployed 14.6

Reformados / Retired 11.9

Outros / Others 9.6

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 74

2º ano curricular 104

3º ano curricular 70

248

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13

N.º de vagas / No. of vacancies 90 100 100

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 119 97 84

N.º colocados / No. enrolled students 93 75 59

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 93 75 59

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 100 108.1 99.9

Nota média de entrada / Average entrance mark 128.1 132.8 124.3
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curriculares (ex. já se lecionaram aulas adicionais, pro bono, de forma a permitir recuperar défices de 
aprendizagem, designadamente nas unidades curriculares de matemática). A nível proactivo, refira-se aqui o papel 
crítico dos Coordenadores porquanto orientam e/ou aconselham alunos nas suas escolhas (ex. ciclo de estudos), 
nas suas atitudes (ex. dirimir problemas) e também nos seus posicionamentos (ex. mercado de trabalho). Refira-se 
ainda a existência de um Centro de Apoio e Serviço Psicológico que presta não só apoio clínico, mas também apoio 
na elaboração de programas de desenvolvimento de competências, técnicas de estudo, necessidades especiais, 
metodologias de ensino/aprendizagem, métodos de avaliação e apoio especializado em questões de gestão de 
carreira.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

Support structures operate at two distinct levels: preventative and proactive. At the preventive level, it should be 
noted that ISMAI has promoted training activities to reinforce the basic preparation of students for some curricular 
unit (e.g some additional lessons have already be taught pro bono, to allow recover learning deficiencies, especially 
in math curricular units). At the proactive level, noteworthy here is the role of the Coordinators because they guide 
and / or advise students in their choices (eg, cycle of study) in their attitudes (e.g resolve problems) and also in their 
positioning/choices (eg market work). Finally, the existence of a Support Center and Psychological Service should 
also be mentioned, as it provides not only clinical support, but also support in the design of programmes for 
developing skills, study techniques, special needs, teaching / learning methodologies, assessment methods and 
expertise in matters of career management.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
Para garantir a sua eficácia em diferentes planos as medidas de acolhimento e integração dos estudantes têm 
natureza formal e informal. A receção formal aos alunos nacionais no início do ano inclui uma reunião geral e outra 
com o Coordenador de Curso, onde são prestados esclarecimentos sobre o curso, plano de estudos, portal, 
mobilidade, infraestruturas e serviços de apoio, entre outros. Os alunos são depois incentivados a participar 
ativamente em distintos órgãos institucionais (ex. Conselho Pedagógico, Comissões de Autoavaliação) e em outras 
formas de representatividade (ex. Associação de Estudantes, Tunas Académicas) e valorização académica (ex. 
Seminários, Congressos). Já a receção de alunos Erasmus apresenta um figurino distinto, mas que assenta no 
acompanhamento, apoio e orientação (ex. alojamento, transporte, portal, etc.) pelo Gabinete de Relações 
Internacionais. Num plano informal, a semana de receção ao caloiro constitui um momento chave em termos de 
socialização académica.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

To ensure its effectiveness on different levels, student reception and integration measures are of both formal and 
informal nature. The formal reception to native students includes a general meeting and another with the Course 
Coordinator when the schoolyear starts, where explanations are provided on the course, syllabus, website, student 
mobility, facilities and support services, among others. Students are then encouraged to actively participate in 
various institutional bodies (e.g. Pedagogical Council, Self Assessment Committees) and other forms of 
representation (e.g. Student Association, Academic “Tunas”) and academic enhancement (e.g. Seminars, 
Conferences). The reception of Erasmus students presents a different scenario but that is focused on the 
monitoring, support and guidance (e.g. accommodation, transport, portal, etc.) by the International Relations Office. 
On a more informal level, the week of the “freshman” reception is a key moment in terms of academic socialisation.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
No ISMAI existe um Gabinete de Acão Social (GAS) que tem como missão principal permitir que os alunos com 
recursos económicos limitados possam aceder ao Ensino Superior. Trabalhando em conjunto com DSAE, o GAS 
participa ativamente em todo o processo de candidatura a uma Bolsa de Estudo atribuível por 10 meses, podendo 
consistir na comparticipação parcial/total da propina. Existe ainda um protocolo de cooperação entre a Maiêutica e 
a CGD que proporciona aos estudantes produtos financeiros em condições preferenciais (CREDIFORMAÇÃO). O 
Gabinete de Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho tem como 
responsabilidade intervir sobre o desenvolvimento dos estágios em estreita colaboração com os Coordenadores 
dos Ciclos de Estudo, bem como fazer o acompanhamento e apoio aos diplomados do ISMAI na vida ativa e 
mercado de trabalho, disponibilizando aos atuais e antigos alunos serviços de Gestão de Currículos, Bolsa de 
Protocolos e Bolsa de Ofertas de Emprego.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
ISMAI has a Social Welfare Office whose main goal is to enable students with limited economic resources to have 
access to higher education. Working together with the DSAE, the Office participates actively in all of the application 
process for a study scholarship. The scholarship is awarded for 10 months and students are entitled to partial/total 
reimbursement of the study fees. There is also a cooperation protocol between Maiêutica and CGD Bank that 
provides students with financial products under special conditions (CREDIFORMAÇÃO). The GEIADMT – Gabinete 
de Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho is reponsible for 
participating in the development of internships in close collaboration with the coordinators of the study cycles, as 
well for helping to integrate ISMAI graduates in active life and in the labour market, providing current students and 
alumni with curricula management services, protocol pools and job offer pools.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 
ensino/aprendizagem. 

O inquérito de satisfação semestral realizado por alunos e docentes integra-se no processo contínuo de aferição e 
melhoria da qualidade de ensino. Os resultados deste inquérito são comunicados a alunos, docentes, 
Coordenadores e demais Órgãos de supervisão. Os docentes podem ali aferir a perceção que os alunos têm sobre 
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as suas capacidades cientifico-pedagógicas (ex. qualidades de preparação, planeamento, organização, explanação, 
avaliação, etc.), não só em termos absolutos como em termos comparativos (com demais docentes do curso). Esta 
informação e reflexão subsequente afiguram-se críticas para a adoção informada/eficaz de mecanismos de melhoria 
no funcionamento do processo de ensino/aprendizagem a dois níveis: 1) a nível individual, pois permitem a revisão 
e/ou consolidação de princípios e práticas pedagógicas e/ou relacionais e 2) a nível institucional, pois poderão 
permitir a reavaliação da adequabilidade dos recursos humanos, materiais e logísticos de funcionamento das aulas.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

The satisfaction survey applied to students and the academic staff every semester is part of the continuous process 
of assessing and improving the quality of teaching. The survey results are communicated to students, teachers, 
coordinators and other supervising bodies. Teachers can assess the perception that students have on their 
scientific and pedagogical skills (eg preparation, planning, organization, explanation, evaluation skills, etc.) in 
general and in comparative terms (with other teachers in course). This information and subsequent reflection appear 
to be critical for informed adoption / effective improvement mechanisms of the of the teaching / learning process at 
two levels: 1) at the individual level, making it possible to review and / or consolidate of principles and pedagogical 
practices and / or relational and 2) at the institutional level, they may allow retesting of the adequacy of the 
functioning of classes in terms of human, material and logistic resources.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
As estruturas/medidas de promoção da mobilidade assentam em 2 pilares fundamentais: 1) informação e 2) 
estruturas de apoio. Considera-se que estes pilares são críticos para sensibilizar os alunos para a importância 
académica e sociocultural da mobilidade. Em relação ao pilar 1) destaca-se a organização bianual de sessões de 
informação multiplataforma (ex. testemunhos individuais, vídeos) e a disponibilização de Guias informativos 
“Agenda Out” (alunos do ISMAI) e “Agenda In” (alunos de instituições parceiras). Em relação ao pilar 2), destaca-se 
o reforço das competências linguísticas de alunos em mobilidade e o reforço da cooperação institucional 
(estabelecimento de novas/alargamento de parcerias existentes). Perspetiva-se ainda a possibilidade de se 
lecionarem cursos intensivos de línguas e aulas em inglês para alunos ‘Outgoing’. O reconhecimento de créditos 
assenta na convalidação de resultados obtidos em instituições, ciclos de estudo e unidades curriculares 
previamente aprovadas.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
The structures/measures to promote mobility are based on two fundamental pillars: 1) information and 2) support 
structures. It is considered that these pillars are critical to sensitise students to the importance of sociocultural and 
academic mobility. In relation to pillar 1) the organisation of biannual briefings on the multiplatform (eg individual 
testimonies, videos) and the handing out of Information Guides "Agenda Out" (ISMAI students) and "Agenda 
In" (students from partner institutions). In relation to Pillar 2, special reference should be made the strengthening of 
language skills of students in mobility and strengthening institutional cooperation (establishment of new/expansion 
of existing partnerships). There is also the possibility of intensive language courses and classes in English for 
'Outgoing' students to be offered in the near future. The recognition of credits based on the co-validation of results 
obtained in institutions, study cycles and courses previously approved.

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O plano de estudos tem os seguintes objetivos centrais:
1) Dotar os futuros licenciados em Gestão de Empresas com conhecimentos e competências técnicas, analíticas, 
reflexivas e sociais que lhes permitam identificar princípios e modalidades de atuação adequados ao desempenho 
de funções de organização/gestão de processos primários e/ou secundários, em posições de nível intermédio e 
superior, e em diferentes estruturas organizacionais;
2) Proporcionar-lhes uma formação técnica sólida e específica, mas também abrangente, para que possam estar 
aptos a resolver problemas organizacionais complexos do ponto de vista estratégico ou operacional e, 
simultaneamente, a evidenciar posicionamentos de ‘banda larga’ que lhes permitam estudar, identificar e avaliar 
soluções adequadas a um determinado problema de entre um conjunto de alternativas possíveis;
3) Proporcionar-lhes o desenvolvimento de interesse por matérias atuais e avançadas de forma possibilitar-lhes o 
seu posterior aprofundamento num 2º Ciclo, seja ao nível de uma estratégia de valorização vertical (aprofundar 
competências no domínio da Gestão de Empresas), ou horizontal (alargar competências existentes para outros 
domínios de formação, ex. Gestão de Marketing), ou mesmo pelas atividades de investigação em domínios 
fundamentais ou aplicados;
4) Facilitar-lhes a possibilidade legal de, ao abrigo do termos do protocolo assinado entre a OTOC (Ordem Técnicos 
Oficiais de Contas) e o ISMAI, ficarem dispensados de realização do estágio profissional com mínimo de 850 horas 
para acesso à inscrição na Ordem e ao exercício da profissão de TOC, opção que, em exclusivo ou em 
complemento, é tida como relevante e apelativa no que concerne a elegibilidade de saídas e percursos profissionais 
de um licenciado em Gestão de Empresas num país em que as “micro e pequenas empresas representam a 
esmagadora maioria do tecido empresarial nacional (97,8%), gerando 53% do emprego e realizando 36,3% do 
volume de negócios nacional” (dados 2008 do INE, fonte IAPMEI);
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Estes objetivos centrais são concretizados através dos seguintes princípios e práticas específicas:
1) Procura fomentar-se nos alunos a capacidade de desenvolver o seu trabalho com autonomia e espírito crítico, 
pautado por critérios de exigência e rigor, em quadros de referência ético-legais e em moldes largamente 
cooperativos;
2) Procura apostar-se em unidades curriculares diversificadas mas complementares, com uma forte componente 
teórico- prática, onde os alunos são incentivados a estudar, pensar e aprender autonomamente pela realização de 
diversos trabalhos a realizar fora das aulas, bem assim como a colaborar na realização de eventos relevantes para o 
ciclo de estudos;
O cumprimento dos objetivos e o sucesso dos alunos são medidos por diversos momentos de avaliação periódica, 
sob a forma de relatórios orais e escritos, testes e apresentação de trabalhos, permitindo aferir em que medida o 
aluno desenvolve as capacidades e competências definidas.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of its 

degree of fulfillment. 
The syllabus has the following main objectives:
1) provide future Business Administration undergrads with knowledge and technical, analytical, reflective and social 
skills that will help them identify the principles and modalities of action that are appropriate to the performance of 
functions of organisations / management processes of primary and / or secondary positions in intermediate level 
and above, and in different organisational structures;
2) Provide them with solid, specific but also wide-reaching technical background, so that they can be able to solve 
complex organisational problems from strategic or operational standpoint, and simultaneously highlight 'broadband' 
positions to enable them to study, identify and evaluate appropriate solutions to a specific problem among a set of 
possible alternatives;
3) Foster students’ interest in current and advanced issues so that they may be further developed in a 2nd cycle of 
students, either at the level of a strategy of vertical valorisation (deepening skills in Business Management) or 
horizontal (widening existing skills to other areas of training, ex. Marketing Management), or even for research 
activities in fundamental or applied areas;
4) To facilitate the possibility under the legal terms of the protocol signed between OTOC (Chartered Order of 
Accountants) and ISMAI, students may receive a waiver from completion of internships comprising a minimum of 
850 hours for access to and enrollment in the profession of TOC, an option which is considered relevant and 
appealing in concerning the eligibility of professional possibilities and paths of a Business Management graduate in 
a country where the "micro and small enterprises represent the overwhelming majority of national business (97.8%), 
generating 53% of employment and 36.3% of the performing national turnover "(INE 2008 data, source IAPMEI);
These core objectives are achieved through the specific principles and practices of trying to:
1) Foster in students the ability to develop their work with autonomy and critical spirit, guided by criteria of strict 
and rigorous in frameworks ethical-legal and a largely cooperative manner;
2) Invest on diverse but complementary courses with a strong theoretical and practical component where students 
are encouraged to study, think and learn independently by carrying out various assignments to be completed 
outside of class, as well as to collaborate in hosting events that are relevant to the course;
The fulfillment of the objectives and student success are measured by periodic evaluation of various moments in the 
form of oral and written reports, tests and presentations, allowing to extensively measure to what extent the student 
develops the defined skills and competencies.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
Os princípios do Processo de Bolonha – comparabilidade da formação, adoção de sistema de créditos (ECTS), 
mobilidade (alunos, docentes e não-docentes), cooperação na garantia da qualidade e Europeização progressiva do 
ensino superior – são indissociáveis dos enunciados na Magna Charta Universitatum (Bolonha, 1988): autonomia, 
independência, forte ligação entre docência e investigação, liberdade, mobilidade e reconhecimento mútuo. 
Constituindo estes últimos aspetos vetores historicamente estruturantes do ethos e praxis académica, a 
estruturação de um plano de estudos assente num sistema de ECTS – indispensável para facilitar a 
‘comparabilidade’, a ‘cooperação’ e a consequente ‘Europeização’ referidas – constitui a chave de descodificação 
operacional daqueles princípios. A estrutura curricular do 1º ciclo em Gestão de Empresas, assente em 180 ECTS, 
respeita na essência todos os princípios enunciados. Cinco razões centrais consubstanciam esta asserção:
1) É possível calcular-se o número de horas de trabalho autónomo e de contacto com o docente a partir dos 
créditos atribuídos a cada UC e consequentemente cada ciclo de estudos;
2) Os conteúdos programáticos das unidades curriculares encontram-se devidamente ajustados, focando-se 
predominantemente no desenvolvimento de competências analíticas, metodológicas, reflexivas e relacionais;
3) Os planos curriculares são desenhados de forma a garantir que os conteúdos sejam complementares, assentes 
num equilíbrio entre o rigor teórico e a aplicação/ilustração empírica, equitativamente distribuídos pelos semestres;
4) No atual modelo, o aluno assume um papel central, incontornável, não apenas na qualidade de sujeito mas 
sobretudo na de agente, sendo visto não como um destinatário passivo de conhecimentos e conteúdos, mas como 
um individuo que atua ativa e criticamente sobre esses conhecimentos e conteúdos, contribuindo assim para a sua 
reconceptualização dinâmica;
5) Os mecanismos criados para avaliação da qualidade de ensino/aprendizagem anteriormente referenciados, 
convalidam o papel central do aluno como agente catalisador do processo de renovação e regeneração dos 
princípios e práticas pedagógicas.
Considera-se assim que os princípios de estruturação do plano de estudos da Licenciatura em Gestão de Empresas 
é absolutamente fiel aos do Processo de Bolonha, porquanto, pela sua natureza e especificidade, facilita e estimula 
1) a comparabilidade de cursos, 2) a mobilidade de alunos, 3) o reconhecimento da formação por empregadores 
(nacionais e europeus), o que se considera indispensável para o reconhecimento e reforço de uma Europeização 
crescente do mercado de trabalho.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
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The principles of the Bologna Process – comparability of courses, adopting the credits system (ECTS), mobility 
(students, teachers, and other staff), cooperation in ensuring the progressive quality and European dimension of 
higher education – cannot be dissociated from the declarations in the Magna Carta Universitatum (Bologna, 1988): 
autonomy, independence, a strong connection between teaching and research, freedom, mobility, and mutual 
recognition. These last aspects are historically structuring vectors of the academic ethos and praxis, the structuring 
of a study plan based on an ECTS system – indispensable in facilitating ‘comparability’, ‘cooperation’, and 
consequent ‘European dimension’ mentioned – and which are the key in deciphering the operation of such 
principles. The curricular structure of the 1st cycle in Management of Companies, with 180 ECTS, respects the 
essence of all the principles laid down - a statement founded on five central aspects:
1) The number of hours of autonomous work and contact with the teacher can be calculated based on the credits 
given to each Curricular Unit and, consequently, to each cycle of studies;
2) The syllabus for each curricular unit is suitably adjusted, focusing mainly on the development of analytical, 
methodological, reflexive, and relational skills;
3) The syllabus is designed so as to ensure that the contents are complementary, based on an equilibrium between 
theoretical preciseness and the empirical application/example, distributed equally throughout the semesters;
4) Students take on a central, unsurpassable role in the current model, not only as the subject but also as the agent, 
seen not as a passive receiver of knowledge and content but as an individual who acts on and is critical of such 
knowledge and content thus contributing towards its dynamic reconceptualization;
5) The mechanisms created to assess the previously mentioned teaching/learning mechanisms, also validate the 
students’ central role as a catalysing agent of the renovation and regeneration process of pedagogical principles 
and practices. 
Thus, the structuring principles of the syllabus for the Degree in Management of Companies follow closely those of 
the Bologna Process if considered that, because of their nature and characteristics, they facilitate and encourage 1) 
comparability of courses; 2) student mobility; 3) acknowledgement of the training courses by employers (national 
and European), considered indispensable in recognizing and reinforcing an increasing Europeanization of the 
labour market.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

A formação em Gestão existe no ISMAI desde 1991/92, então como Bacharelato e com uma vocação mais restrita 
(Gestão de PME). O curso sofreu desde então várias revisões, evoluindo até à Licenciatura de forma a refletir 
melhor a atualização do Projeto Educativo, Científico e Cultural do ISMAI, as alterações na tipologia das 
necessidades educativas que visava suprir e também no perfil de alunos. Em 2008, o ciclo ajustou-se a Bolonha e, 
no ano letivo de 2010/2011 foi feita uma revisão e atualização do plano de estudos agora em acreditação (aprovado 
pelos Conselhos Pedagógico e Científico do ISMAI, de acordo com o previsto nos artigos 75º e 76º do DL nº 74/2006, 
alterado pelo DL nº 107/2008). A atualização científica, de métodos de trabalho, bibliografia de suporte, entre outros, 
é promovida todos os anos na preparação dos programas curriculares, em reuniões alargadas de docentes visando 
coordenar, atualizar e compatibilizar, sempre que necessário, os programas das unidades curriculares.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
Training in management exists in ISMAI since 1991/92, when it was then offered as Bachelor’s with a much narrower 
scope (Management of SMEs). The course has undergone several revisions since then, evolving to the Degree in 
order to better reflect ISMAI’s updated Educational, Scientific and Cultural Project, changes in the type of 
educational needs that aimed to supply and also correspond to student profiles. In 2008, the cycle was adjusted to 
Bologna and, in academic year 2010/2011 a revision and updating of the curriculum was revised and is now in 
accreditation (approved by the Educational and Scientific Boards of ISMAI, in accordance with the provisions of 
Articles 75 and 76 of Decree-Law n º 74/2006, amended by Decree 107/2008). The scientific updating of working 
methods, bibliography support, among others, is promoted every year in the preparation of syllabi, in academic staff 
meetings to coordinate, update and harmonise course syllabi whenever necessary.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 

A exposição dos estudantes à investigação científica é assegura por via distintas – direta e indireta – ainda que 
relacionadas. Diretamente refira-se que o plano de estudos inclui unidades curriculares (UC’s) que apresentam a 
realização de trabalhos assentes na identificação, preparação e síntese de artigos académicos como modelo de 
avaliação. Indiretamente refira-se que o peso relativo de doutorados no corpo docente do curso, aos quais se 
associa ainda outros em processo de doutoramento, é garante de que predominam no corpo docente valências 
científicas que privilegiam uma contextualização, fundamentação explanação e discussão das implicações de 
distintos quadros teóricos de referência para os conteúdos das UC’s, frequentemente próximo dos interesses e 
projetos de investigação individuais. Acresce ainda que a recém-criada Unidade de Investigação em Ciências 
Empresariais e Sustentabilidade veio ancorar, congregar e reforçar as dinâmicas de investigação neste domínio 
disciplinar.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
Students’ contact with research is assured by distinct – direct and indirect – approaches even though related. 
Directly, the study plans include curricular units (CU’s) that include carrying out assignments based on the 
identification, preparation and summary of academic papers as a model of evaluation. Indirectly, important to note is 
the number of doctorates that make up the academic staff of the course, associated to the others enrolled in Phd 
programmes. This is a guarantee that the academic staff represents many scientific valences which privilege a 
contextualization, fundamentation, explanation and discussion of the distinct theoretical frames of references of the 
contents of the CU’s, usually close to the interests and individual research projects. Additionally, the recently 
established Research Unit in Business Sciences and Sustainability has come to solidify, combine and reinforce the 
research dynamics within this field.
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6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Informática Aplicada à Gestão (Business Informatics)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Informática Aplicada à Gestão (Business Informatics)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Domingos Boaventura Monforte da Cruz

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver o conhecimento sobre as capacidades e limitações das tecnologias de informação, perspectivando o 
papel destas tecnologias na sociedade e o possível impacto em áreas de desenvolvimento profissional associadas 
ao curso de Gestão de Empresas.
Utilizar eficazmente, e de uma forma integrada diferentes programas de escritório
Em particular serão objectivos específicos da disciplina:
Conhecer as tecnologias de informação de forma a compreender as suas aplicações, potencialidades e limitações;
Conhecer as principais funções e características dos sistemas informáticos;
Conhecer os principais equipamentos que constituem soluções informáticas;
Identificar e caracterizar aplicações de tecnologias de informação em áreas das saídas profissionais do curso de 
Gestão de empresas;
Utilizar uma aplicação de processamento de texto;
Utilizar um programa de apresentação (PowerPoint);
Utilizar uma folha de cálculo;
Utilizar um programa de correio electrónico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop knowledge of the capabilities and limitations of information technology, taking into consideration the role 
of these technologies in society and the possible impact of professional development in areas related to the course 
in Business Management.
Use different office programmes efficiently and coherently
The specific objectives of this discipline include:
Knowledge of information technology in order to understand its applications, strengths and limitations;
Knowledge of the main functions and characteristics of computer systems;
Knowledge of the main equipment that are computer solutions;
Identification and description of information technology applications in areas of professional opportunities for the 
Business Management course;
Use a word processing application; 
Using a presentation programme (PowerPoint);
Using a spreadsheet;
Using an e-mail programme

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Word for Windows
Escrita e Edição de documentos
Acções sobre janelas
Formatar caracteres e parágrafos
Cabeçalhos e Rodapés
Colunas
Índices automáticos
Paginação 
Tabelas
Estilos
Comandos de pesquisa e substituição em documentos e texto 
Excel for Windows
Seleccionar células e comandos
Criar fórmulas e ligações
Funções Matemáticas
Funções Lógica
Funções de Estatística
Criar gráficos com os dados de uma folha de cálculo
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Trabalhar com tipos de gráficos e formatação automática
Formatar um gráfico
Funções (estatísticas, consulta e referência, base de dados, lógicas, data e hora e matemáticas)
Tabelas dinâmicas
Uma ferramenta de Gestão de Informação - Outlook
Criação de contas de e-mail
Tipos de contas
Criação e Gestão de Contactos
Listas de Distribuição
Criação e Gestão de tarefas
Criação e Gestão de Compromissos e Agenda
Compromissos eventuais e periódicos
Marcação de reuniões utilizando os compromissos
Outras funcionalidades

6.2.1.5. Syllabus:
Word for Windows
Writing and Editing Documents
Applications of different windows
Formatting characters and paragraphs
Headers and Footers
Columns
Automatic indices
Paging 
Tables
Styles
Search and substitution commands in documents and texts
Excel for Windows
Selecting cells and commands 
Creating formulas and links 
Mathematical Functions
Logic functions
Statistical Functions
Create charts with data from a spreadsheet
Working with chart types and automatic formatting Format a Chart
Functions (statistics, consultation, and reference, database, logical, mathematical and date and time)
DynamicTables
A Tool for Information Management - Outlook
Creating email accounts
Account Types
Creating and Managing Contacts
Distribution Lists
Creating and Managing Tasks
Creation and Management of Diary Appointments and Schedule
Possible and recurrent commitments 
Arranging meetings using commitments
Other functions

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa permite que os alunos tomem conhecimento das aplicações de software mais usadas por um 
profissional de Gestão de Empresas na gestão de dados pessoais e ambiente de escritório. O programa permite 
dotar os alunos com conhecimentos essenciais na área da informática e a capacidade de elaborar documentos e 
apresentações de acordo ao exigido a profissionais competentes nesta área.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme enables students to become aware of the most commonly used software applications that are used 
by a Business Management professional in managing personal data and the office environment. The programme 
allows students to acquire the essential knowledge in the area of computing and the ability to create documents and 
presentations in line with what is required from professionals in the area.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é baseado em três momentos. 1) A exposição teórica, com explicação estruturada e sequencial da matéria 
2) A exploração de funcionalidades e conceitos, onde o aluno põe em prática e experimenta o que aprendeu na 
teoria 3) A resolução de problemas usando as aplicações e utilizando as funcionalidades e comandos conhecidos.
A avaliação global da disciplina é baseada em 2 provas assim como no desempenho do aluno no trabalho prático a 
efectuar durante as aulas. As provas práticas (Prova1 e Prova2) poderão versar toda a matéria dada, serão 
realizadas no computador. Nestas provas apenas será permitido ao aluno consultar os seus apontamentos. As 
provas são entregues em formato digital; cabe aos alunos a total responsabilidade pela entrega das provas. Para 
avaliação apenas contarão os ficheiros que forem entregues no final de cada prova.
Nota Final = 50% Prova1 + 50% Prova2
Exame Final, em caso de não poder ser avaliado continuamente, o aluno terá direito a um exame final.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching is based on 3 elements. 1) Theoretical presentation which structured and sequenced explanation of the 
subject matter 2) Exploration of the functionality of concepts, in which students put into practice and experiment 
with the theory that was learned 3) Problem-solving using the applications and the known functions and commands. 
The global evaluation of the discipline is based on 2 tests, as well as on student performance in practical work 
carried out during classes. The practical tests (Test 1 and 2) can be based on all the subject matter under study and 
will be taken on the computer. In these tests, students are only allowed to consult their notes. Tests are submitted 
electronically. Only the final that were submitted at the end of each test will be considered for evaluation. Final grade 
= 50% Test 1+50% + 50 Test 2.
Final exam: if student were unable to be evaluated in the modality of continuous assessment, they are entitled to 
take a written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
As aulas desta unidade curricular prevêem uma exploração da matéria de índole principalmente prática, 
possibilitando assim a aquisição de competências reais de desenvolvimento por parte dos alunos, de acordo com o 
especificado nos objectivos da unidade curricular. Os exercícios práticos de treino deverão ser realizados fora das 
aulas, com o apoio do professor nos períodos de contacto, para que a matéria possa ser explorada em 
profundidade pelos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The sessions of this curricular unit include the exploration of the subject matter from an essentially practical 
perspective which will enable students to acquire real skills in accordance with those specified in the objectives of 
the curricular unit. The practical exercises should be done outside of classroom sessions with the support of the 
teacher during contact periods so that the subject matter can be further developed by students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Azul, A. A. (2002) Introdução às Tecnologias de Informação. Porto: Porto Editora.

Moreira, R., Gouveia, L.B., Ribeiro, N.M. & Rurato, P. (2003) Informática e Competências Tecnológicas para a 
Sociedade de Informação. Fundação Fernando Pessoa.

Swetnam, D. (2001) Writing Your Dissertation: The Bestselling Guide to Planning, Preparing and Presenting First-
Class Work . How to Books.

Murray, R. (2006) How to Write a Thesis. Open University Press.

Mapa IX - Economia I (Economics I)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia I (Economics I)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Susana Figueiredo Moutinho

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC tem como finalidade substancial promover a assimilação dos princípios básicos da Microeconomia e a 
aplicação destes na resolução de problemas de natureza prática.
Competências genéricas:
- Criar e desenvolver a capacidade de interpretar conceitos básicos da Economia, comunicar temas da área 
económica e organizacional expondo ideias e promovendo interligação com a envolvente externa.
- Desenvolver capacidades pessoais que permitam aprendizagem autónoma.
- Dotar os estudantes da capacidade de trabalhar em grupo, desenvolvendo relações interpessoais como forma de 
melhorar a sua inserção no mercado de trabalho.
Competências específicas:
- Desenvolver conhecimentos e capacidade de compreensão nos domínios da ciência económica, apoiando-se nos 
conhecimentos adquiridos em aula e na pesquisa que aprendem a desenvolver.
- Dotar os estudantes da capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos à resolução de problemas específicos, 
compreendendo assim o mundo em que vivem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of the CU is to promote the learning of the basic principle of Microeconomics and their 
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application in the solution of practical problems.
General skills:
-Create and develop the ability to interpret basic concepts of Economics, be able to talk about topics related to the 
field of economics and management, by expressing opinions and promoting the interrelation with external 
surroundings.
-Develop personal skills that enable self-study.
- Provide students with the ability to work in group, develop interpersonal skills as a means of improving their 
integration in the labour market.
Specific skills
-Develop personal skills that allow for the understanding of concepts within the field of economic sciences with the 
support from knowledge acquired in classes and the research they have learned to carry out.
-Provide students with the ability to apply acquired knowledge to solving specific problem and thus better 
understand they world they live in.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
INTRODUÇÃO
Natureza da Análise Microeconómica
A Ciência Económica
Microeconomia vs. Macroeconomia
Análise Básica do Mercado
Procura
Oferta
O equilíbrio de mercado
Aplicações do modelo da procura e oferta
TEORIA DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Preferências e restrição orçamental do consumidor
A escolha ótima
Impactos de variações no rendimento e preços
Excedente do consumidor
A procura de mercado
TEORIA DA PRODUÇÃO E CUSTOS
Conceitos
Produção no curto e no longo prazo
Os custos no curto e no longo prazo
Relação entre curvas de custos
ANÁLISE DE MERCADOS
Mercados de concorrência perfeita e imperfeita
Características do mercado de concorrência perfeita
As condições de maximização do lucro no curto prazo
A oferta da indústria no curto prazo
Equilíbrio concorrencial no curto prazo
Ajustamentos no longo prazo
Características e causas do mercado de monopólio
As condições de maximização do lucro do monopolista
Perda de eficiência provocada pelo monopólio

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction
The nature of Microeconomic Analysis
The Economic Science
Microeconomics vs. macroeconomics
Basic Market Analysis
Demand
Offer
The balance of the market
Applications of the demand and supply model
THEORY OF CONSUMER BEHAVIOUR
Consumer preferences and budget constraints
Impacts of changes in income and prices
Consumer surplus
The market demand
THEORY OF PRODUCTION AND COST Concepts
Production in the short and long term costs in the short and long-term relationship between cost curves MARKET 
ANALYSIS
Markets of perfect and imperfect competition
Features of perfect competition market conditions maximizing profit in the short term the supply industry in the 
short term
Competitive balance in the short term
Adjustments in the long term
Characteristics and causes of market monopoly
The conditions of the monopolist’s profit maximisation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Page 37 of 126ACEF/1213/15372 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-27http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b3f60f0b-d4a6-bc8c-05fb...



Os conteúdos programáticos possibilitam o cumprimento dos objetivos e resultados de aprendizagem, na medida 
em que problematizam, contextualizam e colocam em perspetiva os assuntos mais importantes no domínio da 
Microeconomia. Os conteúdos começam por incluir um capítulo de introdução ao estudo de temáticas económicas, 
atribuindo especial ênfase a uma economia de troca, intuitivamente muito simples e fundamental no funcionamento 
das sociedades evoluídas. Nos capítulos seguintes, os alunos deverão tomar contacto com as Teorias do 
Consumidor e do Produtor, percebendo não apenas os fundamentos das escolhas de ambos os agentes 
económicos, mas entendendo também a formação dos custos, dos preços e dos lucros. Finalmente, o último 
capítulo permitirá a compreensão da questão do poder de mercado e do funcionamento do caso extremo de 
monopólio.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus allows for the fulfillment of the objectives and learning outcomes considering that the most important 
topics related to the field of Microeconomics are discussed, contextualised and placed under perspective. Contents 
start by including an Introduction chapter to the study of economic topics with special emphasis on a economy of 
Exchange, intuitively very simple and essential to the functioning of developed societies. In the following chapters, 
students learn about Consumer and Producer Theories and learn não only about the fundamentals choices of both 
economic agents but also to understand how costs, prices and profits are established. Finally, the last chapter 
provides an understanding of the question of market power and functioning in the extreme case of monopoly.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas de exposição e discussão dos conceitos teóricos e realização de exercícios de aplicação dos 
conhecimentos transmitidos. Em todas as temáticas, o docente partirá de situações intuitivas e sobre elas 
formalizará modelos matemáticos e derivará gráficos ilustrativos que permitam a compreensão das teorias.
Regime de avaliação contínua: realização de duas provas escritas – o primeiro teste servirá para avaliar a primeira 
parte da matéria (tópicos I/II); o segundo teste avaliará sobretudo a segunda parte da matéria (tópicos III/IV). Cada 
prova escrita terá a ponderação de 40%. Os restantes 20% da classificação final serão atribuídos com base nos 
resultados obtidos nos exercícios-teste (colocados periodicamente no Portal do ISMAI) e no trabalho e participação 
do aluno durante as horas de contacto. 
Regime de avaliação final: prova a realizar nas Épocas Normal ou de Recurso, (eventualmente, em época especial), 
com peso de 100% na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lectures and discussion of theoretical concepts, as well as exercises in which acquired 
knowledge is applied. The teacher will base all topics on intuitive situations and will create mathematical models 
and illustrative graphics providing a better understanding of the theories.
Continuous assessment modality: two written tests shall be carried out – the first test will assess the first part of the 
subject matter under study (topics I/II); the second test will assess the second part of the subject matter (topics 
III/IV). Each written test is weighted 40% of the final grade. The remaining 20% are based on the test-exercises 
(regularly posted on the ISMAI Platform) and on student work and participation during contact sessions. Final 
assessment modality: tests that take place in Normal or Resit Periods (eventually in special periods) with a weight of 
100% of the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

No global, as metodologias de ensino perspetivadas ajustam-se cabalmente aos objetivos da unidade curricular, na 
medida em que enfatizam a componente teórica, através do estímulo ao desenvolvimento de conhecimentos 
suscetíveis de integrar conceitos teóricos e práticos e a componente prática através do estímulo da reflexividade e 
aplicabilidade prática de conceitos apreendidos, por via da sua aplicação à resolução de situações padrão na área 
da Microeconomia, garantindo o desenvolvimento de autonomia na resolução de problemas. A capacidade de 
trabalho individual é então enfatizada na sequência da componente expositiva e concluída com a realização de duas 
provas escritas complementares, enquanto a capacidade de interação com colegas no seio de grupos é trabalhada 
através da proposta de problemas para a turma.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Overall, the proposed teaching methodologies are in line with the curricular unit considering that they focus on the 
theoretical component by encouraging knowledge that may be integrate theoretical and practical concepts, as well 
as practical application by fostering reflection and practical applicability to situations in the area of Microeconomics. 
This develops students’ autonomy in problem-solving. The ability for individual work is therefore emphasized as a 
result of the theoretical component of the syllabus and concluded by means of two written tests. Finally, interactive 
skills with peers is developed through group work and the suggestions of problems for solving with the class.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
PINDYCK, R. e RUFINFELD, D. (2002), Microeconomia, 5ª edição, Prentice Hall, S. Paulo.

FRANK, R. (2008), Microeconomia e Comportamento, 7ª edição, McGraw-Hill Portugal, Lisboa.

MATA, J. (2009), Economia da Empresa, 5ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

SAMUELSON, P.; NORDHAUS, W. (2004), Economia, 18ª edição, McGraw-Hill Portugal, Lisboa.
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FRANK, R.; BERNANKE, B. (2003), Princípios de Economia, McGraw-Hill Portugal, Lisboa.

Mapa IX - Organização e Gestão de Empresas I (Business Management and Organization I)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização e Gestão de Empresas I (Business Management and Organization I)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sebastião Leite Teixeira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Aquisição dos conhecimentos teóricos sobre o funcionamento das organizações em geral e das empresas em 
particular; conhecer as funções básicas da gestão geral e aquisição das competências que permitam aplicar, ou 
colaborar na aplicação, das técnicas e ferramentas elementares da gestão em termos genéricos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire theoretical knowledge about the functioning of organisations in general and companies in particular; learn 
about the basic functions of general management and acquire the skills that make it possible to apply the basic 
techniques and tools.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO
A Gestão; conceitos, funções, níveis
Evolução da Gestão
2. A EMPRESA E O SEU AMBIENTE
A empresa
Objetivos, recursos e ambiente das empresas 
3. PLANEAMENTO
Missão e Objetivos
Planeamento estratégico
4. TOMADA DE DECISÕES
O processo de tomada de decisões
Métodos auxiliares e fatores condicionantes
5. ORGANIZAÇÃO
Funções, departamentalização e diferenciação; 
Responsabilidade e autoridade
6. MOTIVAÇÃO
Teorias sobre a natureza humana
Teorias da motivação
7. LIDERANÇA
Estilos de liderança. Abordagem da liderança pelo “perfil”.
Abordagem comportamental e abordagem situacional ou contingencial
Fatores que afetam a escolha do estilo de liderança nas empresas
8. COMUNICAÇÃO
O processo
Barreiras à comunicação e facilitadores da comunicação
9. CULTURA DA ORGANIZAÇÃO
Cultura da organização e macrocultura
Origens da cultura das organizações
Tipos de cultura
10. CONTROLO
O processo de controlo
Reações negativas e sua prevenção

6.2.1.5. Syllabus:

1. INTRODUCTION
Management, concepts, functions, levels
Evolution of Management
2. THE COMPANY AND ITS ENVIRONMENT
The company
Goals, resources and business environment
3.PLANNING
Mission and Objectives 
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Strategic Planning
4. DECISION MAKING
The decision making process
Auxiliary methods and conditioning factors
5. ORGANIZATION
Functions, departmentalization and differentiation; 
Responsibility and authority
6. MOTIVATION
Theories on Human Natures
Motivation Theories
7. LEADERSHIP
Leadership styles. Leadership approach by "profile".
Behavioural approach and situational or contingency approach
Factors affecting the choice of leadership style in business
8 COMMUNICATION 
The process
Communication barriers and communication facilitators
9. ORGANISATION CULTURE
Organisation culture and macroculture 
Origins of culture organisations
Types of culture
10. CONTROL
The control process
Negative reactions and their prevention

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos abrangem a generalidade das áreas de gestão geral em qualquer organização com ou 
sem fins lucrativos, colocando uma ênfase especial nas empresas. O seu estudo permite conhecer como funcionam 
as organizações, em especial as empresas, e compreender as tarefas dos gestores nos diversos níveis e bem assim 
as competências necessárias para um bom desempenho

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus covers the general areas of management in any profit or non-profit organisation, with special emphasis 
on companies. Its study makes it possible to understand the functioning of organisations, especially companies, 
and to understand the responsibilities of managers at different levels, as well as the necessary skills for achieving 
satisfactory levels of performance.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões teóricas e práticas; exposição pelo docente com utilização de powerpoint e apresentação de situações 
reais; resolução de casos práticos em grupo com discussão final colectiva orientada pelo docente. 
A avaliação traduzir-se-á numa das duas seguintes alternativas:
1. Avaliação contínua = a soma de 3 parcelas: 
A. teste parcial a meio do semestre (35%)
B. teste parcial no fim do semestre (35%)
C. trabalho de grupo com apresentação oral em aula (30%)
2. Avaliação final: 
Teste final com cotação de 20 val 
A obtenção de uma classificação inferior a 6 valores (numa escala de 0 a 20) em qualquer prova das três que 
constituem a avaliação contínua, implica a obrigatoriedade do aluno se sujeitar a avaliação final.
Ficam aprovados à unidade curricular os estudantes com classificação final – obtida através da avaliação contínua 
ou avaliação final – igual ou superior a 10 valores)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical sessions; presentation by teacher using PPT and presentation of real life situations; 
resolution of practical cases as gr oup work with final guided discussion by teacher.
Evaluation is based on one of the following alternatives:
1. Continuous assessment= the some of 3 criteria
A. A mid-term test (35%)
B. An end of semester test (35%)
C. Group assignment with oral presentation in class (30%)
2. Final Evaluation:
Final test with the grade of 20 (on a scale of 0 to 20)
If students obtain a grade less than 6 (on a scale of 0 to 20) in any of the three elements that make up the modality of 
continuous assessment, they will be subject to final evaluation. Students who obtain a grade that is equal or higher 
than 10 in continuous assessment or final evaluation will pass the curricular unit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
As metodologias de ensino desta unidade curricular baseia-se fundamentalmente no uso das tecnologias mais 
apropriadas e diversificadas (power point, exposição teórica do docente e dos trabalhos de grupo dos alunos, 
fomento do debate e da pesquisa) e na procura da ligação da teoria á prática mediante a apresentação para 
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discussão de casos práticos relacionados com os conteúdos programáticos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies of this curricular unit are essentially based on the use of the most appropriate and 
diverse technologies (use of PPT, theoretical presentation by teacher and group assignments which foster debates 
and research), as well as the search in trying to combine theory and practice based on the presentation of practical 
cases related to the syllabus.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ivancevich et al (1996) Management, 2th Ed. McGraw-Hill

Jones, G. & George, J. (2008) Contemporary Management. McGraw-Hill

Mondy et al (1995) Management. 5th Ed. Allyn And Bacon

Teixeira, S. (2010) Gestão das Organizações. 2ª Ed. Lisboa: Verlag Dashofer

Mapa IX - Contabilidade Financeira I (Business Accounting I)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Financeira I (Business Accounting I)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Maria Fevereiro Marnoto

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Maria Alberta Cruz Oliveira

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alberta Cruz Oliveira

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Assimilação dos pressupostos contabilísticos, das características da informação financeira e dos elementos 
fundamentais da contabilidade. Apresentação do Sistema de Normalização Contabilística e realização do trabalho 
contabilístico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Assimilation of accounting assumptions, characteristics of financial information and the fundamental elements of 
accounting. Presentation of the Accounting Standards System and the execution of accounting work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução 
1.1. A contabilidade e a actividade económica
1.2. As funções e divisões da contabilidade 
1.3. A Evolução Histórica da Contabilidade
2. A Normalização Contabilística
2.1. Introdução
2.2. Noção, campo de actuação e objectivos da normalização contabilística
2.3. Vantagens da normalização contabilística
2.4. As Normas Internacionais de Contabilidade
2.5. O Sistema de Normalização Contabilística
3. Elementos Fundamentais
3.1. O Património
3.2. O Inventário
3.3. O Balanço
3.4. A Demonstração de Resultados
3.5. A Conta
3.6. Métodos de registo contabilístico
3.7. Lançamentos
3.8. Diário, Razão e Balancetes
3.9. Sistemas contabilísticos
4. Operações com IVA

6.2.1.5. Syllabus:
1. introduction
1.1. The accounting and economic activity
1.2. The functions and divisions of accounting
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1.3. The Historical Evolution of Accounting
2. The Accounting Standards
2.1. introduction
2.2. Notion, field of action and objectives of accounting standards
2.3. Advantages of accounting standards
2.4. International Accounting Standards
2.5. Accounting Standards System
3rd. Fundamental elements
3.1. Heritage
3.2. Inventory
3.3. Balance
3.4. The Income Statement
3.5. The Account
3.6. Methods of accounting records
3.7. Releases
3.8. Journal, Ledger and Trial Balance
3.9. Accounting systems
4. Operations with VAT

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular permitem aos alunos, por um lado, conhecer a estrutura 
conceptual do normativo contabilístico português, através dos dois primeiros capítulos, alcançando assim o 
primeiro objectivo da unidade curricular. Por outro lado, o programa cumpre o segundo objectivo da unidade 
curricular ao possibilitar que os alunos tomem conhecimento dos instrumentos básicos do trabalho contabilístico e 
os coloquem em prática, através dos dois últimos capítulos. Deste modo, a cobertura dos conteúdos programáticos 
da unidade curricular permitirá desenvolver as competências que se deseja que os alunos adquiram ao nível da 
Contabilidade Financeira.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit allows students to learn about the conceptual framework of the Portuguese 
accounting standards, through the first two chapters, thus achieving the first objective of the course. On the other 
hand, the programme complies with the second objective of the curricular unit by enabling students to learn about 
the basic tools of accounting work and to put them into practice by means of the last two chapters. Thus, the 
coverage of the syllabus of the course will make it possible for students to develop the skills corresponding to 
Financial Accounting.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização de aulas teórico-práticas;
Acompanhamento das matérias pelos alunos, através da investigação e da resolução de exercícios;
Exposição do docente com utilização de powerpoint;
Participação dos estudantes na discussão teórica dos temas abordados em cada aula.
A avaliação incluirá a realização de duas provas escritas (com ponderação de 50% cada). Em alternativa, os alunos 
poder-se-ão submeter a exame final na época normal e/ou de recurso.
As provas de avaliação possuirão um cariz teórico-prático, tendo os alunos de demonstrar conhecimento dos 
princípios teóricos da contabilidade e da normalização contabilística. Adicionalmente, avaliar-se-á a aplicação 
prática destes conhecimentos, em termos do trabalho contabilístico.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical sessions.
Monitoring of subjects under study by means of research and resolution of exercises:
Teacher’s presentation with use of PPT
Student participation in the theoretical discussion of topics dealt with in each class.
Evaluation includes two written tests (with a weight of 50% each). Alternatively, students may take a final test during 
the normal and/or resit periods.
Evaluation is essentially based on theoretical and practical criteria and as such, students will have to demonstrate 
knowledge of theoretical accounting principles and accounting normalization. Additionally, the application of this 
knowledge will be assessed by means of accounting work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A existência de aulas teórico-práticas é fundamental para o processo de aprendizagem, de modo a permitir que os 
alunos assimilem os princípios teóricos da Contabilidade Financeira e os possam colocar em prática, realizando 
trabalho contabilístico através dos exercícios propostos. A consolidação dos objectivos da unidade curricular será 
melhor conseguida através quer da discussão teórica em aula, quer da análise de demonstrações financeiras reais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The existence of theoretical and practical sessions is essential to the learning process so as to enable students to 
acquire the theoretical principals of Financial Accounting and put them into practice by means of accounting work 
of the exercises provided. The consolidation of the objectives of the curricular unit will be better achieved by means 
of theoretical discussion in class and the analysis of real-life financial situations.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
António Borges, Azevedo Rodrigues e Rogério Rodrigues (2010), Elementos de Contabilidade Geral, Áreas Editora.

João Rodrigues (2009), SNC Explicado, Porto Editora.

Morais, Ana e Isabel Lourenço (2005), Aplicação das Normas do IASB em Portugal, Publisher Team.

Rodrigues, João (2005), Adopção em Portugal das Normas Internacionais de Relato Financeiro, Áreas Editora.

Barry J. Epstein e Eva K. Jermakowicz, IFRS 2010: Interpretation and Application of International Financial 
Reporting Standards, Wiley

Abbas Ali Mirza, Magnus Orrell, and Graham J. Holt , IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook, Wiley

Mapa IX - Matemática (Mathematics)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática (Mathematics)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Janete da Silva Borges

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Bárbara Regadas Correia

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Bárbara Regadas Correia

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OBJECTIVOS: O aluno deverá dominar o cálculo diferencial e integral em R usando raciocínio abstracto de um 
modo geral, e técnicas directamente relacionadas; e ser capaz de aplicar estes conhecimentos a problemas gerais e 
específicos da sua área de estudo. O aluno deverá em particular ter proficiência na manipulação simples de funções 
reais de variável real mais usuais.
AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Conhecimentos no estudo de funções reais a um nível que lhes permita 
desenvolver as suas próprias metodologias de resolução de problemas. Capacidade de integrar conhecimentos, 
lidar com situações complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação incompleta. 
Pensamento e resolução de problemas na área de Gestão. Capacidade de comunicar e expor o conhecimento de 
forma clara e sem ambiguidades.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

OBJECTIVES: Students should master differential and integral calculus in R generally using abstract reasoning and 
directly related techniques; they should be able to apply this knowledge to general and specific problems in the area 
of study. Students should, in particular, be proficient in simple manipulation of real functions of the most common 
real variables.
ACQUIRING COMPETENCES: Knowledge about the study of real functions at a level which allows students to 
develop their own methods for problem-solving. Ability to incorporate knowledge, deal with complex situations, 
develop solutions and give opinions in situations with incomplete information. Thinking about and solving problems 
in the Management area. Ability to communicate and show knowledge clearly and without ambiguity.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

GENERALIDADES SOBRE FUNÇÕES REAIS DE VARIÁVEL REAL: Tipos de funções elementares. Domínio. 
Contradomínio. Zeros. Inversão. Gráficos.
LIMITES DE FUNÇÕES REAIS DE VARIÁVEL REAL: Noção de limite. Propriedades. Limites laterais. 
Indeterminações. Limites fundamentais. 
CONTINUIDADE DE FUNÇÕES REAIS DE VARIÁVEL REAL: Continuidade num ponto. Continuidade lateral. 
Descontinuidades. Teoremas e propriedades.
CÁLCULO DIFERENCIAL: Noção de derivada e definição num ponto. Função derivada. Derivadas laterais. Regras de 
derivação. Derivadas de funções elementares. Derivação em cadeia. Derivação de funções definidas implicita ou 
parametricamente. Teoremas sobre funções deriváveis. Regra de L'Hôpital. Estudo de pontos críticos. 
CÁLCULO INTEGRAL: Noção de primitiva e integral indefinido. Propriedades. Integração por mudança de variável, 
por partes e decomposição. Integral definido. Propriedades. Teorema fundamental. Comprimento de arcos, área de 
figuras planas, volume de sólidos de revolução.

6.2.1.5. Syllabus:
GENERAL POINTS OF REAL FUNCTIONS OF REAL VARIABLES: Types of elementary functions. Domain. Codomain. 
Zeros. Inverse. Graphs.
LIMITS OF REAL FUNCTIONS OF REAL VARIABLES: Concept of limit. Properties. One-sided limits. Indeterminates. 
Fundamental limits.
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CONTINUITY OF REAL FUNCTIONS OF REAL VARIABLES: Continuity at a point. Side continuity. Discontinuity. 
Theorems and properties.
DIFFERENTIAL CALCULUS: Concept of derivatives and definition at a point. Derived function. One-sided 
derivatives. Derivative rules. Derivatives of elementary functions. Chain derivation. Derivatives of implicitly or 
parametrically defined functions Theorems on derivative functions. L'Hôpital's Rule. Studying critical points.
INTEGRAL CALCULUS: Concept of primitive and indefinite integrals. Properties. Integration by substitution, by parts 
and decomposition. Definite integral. Properties. Fundamental theorem. Length of arcs, area of flat shapes, volume 
of solids of revolution.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Por forma a dominar as ferramentas básicas do cálculo diferencial e integral em R, é essencial garantir proficiência 
dos alunos no que concerne a funções reais de variável real - em termos da sua caracterização, e posterior 
utilização para a resolução de equações com aplicabilidade. Logo após ter garantido tal pré-requisito, são 
apresentados e trabalhados os conceitos básicos de cálculo diferencial - i.e. limites, passando logo após às suas 
duas aplicações mais relevantes - continuidade e derivabilidade, enquanto ferramentas de caracterização 
suplementar de funções no que concerne à monotonia e à existência de óptimos. Finalmente, tem lugar a 
apresentação dos conceitos básicos de cálculo integral - numa perspectiva de extensão do cálculo diferencial, 
usando operadores diferenciais inversos. A referência a problemas na área permite a endogeneização de 
competências úteis, complementando raciocínio abstracto com aplicações representativas e ilustrativas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to master the basic tools of differential and integral calculus in R, it is essential to guarantee that students 
are proficient in matters relating to real functions of real variables – in terms of their properties, and their later 
applied use to solve equations. As soon as this requirement has been met, the basic concepts of differential 
calculus are presented and studied, i.e., limits, moving directly on to its two most significant applications -
continuity and derivatives, as tools for the supplementary characterisation of functions in terms of monotony and 
the existence of optimals. Finally, the basic concepts of integral calculus will be presented, as an extension of 
differential calculus, using inverse differential operators. References will be made to problems in the area in order to 
assimilate useful competences, complementing abstract reasoning with representative and illustrative applications.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são leccionadas de forma essencialmente expositiva, embora recorrendo frequentemente a 
exemplos e à interacção com os alunos como forma de aferir, refrescar e sedimentar os conhecimentos e a 
aprendizagem. 
A avaliação contínua inclui duas provas escritas (cada uma com 50% de peso na classificação final. 
A avaliação final consta de uma prova escrita a realizar nas Épocas Normal ou de Recurso (eventualmente em época 
especial), com peso de 100% na classificação final. 
As notas mínimas que garantem a frequência da unidade curricular são regidas pelo Regulamento Interno de 
Avaliação do ISMAI em secção própria. Ficam aprovados à unidade curricular os estudantes com classificação final 
– obtida através da avaliação contínua ou avaliação final, igual ou superior a 10 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theory is given essentially in lecture form, although examples and interaction with students are often used to 
provide, refresh and solidify knowledge and learning.
Continuous assessment includes two written tests (each worth 50% of the final mark).
Final assessment consists of a written test to be carried out during either the Normal or Resit Period (possibly 
during the special period) worth 100% of the final mark.
The minimum marks to guarantee proof of attendance to the curricular unit are governed by the ISMAI Internal 
Assessment Regulations, in the relevant section. Students with a final mark equal to or higher than 10 – obtained 
through continuous or final assessment – shall pass the curricular unit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A matemática é a ciência por excelência da generalidade e do raciocínio abstracto - pelo que tais competências só 
podem ser reforçadas nos alunos através da compreensão clara dos conceitos e da sua manipulação de forma 
geral, embora recorrendo a enunciados com referência a situações padrão na área do ciclo de estudos para garantir 
a necessária motivação. A capacidade de trabalho individual é enfatizada na sequência da componente expositiva, e 
concluída com a realização de duas frequências complementares, enquanto a capacidade de interacção com 
colegas no seio de grupos é trabalhada através da proposta de problemas para a turma - dando liberdade de busca 
de recursos, conjugada com a obrigatoriedade da sua resolução no final de um período pré-fixado. O 
aprofundamento do estudo é promovido pela existência de diversas referências bibliográficas, sem preferência por 
nenhum compêndio em particular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Mathematics is the science, par excellence, of generalities and abstract reasoning - therefore these competences 
can only be strengthened in students by a clear understanding of concepts, and the ability to use them in a general 
way. Questions are used, however, with reference to standard situations from the course area in order to ensure the 
necessary motivation. The curricular unit emphasises the ability to work individually, following the lecture part of 
the unit, and this is completed by two complementary written tests. Skills for working with other students in groups 
are worked on through problems set to the class - giving students the freedom to search for resources and hand in a 
compulsory solution at the end of a pre-established time. Deepened study is encouraged with several 
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bibliographical references, without preference for any one text book in particular.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ferreira, M. e Amaral, I. (2006). Matemática Primitivas e Integrais. 5.ª edição, Edições Sílabo. Lisboa.

Baptista, M. (2006) Matemática - Cálculo Diferencial em R. 3 ª edição, Edições Sílabo. Lisboa.

Azenha, A. e Jerónimo, M. (2001). Elementos de Cálculo Diferencial e Integral em R e Rn. McGraw Hill. Lisboa.

Martins, C. (2004) Matemática - Cálculo Integral - Teoria e Aplicações. Edições Sílabo. Lisboa

Flemming, D. e Gonçalves, M. (1990). Cálculo A: Funções, Limite, Derivação, Integração. 6ª Edição, Makron Books.

Anton, H. (2000) Cálculo - um Novo Horizonte. 6ª Edição, Bookman Companhia Editores. Porto Alegre.

Mapa IX - Introdução ao Direito Empresarial (Introduction to Commercial Law)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Direito Empresarial (Introduction to Commercial Law)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Manuela Andrade Cerqueira Borlido Barbosa Reininho

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno, no final do período lectivo, deverá ser capaz de compreender os conceitos fundamentais do Direito e 
deverá ter adquirido a capacidade para uma visão crítica do mesmo. No final do período lectivo, o aluno deverá 
também ser capaz de compreender a estrutura da relação jurídica obrigacional e os seus princípios estruturantes, 
bem como de conhecer os principais aspectos da relação jurídica laboral. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the academic period, students should understand the fundamental concepts of Law and should have 
acquired the ability to assess it critically. At the end of the academic period, students should also be able to 
understand the structure of legal relationships of obligation and their underlying principles, and they should also 
know the main aspects of legal relationships of employment.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Noções fundamentais de Direito:
1. Breve noção geral de Direito;
2. O Direito e outras ordens sociais normativas;
3. O Direito objectivo e subjectivo.
4. Os ramos do Direito
5. Normas jurídicas.
6. Fontes do Direito:
7. Hierarquia das leis ou hierarquia das fontes.
8. Interpretação e integração da lacunas da Lei:
9. Vigência da lei
10. Aplicação da lei no tempo
11. Relação jurídica:
II. Direito das Obrigações:
III. Direito dos Contratos:
1. Conceito de contrato e regulamentação legal;
2. Liberdade Contratual;
3. Espécies de contratos
4. Contratos mistos;
5. Espécies de contratos quanto ao seu modo de formação e efeitos;
IV. O contrato de trabalho:
1. Sinalagmático e oneroso;
2. Patrimonial e obrigacional;
3. De Adesão;
4. Intuitu personae?
5. O contrato de trabalho a prazo/termo:
6. A cessação do contrato de trabalho
7. Significado e alcance do regime da cessação do contrato;
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8. Extinção por caducidade, mútuo acordo, despedimento em justa causa.

6.2.1.5. Syllabus:
I Fundamental notions of law;
1. Brief general notion of law;
2. The law and other normative social orders;
3. Objective and subjective Law;
4. Branches of law;
5. Legal standards;
6. Sources of Law;
7. Hierarchy of laws or hierarchy of sources;
8. Interpretation and integration of Legal gaps:
9. Law enforcement;
10. Application of the Law;
11. Legal relationship:
II. Law of Obligations:
III. Contract Law:
1. Definition of contract and legal regulation;
2. Contractual freedom;
3. Types of contracts
4. Mixed contracts;
5. Types of contracts regarding their drafting and effects, 
IV. The employment contract:
1. Synallagmatic and onerous contracts;
2. Asset and obligatory;
3. Accession;
4. Intuitu personae?
5. The long- term /short- term employment contract;
6. The termination of employment contract;
7. Meaning and scope of regime termination of the contract;
8. Extinction by expiry of contract, mutual agreement, dismissal with fair cause.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos possibilitam o cumprimento dos objetivos de aprendizagem identificados, porquanto problematizam 
e delimitam o território disciplinar e conceptual no qual os novos desafios colocados à Gestão de Empresas têm 
lugar, nomeadamente, ao nível das gestão das pessoas nas organizações. Compreender os prinícipios basilares do 
Direito, ao nível da estrutura, interpretação e integração das normas jurídicas e das relações jurídicas para perceber 
a razão de ser das soluções e as especificidades que caracterizam o direito contratual, e, mais concretamente, o 
contrato de trabalho, para em torno dele e através do respectivo regime jurídico, o aluno ser capaz de se integrar 
nas constantes exigências da ordem económica, social e organizacional que se colocam à Gestão. A definição dos 
conteúdos programáticos dirigida, constitui uma sólida base analítica para posterior delineamento estratégico de 
políticas e intervenções dirigidas à actividade empresarial e à força de trabalho das organizações

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus allows the proposed learning objectives to be fulfilled, in that they question and narrow the discipline 
and the concept areas in which new challenges to Company Management take place, specifically in terms of 
managing people within organisations. Students should understand the fundamental principles of Law, in terms of 
the structure, interpretation and integration of legal rules and legal relationships, in order to understand the reasons 
behind solutions and the specific aspects which characterise contract law and, more specifically, employment 
contract law. Students should be able to work use the law and the respective legal regime to be able to meet the 
constant economic, social and organisational demands made to Management. The syllabus indicated here consists 
of a solid analytical base to later strategically draw up policies and actions directed towards the business activity 
and work force of organisations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição teórica da matéria sobre os conceitos fundamentais de cada tema proposto; resolução de casos práticos 
com recurso a consulta e utilização da legislação aplicável; análise e discussão aberta de textos e artigos.
Avaliação Contínua: 1 trabalho de grupo consistindo na apresentação oral de um tema pré-definido por sorteio, cuja 
percentagem de ponderação na nota final corresponde a 30% desta e de 1 prova escrita para os alunos que 
frequentem no mínimo 75% das aulas, cuja percentagem de ponderação na nota final corresponde a 70%, 
considerando-se aprovado o aluno cuja média das classificações obtidas nos momentos de avaliação referidas, 
seja igual ou superior a 10 valores, na escala inteira de 0-20 valores, resultante de classificações intermédias iguais 
ou superiores a 8 valores, podendo apresentar numa dessas classificações intermédias 6 ou 7 valores.
Avaliação final: realização de prova escrita, considerando-se aprovado o aluno com classificação igual ou superior 
a 10 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical lectures on subjects concerning the fundamental concepts of each topic;
solving practical case studies by consulting and using the applicable legislation; analysing and openly discussing 
texts and articles.
Continuous assessment: 1 group project consisting of an oral presentation related to a topic drawn by chance, 
which is worth 30% of the final mark and 1 written test for students who attend at least 75% of lessons, which is 
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worth 70% of the final mark. Students shall pass this unit provided they have an average mark from these two types 
of assessment of equal to or higher than 10, on a scale of 0-20. Intermediate marks must be equal to or higher than 
8, of which one intermediate mark may be 6 or 7.
Final assessment: one written test. Students pass provided they have a mark of equal to or higher than 10.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino/aprendizagem estão de acordo com os objetivos da unidade curricular: capacidade de 
compreender os conceitos fundamentais do Direito e para uma visão crítica do mesmo, bem como a capacidade de 
compreender a estrutura da relação jurídica obrigacional e os seus princípios estruturantes e de conhecer os 
principais aspectos da relação jurídica laboral, nomeadamente, de celebração, execução e cessação do contrato de 
trabalho. O desenvolvimento de competências neste domínio é tão mais eficaz quanto maior a diversidade e 
complementaridade de métodos e abordagens utilizadas. A apresentação, e especificação de conceitos e princípios 
teóricos, o estímulo da leitura e da escrita, bem como a dinâmica orientada de grupos constituem condições 
indispensáveis para desenvolver a problematização, o debate plural e a partilha de perspetivas e/ou experiências 
práticas, profissionais e/ou pessoais direta e/ou indiretamente relacionados com os temas, bem como a utilização 
autónoma da legislação aplicável no âmbito da Gestão. Concomitantemente, a orientação de leituras de índole 
teórica contribui ainda, decisivamente, para coadjuvar a reflexão crítica, a consciencialização, o desenvolvimento e 
a consolidação fundamentada de perspetivas individuais e a sua expressão. 
No global, as metodologias de ensino e de avaliação perspetivadas ajustam-se cabalmente aos objetivos da unidade 
curricular porquanto enfatizam três componentes centrais do processo de aprendizagem: 1) componentes 
socioculturais, ou seja, estimulando as condições para o desenvolvimento da autonomia, iniciativa, auto-
aprendizagem e competências de resolução de problemas, por recurso à análise crítica dos temas colocados; 2) 
componentes técnico-científicos, ou seja, estimulando o desenvolvimento de conhecimentos suscetíveis de integrar 
conceitos teóricos e práticos; 3) componentes práticas, ou seja, estimulando a reflexividade e aplicabilidade prática 
de conceitos e figuras jurídico - contratuais necessariamente aplicáveis às necessidades do mercado de trabalho.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching/learning methodologies used are in accordance with the curricular unit objectives: ability to 
understand the fundamental concepts of Law in order to assess it critically, as well as the ability to understand the 
structure of legal relationships of obligation and their underlying principles, and knowing the main aspects of legal 
relationships of employment, specifically entering into, executing and terminating employment contracts. 
Competences in this area are developed more efficiently the greater the variety and complementarity of the methods 
and approaches used. Presenting and specifying theoretical principles and concepts, encouraging reading and 
writing, and the supervised dynamic of groups are indispensable conditions for carrying out the questioning 
process, pluralist debate and sharing practical, professional and/or personal perspectives and/or experiences 
related to the different topics, as well as autonomously using legislation applicable to the Management context. At 
the same time, guiding theoretical reading also decisively contributes to boosting critical reflection, awareness, 
development and reasoned strengthening individual viewpoints and students' ability to express them.
Overall, the teaching and assessment methodologies are fully adapted to the curricular unit objectives, in that they 
emphasise three components which are central to the learning process: 1) sociocultural components, i.e., 
encouraging conditions for developing autonomy and initiative, self-study and competences for solving problems, 
by critically analysing the topics introduced; 2) technical and scientific components, i.e., encouraging the 
development of knowledge which can bring together theoretical and practical concepts; 3) practical components, 
i.e., encouraging reflection and the practical application of concepts and elements of law and contracts which are 
necessarily applicable to the needs of the labour market.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Amado, J. L. “Contrato de Trabalho”, 3ª Ed.. Coimbra: Coimbra Editora, 2011;
Ascensão, J. O. “O Direito–Introdução e Teoria Geral”, Almedina, 2011;
Fernandes, A.M. "Direito do Trabalho", 15ª Ed. Coimbra: Almedina, 2010;
Gomes, J.M.V., “Direito do Trabalho, Vo l.I Relações Individuais de Trabalho”, Coimbra Editora, 2007;
Machado, J.B., “Introdução do Direito e ao Discurso Legitimador”, Almedina, 2011;
Martinez, P.R., “Direito das Obrigações - Contratos”, Almedina, 2010;
Neto, A., “Novo Código do Trabalho e Legislação Complementar Anotados”, Ediforum, 2012;
Pimenta, G. “Introdução ao Estudo do Direito. Argumentos de Consolidação das Instituições Jurídica” – Cadernos 
Universitários. Publismai;
Sousa, M.T. “Introdução ao Direito”, Almedina, 2012; 
Teles, I.G. “Direito das Obrigações”, 7ª Ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2010;
Torres, A.M.M., “Noções Fundamentais de Direito das Obrigações”, Almedina, 2011.
Varela, J.M.A “Das Obrigações em Geral”, 7ª Ed., Coimbra: Almedina, 2011.

Mapa IX - Gestão de Recursos Humanos (Human Resources Management)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Recursos Humanos (Human Resources Management)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Clementina Maria Esteves de Oliveira
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não Aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender o conceito e a importância das organizações no contexto da sociedade atual, no sentido de fomentar 
capacidades/habilidades de intervenção no contexto organizacional.
- Entender as organizações como sistemas sociais abertos na perspectiva de criar capacidades para gerir, de 
maneira sistémica, a energia vital das organizações.
- Despertar a atenção para o significado e importância da Gestão de Recursos Humanos nas organizações, no 
sentido de desenvolver conhecimentos e competências em termos de eficiência e eficácia organizacional.
- Realçar a importância das relações interpessoais, no contexto grupal e organizacional, tendo em vista o 
desenvolvimento de habilidades de relacionamento humano/comunicação e motivação, de partilha de saberes e de 
afectos.
- Desenvolver o espírito crítico no sentido de incrementar capacidades de abertura a novos conhecimentos/saberes 
na área de Gestão de Recursos Humanos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding the concept and importance of organisations in the context of current society, in order to provide 
skills/abilities for acting in organisational settings.
- Viewing organisations as open social systems from the point of view of creating abilities to systematically manage 
organisations' vital energy.
- Raising awareness about the meaning and importance of Managing Human Resources in organisations, in order to 
develop knowledge and competences on the efficiency and efficacy of organisations.-
- Highlighting the importance of interpersonal relationships, in the context of groups and organisations, with a view 
to developing human relations/communication skills and motivation, and sharing knowledge and affection.
- Developing critical thinking in order to increase abilities and to be open to new knowledge in the area of Managing 
Human Resources.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Gestão de Recursos Humanos nas Organizações
1.1 Organizações: conceito e complexidade
1.2 Natureza sistémica de uma organização
1.3 Eficiência e eficácia organizacional 
2.1. As pessoas
2.2. Cognição humana
2.3. Motivação humana: da lógica das necessidades à lógica das expectativas
2.4. Comunicação organizacional
2.5. Comportamento humano nas organizações
3. 1. Interação pessoas-organizações
3.2. Cultura e clima organizacional
3.3. Cultura organizacional e desenvolvimento de competências
2. Importância e evolução da Gestão de Recursos Humanos
2.1 Diferentes perspetivas da Gestão de Recursos Humanos
2.2 Estratégia Organizacional e estratégia de Recursos Humanos
3. O novo paradigma organizacional: Gestão do Conhecimento
3.1 Da lógica das funções à lógica das competências
3.2 Gestão de competências vs desempenho
4. Gestão de Recursos Humanos e mudança organizacional
4.1 Gestor de Recursos Humanos: agente de mudança
5. Práticas de Gestão de Recursos Humanos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Human Resource Management in Organisations
1.1. Concept and complexity
1.2 Systemic nature of an organisation
1.3 Organisational efficiency and effectiveness
2.1. People
2.2. Human cognition
2.3. Human motivation: from the logic of needs to the logic of expectations
2.4. Organisational communication
2.5. Human behaviour in organisations
3.1. Interaction-people organisations
3.2. Organisational culture and environment
3.3. Organisational culture and skills development
2. The Importance and evolution of Human Resource Management
2.1 Different Perspectives of Human Resource Management
2.2 Organisational Strategy and Human Resources strategy
3. The new organisational paradigm: Knowledge Management
3.1 From logic functions to logic skills
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3.2 Management skills vs performance
4. Human Resources Management and organisational change
4.1 The Human Resources Manager: Agent of change
5. Practices in Human Resource Management

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em consonância com os objetivos definidos para a unidade curricular de Gestão 
de Recursos Humanos, na medida em que problematizam, contextualizam e colocam em perspetiva conhecimentos 
sobre a natureza estratégica da função Gestão de Recursos Humanos. Neste sentido, exigem e promovem não só a 
consciencialização sobre a relevância das organizações, a sua natureza e as suas múltiplas práticas, mas também a 
aquisição de conhecimentos e competências indispensáveis à compreensão do posicionamento central da Gestão 
de Recursos Humanos na promoção da eficiência e eficácia organizacional. Releva-se ainda o papel do Gestor de 
Recursos Humanos como sujeito e agente de mudança.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is coherent with the objectives defined for the curricular unit in Managing Human Resources, in that it 
questions, contextualises and puts into perspective knowledge on the strategic nature of Managing Human 
Resources. Therefore, it demands and encourages not only understanding the relevance of organisations, their 
nature and different practices, but also acquiring the knowledge and competences indispensable for understanding 
the central position of Managing Human Resources in promoting efficiency and efficacy in organisations. The role of 
the Human Resources Manager is also highlighted, as a subject and agent of change.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Um conjunto variado de métodos e processos de formação, tais como: exposição oral, diálogo interativo, utilização 
de meios audiovisuais e ferramentas multimédia; emprego de metodologias de tipo ativo como o debate, o painel, a 
mesa redonda, realização/resolução de fichas de trabalho e de exercícios práticos, bem como a elaboração e 
apresentação oral de trabalhos de investigação em grupo e/ou individual.
A avaliação contínua incluirá os seguintes parâmetros: assiduidade, pontualidade, realização de uma prova escrita, 
participação oral e escrita, investigação, elaboração e apresentação de um trabalho final, em grupo ou individual, 
para a qual será utilizada a seguinte fórmula: prova escrita (50%) + participação oral e escrita, assiduidade e 
pontualidade (20%) + trabalho final de investigação em grupo ou individual (30%).
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita abrangendo a totalidade dos conteúdos 
programáticos ministrados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

A varied set of training methods and processes, such as: oral explanation, interactive dialogue, using audiovisual 
means and multimedia tools, using active methods such as debates, round tables, carrying out/solving practical 
work and exercises, as well as producing and orally presenting research projects, individually and/or in groups.
The continuous assessment will include the following parameters: attendance, punctuality, a written test, oral and 
written participation, research, producing and presenting a final project, in groups or individually. The following 
formula will be used: written test (50%) + oral and written participation, attendance and punctuality (20%) + final 
individual or group research project (30%).
Final assessment will consist of a written test covering all the syllabus content given.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Sem deixar de recorrer à exposição teórico prática dos principais conceitos, configura-se um conjunto variado de 
métodos e processos de formação centrados no/na discente tendentes à consecução dos objetivos definidos, 
privilegiando uma abordagem prática e um encaminhamento para o desenvolvimento de um trabalho autónomo, 
com orientação de caráter formal e científico.
As metodologias de ensino/aprendizagem consideradas contribuem, desta forma, para o desenvolvimento de 
competências de ordem concetual, reflexiva e relacional, no tocante à compreensão dos mecanismos de articulação 
entre as políticas e intervenções organizacionais e, as diferentes formas através das quais estas são descodificadas 
pelos atores organizacionais, designadamente o Gestor de Recursos Humanos. As metodologias em causa, porque 
assentam na problematização/ elaboração concetual, adequam-se plenamente aos objetivos desta unidade 
curricular, realçando componentes centrais do processo de aprendizagem, tais como: autonomia, iniciativa, auto 
aprendizagem e competências de resolução de problemas, recorrendo para tal a dinâmicas atitudinais e de 
relacionamento interpessoal; componentes técnico científicas, na medida em que estimulam o desenvolvimento de 
conhecimentos suscetíveis de integrar conceitos teóricos com implicações práticas; componentes práticas uma vez 
que estimulam a reflexividade e aplicabilidade prática de conceitos e modelos, de forma a ajustarem-se às 
necessidades do mercado de trabalho.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
While not excluding a theoretical and practical lecture method for the main concepts, a varied set of training 
methods and processes focused on the student are used, to achieve the defined objectives, favouring a practical 
approach and guidance towards producing an autonomous project, with formal and scientific supervision. The 
teaching/learning methodologies considered therefore contribute to developing concept, reflection and relationship 
competences related to understanding the interaction mechanisms between organisational policies and actions and 
the different ways in which they are interpreted by agents within organisations, specifically by Human Resources 
Managers. The methodologies in question are fully adequate for this course unit's objectives, as they are based on 
questioning / creating concepts, highlighting central components of the learning process, such as: autonomy, 
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initiative, self-study and problem-solving skills, making use of attitude dynamics and interpersonal relationships; 
technical and scientific components, as they encourage the development of knowledge which is able to bring 
together theoretical concepts and their practical implications; practical components, as they encourage reflection 
and the practical application of concepts and models, so that they can be adapted to the needs of the labour market.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bilhim, J.A.F. (2002). Questões actuais de Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: ISCSP.
Brewster, C. et al. (2010) Contemporary Issues in HR Management: Gaining a Competitive Advantage, Cape Town: 
Oxford University Press South Africa.
Caetano, A. e Vala, J. (Orgs). (2007). Gestão de Recursos Humanos – contextos, processos e técnicas. Lisboa: Ed. 
RH.
Ceitil, M. (2008). Gestão de Recursos Humanos para o Século XXI. Lisboa: Sílabo. 
Chiavenato, I. (2004). Recursos Humanos – O Capital Humano das Organizações, S. Paulo, Atlas.
Cowling, A. e Mailer, Ch. (2003). Gerir os Recursos Humanos. Lisboa: D. Quixote.
Firmino, M.B. (2010). Gestão das organizações. Lisboa: Escolar.
Moura, E. (2004). Manual de Gestão de Pessoas – Como Melhorar o Funcionamento da sua Empresa. Lisboa: Sílabo
Serrano, A. e Fialho, C. (2005). Gestão do Conhecimento – O novo paradigma das organizações. Lisboa: FCA – Ed. 
Informática
Sousa, M.J. et al. (2006). Gestão de Recursos Humanos. Lisboa-Porto: Lídel.

Mapa IX - Economia II (Economics II)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia II (Economics II)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Manuel da Silva Carvalho

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Reinaldo Moreira Costa Padrão

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Reinaldo Moreira Costa Padrão

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos a visão da Economia relativamente aos múltiplos e complexos problemas do mundo 
contemporâneo.
Conhecer as grandes variáveis da contabilidade nacional e a sua influência nas políticas macroeconómicas.
Analisar os fundamentos teórico-políticos da intervenção do Estado nas economias, assim como compreender as 
suas condicionantes e avaliar os seus resultados.
Adquirir os conceitos fundamentais para compreender a economia mundial.
Apreender a complexidade e importância das relações económicas internacionais, no contexto da globalização.
Compreender os problemas sociais do desenvolvimento e as desigualdades regionais e mundiais.
Pretende-se desenvolver as competências de recolha e análise de informação macroeconómica, que alicerce uma 
reflexão fundamentada na teoria económica, assim como propostas de política económica ajustadas a diversos 
contextos espaciais e temporais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Providing students with a view of Economics related to the varied and complex problems of the contemporary 
world.
Getting to know the main variables of national accounting and its influence on macroeconomic policies. Analysing 
the theoretical and political foundations of state intervention in economies, as well as understanding the main 
conditioning factors and evaluating their results.
Acquiring the fundamental concepts for understanding the world economy.
Learning about the complexity and importance of international economic relations, in the context of globalisation.
Understanding the social problems of development and regional and global inequalities.
It is intended to develop competences for collecting and analysing macroeconomic information, which forms the 
foundations of a reasoned reflection on economic theory, as well as economic policy proposals adapted to the 
contexts of different areas and times.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Análise dos Agregados Macroeconómicos. Postulados básicos. Grandes problemas económicos. Mecanismos 
coordenadores. Circuito económico. Variáveis macroeconómicas. Medida do PN. Procura e oferta agregadas. 
Funções consumo, poupança e investimento. Multiplicadores.
2. Mercado e Estado. Falhas do mercado. Conflitos essenciais do sistema de mercado. Necessidade do setor 
público. Papel económico do Estado. Teoria da escolha pública. Recursos do Estado. Efeitos económicos dos 
impostos. Bancos e moeda. Políticas orçamental, monetária, cambial e de rendimentos e preços.
3. Desemprego, Inflação e Subdesenvolvimento. Ciclos económicos. Desemprego. Inflação e deflação. Estabilização 
económica. Subdesenvolvimento. 
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4. Economia Mundial. Sistemas monetários. Especulação cambial. Comércio internacional. Proteccionismo e 
livrecambismo. Ecologia no contexto económico. Questão da pobreza. Indicadores de desenvolvimento humano. 
Integração económica e globalização. Tendências mundiais.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Analysing Macroeconomic Aggregates. Basic postulates. Main economic problems. Coordination mechanisms. 
Economic circuit. Macroeconomic variables. Measuring National Product. Aggregated supply and demand. 
Consumption, saving and investment functions. Multipliers.
2. Market and state. Market failures. Essential conflicts of the market system. Need for the public sector. Economic 
role of the state. Public choice theory. State resources. Economic effects of taxes. Banks and currency. Budgetary, 
monetary, exchange and price and income policies.
3. Unemployment, inflation and underdevelopment. Economic cycles. Unemployment. Inflation and deflation. 
Economic stabilising. Underdevelopment.
4. Global economy. Monetary systems. Currency speculation. International commerce. Protectionism and free trade. 
Ecology in the economic context. The question of poverty. Human development indicators. Economic integration 
and globalisation. World trends.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O estudo da Macroeconomia permite fornecer aos alunos a visão da Economia relativamente aos múltiplos e 
complexos problemas do mundo contemporâneo. O estudo dos agregados macroeconómicos permite que 
conheçam as grandes variáveis da contabilidade nacional e a sua influência nas políticas macroeconómicas. O 
estudo das relações entre o Estado e o mercado permite que possam analisar os fundamentos teórico-políticos da 
intervenção do Estado nas economias, assim como compreender as suas condicionantes e avaliar os seus 
resultados. O estudo dos grandes temas da Economia mundial permitem que adquiram os conceitos fundamentais 
para a compreender, assim como apreender a complexidade e importância das relações económicas internacionais, 
no contexto da globalização.
O estudo do desemprego, da inflação e do subdesenvolvimento permite que compreendam os problemas sociais do 
crescimento e desenvolvimento económicos, assim como as causas das desigualdades regionais e mundiais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Studying Macroeconomics provides students with a view of Economics related to the varied and complex problems 
of the contemporary world. Studying macroeconomic aggregates allows students to get to know the main variables 
of national accounting and its influence on macroeconomic policies. Studying the relationships between state and 
market allows us to analyse the theoretical and political foundations of state intervention in economies, and to 
understand the main conditioning factors and evaluate their results. Studying the major themes of world economy 
allows students to acquire fundamental concepts in order to understand it, and learn about the complexity and 
importance of international economic relationships, in the context of globalisation. Studying unemployment, 
inflation and underdevelopment allows students to understand the social problems of economic growth and 
development, as well as the causes of regional and world inequalities.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas de exposição e discussão dos conceitos teóricos e de casos práticos. Análise da evolução 
económica nacional, regional e mundial, com recurso à leitura constante de jornais económicos e outros tipos de 
informação económica nos media. 
A avaliação terá um regime contínuo, com base na prestação dos alunos nas aulas e na realização de pequenos 
trabalhos de grupo (50% da nota final); e em 2 testes (25% cada na nota final).
O exame final será a prova do regime de avaliação final (100% da nota final) para os alunos que não tiverem 
aproveitamento no regime contínuo, ou não se tenham a ele submetido.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures with presentations and discussions about theoretical concepts and practical cases. Analysis of the 
national, regional and world economy, regular reading from economic newspapers and other types of economic 
information in the media.
Assessment will be carried out continuously, based on students' performance in classes and in carrying out short 
group projects (50% of the final mark) and in 2 tests (25% each of the final mark).
A final exam will be the test for the final assessment regime (100% of the final mark) for students did not pass the 
continuous regime or who were not submitted to it.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Para que os alunos sejam capazes de apreender e operacionalizar os conceitos da análise económica será 
necessário que acompanhem as exposições e discussões sobre os diversos temas de estudo. De modo a 
solidificarem os seus conhecimentos e a desenvolverem as competências propostas, os alunos deverão ter um 
trabalho de estudo, recolha e análise de informação económica, que lhes permita fazer diagnósticos e propostas de 
política económica, prevendo as suas consequências. Como tal, também farão pequenos trabalhos de grupo sob 
orientação tutorial do professor.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
For students to be able to learn and use the concepts of economic analysis, they will need to accompany 
explanations and discussions about the different study topics. In order to strengthen their knowledge and develop 
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the competences desired, students should carry out a project, collecting and analysing economic information, 
which allows them to make diagnoses and proposals for economic policy, foreseeing their consequences. As such, 
they will also do short group projects under supervision by the teacher.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Bibliografia Fundamental: 
[1] SAMUELSON, Paul A., NORDHAUS, William D. (2005) Economia. 18ª ed. Edições McGraw-Hill.
[2] NEVES, João Luís César das (2010) Princípios de Economia Política. Editorial Verbo.
[3] AMARAL, João Ferreira do, LOUÇA, Francisco, CAETANO, Gonçalo, SANTOS Susana, FERREIRA, Maria 
Cândida, FONTAÍNHA, Elsa (2007) Introdução à Macroeconomia. Escolar Editora.
Bibliografia Complementar: 
[4] CARVALHO, João M. S. (2012) A Economia de uma População em Processo de Envelhecimento, in Cláudia Moura 
(ed.) Processos e Estratégias do Envelhecimento – Intervenção para um Envelhecimento Ativo. Edições Euedito.
[5] EICHENGREEN, Barry (1999) A Globalização do Capital, uma história do sistema monetário internacional. 
Editorial Bizâncio.
[6] RAINELLI, Michel (1998) A Organização Mundial do Comércio. Terramar Editores.
[7] STIGLITZ, Joseph E. (2002) Globalização: A Grande Desilusão. Terramar Editores.

Mapa IX - Cálculo Financeiro (Financial Economics)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Cálculo Financeiro (Financial Economics)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Gomes de Amorim

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Not applicable

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a importância do Cálculo Financeiro nas mais diversas áreas de aplicação.
Promover a compreensão e aplicação dos conceitos de capitalização, desconto, rendas e taxas, bem como as 
noções gerais de amortização dos financiamentos.
Desenvolver o espírito crítico em relação a situações reais de oferta de produtos financeiros.
Adquirir saberes e competências de carácter prático, valorizando o futuro exercício profissional.
Desenvolver a aptidão numérica e habilidades quantitativas.
Executar cálculos baseando-se em dados numéricos obtidos em fontes internas ou externas das empresas.
Utilizar terminologia dos fenómenos económicos, empresariais e de contabilidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding the importance of Financial Calculus in its many areas of application.
Encouraging understanding and application of the concepts of capitalisation, discounting, income and rates, as well 
as general ideas on the amortisation of funding.
Developing critical thinking in relation to real situations of the financial products on offer. Acquiring practical 
knowledge and competences, focusing on future working life. Developing numerical aptitudes and quantity skills.
Using calculus, based on numerical data obtained from sources inside and outside companies. Using terminology 
from the area of economic, business and accounting phenomena.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Regimes de Capitalização.
2. Desconto: conceito e modalidades.
3. Taxas de Juro. Nominal, efetiva, proporcional, equivalente, líquidas, ilíquida, corrente, real.
4. Rendas: temporárias e perpétuas, de termos constantes e variáveis.
5. Noções gerais e especiais de amortização dos financiamentos.
6. Aplicação a produtos financeiros: obrigações; emissão de dívida pública; emissões de empresas
(certificados de depósito, papel comercial, leasing, fundos de investimento).

6.2.1.5. Syllabus:
1. Capitalization schemes.
2. Discount: concept and modalities.
3. Interest Rates. Nominal, effective, proportional equivalent, net, gross, current, real.
4. Income: temporary and perpetual, constant and variables.
5. Understanding general and special financing amortization .
6. Application to financial products: bonds, issuance of debt, corporate issues
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(deposit certificates, commercial paper, leasing, investment funds).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em consonância com os objectivos definidos para a unidade curricular de 
Cálculo Financeiro. Promovem a consciência da relevância do Cálculo Financeiro nas organizações, bem como a 
aquisição de
conhecimentos e competências adequadas relativamente às situações concretas da gestão financeira, implicando, 
por sua vez, o domínio dos conceitos fundamentais da matemática e do cálculo financeiro, a resolução de 
exercícios de aplicação e a tomada de consciência do papel do Cálculo Financeiro na correta decisão de 
investimento e financiamento.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in line with the objectives set out for the Financial Calculus curricular unit. It encourages awareness 
of the relevance of Financial Calculus for organisations, as well as the acquisition of appropriate knowledge and 
competences for real financial management situations involving, in turn, mastery of the fundamental concepts of 
mathematics and financial calculus, solving applied problems and becoming aware of the role of Financial Calculus 
in proper decision making for investment and finance.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sem descurar a exposição teórica sobre os principais conceitos, recorrendo-se a exemplos de aplicação direta na 
área em causa, onde serão usados métodos audiovisuais, privilegia-se uma componente prática, com apresentação 
e resolução de exercícios direcionados para o cálculo financeiro, focando problemas atuais e reais e promovendo o 
trabalho autónomo do aluno.
A avaliação contínua incluirá dois parâmetros: 1) Assiduidade, pontualidade e realização de pequenos trabalhos 
(20%) ; 2) Duas provas escritas (80%).
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita abrangendo a totalidade dos conteúdos 
programáticos ministrados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Although there will be theoretical lectures on the main concepts, with examples of direct application in the area in 
question, using audiovisual methods, a practical component will be emphasised, presenting and solving exercises 
centred on financial calculus, focusing on current, real problems and encouraging students' autonomous work.
Continuous assessment will include two elements: 1) Attendance, punctuality and two short projects (20%); 2) Two 
written tests (80%).
Final assessment will consist of a written test covering all the syllabus content given.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Configura-se um conjunto variado de métodos e processos de formação centrados no/na discente tendentes à 
consecução dos objectivos definidos, privilegiando uma abordagem prática e um encaminhamento para o 
desenvolvimento de um trabalho autónomo, com orientação de carácter formal e científica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
A varied set of training methods and processes focused on the student are used, to achieve the defined objectives, 
favouring a practical approach and guidance for producing an autonomous project, with formal and scientific 
supervision.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Quelhas, A. e Correia, F. (2009). Manual de Matemática Financeira. 2ª Edição, Edições Almedina. Coimbra.

Matias, R. (2012). Cálculo Financeiro - Teoria e Prática. 4ª Edição, Escolar Editora. Lisboa.

Matias, R. (2008). Cálculo Financeiro. Casos Reais Resolvidos e Explicados. Escolar Editora. Lisboa.

Matias, R e Silva, I. (2008). Cálculo Financeiro - Exercícios Resolvidos e Explicados. Escolar Editora. Lisboa.

Biehler, T. (2008). The Mathematics of Money – Math for Business and Personal Finance Decisions. McGraw-Hill.

Cadilhe, M. (1995). Matemática Financeira Aplicada. Edições Asa. Lisboa.

Mapa IX - Contabilidade Financeira II (Business Accounting II)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Financeira II (Business Accounting II)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sandra Maria Fevereiro Marnoto
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Assimilação dos pressupostos contabilísticos, das características da informação financeira e dos elementos 
fundamentais da contabilidade. Estudo do Sistema de Normalização Contabilística e realização do trabalho 
contabilístico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Assimilation of accounting principles, the characteristics of financial information and the fundamental elements of 
accountancy. Studying the Accounting Standardisation System (SNC) and carrying out accounting work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estado e outros entes públicos
1.1. Imposto sobre o rendimento
1.2. IVA
2. Financiamentos obtidos
2.1. Tipos de financiamento
2.2. Reconhecimento e mensuração
3. Accionistas/Sócios
3.1. Análise de sub-contas
3.2. Reconhecimento e Mensuração
4. Acréscimos e Diferimentos
4.1. Introdução
4.2. Devedores e credores por acréscimos
4.3. Gastos e rendimentos a reconhecer
5. Provisões
5.1. Introdução
5.2. Reconhecimento e mensuração
6. Inventários
6.1. Introdução
6.2. Valorimetria
6.3. Descontos
6.4. Sub-contas
7. Investimentos
7.1. Introdução
7.2. Reconhecimento e mensuração
7.3. Depreciações e Amortizações
8. Imparidade de Activos
8.1. Introdução
8.2. Reconhecimento e mensuração
9. Prestação de contas

6.2.1.5. Syllabus:
1 State and other public entities
1.1. Income tax
1.2. VAT
2. Obtained financing
2.1. Types of funding
2.2. Recognition and measurement
3. Shareholders / Partners
3.1. Analysis of sub-accounts
3.2. Recognition and Measurement
4. Accruals and Deferrals
4.1. introduction
4.2. Debtors and creditors 
4.3. Expenses and incomes to identify
5. Provisions
5.1. introduction
5.2. Recognition and measurement
6. Inventories
6.1. Introduction
6.2. Value metrics
6.3. Discounts
6.4. Sub-accounts
7. investments
7.1. introduction
7.2. Recognition and measurement
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7.3. Depreciation and Amortisation
8. Impairment of Assets
8.1. introduction
8.2. Recognition and measurement
9. Accountability

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular permitem aos alunos aprofundar os conhecimentos sobre o 
normativo contabilístico português. O programa cumpre os objectivos da unidade curricular ao possibilitar que os 
alunos aprofundem o conhecimento dos instrumentos básicos do trabalho contabilístico e os coloquem em prática, 
através dos diferentes capítulos. Deste modo, a cobertura dos conteúdos programáticos da unidade curricular 
permitirá desenvolver as competências que se deseja que os alunos adquiram ao nível da Contabilidade Financeira.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit allows students to deepen their knowledge on Portuguese accounting 
regulations. The syllabus complies with the curricular unit objectives by allowing students to deepen their 
knowledge on the basic instruments of accountancy work and put them into practice, throughout the different 
chapters. Therefore, covering the syllabus of this curricular unit will allow students to develop the competences 
desirable for students to acquire in terms of Financial Accountancy.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização de aulas teórico-práticas;
Acompanhamento das matérias pelos alunos, através da investigação e da resolução de exercícios;
Exposição do docente com utilização de powerpoint;
Participação dos estudantes na discussão teórica dos temas abordados em cada aula.
A avaliação incluirá a realização de duas provas escritas (com ponderação de 50% cada). Em alternativa, os alunos 
poder-se-ão submeter a exame final na época normal e/ou de recurso.
As provas de avaliação possuirão um cariz teórico-prático, tendo os alunos de demonstrar conhecimento dos 
princípios teóricos da contabilidade e da normalização contabilística. Adicionalmente, avaliar-se-á a aplicação 
prática destes conhecimentos, em termos do trabalho contabilístico.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical sessions;
Students accompany the different subjects covered, through research and by carrying out exercises;
Explanation by the teacher with powerpoint presentation;
Student participation in theory discussions about the topics covered in each lesson.
Assessment will include two written tests (worth 50% each). Alternatively, students can take a final exam in the 
normal and/or resit period.
The assessment tests will have a theoretical and practical nature, and the students will have to demonstrate 
knowledge of the main theories in accounting and accountancy standards. The practical application of this 
knowledge will also be tested, in terms of accountancy work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A existência de aulas teórico-práticas é fundamental para o processo de aprendizagem, de modo a permitir que os 
alunos assimilem os princípios teóricos da Contabilidade Financeira e os possam colocar em prática, realizando 
trabalho contabilístico através dos exercícios propostos. A consolidação dos objectivos da unidade curricular será 
melhor conseguida através quer da discussão teórica em aula, quer da análise de demonstrações financeiras reais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical and practical lectures are essential to the learning process, in order to allow students to assimilate the 
main theoretical principles of Financial Accounting and put them into practice, carrying out accounting work in the 
proposed exercises. The curricular unit objectives will be best achieved with theory discussions in lectures and by 
analysing real financial statements.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Rodrigues, João (2009), SNC Explicado, Porto Editora.

António Borges, Azevedo Rodrigues e Rogério Rodrigues (2010), Elementos de Contabilidade Geral, Áreas Editora.

Morais, Ana e Isabel Lourenço (2005), Aplicação das Normas do IASB em Portugal, Publisher Team.

Rodrigues, João (2005), Adopção em Portugal das Normas Internacionais de Relato Financeiro, Áreas Editora.

Barry J. Epstein e Eva K. Jermakowicz, IFRS 2010: Interpretation and Application of International Financial 
Reporting Standards, Wiley

Abbas Ali Mirza, Magnus Orrell, and Graham J. Holt , IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook, Wiley
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Mapa IX - Organização e Gestão de Empresas II (Business Management and Organization II)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização e Gestão de Empresas II (Business Management and Organization II)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Oliveira Pinto

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos e boas práticas em gestão de operações (empresas industriais e de serviços); Prática dos 
sistemas de planeamento e controlo de operações; Identificação dos principais indicadores de desempenho 
operacional; Análise de Case Studies para identificação de boas práticas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquiring knowledge and best practices for managing operations (industrial and service companies); Practising 
planning systems and operation controls; Identifying main indicators for operational performance; Analysing case 
studies to identify best practices.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução à Gestão de Operações
Modelos de gestão de operações
Planeamento e controlo de operações
Gestão de materiais (MRP, OPT e JIT)
Gestão da capacidade
Avaliação do desempenho
Análise de case studies

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Operations Management 
Operation management models
Planning and control of operations 
Material management (MRP, OPT and JIT) 
Capacity management
Performance evaluation
Analysis of case studies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa está estruturado de modo a que o estudante vá assimilando as matérias de um modo lógico e evolutivo. 
Além do trabalho realizado em sala é solicitado aos estudantes que desenvolvam trabalho prático fora das aulas e 
que façam pesquisa dos tempos principais e de suporte à gestão de operações. Os estudantes serão incentivados a 
realizar trabalhos práticos fora das aulas para que possam ser apresentados e discutidos em grupo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized so that students will assimilate the different topics logically and progressively. As well as 
the work carried out in lessons, students are required to produce a practical assignment outside lessons and to 
research the main and support stages of operations management. Students will be asked to complete practical 
assignment outside lessons so that they can be presented and discussed as a group.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica dos conceitos, realização de exercícios e trabalhos práticos. Debate de temas e análise de case 
studies. 
A avaliação é feita através da realização de duas provas escritas (50%), de um trabalho prático (35%) e a 
participação em sala (incluindo o cumprimento de horários) (15%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on concepts, practical exercises and projects. Debates on topics and analysis of case studies.
Assessment consists of two written tests (50%), a practical project (35%) and participation in lessons (including 
compliance with the timetable) (15%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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curricular.
Ao incentivar a análise e o debate sobre os principais temas da gestão de operações os estudantes estarão a 
desenvolver mecanismos que lhes permitirá desenvolver uma postura crítica sobre métodos e ferramentas de 
gestão de operações. Os temas a desenvolver serão avaliados em duas partes para que permitam aos estudantes o 
seu estudo e assimilação. A realização do trabalho prático como meio de avaliação “empurrará” os estudantes para 
a rua para que entrem em contacto com a realidade empresarial e avaliem in loco as práticas de gestão de 
operações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By encouraging analysis and debate on the main topics of operations management, students will be developing 
mechanisms to allow them to take a critical attitude towards methods and tools for operations management. The 
topics to be worked on will be assessed in two parts, so that students can study and assimilate them. A practical 
assignment as a form of assessment will "push" students into the real world and put them in contact with the real 
life business context and assess the practices of operations management in loco.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
CHASE RB, JACOBS FR e AQUILANO NJ, 2006. Operations management for competitive advantage with global 
cases. McGraw Hill International Edition.

PINTO, JPO, 2011. Gestão de Operações na indústria e serviços (4ª Edição). Edições Lídel.

PINTO, JPO, 2012. Textos de Gestão de Operações.

Incentivo aos estudantes para que através da pesquisa na internet identifiquem fontes de informação fidedigna para 
a realização dos trabalhos práticos.

Mapa IX - Psicossociologia das Organizações (Organizational Psychosociology)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Psicossociologia das Organizações (Organizational Psychosociology)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Célio Alberto Alves Sousa

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Possibilitar a aprendizagem e a compreensão dos princípios gerais da Psicossociologia do Trabalho e das 
Organizações, numa lógica de análise integrada e integradora dos seus pressupostos e conceitos fundamentais. 
Promover o conhecimento acerca dos fatores psicológicos e sociais subjacentes ao funcionamento das 
organizações enquanto sistemas multi-componenciais e multi-determinados. Estimular o sentido crítico dos/as 
alunos/as com vista à reflexão em torno do papel da Psicossociologia do Trabalho e das Organizações nas 
dinâmicas e processos organizacionais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Allow students to learn and understand the general principles of the Psychosociology of Work and Organisations, 
using a regime of integrated and integrating analysis of its fundamental assumptions and concepts. Encourage 
knowledge about the psychological and social factors underlying running organisations as multicomponent and 
multidetermined systems. Encourage critical thinking in students with a view to reflecting on the role of the 
Psychosociology of Work and Organisations in organisational dynamics and processes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Eixo 1: Introdução à Psicossociologia das Organizações
- Contextualização e delimitação da unidade
- Definições do(s) conceito(s) de organização e elementos constituintes
- Paradigmas e metáforas organizacionais
Eixo 2: Teorias Organizacionais
A) A Escola Clássica
- A emergência histórica da Organização Científica do Trabalho
- O Taylorismo 
- A Perspetiva Administrativa das empresas de Henri Fayol
- A Racionalidade Burocrática das organizações de Max Weber
B) A Escola das Relações Humanas
- Elton Mayo e os problemas sociais e humanos na sociedade industrial
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- Os Estudos em Hawthorne: conceptualização e implicações
C) A Escola Contemporânea
- Modernista: Teoria dos Modelos Sistémicos
- Modelo Sociotécnico
- Abordagens Contingenciais e Teorias Recentes
Eixo 3: Estruturas Organizacionais
- Condicionantes, determinantes e elementos constituintes
- Orientações doutrinais, configurações (mecanicista / organicista)
- Tipologia de Estruturas Organizacionais de Mintzberg

6.2.1.5. Syllabus:
Axis 1: Introduction to Social Psychology of Organisations
- Context and delimitation unit
- Definitions (s) concept (s) of organisation and constituents
- Organisational paradigms and metaphors
Axis 2: Organisational Theories
A) The Classical School
- The historical emergence of the Scientific Organization of Labour
- Taylorism
- The Administrative Perspective of the Henri Fayol companies
- The Bureaucratic Rationality of Max Weber organisations
B) The School of Human Relations
- Elton Mayo and the industrial society’s social and human problems
- Hawthorne Studies: conceptualisation and implications
C) The Contemporary School
- Modernist: Theory of Systemic Models
- The sociotechnical model
- Contingency Approaches and Recent Theories
Axis 3: Organisational Structures
- Constraints, determinants and constituents
- Doctrinal guidelines and configurations (mechanistic / organicist)
- The Mintzberg typology of organisational structures

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos possibilitam o cumprimento dos objetivos e resultados de aprendizagem identificados, porquanto 
problematizam, contextualizam e colocam em perspetiva conhecimentos acerca da natureza, profundidade e 
abrangência das intervenções organizacionais necessárias ao funcionamento e desenvolvimento psicológico e 
socialmente sustentado das pessoas nas e das organizações.
Compreender a origem, a identidade, as premissas centrais e as consequências da adoção de formas 
organizacionais destinadas a estimular, delimitar e condicionar o comportamento humano constitui o ponto de 
partida disciplinar obrigatório para refletir acerca das complexas dinâmicas que se estabelecem e definem as 
relações formais e informais entre organizações e indivíduos. Desta forma, garante-se a compreensão dos 
determinantes e consequências dos comportamentos humanos em contexto organizacional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus allows the learning objectives and results described to be fulfilled, as they question, contextualise and 
put into perspective knowledge on the nature, depth and reach of organisational actions necessary for their running 
and the sustained psychological and social development of people in organisations. Understanding the origin, 
identity and central premises and consequences of adopting organisational set-ups designed to encourage, delimit 
and condition human behaviour is the compulsory starting point of the discipline, to reflect on the complex 
dynamics which are established and which define the formal and informal relationships between organisations and 
individuals. Therefore, it guarantees that students understand the determinants and consequences of human 
behaviour in the context of organisations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologias de ensino:
- Ensino presencial teórico-prático centrado no aluno e voltado para o desenvolvimento de competências analíticas, 
metodológicas, reflexivas e relacionais;
- Problematização e contextualização orientada de bibliografia previamente preparada;
- Recurso a diferentes metodologias: exposição oral, dinâmicas de grupo, análise de artigos científicos e/ou de 
estudo-de-casos, etc.
Metodologias de Avaliação:
Avaliação contínua: Realização de duas provas escritas + uma recensão crítica de um artigo académico: Provas 
escritas (80%) + Recensão Crítica (20%)
Avaliação Final: classificação do teste final individual obtida na época normal ou de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching methods:
- Theoretical and practical sessions focused on students and designed to develop competences for analysis, 
methodology, reflection and relationships;
- Questioning and contextualisation focused on a previously prepared bibliography;
- Use of different methods: oral explanation, group work, analysing scientific articles and/or case studies, etc.

Page 58 of 126ACEF/1213/15372 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-27http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b3f60f0b-d4a6-bc8c-05fb...



Assessment methods:
Continuous assessment: Two written tests + a critical review of an academic article: Written tests (80%) + Critical 
review (20%)
Final assessment: mark obtained in the final individual test taken during the normal or resit period.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino/aprendizagem estão de acordo com os objetivos da unidade curricular: contribuir para o 
desenvolvimento de competências de ordem conceptual, reflexiva e relacional, no que concerne as intervenções 
organizacionais e as suas implicações no funcionamento e desenvolvimento psicossociológico das pessoas nas e 
das organizações.
No global, as metodologias de ensino perspetivadas – porque assentes da problematização/elaboração conceptual 
– ajustam-se cabalmente aos objetivos da unidade curricular porquanto enfatizam três componentes centrais do 
processo de aprendizagem: 1) componentes socioculturais, ou seja, estimulando as condições para o 
desenvolvimento da autonomia, iniciativa, auto-aprendizagem e competências de resolução de problemas, por 
recurso a dinâmicas atitudinais e de relacionamento interpessoal; 2) componentes técnico-científicos, ou seja, 
estimulando o desenvolvimento de conhecimentos suscetíveis de integrar conceitos teóricos e práticos; 3) 
componentes práticas, ou seja, estimulando a reflexividade e aplicabilidade prática de conceitos e modelos de 
forma a ajustar-se às necessidades do mercado de trabalho.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching/learning methodologies are in line with the curricular unit objectives: contributing to developing 
competences in terms of concepts, reflection and relationships, in terms of organisations' actions and their 
implications for the work and psychosociological development of people in organisations.
Overall, the teaching methodologies envisaged - based on questioning/developing concepts - are fully adapted to 
the curricular unit objectives, in that they emphasise three components which are central to the learning process: 1) 
sociocultural components, i.e., encouraging the conditions for developing autonomy and initiative, self-study and 
competences for solving problems, using interpersonal relationship attitude dynamics; 2) technical and scientific 
components, i.e., encouraging the development of knowledge which can bring together theoretical and practical 
concepts; 3) practical components, i.e., encouraging reflection and the practical application of concepts and models 
in order to be adapted to the needs of the labour market.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Bilhim, J. A. (2001). Teoria Organizacional. Estruturas e pessoas. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas.
Chambel, M. J. & Curral, L. (1995) Psicossociologia das organizações. Lisboa: Texto Editora.
Chiavenato, I. (1993). Teoria Geral da Administração. S. Paulo: Makron Books.
Cunha, M.P., Cabral-Cardoso, C., Cunha, R.C. & Rego, A. (2006). Manual de comportamento organizacional e gestão. 
Lisboa: Editora RH.
Ferreira, J. M.C., Neves, J. & Caetano, A. (2011). Manual de psicossociologia das organizações. Lisboa: Escolar 
Editora
Neves, J.G. (2001) Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: Editora 
RH.
Vala, J., Monteiro, M. B., Lima, L., & Caetano, A. (1994) Psicologia social das organizações: Estudos em empresas 
Portuguesas. Lisboa: Celta Editora.

Mapa IX - Contabilidade Analítica I (Cost Accounting I)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Analítica I (Cost Accounting I)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Rosário Neves Santos Leite Teixeira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Elaboração de informação sobre o processo de formação de custos;
Elaboração de informação para análise e controlo de gestão, com indicadores de eficácia relativos ao alcance dos 
objectivos planeados e eficiência na utilização de recursos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Producing information about the process of cost formation;
Producing information for analysing and controlling management, with efficiency indicators relating to the 
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achievement of the planned objectives and efficiency in using resources.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Fundamentos da Contabilidade Analítica
1.1 - Informação de resultados
1.2 - A contabilidade analítica e a função de gestão
1.3 - Articulação da contabilidade analítica com a contabilidade geral
2 - Sistema básico de conceitos
2.1 - Custos e proveitos
2.2 - Classificação de custos
2.3 - A análise de custos para a tomada de decisão
3 - Apuramento do custo de produção
3.1 - Apuramento do custo de produção
3.2 - Valorimetria
3.3 - Imputação dos gastos gerais de fabrico
4 - Sistemas de custeio
4.1 - Sistema de custeio total
4.2 - Sistema de custeio variável
4.3 - Sistema de custeio racional
4.4 - Análise das diferenças nos resultados pela aplicação dos diferentes sistemas de custeio
4.5 - Relação custo / proveito / resultado

6.2.1.5. Syllabus:

1 - Fundamentals of Cost Accounting
1.1 - Results Information
1.2 - Cost accounting and management function
1.3 - Correlation of cost accounting with general ledger
2 - Basic concepts System
2.1 - Costs and revenues
2.2 - Classification of costs
2.3 - Cost analysis for decision making
3 - Clearance of production cost
3.1 - Clearance of production cost
3.2 - Valuation
3.3 - Allocation of manufacturing overheads
4 - Costing Systems
4.1 - System of full funding
4.2 - System of variable costing
4.3 - System of rational costing
4.4 - Analysis of the differences in results by the application of different costing systems
4.5 - Cost / benefit / result

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para a consecução do objetivo de elaboração de informação sobre o processo de formação de custos, contribuem 
os seguintes desenvolvimentos curriculares: pontos 2 e 3:
2 - Sistema básico de conceitos;
3 - Métodos utilizados para a Análise e Repartição de custos.
Para a elaboração de informação para a análise e controlo de gestão concorrem os pontos 4 e 5:
4 - Relação custos / volume / resultados;
5 - Conceção de sistemas de contabilidade de custos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

To meet the objective of producing information on the cost formation processes, the following syllabus points are 
relevant: points 2 and 3:
2 - Basic system of concepts;
3 - Methods used for Analysing and Distributing costs.
For producing information for analysing and management control, the following points are relevant: 4 and 5:
4 - Cost/volume/results relationship
5 - Creating systems for cost accounting.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas, com carácter expositivo mas com recurso ao estudo de aplicações práticas. A 
exposição oral é suportada por meios audiovisuais, e o estudo prático é consubstanciado em estudos de caso ena 
resolução de exercícios. A avaliação contínua consiste em dois testes e um trabalho realizado fora das aulas, 
individualmente ou em grupo, e com apresentação para toda a turma. Os alunos comentam os trabalhos 
apresentados pelos colegas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lessons are theoretical and practical, with an explanation followed by studying practical applications. Oral 
explanation is accompanied by audiovisual methods, and practical studying is complemented by case studies and 
completing exercises. Continuous assessment consists of two tests and a project produced outside lessons, 
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individually or in groups, with a presentation to the rest of the class. Students comment on the assignments 
presented by their classmates.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A resolução de exercícios práticos sobre o desenvolvimento dos diferentes conteúdos permite a consecução dos 
objetivos propostos, nomeadamente a elaboração de informação sobre o processo de formação de custos e a 
informação para análise e controlo de gestão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The solving of practical exercises and working on different parts of the syllabus allow the objectives set out to be 
fulfilled, specifically producing information on the process of cost formation and information for analysis and 
management control.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Caiado, A. (2009). Contabilidade Analítica e de Gestão. 5ª Edição, Áreas Editora.

Franco, V., Oliveira, A., Morais, A., Oliveira, B., Jesus, M., Major, M. e Serrasqueiro, R. (2007). Temas de
Contabilidade de Gestão. Livros Horizonte. Lisboa.

Palma, J. (1997). Casos Práticos de Contabilidade de Gestão. Plátano Editora. Lisboa.

Horngreen, C., Datar, S. e Foster, G. (2007). Cost Accounting. 12th edition, Prentice-Hall International Inc.

Mapa IX - Contabilidade Financeira III (Business Accounting III)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Financeira III (Business Accounting III)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Gomes de Amorim

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Aprofundamento das normas contabilísticas aplicadas em Portugal (SNC). Face ao panorama atual de harmonização 
a nível internacional, e em especial no seio da União Europeia, tendo em vista a comparabilidade da informação 
financeira, faz-se referência, sempre que relevante, às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS) emitidas 
pelo IASB. Aprofundamento de questões nucleares em Contabilidade Financeira, nomeadamente as relacionadas 
com o reconhecimento e mensuração das diferentes massas patrimoniais. Os alunos deverão estar preparados para 
a elaboração das diferentes peças contabilísticas, bem como saber interpretar as rubricas presentes nas mesmas. 
Em termos gerais, deverão adquirir competências num conjunto de técnicas/normas específicas, de natureza 
contabilística e financeira, que permitam o desenvolvimento de informação para a tomada de decisões económicas 
e financeiras dos gestores, bem como da generalidade dos utentes dessa informação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In-depth understanding of the accountancy standards applied in Portugal (SNC). Considering the current 
international standard harmonization, particularly within the European Union, the International Accountancy 
Standards (IAS/IFRS) issued by the IASB are mentioned, whenever relevant, so that financial information may be 
compared. In-depth understanding of nuclear matters in Financial Accountancy, particularly those related to 
acknowledging and measuring the different patrimonial structures. Students should be prepared to work on different 
accountancy projects, and be able to interpret the different accountancy entries. In general, they should learn a 
number of specific financial and accountancy-related techniques/standards which will allow them to develop 
information for managers, as well as most people using such information, to make economic and financial 
decisions. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Apresentação de demonstrações financeiras e Rédito
1.1. NCRF 1, Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras
1.2. NCRF 20, Rédito
2. Meios Financeiros Líquidos
2.1. Caixa e Bancos
2.2. NCRF 27, Instrumentos Financeiros de Negociação
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3. Contas a receber e a pagar
3.1. NCRF 27, Clientes, Fornecedores, Contas a receber e a pagar e empréstimos
3.2. Clientes, Fornecedores, Contas a receber e a pagar - Operações Diversas
3.3. Diferenças de câmbio: NCRF 23
3.4. Financiamentos: desconto de débitos a receber, factoring, empréstimos por Obrigações e locações: NCRF 9
4. Inventários e Ativos Biológicos
4.1. NCRF 19, Contratos de Construção
4.3. NCRF 17, Agricultura
4.4. Operações diversas
5. Capital Próprio
5.1. Conceitos de capital e de manutenção de capital
5.2. O capital e as reservas das sociedades
5.3. Operações relacionadas com o capital social, prestações suplementares, reservas, dividendos
antecipados e adiantamento por conta de lucros e aplicação de resultados.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Presentation of Financial Statements and Revenue
1.1. IAS 1, Structure and Content of Financial Statements
1.2. IAS 20, Revenue
2. Net Financial resources
2.1. Cash and Banks
2.2. IAS 27, Financial Instruments 
3. Accounts: receivable and payable
3.1. NCRF 27, customers, suppliers, receivable and payable accounts and loans
3.2. Customers, suppliers, receivable and payable accounts - Various Operations
3.3. Foreign exchange: IAS 23
3.4. Financing: discount debts receivable, factoring, loans and leases Obligations: NCRF
4. Inventories and Biological Assets
4.1. IAS 19, Construction Contracts
4.3. IAS 17, Agriculture
4.4. Miscellaneous Operations
5. Equity
5.1. Concepts of capital and capital maintenance
5.2. The capital and reserves of the company
5.3. Operations related to the capital, supplementary capital, reserves, dividends and profits on account of advance 
and application of results.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular permitem aos alunos aprofundar os conhecimentos sobre o 
normativo contabilístico português. O programa cumpre os objetivos da unidade curricular ao possibilitar que os 
alunos aprofundem o conhecimento dos instrumentos básicos do trabalho contabilístico e os coloquem em prática, 
através dos diferentes capítulos. Deste modo, a cobertura dos conteúdos programáticos da unidade curricular 
permitirá desenvolver as competências que se deseja que os alunos adquiram ao nível da Contabilidade Financeira.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus of this curricular unit allows students to obtain in-depth knowledge regarding Portuguese accountancy 
standards. The syllabus complies with the aims of the curricular unit by enabling students to strengthen their 
knowledge of the basic accountancy work instruments and put them in practice, throughout its different chapters. In 
this way, by covering the syllabus of the curricular unit, students will be able to develop the skills needed in terms of 
Financial Accountancy.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O ensino terá uma característica teórico-prática e será amplamente ilustrado através de exemplos. É promovida a 
interação com os alunos como forma de aferir e reforçar a aprendizagem, promovendo sempre que possível 
dinâmicas de grupo. As matérias deverão ser acompanhadas pelos alunos, através do estudo prévio dos diversos 
temas e da resolução de exercícios propostos. No que diz respeito à avaliação é incentivada a opção pela avaliação 
contínua. Neste caso, serão realizadas diversas provas/exercícios e/ou trabalhos ao longo do semestre tendo estes 
um peso de 20%, bem como uma prova global final com um peso de 70%. Será ainda considerado a participação 
dos alunos nas discussões das aulas e nos trabalhos propostos, bem como a sua assiduidade, tendo este item um 
peso de 10%. Em alternativa, os alunos têm a possibilidade de efetuarem um exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching will include theory and practice and will resort to a wide range of examples. Students are encouraged to 
interact to determine and reinforce learning, and group dynamics are encouraged whenever possible. Students 
should follow the subject-matter by previously studying the different subjects and solving the exercises given. 
Continuous assessment is encouraged. In this case, there will be several tests/exercises and/or projects throughout 
the semester, accounting for 20%, of the overall assessment, and a final global test accounting for 70%. Student 
participation in the class debates and in the work given will also be taken into account, as will regular attendance, 
accounting for 10% of the final mark. Alternatively, students will be able to take a final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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curricular.
A existência de aulas teórico-práticas é fundamental para o processo de aprendizagem, de modo a permitir que os 
alunos assimilem os princípios teóricos da Contabilidade Financeira e os possam colocar em prática, realizando 
trabalho contabilístico através dos exercícios propostos. A consolidação dos objetivos da unidade curricular será 
melhor conseguida através quer da discussão teórica em aula, quer da análise de demonstrações financeiras reais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical-practical classes are fundamental for the learning process as they enable students to take in the 
theoretical principles of Financial Accountancy and put them into practice by doing the accountancy exercises 
given. The aims of the Curricular Unit are better consolidated by having theoretical debates in the classroom and by 
analysing real financial statements.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Rodrigues, J. (2009). Sistema de Normalização Contabilística Explicado. Porto Editora.

Rodrigues, J. (2009). Sistema de Normalização Contabilística. 2ª Edição, Áreas Editora (Compilação de
legislação).

Gomes, J. e Pires J. (2010). SNC – Teoria e Prática. 2ª Edição, Vida Económica.

Borges, A., Rodrigues A. e Rodrigues R. (2010). Elementos de Contabilidade Geral. 25ª Edição, Áreas Editora.

Rodrigues, A., Carvalho, C., Cravo, D. e Azevedo, G., (2010). SNC – Contabilidade Financeira: sua aplicação.
Almedina.

Rodrigues, J. (2005). Adopção em Portugal das normas internacionais de relato financeiro. 2ª Edição, Áreas
Editora. Lisboa.

PriceWaterhouseCoopers (2010). Manual of accounting – IFRS 2011. CCH.

Deloitte (2010). iGaap 2011 – A guide to IFRS reporting. LexisNexis.

Mapa IX - Análise de Investimento (Investment Analysys)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Investimento (Investment Analysys)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Maria Fevereiro Marnoto

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Vergueiro Fernandes Costa

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Ricardo Vergueiro Fernandes Costa

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objectivo dar a conhecer aos alunos a interligação entre as Finanças e a 
Estratégia da empresa, no âmbito da análise e realização de um investimento. Pretende-se, também, que os alunos 
conheçam e saibam avaliar de forma crítica a aplicabilidade dos diferentes métodos e técnicas de análise de 
investimentos. Finalmente, no fim do semestre, os alunos deverão saber elaborar uma análise de viabilidade 
económico - financeira de um projecto de investimento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This Curricular Unit is aimed at showing students the correlation between Finances and the company’s strategy 
when analysing and making an investment. It is also expected that students are aware and capable of critically 
assessing the applicability of the different methods and techniques when analysing investments. Finally, at the end 
of the semester, students should be able to analyse the economic and financial viability of an investment project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
1.1. Conceitos Básicos
1.2. Metodologia de Análise de um Investimento
1.3. A Estratégia e as Finanças
2. Parâmetros da Análise de Investimentos
2.1. Mercado, Tecnologia, Dimensão e Localização
2.2. Plano de Investimento, de Financiamento e de Exploração
2.3. Outros Parâmetros Complementares
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3. A Avaliação do Projecto de Investimento
3.1. Critérios de Avaliação Contabilísticos
3.2. Critérios Tradicionais Baseados nos Cashflows
3.3. Novos Critérios 
4. Análise de Projetos Alternativos
4.1. Projetos com Datas de Início Alternativas
4.2. Projectos com Períodos de Vida Diferentes
4.3. Projetos que utilizam Capacidade Produtiva Excedentária
4.4. Projetos sob Restrições Financeiras
5. Incorporação da Incerteza na Avaliação do Projecto
5.1. Análise de Sensibilidade e Análise de Cenários
5.2. Árvores de Decisão
5.3. Outros Métodos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1. Basic Concepts
1.2. Analysis Methodology of an Investment
1.3. Strategy and Finance
2. Parameters of Investment Analysis
2.1. Market, Technology, Size and Location
2.2. Investment Plan, Finance and Exploration
2.3. Other Complementary Parameters
3. The Evaluation of Investment Projects
3.1. Accounting Evaluation Criteria
3.2. Traditional criteria based on Cashflows
3.3. New Criteria
4. Analysis of Alternative Projects
4.1. Projects with Alternative Start Dates 
4.2. Projects with Different Life Periods
4.3. Projects using surplus production capacity
4.4. Projects under Financial Constraints
5. Incorporation of Uncertainty in Project Evaluation
5.1. Sensitivity Analysis and Scenario Analysis
5.2. Decision Trees
5.3. Other Methods

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O primeiro ponto do programa demonstra a importância da articulação entre as Finanças e a Estratégia da empresa, 
no âmbito da realização de um investimento alcançando assim o primeiro objectivo da unidade curricular. Os 
capítulos seguintes do programa evidenciam as características dos diferentes métodos e técnicas de análise de 
investimentos, cumprindo o segundo objectivo da unidade curricular. Finalmente, a resolução de casos práticos ao 
longo do semestre é indispensável para que o aluno adquira as competências necessárias à elaboração de uma 
análise de viabilidade económico - financeira de um projecto de investimento. Deste modo, a cobertura dos 
conteúdos programáticos da unidade curricular permite desenvolver as competências que se deseja que os alunos 
adquiram ao nível da Análise de Investimentos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first point in the syllabus shows the importance of the correlation between Finances and the company’s 
Strategy when making an investment, thus fulfilling the first objective of the Curricular Unit. The following chapters 
highlight the characteristics of the different methods and techniques in analysing investments, that is, the second 
objective of the Curricular Unit. Finally, it is essential that the students solve practical cases throughout the 
semester so as to obtain the skills needed to analyse the economic and financial viability of an investment project. 
In this way, by covering the Curricular Unit’s syllabus, students will be developing the skills needed in terms of 
Investment Analysis. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A unidade curricular é leccionada através da realização de aulas teórico-práticas. Nestas aulas, o docente expõe 
oralmente os diferentes temas com o apoio do powerpoint. Os alunos deverão participar na debate teórico que se 
segue à exposição do professor. Os alunos deverão ainda resolver na aula os casos práticos relativos à matéria 
leccionada. Nas horas não lectivas, os alunos deverão preparar e acompanhar as matérias através da investigação e 
da resolução de exercícios. A avaliação inclui a realização de duas provas escritas (com ponderação de 50% cada). 
Em alternativa, os alunos podem realizar um exame final na época normal e/ou de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The curricular unit is based on theoretical-practical sessions. In these classes, the teacher delivers oral presentation 
of the topics with the use of powerpoint slides. Students are required to participate in the theoretical debate that 
follows the teacher’s presentation. Additionally, they should solve practical cases in class related to the subject 
matter under study. Outside classroom session, students should prepare and follow subjects by means of research 
and the resolution of exercises. Evaluation includes two written tests (with a weight of 50% each). Alternatively, 
students may take a final exam in the standard period or special exam period.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

No seguimento da investigação que realizam e após a exposição oral do docente, a participação dos alunos no 
debate da aula contribui para que estes compreendam a necessidade da articulação entre as Finanças e a Estratégia 
Empresarial, no âmbito da análise de um investimento. Permite ainda que os alunos fiquem a conhecer, de forma 
crítica, os diferentes métodos e técnicas de análise de investimentos.
A resolução de casos práticos consolida os conhecimentos teóricos, de forma a que os alunos saibam elaborar a 
análise de viabilidade económico - financeira de um investimento, utilizando diferentes métodos e técnicas, de 
acordo com o contexto e os objectivos do projecto em estudo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Following the research work carried out and the teacher’s oral presentation, students’ participation in the class will 
contribute to their understanding of the need of correlating Finances and Business Strategies within the scope of an 
investment analysis. It also allows students to become critically aware of the different investment methods and 
analysis techniques. The resolution of practical cases consolidates theoretical knowledge so as to enable students 
to prepare a viably economic-financial analysis of an investment by using different methods and techniques in 
accordance with the context and objectives of the project under study.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Barros, H., Análise de Projectos de Investimentos, 2008, Edições Sílabo
Brealey, R., Myers, S. e Allen, F., Princípios de Finanças Empresariais, 2008, McGraw Hill.
Damodaran, A., Investment Valuation, 2012, John Wiley & Sons Inc.
Menezes, H. C., Princípios de Gestão Financeira, 2005, Editorial Presença.
Bibliografia Complementar: 
Barros, C., Avaliação Financeira de Projectos de Investimento, 2007, Escolar Editora
Damodaran, A., Corporate Finance, Theory and Practice, 2003, John Wiley & Sons.
Freire, A., Estratégia, Casos de Sucesso em Portugal, 2008, Ed. Verbo
Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, 2009, John Wiley & Sons..
Jones, C. P., Investments Analysis and Management, 2007, John Wiley & Sons Inc. 
Marques, A., Concepção e Análise de Projectos de Investimento, 2007, Ed. Sílabo.
Neves, J. C., Análise Financeira, Métodos Fundamentais, 2009, Texto Editora.
Ross, Westerfield e Jaffe, Corporate Finance, 2010, McGraw-Hill.

Mapa IX - Direito Comercial (Commercial Law)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito Comercial (Commercial Law)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Mendes Moreira Porto

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Manuel Aroso Oliveira Duarte

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carlos Manuel Aroso Oliveira Duarte

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Apresentação oral dos conteúdos constantes do programa, sempre acompanhada de momentos de visão global das 
matérias e da análise de situações práticas, para o conhecimento dos modos de aplicação e interpretação das 
normas relativas ao direito comercial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Oral presentation of the contents of the syllabus always accompanied with a general perspective of the subject 
matter and the analysis of practical situations in order to learn about the different forms of application and 
interpretation of the norms concerning comercial law.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
PARTE I
1. Introdução geral ao direito
2. Introdução geral ao direito commercial
3. Regras especiais dos actos e obrigações comerciais em geral 
PARTE II
4. A Empresa e o Empresário 
5. Obrigações Especiais dos Comerciantes

6. O Estabelecimento Comercial
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PARTE III

7. A Protecção da Empresa Comercial
8. Concorrência Desleal

6.2.1.5. Syllabus:
1. General introduction to law
2. General introduction to commercial law
3. Special act rules and trade obligations in general
PART II
4. The Company and the Entrepreneur
5. Special Obligations of Traders
6. The Commercial Establishment
PART III
7. Protection of the Business Company
8. Unfair competition

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
as necessárias e para o situar do direito comercial no ordenamento jurídico português, entra-se no direito comercial 
pelo conhecimento do seu objecto e âmbito, dos atos de comercio, das atividades mercantis, e das regras especiais 
que fazem deste direito um direito especial no direito privado. Segue-se o estudo dos comerciantes, suas tipologias 
e obrigações específicas, bem como o estudo do local onde este desenvolve a sua atividade comercial, o 
estabelecimento comercial, seus elementos, e o estabelecimento enquanto objecto de direitos de transmissão e 
locação. Adquiridos os elementos base, avança-se para o estudo de normas de proteção do decurso da atividade 
comercial, os direitos de propriedade comercial e algumas regras de proteção da concorrência, desta feita se 
conhecendo matérias essenciais a uma gestão preventiva, que utiliza os instrumentos de proteção, preventiva e 
recessiva, que tem ao dispor

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Those needed to situate commercial law in the Portuguese legal system. Commercial law is broached through the 
understanding of its object and scope, commercial acts, trade activities, and the special rules that make this a 
special law within private law. This is followed by the study of the different traders, their different types and specific 
obligations, as well as studying the locale where they undertake their commercial activity, their commercial 
establishment, its elements, and the establishment as an object which can be transmitted and leased. Once the 
basic elements have been taught, the next step is the study of protection rules when undertaking a commercial 
activity, commercial property rights, and a few protection rules against competition, including essential elements 
used in preventive management.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica dos conteúdos programáticos, sempre acompanhados de exemplos práticos, da realidade atual, 
com motivação da intervenção dos alunos quando a matéria permita pensar o futuro

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical presentation of the syllabus always followed by practical examples of real life situations with the aim 
of fostering student intervention whenever the subject matter allows for thinking about the future.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A metodologia base passa pela transmissão de conhecimentos, acompanhada de trabalho com os alunos para, a 
partir das matérias transmitidas, perceberem a sua aplicação prática e pensarem as mesmas face aos desafios que 
o futuro apresenta.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Methodology is based on the conveyance of knowledge, followed by the work with students in order to understand 
the subject matter under study, its application and in order to reflect upon the challenges the future represents.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Direito Comercial - Direito da Empresa
Dr. Miguel Pupo Correia
Ediforum, Lisboa

Curso de Direito Comercial (vol. I)
Dr. Coutinho de Abreu
Almedina, Coimbra

Mapa IX - Estatística (Statistics)

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Estatística (Statistics)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Janete da Silva Borges

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Bárbara Alexandre Regadas Correia Baía

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Bárbara Alexandre Regadas Correia Baía

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os conceitos e técnicas básicas da Estatística Descritiva, assim como a introdução à Inferência 
Estatística, que lhes permitam determinar, tratar e analisar dados quantitativos e qualitativos de forma a apoiar a 
tomada de decisões em gestão.
Contribuir para a formação geral em métodos quantitativos aplicados à Gestão, entre outras disciplinas.
Promover a aquisição de conhecimentos que permitam descrever, através de instrumentos e processos de 
medição, as populações-alvo.
Promover a utilização de software específico (SPSS) para realizar o tratamento dos dados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students): Provide students with the 
basic concepts and techniques in Descriptive Statistics, and introduce Statistical Inference, which will enable them 
to determine, treat and analyse quantitative and qualitative data so as to support decision-making in management. 
Contribute towards general studies in quantitative methods applied to Management, among other subjects. 
Encourage the obtention of knowledge that will make it possible to describe target populations using measuring 
instruments and processes. Encourage the use of specific software (SPSS) to analyse data.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise estatística 
Estatística Descritiva e Inferencial
Tipos de variáveis e escalas de medida
Técnicas de apresentação da informação
Medidas de localização e dispersão
2. Variáveis Aleatórias
Distribuição de frequências de dados amostrais
Distribuição de probabilidades de variáveis aleatórias
Distribuições de probabilidade: Binomial e Normal
3. Amostragem
O Teorema do Limite Central
Distribuição da média amostral e da proporção amostral
4. Intervalos de confiança e Testes de hipótese
Fundamentos dos testes de hipótese
Testes de hipótese e IC para proporções populacionais
Testes de hipóteses e IC para médias populacionais 
5. Exploração de dados bivariados 
Coeficiente de correlação linear de Pearson
Modelo de regressão linear simples
Previsões com a equação de regressão linear
Análise de tabelas de contingência
Coeficiente de correlação de Spearman
6. Análise Multivariada 
Regressão linear
Testes para amostras independentes e amostras relacionadas

6.2.1.5. Syllabus:
1. Statistical Analysis
Descriptive Statistics and Inferential variable types and scales of measurement techniques of presenting information 
measures of location and dispersion
2. Random Variables
Frequency distribution of sample data
Probability distribution of random variables
Probability Distributions: Binomial and Normal
3. Sampling
The Central Limit Theorem
Distribution of the sample mean and sample proportion
4. Confidence Intervals and Hypothesis Tests
Fundamentals of hypothesis tests
Hypothesis testing and CI for population proportions
Hypothesis testing and CI for population means
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5. Exploration data bivariate correlation coefficient of linear Pearson simple linear regression model
Forecasts with the linear regression equation
Analysis of contingency tables
Spearman correlation coefficient
6. Multivariate Analysis
Linear Regression
Tests for independent samples and related samples

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos presentes nos pontos 1., 2. e 3. permitirão ao alunos adquirir os conceitos e técnicas 
básicas da Estatística Descritiva, que lhe permitirão tratar, descrever e analisar dados qualitativos e quantitativos 
amostrais. Além disso, os pontos 1., 2. e 3. permitirão ainda adquirir as competências necessárias e indispensáveis 
à compreensão e apreensão dos conhecimentos a adquirir nos pontos 4. , 5. e 6. onde os alunos deverão tomar 
contacto com a Estatística Indutiva permitindo-lhes assim descrever, analisar e estudar as populações-alvo através 
da inferência estatística. Os temas referidos nos pontos 5. e 6. são também de extrema importância dado que 
permitirão aos alunos a análise de mais do que uma variável de estudo em simultâneo, permitindo-lhes uma forma 
de análise mais completa de forma a apoiar tomadas de decisão na sua área de trabalho.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents presented in points 1., 2. and 3 will enable students to acquire the concepts and basic techniques of 
Descriptive Statistics, which allows to process, describe and analyse qualitative and quantitive data samples. 
Additionally, points 1., 2. and 3 will also allow students to acquire the necessary and essential skills for being able to 
assimilate the concepts mentioned in points 4., 5. and 6. Students will learn about Inductive Statistics, thus enabling 
them to describe, analyse and student target-populations by means of inferential statistics. The topics presented in 
points 5. and 6. are also of extreme importance considering that they will allow students to analyse more than one 
study variable at a time, thus enabling them with a more complete way for analysing and supporting decisions in 
their area of work.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas de exposição e discussão dos conceitos teóricos e das técnicas de análise quantitativa, 
incluindo aplicações práticas e exercícios. Utilização do software SPSS.
Regime de avaliação contínua: 2 testes, cuja média simples terá um peso de 40% na classificação final; um trabalho 
cujo peso será de 20%.
Regime de avaliação final: prova a realizar nas Épocas Normal ou de Recurso, (eventualmente, em época especial), 
com peso de 100% na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical and practical sessions with the presentation and discussion of theoretical concepts and techniques of 
quantitative analysis including practical applications and exercises. The use of the SPSS software. 
Continuous assessment modality: 2 tests, whose average will be worth of 40% of the final grade; a final assignment 
worth 20% of the final grade.
Final assessment: test to be taken during the normal or resit periods, worth 100% of the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas teórico-práticas de exposição oral e discussão dos conteúdos programáticos acompanhadas das 
aplicações práticas e exercícios permitirão aos alunos uma melhor compreensão dos conceitos abordados bem 
como a sua aplicação prática, atingindo deste modo os objectivos da unidade curricular. A elaboração de um 
projecto que será feito em grupo permitirá aos alunos a consolidação dos objectivos da unidade curricular bem 
como a identificação das vantagens e dificuldades presentes num trabalho estatístico, incluindo a recolha, 
tratamento e análise de dados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical and practical sessions with oral presentation and discussion of the syllabus items, followed by their 
practical application and exercises will enable students to better understand the concepts under study as well as 
their practical application. This will make it possible to fulfill the objectives of the curricular unit. The preparation of 
a project will be carried out as a group assignment and allows students to consolidate knowledge and identify the 
advantages and difficulties presented in a statistics assignment, including the data collection, processing and 
analysis.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Maroco, J. (2011). Análise Estatística com utilização do SPSS, 5ªed., Edições Sílabo.
Pestana, M. e Gageiro, J. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS , 5ªed., 
Edições Sílabo.
Triola, M. (2011). Introdução à Estatística. 10ª Edição, Livros Téc. e Cient. Editora.
Reis, E. (2008). Estatística Descritiva. 7ª ed., Edições Sílabo.
Nunes, C.F. (2012), Probabilidades & Estatística, Escolar Editora
Guimarães, R. e Cabral, J. (1997). Estatística. Editora McGraw-Hill.
Hill, M. e Hill, A. (2008). Investigação por questionário. Edições Sílabo.
Carvalho, J.M.S. (2011). Estatística, Série Manuais ISMAI. Edições Publismai.
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Pinto, J. e CURTO, J. (1999). Estatística para a Economia e Gestão. Edições Sílabo.
Roriz, F, Fernandes, A. e Ferreira, J. (2002). Conceitos de Estatística Aplicada às Ciências Sociais, Humanas e de 
Gestão. Edições Publismai.

Mapa IX - Direito Fiscal I (Tax Law I)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito Fiscal I (Tax Law I)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Rosário Pereira Cardoso Anjos

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudo e compreensão dos princípios gerais do Direito Fiscal, sua importância e especificidades; análise da 
constituição e principios enformadores da relação jurídico fiscal bem assim como a abordagem geral do sistema 
fiscal, dos seus efeitos e das suas características essenciais; análise e caracterização geral dos principais impostos 
do Sistema Fiscal Português. Referências fundamentais à luz da Constituição da República, da LGT (Lei Geral 
Tributária) e dos Principais Códigos e diplomas fiscais em vigor.
Aquisição de competências no domínio do processamento de impostos e no exercício das garantias fiscais do 
cidadão. Aplicação prática dos principios do direito fiscal à realidade sócio económica relevante como mercado 
profissional dos destinatários do curso.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The study and understanding of the general principles of Fiscal Law, its importance and specificity; analysis of the 
constitution and principles comprising the legal fiscal relationship, as well as the general approach to the main 
taxes of The Portuguese Fiscal System. Fundamental references under the scope of the Constitution of the Republic 
of the LGT (General Tributary Law) and of the main CODIGOS and fiscal diplomas in force. Acquisition of knowledge 
within the scope of tax processing and the exercises of fiscal garantees for the citizen. Practical application of the 
principles of fiscal law to the socio economic reality as a professional market for the target-audience of the course.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
INTRODUÇÃO À DISCIPLINA
I – DIREITO TRIBUTÁRIO: PARTE GERAL
1. A Actividade Financeira Do Estado
2. As funções do Estado de Direito, Democrático e Social
3. Receitas fiscais e actividade financeira do Estado
4. O Imposto
5. Relações entre o direito tributário e os outros ramos do direito
II – O DIREITO TRIBUTÁRIO PORTUGUÊS
1. Dreito constitucional tributário
2. Princípios jurídicos
3. A Estrutura do Sistema Fiscal Português
III – O DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL
1. Objecto do Direito Tributário internacional
2. Critérios de Jurisdição
3. A dupla tributação internacional
IV – A LEI GERAL TRIBUTÁRIA E A RELAÇÃO JURÍDICA FISCAL
1. Os elementos, sujeitos e objecto da relação jurídica tributária
2. O facto tributário
3. A garantia da relação jurídica tributária
V – A APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA
1. Enunciado do problema
2. As regras da Lei Geral Tributária sobre a aplicação e interpretação da norma tributária.

6.2.1.5. Syllabus:

INTRODUCTION TO THE DISCIPLINE
I - TAX LAW: GENERAL PART
1. The Financial Activity of the State
2. The functions of the State of Law, Democracy and Social
3. Income tax and financial activity of the State
4. The Tax
5. Relations between tax law and other branches of law
II - PORTUGUESE TAX LAW 
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1. Constitutional Tax Law
2. Legal principles
3. The Portuguese Tax System Structure
III - INTERNATIONAL TAX LAW
1. Subject of International Tax Law
2. Criteria Jurisdiction
3. International double taxation
IV - GENERAL TAX LAW AND THE LEGAL TAX RELATIONSHIP
1. The elements, subject and object of the legal tax relationship
2. The taxable event
3. Ensuring legal tax relationship
V - APPLICATION AND INTERPRETATION OF THE LEGAL TAX STANDARD
1. Statement of the problem
2. The rules of the General Tax Law on the application and interpretation of tax law.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos abordam os princípios fundamentais do direito fiscal e da relação jurídico - fiscal, bem 
assim como uma primeira abordagem do sistema fiscal português, com referência aos impostos portugueses mais 
relevantes, permitindo aos alunos adquirirem uma visão bastante abrangente sobre todo o sistema fiscal português. 
Isso permitirá que os alunos adquiram as competências necessárias para a resolução de casos práticos sobre a 
matéria. Mas permitira igualmente compreender os efeitos dos impostos sobre a economia e a salvaguarda do 
interesse público em presença.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus addresses the fundamental principles of tax law and the legal – tax and provides a first approach to the 
Portuguese tax system, with reference to the most relevant Portuguese taxes. This allows students to acquire a 
fairly comprehensive overview of the Portuguese tax system. Students will acquire the skills necessary for the 
resolution of practical cases on the matter. They will also understand the effects of taxes on the economy and the 
safeguarding of the interests of the public.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, com explanação teórica dos conteúdos e remissão para a bibliografia. Estudo de Casos e 
resolução de problemas práticos.
Avaliação contínua: alunos que tenham frequentado um mínimo de 75% das aulas teóricas e corresponderá à 
ponderação dos seguintes elementos de avaliação: resultado obtido nos momentos de avaliação previstos (duas 
provas escritas); ao resultado obtido na resolução dos casos práticos (individuais ou colectivos) a realizar durante 
as aulas, da participação oral e outros elementos de avaliação resultantes do trabalho realizado ao longo do 
semestre; classificação final corresponde à média obtida nos elementos supra referidos; e avaliação final: para os 
alunos que não tenham optado pela avaliação contínua ou que não tenham obtido resultado positivo na mesma.
Ficam aprovados os alunos que obtenham a classificação final (obtida durante o processo de avaliação contínua ou 
avaliação final) igual ou superior a 10 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with theoretical explanation of the contents and reference to the bibliography. Case studies and practical 
problem solving.
Continuous assessment: students who attend a minimum of 75% of lectures will be evaluated according to the 
following assessment criteria: results of the two written tests; results of the resolution of practical cases (individual 
or group assignments ) to be carried out during class, oral participation and other elements resulting from the 
evaluation work conducted throughout the semester; the final grade is based on the average obtained in the 
aforementioned elements;
Final evaluation: for students who have not opted for continuous assessment or who did not obtaining a passing 
grade in Continuous Assessment.
To pass the curricular unit, students are required to obtain a final grade(obtained during continuous or final exam) 
that is equal to 10 (ten over twenty) or higher.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A vertente teórica das aulas visa que os estudantes adquiram os conhecimentos científicos e técnicos suficientes 
para poderem resolver problemas concretos das pessoas e das empresas em matéria fiscal. Na vertente prática, de 
resolução de casos, os alunos têm oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, assimilando esses 
saberes e competências.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical component of classes aims at having students to acquire scientific knowledge and technical 
resources to solve specific problems of individuals and businesses in tax-related matters. The practical component 
which is based on solving cases, provides students with the opportunity of applying their acquired knowledge, and 
thus assimilate this knowledge and skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Brás,C & Américo, F. "Impostos - Teoria Geral ", Almedina, última edição
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Abreu, I.A., Durão, J.R. & Pimenta, M.E. “Guia dos Impostos em Portugal” (2012), Quid Juris Sociedade Editora

Casalta, J.C., " Direito Fiscal ", Almedina, Coimbra, última edição

Machado, J.E.M, & Costa, P.N. Curso de Direito Tributário, Coimbra Editora, (2009)

Sousa, J.L., Código de Procedimento e Processo Tributário comentado e anotado, Vol I a V, (2012), Áreas Editora

Sobre a Responsabilidade Civil da Administração Tributária por actos ilegais – notas práticas, 2010 Áreas Editora

__ _ “ Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária – Notas Práticas, (2010) 2ª edição, Áreas Editora

__ _ “ e Silva Rodrigues, Benjamim – Lei Geral Tributária comentada e anotada, (2012), Áreas Editora

Teixeira Ribeiro, J.J. – Lições de Finanças Públicas, (2011) 5ª edição reimpressão, Coimbra Editora

Legislação Fiscal (Coletânea leis fiscais) - Porto Editora ou Almedina

Mapa IX - Contabilidade Analítica II (Cost Accounting II)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Analítica II (Cost Accounting II)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Rosário Neves Santos Leite Teixeira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não Aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Fornecer informações de custos diferentes, de forma a facilitar a tomada de decisões e atender às necessidades de 
gestão. Entender a Contabilidade Analítica como uma componente base do sistema de informação da gestão 
empresarial, nomeadamente ao nível do planeamento e controlo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Provide information of different costs in order to facilitate decision-making and management needs. Understand 
Cost Accounting as a basic component of the information system of business management, especially in terms of 
planning and control.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Análise dos Componentes do Custo de Produção
1.1 - O Custo das Matérias-primas
1.2 - O Custo da Mão-de-obra Direta
1.3 - Os Gastos Gerais de Fabrico
2 - Custo de Produção e Regimes de Fabrico
2.1 - Método Direto
2.2 - Método Indireto
2.3 - Produção em Vias de Fabrico
2.4 - A Produção Efetiva
2.5 - Produção Defeituosa
3 - Centros de Custo
3.1 - Método das Secções Homogéneas
3.2 - Repartição Primária e Secundária
3.3 - Prestações Recíprocas

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Analysis the Components of Production Cost
1.1 - Cost of Raw Materials
1.2 - The Cost of Direct Hand Labour
1.3 - Manufacturing Overheads
2 - Cost of Production and Manufacturing Regimes
2.1 - Direct Method
2.2 - Indirect Method
2.3 - Production in Manufacturing
2.4 - Effective Production
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2.5 - Defective Production
3 - Cost Centers
3.1 - Method of Homogeneous Sections
3.2 - Primary and Secondary Distribution
3.3 - Reciprocal Benefits

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para a consecução do objetivo de Fornecer informações de custos diferentes, de forma a facilitar a tomada de 
decisões e atender às necessidades de gestão contribuem os seguintes desenvolvimentos curriculares:
Pontos 1 e 2:
1 - Análise dos Componentes do Custo de Produção;
2 - Custo de Produção e Regimes de Fabrico.
Para entender a Contabilidade Analítica como uma componente base do sistema de informação da gestão 
empresarial, nomeadamente ao nível do planeamento e controlo concorre o ponto 3, que analisa os centros de 
custo: 3 - Centros de Custo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To fulfill the objective of providing information of different costs to facilitate decision-making and meet the needs of 
management, the following curricular topics are covered:
Points 1 and 2:
1 - Analysis of Production Cost Components;
2 - Production Cost and Manufacturing Procedures.
Point 3. analyses Cost Centres and presents Cost Accounting as a basic component of the information system of 
business management, especially in terms of planning and control.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas, com carácter expositivo mas com recurso ao estudo de aplicações práticas. A 
exposição oral é suportada por meios audiovisuais, e o estudo prático é consubstanciado em estudos de caso e na 
resolução de exercícios. A avaliação contínua consiste em dois testes e um trabalho realizado fora das aulas, 
individualmente ou em grupo, e com apresentação para toda a turma. Os alunos comentam os trabalhos 
apresentados pelos colegas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical sessions, based on the expository method but including the study of practical 
applications. Oral presentations are supported by audiovisual resources, and the study is integrated in practical 
case studies and problem solving. Continuous assessment consists of two tests and an assignment outside the 
classes, individually or in group, with presentation to the whole class. Students comment on the assignments 
presented by their colleagues.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A resolução de exercícios práticos sobre o desenvolvimento dos diferentes conteúdos permite a consecução dos 
objetivos propostos, nomeadamente a elaboração de informação sobre o processo de formação de Custos e a 
informação para análise e controlo de gestão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The resolution of practical exercises on the development of different contents enables the fulfillment of objectives, 
including the development of information related to the formation of Costs and information for management analysis 
and control.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Caiado, A. (2009). Contabilidade Analítica e de Gestão. 5ª Edição, Áreas Editora.
Franco, V., Oliveira, A., Morais, A., Oliveira, B., Jesus, M., Major, M. e Serrasqueiro, R. (2007). Temas de
Contabilidade de Gestão. Livros Horizonte. Lisboa
Palma, J. (1997). Casos Práticos de Contabilidade de Gestão. Plátano Editora. Lisboa.
Horngreen, C., Datar, S. e Foster, G. (2007). Cost Accounting. 12th edition, Prentice-Hall International Inc..

Mapa IX - Contabilidade Financeira IV (Business Accounting IV)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Financeira IV (Business Accounting IV)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Paulo Gomes de Amorim

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Aprofundamento das normas contabilísticas aplicadas em Portugal (SNC). Face ao panorama atual de harmonização 
a nível internacional, e em especial no seio da União Europeia, tendo em vista a comparabilidade da informação 
financeira, faz-se referência, sempre que relevante, às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS) emitidas 
pelo IASB. Aprofundamento de questões nucleares em Contabilidade Financeira, nomeadamente as relacionadas 
com o reconhecimento e mensuração das diferentes massas patrimoniais. Os alunos deverão estar preparados para 
a elaboração das diferentes peças contabilísticas, bem como saber interpretar as rubricas presentes nas mesmas. 
Em termos gerais, deverão adquirir competências num conjunto de técnicas/normas específicas, de natureza 
contabilística e financeira, que permitam o desenvolvimento de informação para a tomada de decisões económicas 
e financeiras dos gestores, bem como da generalidade dos utentes dessa informação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In-depth study of accounting standards applied in Portugal (SNC). Due to the current scenario of international 
harmonization, particularly within the European Union, and in view of the comparability of financial information, 
reference is made to the International Accounting Standards (IAS / IFRS) issued by the IASB . In-depth study of 
nuclear issues in financial accounting, particularly those related to the recognition and measurement of different 
pools of assets. Students should be able to prepare various accounting items, as well and interpret the items related 
to them. In general terms, they should acquire skills within a range of technical / specific standards of accounting 
and financial nature, for making economic decisions that are essentially the responsibility of financial managers and 
those who use/require this information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. NCRF 22 – Contabilização dos subsídios e divulgação de apoios do governo
2. Impostos
2.1. NCRF 25 – Impostos sobre o rendimento
3. Instrumentos Financeiros
3.1. Operações de cobertura: NCRF 27
4. NCRF 28 - Benefícios dos empregados
5. Investimentos Financeiros e tópicos de consolidação
5.1. NCRF 13 – Empreendimentos conjuntos e investimentos em associadas
5.2. NCRF 15 – Investimentos em subsidiárias e Consolidação
5.3. NCRF 14 – Concentração de actividades empresariais
5.4. Outros investimentos financeiros: empréstimos de financiamento
6. NCRF 5 – Divulgações de partes relacionadas
7. NCRF 24 – Acontecimentos após a data do balanço
8. NCRF 4 – Politicas Contabilísticas, alterações nas estimativas e erros
9. NCRF 2 – Demonstração de Fluxos de Caixa
10. Encerramento e preparação das Demonstrações Financeiras
11. Breve abordagem às Normas para pequenas entidades e micro entidades
12. Principais diferenças entre o SNC e as Normas Internacionais de Contabilidade

6.2.1.5. Syllabus:
1. IAS 22 - Accounting for grants and disclosure of government assistance
2. Taxes
2.1. IAS 25 - Income Taxes
3. Financial Instruments
3.1. Hedging: IAS 27
4. IAS 28 - Employee Benefits
5. Investments and topics of consolidation
5.1. IAS 13 - Joint ventures and investments in associates
5.2. IAS 15 - Investments in subsidiaries and Consolidation
5.3. IAS 14 - Business Combinations
5.4. Other investments: financing loans
6. FRS 5 - Related Party Disclosures
7. IAS 24 - Events after the balance sheet date
8. NCRF 4 - Accounting Policies, Changes in Estimates and Errors
9. FRS 2 - Statement of Cash Flows
10. Closing and preparation of Financial Statements
11. Brief approach to standards for small entities and micro entities
12. Major differences between the CNS and the International Accounting Standards

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular permitem aos alunos aprofundar os conhecimentos sobre o 
normativo contabilístico português. O programa cumpre os objetivos da unidade curricular ao possibilitar que os 
alunos aprofundem o conhecimento dos instrumentos básicos do trabalho contabilístico e os coloquem em prática, 
através dos diferentes capítulos. Deste modo, a cobertura dos conteúdos programáticos da unidade curricular 
permitirá desenvolver as competências que se deseja que os alunos adquiram ao nível da Contabilidade Financeira.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this course allows students to further develop their knowledge of Portuguese accounting standards. 
The program meets the objectives of the curricular unit in terms of enabling students to develop their understanding 
of the basic tools of accounting work and put them into practice, through the different chapters. Thus, the coverage 
of the course syllabus will develop the necessary skills in Financial Accounting.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O ensino terá uma característica teórico-prática e será amplamente ilustrado através de exemplos. É promovida a 
interação com os alunos como forma de aferir e reforçar a aprendizagem, promovendo sempre que possível 
dinâmicas de grupo. As matérias deverão ser acompanhadas pelos alunos, através do estudo prévio dos diversos 
temas e da resolução de exercícios propostos. No que diz respeito à avaliação é incentivada a opção pela avaliação 
contínua. Neste caso, serão realizadas diversas provas/exercícios e/ou trabalhos ao longo do semestre tendo estes 
um peso de 20%, bem como uma prova global final com um peso de 70%. Será ainda considerado a participação 
dos alunos nas discussões das aulas e nos trabalhos propostos, bem como a sua assiduidade, tendo este item um 
peso de 10%. Em alternativa, os alunos têm a possibilidade de efetuarem um exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching is essentially theoretical and practical and amply illustrated by means of examples. Interaction with 
students is fostered as a way of measuring and reinforcing learning, promoting group dynamics whenever possible. 
The subject matter must be followed by students through previous study of the various topics and by problem-
solving. In terms of evaluation, continuous assessment is encouraged. In this case various tests / exercises and / or 
assignments will be carried out throughout the semester with a weight of 20% and a final general exam with a weight 
of 70%. Students' participation in class discussions and the proposed assignments will also be considered, as well 
as their regular attendance. This component has a weight of 10%. Alternatively, students have the possibility of 
taking a final written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
A existência de aulas teórico-práticas é fundamental para o processo de aprendizagem, de modo a permitir que os 
alunos assimilem os princípios teóricos da Contabilidade Financeira e os possam colocar em prática, realizando 
trabalho contabilístico através dos exercícios propostos. A consolidação dos objetivos da unidade curricular será 
melhor conseguida através quer da discussão teórica em aula, quer da análise de demonstrações financeiras reais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The existence of theoretical and practical sessions is essential to learning process in order to enable students to 
assimilate the main theoretical principles of Financial Accounting and put them into practice, carrying out 
accounting work by means of the proposed exercises. The consolidation of the curricular unit objectives will be 
better achieved not only by means of the theoretical class discussions but also by the analysis of real financial 
demonstrations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Rodrigues, J. (2009). Sistema de Normalização Contabilística Explicado. Porto Editora.
Rodrigues, J. (2009). Sistema de Normalização Contabilística. 2ª Edição, Áreas Editora (Compilação de
legislação).
Gomes, J. e Pires J. (2010). SNC – Teoria e Prática. 2ª Edição, Vida Económica.
Borges, A., Rodrigues A. e Rodrigues R. (2010). Elementos de Contabilidade Geral. 25ª Edição, Áreas Editora.
Rodrigues, A., Carvalho, C., Cravo, D. e Azevedo, G., (2010). SNC – Contabilidade Financeira: sua aplicação.
Almedina.
Lopes, C. (2010). Consolidação de Contas – De acordo com o SNC e NIC (IAS/IFRS). Edições Sílabo.
Rodrigues, J. (2005). Adopção em Portugal das normas internacionais de relato financeiro. 2ª Edição, Áreas
Editora. Lisboa.
PriceWaterhouseCoopers (2010). Manual of accounting – IFRS 2011. CCH.
Deloitte (2010). iGaap 2011 – A guide to IFRS reporting. LexisNexis.

Mapa IX - Sistemas de Informação de Apoio à Gestão (Management Information Systems)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sistemas de Informação de Apoio à Gestão (Management Information Systems)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Virgílio António Ferro Bento

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
– Percecionar os principais conceitos ligados à informação, sistemas de informação e tomada de decisão; 
– Identificar as necessidades de informação e sua relevância nos processos de tomada de decisão, com especial 
relevância para a sua aplicação nas organizações; 
– Conceber um sistema básico de informação para suportar as necessidades de informação de diferentes áreas 
funcionais duma organização e auxiliar no processo de tomada de decisão de qualquer nível da sua estrutura; 
– Aplicar os conceitos e conhecimentos a casos práticos específicos que permitam treinar e solidificar os 
conhecimentos adquiridos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the main concepts related to information, information systems and decision making;
- Identify information needs and their relevance in decision making processes, with special emphasis to their 
application in organizations;
- Develop a basic system of information to support the information needs of different functional areas of an 
organisation and assist in decision making at every level of its structure;
- Apply the concepts and knowledge to specific case studies that make it possible to practice and consolidate 
acquired knowledge.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os principais conteúdos estarão ligados ao desenvolvimento das temáticas seguintes: 
– Sistemas de Informação
– O Essencial das Organizações
– Sistemas de Informação Empresariais
– A Informação Chave para a Tomada de Decisão

6.2.1.5. Syllabus:
The main contents will be related to the development of the following topics:
- Information Systems
- The Essentials of Organizations
- Business Information Systems
- The Key Information to Decision-Making

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Decidir é a atividade mais frequente exigida não só aos gestores de uma organização, mas à maior parte dos seus 
recursos humanos. Possuir um sistema de informação único, que disponibilize a informação essencial e necessária 
de suporte a cada um destes decisores, pode ser um fator originador de vantagens comparativas. Neste contexto, 
conhecer os fundamentos estruturais e de funcionamento duma organização e dum sistema de informação é 
fundamental para se construir, manter e utilizar de forma adequada um sistema de informação ajustado às 
necessidades de cada entidade e pessoa que toma decisões. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Decision making is the most frequently required activity required from managers of an organisation, but also from 
most of its human resources. Having a single information system which provides the essential information and 
necessary support for each of these decision makers may provide many advantages. In this context, knowledge of 
the structural and operational fundamentals of an organization and Information system is crucial for building, 
maintaining and properly using an information system that adjusted to the needs of decision-making entity.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de execução pedagógica estará associada à interligação entre:
– Apresentação e discussão dos conceitos base
– Ligação e exemplificação suportada em casos reais ou adaptados
– Desenvolvimento de casos práticos, em grupo, visando a simulação da aplicação prática dos conceitos 
apreendidos e outros a explorar de forma a alcançar os objetivos delineados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology of implementation will be combined with the correlation of:
- Presentation and discussion of basic concepts
- Examples that are supported by real or adapted cases
- Development of case studies that are carried out in group and aim at simulating the practical application of 
acquired concepts and others to be explored in order to achieve the proposed objectives.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Uma das vias mais ajustadas à real compreensão e aplicação dos conceitos suporta-se na análise e apreciação de 
casos práticos e na construção de soluções, que respondam a determinados requisitos ou necessidades, pelo que 
será esta a linha condutora das aulas e do próprio sistema de avaliação.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
One of the means that is most adjusted to the real understanding and application of concepts is based on the 
analysis and assessment of case studies and creation of solutions corresponding to specific needs or requirements. 
This will be the guiding principle of the classes and evaluation system. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Título: Sistemas de Informação para as Organizações
Autor: José Rascão
Editora: Edições Sílabo

Título: Sistemas de Informação de Apoio à Gestão
Autor: Luís Borges Gouveia; João Ranito
Editora: SPI

Título: Criar Modelos de Negócio
Autor: Alexander Osterwalder; Yves Pigneur
Editora: Dom Quixote

Complementar: 
Título: Sistemas de Información
Autor: Álvaro Gómez Vieites; Carlos Suárez Rey
Editora: Ra-ma Editorial

Título: Introdução à Gestão de Organizações
Autor: Vários
Editora: Vida Económica

Título: Estratégias Empresariais
Autor: Carlos López Navaza, Antonio Nogueira da Costa
Editora: Vida Económica

Mapa IX - Gestão de Aprovisionamentos (Supply Management)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Aprovisionamentos (Supply Management)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Oliveira Pinto

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos e boas práticas no domínio da Gestão de Aprovisionamentos (stocks, compras, 
fornecimento e armazenamento); Aplicação prática de modelos de gestão de materiais e de stocks; Identificação 
dos principais indicadores de desempenho logístico; Análise de Case Studies para identificação de boas práticas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire knowledge and best practices in Procurement Management (inventory, purchasing, supply and storage); 
Practical application of management models for materials and stocks; Identification of the main indicators of 
logistics performance; Analysis of Case Studies to identify good practices

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Gestão de Aprovisionamentos
Modelos de gestão de stocks e de materiais
Seleção, avaliação e desenvolvimento de fornecedores
Gestão física de materiais
O processo de Compra
Avaliação do desempenho
Análise de case studies

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction to Procurement Management
Management models of stocks and materials 
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Selection, evaluation and development of suppliers
Physical management of materials
The Buying Process
Performance evaluation
Analysis of case studies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa está estruturado de modo a que o estudante vá assimilando as matérias de um modo lógico e evolutivo. 
Além do trabalho realizado em sala é solicitado aos estudantes que desenvolvam trabalho prático fora das aulas e 
que façam pesquisa dos tempos principais e de suporte à gestão de aprovisionamentos. Os estudantes serão ainda 
incentivados a realizar trabalhos práticos fora das aulas para que possam ser apresentados e discutidos em grupo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme is structured so that students progressively assimilate the material in a logical way. In addition to 
the work carried out in class, students are required to develop practical work outside the classroom and to do 
research of the main times and support supply management. Students are also encouraged to carry out practical 
assignments outside the classroom so they can be presented and discussed in groups.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica dos conceitos, realização de exercícios e trabalhos práticos. Debate de temas e análise de case 
studies. 
A avaliação é feita através da realização de duas provas escritas (50%), de um trabalho prático (35%) e a 
participação em sala (incluindo o cumprimento de horários e o respeito pelas regras) (15%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical analysis of concepts, exercises and practical work. Discussion of topics and analysis of case studies. 
Evaluation is based two written tests (50%), a practical assignment (35%) and participation in class (including 
complying with timetables and regulations) (15%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Ao incentivar a análise e o debate sobre os principais temas da gestão de operações os estudantes estarão a 
desenvolver mecanismos que lhes permitirá desenvolver uma postura crítica sobre métodos e ferramentas de 
gestão de aprovisionamentos. Os temas a desenvolver serão avaliados em duas partes para que permitam aos 
estudantes o seu estudo e assimilação. A realização do trabalho prático como meio de avaliação “empurrará” os 
estudantes para a rua para que entrem em contacto com a realidade empresarial e avaliem in loco as práticas de 
gestão de operações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By encouraging analysis and debate on the main topics of operations management, students will be developing 
mechanisms to allow them to take a critical attitude towards methods and tools for operations management. The 
topics to be worked on will be assessed in two parts, so that students can study and assimilate them. A practical 
assignment as a form of assessment will "push" students into the real world and put them in contact with the real 
life business context and assess the practices of operations management in loco.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

CARVALHO, JC et al, 2010. Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento. Edições Silabo.

MULLER M, 2011. Essentials of Inventory Management. Amacon.

PINTO, JPO, 2011. Gestão de Operações na indústria e serviços (4ª Edição). Edições Lídel.

PINTO, JPO, 2012. Textos de Gestão de Aprovisionamentos. ISMAI.

Incentivo aos estudantes para que através da pesquisa na internet identifiquem fontes de informação fidedigna para 
a realização dos trabalhos práticos.

Mapa IX - Gestão Financeira (Corporate Finance)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Gestão Financeira (Corporate Finance)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Maria Fevereiro Marnoto

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina pretende dotar os alunos dos conhecimentos teóricos e das ferramentas práticas mais relevantes na 
gestão financeira, nomeadamente no que respeita às principais decisões de curto prazo e de médio e longo prazo 
com que os gestores financeiros são habitualmente confrontados e aos subsequentes impactos na estrutura 
financeira e operacional da empresa.
No final da disciplina, os alunos deverão ser capazes de identificar as principais funções e responsabilidades de um 
gestor financeiro, compreender a relevância das decisões financeiras de curto prazo para a performance global da 
empresa, conhecer algumas das iniciativas práticas de optimização da performance financeira e operacional da 
empresa, compreender os factores determinantes da estratégia financeira de médio e longo prazo da empresa e de 
analisar globalmente a situação financeira de uma empresa recorrendo a uma bateria diversificada de indicadores e 
outras ferramentas de análise.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims to provide students with the most relevant theoretical knowledge and practical tools in financial 
management, particularly those related to short term, medium and long term key decisions that financial managers 
usually face, as well as the subsequent impacts on the financial and operating structure of the company.
At the end of the course, students should be able to identify key roles and responsibilities of a financial manager, 
understand the relevance of short-term financial decisions for the company's overall performance, meet some of the 
practical initiatives for optimising the financial and operational performance of the company, understanding the 
determinants of financial strategy of medium and long term business and analyse the overall financial condition of a 
company using a diverse range of indicators and other analysis tools.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. INTRODUÇÃO
1. A função financeira
2. Principais decisões do gestor financeiro
3. Planeamento e Controlo Financeiro
II. GESTÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO
1. Gestão de tesouraria
2. As necessidades e os recursos financeiros de CP
3. O Princípio do equilíbrio financeiro 
4. Os orçamentos de tesouraria
III. ESTRATÉGIA FINANCEIRA DE MÉDIO E LONGO PRAZO
1. O financiamento de MLP das Empresas
a. Factores determinantes na decisão de financiamento
b. O financiamento com capitais próprios e alheios
2. O orçamento pluri -anual
IV. ANÁLISE FINANCEIRA
1. Os instrumentos-base da análise financeira
2. Análise financeira com recurso a rácios
3. Outras técnicas de análise

6.2.1.5. Syllabus:
I. INTRODUCTION
1. The finance function
2. Major decisions of the financial manager
3. Planning and Financial Control
II. SHORT-TERM FINANCIAL MANAGEMENT
1. Treasury Management
2. The needs and resources of CP
3. The principle of financial equilibrium
4. Cash budgets
III. MEDIUM AND LONG TERM STRATEGY FINANCIAL
1. MLP Funding of Enterprise
a. Factors determining the financing decision 
b. Financing with equity and debt
2. The multi-year budget
IV. FINANCIAL ANALYSIS
1. The instrument-based financial analysis
2. Financial analysis using ratios
3. Other analysis techniques

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Gestão Financeira concentra-se sobretudo no estudo das decisões financeiras assumidas pela organização, 
sejam elas de curto, médio ou longo prazo, e tenham elas uma perspectiva mais operacional ou mais estratégica.
Foi o desafio de transmissão desta realidade aos estudantes, expresso nos objectivos propostos, que presidiu à 
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elaboração do presente programa curricular. Assim, no ponto 1 clarifica-se o papel da função financeira na 
empresa. No ponto 2 aborda-se a gestão financeira de curto prazo, recorrendo à perspectiva do equilíbrio 
financeiro. A gestão do ciclo de exploração e a orçamentação de tesouraria são aqui igualmente abordadas, numa 
perspectiva aplicada. No ponto 3 estuda-se a gestão financeira de médio e longo prazo, numa visão mais estrutural 
e orientada para as decisões de carácter estratégico. Finalmente, no ponto 4 recorre-se a uma abordagem 
eminentemente aplicada (a análise financeira) para sintetizar e complementar os conhecimentos adquiridos nos 
capítulos anteriores.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Financial Management focuses primarily on the study of financial decisions made by the organisation, whether they 
are short, medium or long term, and independently if they use a more operational or strategic approach. It was the 
challenge of conveying this fact to students, who presided over the development of this curriculum. Thus, in 1 
clarifies the role of the finance function company. Section 2 deals with the financial management of short-term, 
using the perspective of balance financial. The cycle management operating cash flow and budgeting are also 
discussed here, the perspective applied. In Section 3 we study the financial management of medium and long term, 
a more structural view-oriented decisions of a strategic nature. Finally, point 4 refers to an approach eminently 
applied (financial analysis) to synthesize and complement the knowledge acquired in previous chapters.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é leccionada através da realização de aulas teórico-práticas. Nestas aulas, o docente expõe 
oralmente os diferentes temas com o apoio do powerpoint. Os alunos deverão participar na debate teórico que se 
segue à exposição do professor. Os alunos deverão ainda resolver na aula os casos práticos relativos à matéria 
leccionada.
Nas horas não lectivas, os alunos deverão preparar e acompanhar as matérias através da investigação e da 
resolução de exercícios.
A avaliação inclui a realização de duas provas escritas (com ponderação de 50% cada). Em alternativa, os alunos 
podem realizar um exame final na época normal e/ou de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is delivered by means of theoretical and practical classes. In the classes the teacher orally 
presents the different topics with the use of powerpoint presentation. Students are required to participate in the 
theoretical debate that comes after the teacher’s presentation. They should also solve práctica cases related to the 
subject matter under study during class.
Outside classroom sessions, students should prepare and follow subjects by means of research and solving 
exercises.
Evaluation is bases on two written tests (with a weight of 50% each). As an alternative, students may take a final 
written exam in the normal and/or resit period.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Definiu-se como objectivo central da Unidade Curricular proporcionar aos estudantes uma visão integrada da 
gestão financeira, com uma tónica importante na perspectiva prática de aplicação em contexto empresarial.
É a pensar nesta necessidade de compromisso entre a teoria da gestão financeira e a gestão aplicada que se 
propõe a metodologia de ensino que suportará esta Unidade Curricular: uma metodologia que procura acima de 
tudo equilibrar a lógica expositiva mista, de apresentação e discussão de conceitos teóricos e teórico-práticos, com 
a lógica aplicada de resolução de exercícios e casos de estudo, bem como de trabalhos de grupo dedicados à 
análise de casos reais. Procurar-se-á assim reflectir o mais possível na metodologia de ensino essa ponte entre 
teoria e prática, que está inerente aos conceitos a explorar na Unidade Curricular, e que se considera fundamental 
que os estudantes assimilem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Providing students with an integrated view of financial management, with a strong emphasis on practical application 
in a business context was defined as the main objective of this curricular unit. The teaching methodology that will 
support this curricular unit was designed with the objective of achieving a compromise between the theory of 
financial management and applied management. This methodology aims above all at balancing all the presented 
logic, presentation and discussion of theoretical, theoretical and practical concepts with the logic applied in solving 
exercises and case studies, as well as group work dedicated to the analysis of real cases. As such, the overall 
object will be to reflect the bridge between theory and practice on the teaching methodology as much as possible. 
This inherent in the concepts that will be dealt with in the curricular unit and it is considered essential for students 
to assimilate them.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografia Principal
Neves, J. (2009). Análise Financeira - Técnicas Fundamentais. Texto Editora. Lisboa.
Menezes, H. (2005). Princípios de Gestão Financeira. Editorial Presença. Lisboa.
Brealey, R. , Mayers, R. e Allen, F. (2008). Princípios de Finanças Empresariais. MacGraw Hill.
Complementar:
Brandão, E., (2001). Finanças. Porto Editora.
Copeland, T. e Weston, J.(2003). Financial Theory and Corporate Policy. Addison Wesley.
Damodaran, A. (2001). Corporate Finance, Theory and Practice. Jonh Wiley & Sons.
Mota, A. e Barroso, C. (2006). Finanças Empresariais - Teoria e Prática. Publisher Team.
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Grinblatt, M. e Titman, S. (2004). Financial Markets and Corporate Strategy. McGraw Hill.
Nabais, C. e Nabais, F. (2007). Prática Financeira II - Gestão Financeira. Grupo Lidel.
Ross, S e Jaffe, W. (2008). Corporate Finance. 8th Edition, McGraw-Hill.

Mapa IX - Direito Fiscal II (Tax Law II)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito Fiscal II (Tax Law II)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Rosário Pereira Cardoso Anjos

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer conhecimentos complementares sobre matérias mais importantes da área do Direito Fiscal, aprofundando 
os temas mais prementes para a actividade empresarial. Tem ainda como objectivo aprofundar as matérias 
propostas na disciplina de Direito Fiscal I, a partir da resolução de “casos” práticos, mais complexos, assentes na 
abordagem integrada dos vários impostos estudados anteriormente, com maior incidência no estudo do IRC e do 
IVA. Visa constituir um complemento à formação ministrada nas disciplinas afins ministradas em anos anteriores da 
licenciatura, de modo a que os alunos possam aplicar os conhecimentos adquiridos.
Aquisição de competências no domínio do processamento dos impostos e no exercício das garantias fiscais do 
cidadão: elaboração de reclamações; relatórios, exposições e pareceres, em ambiente semelhante ao quotidiano do 
exercício profissional na área da contabilidae e gestão da empresa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide additional knowledge on the most important subject matters related to Tax Law, further developing the most 
relevant issues for the business activity. It also aims at providing in-depth knowledge of the matters set out in the 
discipline of Tax Law I, from the resolution of more complex practical "cases", based on an integrated approach of 
the various taxes that were previously studied with greater emphasis on the study of the IRC and VAT. The objective 
is to provide a complement to the training offered in the related disciplines taught in previous years of the course, 
so that students can apply the acquired knowledge. Acquiring skills in processing taxes and exercising fiscal 
guarantees of the citizen: preparation of claims; reports, statements and opinions in an environment similar to 
everyday professional practice in the area of accounting and organizational management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I - INTRODUÇÃO: Remissão para a matéria leccionada na unidade curricular de Direito Fiscal I
II – DOS IMPOSTOS EM ESPECIAL
1. Impostos sobre o rendimento
2. O imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)
3. O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas: considerações gerais e princípios fundamentais
4 - Impostos sobre o Consumo: considerações gerais sobre a tributação do consumo em Portugal
5 Impostos sobre o Património: considerações gerais
6. O Imposto Municipal sobre as transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
7. O Imposto de Selo
III - O Estatuto dos Benefícios Fiscais: caracterização e natureza jurídica
IV – Os outros impostos sobre o consumo
V – O Regime Contributivo da Segurança Social

6.2.1.5. Syllabus:
I - INTRODUCTION: Reference to the subjects presented in the Tax Law I curricular unit. 
II – ON TAXES IN PARTICULAR
1. Income Taxes
2. Taxes on the income of natural persons (IRS)
3. Taxes on the income of legal persons: general considerations and principles
4 – Consumption taxes: general considerations concerning the taxation of consumption in Portugal
5 Taxes on Assets: general considerations
6. Municipal Tax on Property Transfers (IMT)
7. The Stamp Duty
III - The Statute of Tax Benefits: characterisation and legal nature
IV - Other consumption taxes
V - The Contributory Social Security Scheme

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Os conteúdos programáticos aprofundam os conhecimentos práticos sobre os principais impostos, permitindo aos 
alunos resolver em aula e em trabalhos individuais casos práticos reais, extraídos de decisões da Administração 
Fiscal e dos Tribunais, de modo a permitir aos alunos um contacto muito próximo à realidade dos problemas que no 
quotidiano se colocam aos profissionais da contabilidade. Desta forma, ao serem confrontados com a necessidade 
de resolver o “problema”, dar o “parecer” solicitado ou elaborar a “defesa” do contribuinte, os alunos ao mesmo 
tempo que assimilam os conteúdos teóricos, aplicam de imediato as suas competências na resolução das 
diferentes situações, ou seja, dos “casos”propostos. Assim, os conteúdos programáticos tocam aspectos bastante 
específicos no funcionamento de cada um dos impostos em presença, aprofundando os conhecimentos e a 
aplicação prática a casos concretos, cumprindo os objectivos supra expostos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus further develops the practical knowledge on the main types of taxes, allowing students to solve real 
case studies in class and in individual assignments, taken from decisions of the Tax Administration and the Courts. 
Students will become more familiar with the reality of the problems that arise in everyday life of accounting 
professionals. Thus, when confronted with the need to resolve the "problem" provide the requested "opinion" or to 
prepare "Defense" of the taxpayer, while assimilating theoretical concepts students will, at the same time also apply 
their skills in resolving different situations, i.e., the proposed "cases". As such, the syllabus covers very specific 
aspects of the functioning of each of the taxes involved, deepening the knowledge and practical application to 
concrete cases, fulfilling the aforementioned objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, com explanação teórica dos conteúdos e remissão para a bibliografia. Estudo de Casos e 
resolução de problemas práticos. Elaboração de estudos sobre questões práticas (cálculo de imposto, correcções 
fiscais, etc), Parecer, Relatório e/ou Reclamação. Método de avaliação: avaliação contínua: alunos que tenham 
frequentado um mínimo de 75% das aulas leccionadas e corresponderá à ponderação dos seguintes elementos: 
resultado obtido na avaliação (duas provas escritas); resultado obtido na resolução dos casos práticos (individuais 
ou colectivos), da participação oral e outros elementos de avaliação resultantes do trabalho realizado em aula; a 
classificação final corresponderá à média dos elementos supra referidos; avaliação final: para todos os alunos que 
não tenham optado pela avaliação contínua ou que não tenham obtido resultado positivo na mesma. Ficam 
aprovados os alunos que obtenham a classificação final igual ou superior a 10 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical class with the theoretical explanation of the contents and reference to the bibliography. 
Case studies and practical problem solving. Preparation of studies on practical issues (tax calculation, tax 
adjustments, etc.), Opinion, Report and/or Claims. Method of assessment: Continuous assessment: students who 
have attended a minimum of 75% of classes taught and based on the average of following criteria: evaluation results 
(two written tests); results obtained in the resolution of practical cases (individual or group), oral participation and 
other elements based on evaluation of classroom work, the final grade will be the average of the elements 
mentioned above; 
Final assessment: for all students who have not chosen continuous evaluation or who have not obtained a passing 
mark in this modality. Students are required to obtain a final grade that is equal or higher than 10 (ten over twenty) in 
order to pass.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A vertente teórica das aulas visa, no essencial, a orientação para o estudo e investigação a realizar pelos alunos, 
promovendo que estes adquiram os conhecimentos científicos e técnicos suficientes para poderem resolver 
problemas concretos, em tudo idênticos aos que são usuais no quotidiano do exercício profissional. A Unidade 
curricular assume uma vertente eminentemente prática, de resolução de casos, proporcionando aos alunos a 
oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, assimilando esses saberes e competências propostos como 
objectivos da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical aspect of the lessons essentially aims at providing guidance for the study and research undertaken 
by students, encouraging them to acquire scientific knowledge and technical resources in order to solve specific 
problems that are identical to those encountered in the common, everyday professional context. The unit assumes 
an essentially practical approach in, solving cases, providing students with the opportunity of applying their 
acquired knowledge and assimilating the skills set out as objectives of the curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Brás Carlos, Américo F. "Impostos - Teoria Geral ", Almedina, última edição
Casalta Nabais,J., " Direito Fiscal ", Almedina, Coimbra, última edição
Diogo Leite Campos e Mónica L. Campos, Direito Tributário, Almedina, última edição
Jónatas E. M. Machado e Paulo Nogueira da Costa, Curso de Direito Tributário, Coimbra Editora, última edição 
(2009)
Lopes de Sousa, J., Código de Procedimento e Processo Tributário comentado e anotado, Vol I a V, (2012), Áreas 
Editora
__ _ “ Sobre a Responsabilidade Civil da Administração Tributária por actos ilegais – notas práticas, 2010 Áreas 
Editora
__ _ “ Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária – Notas Práticas, (2010) 2ª edição, Áreas Editora
__ _ “ e Silva Rodrigues, Benjamim – Lei Geral Tributária comentada e anotada, (2012), Áreas Editora
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Nuno Sá Gomes, “Manual de Direito Fiscal”, Vol. I, CCTF
Legislação Fiscal - Porto Editora ou Almedina

Mapa IX - Relato Financeiro (Business Reporting)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Relato Financeiro (Business Reporting)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria José da Silva Faria

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os conceitos subjacentes ao relato da informação nas empresas. Produzir e interpretar o conteúdo das 
demonstrações financeiras e correspondentes divulgações. Preparar e interpretar a informação incluída nas 
demonstrações financeiras de acordo com as normas nacionais e internacionais da contabilidade. Perceber a 
importância da informação financeira para a avaliação do desempenho e do valor da empresa numa óptica de 
gestão. Sinalizar as implicações económicas que o tipo e forma de relato da informação tem para os diferentes 
utilizadores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the concepts underlying the reporting of information in companies. Produce and interpret the contents 
of the financial statements and related disclosures. Prepare and interpret the information included in the financial 
statements in accordance with national standards and international accounting. Understand the importance of 
financial information to evaluate the performance and value of the company from a management perspective. 
Highlight the economic implications that the type and form of reporting of information has on different users.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução
2. Bases para apresentação das Declarações Financeiras
3. Relato financeiro no âmbito do código das sociedades comerciais (CSC)
4. O relato financeiro de passivos. NCRF 24: acontecimentos após a data do balanço
5. O relato financeiro no âmbito do código dos valores mobiliários
6. O relato financeiro no âmbito do código de IRC
7. O Relato financeiro

6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction
2. Basis for presentation of Financial Reports
3. Financial reporting under the Portuguese companies codes (CSC)
4. The financial report of liabilities. IAS 24: Events after the balance sheet date
5. The financial report under the securities code
6. The financial report under the IRC code
7. The Financial Report

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão em coerência com o primeiro objectivo da unidade curricular dado que o 
programa foi concebido para abordar de forma integrada a utilização da informação financeira pela gestão, 
começando com a análise de conceitos basilares e da normalização em vigor.
Os conteúdos programáticos vão permitir aos formandos a compreensão da importância da informação 
contabilística/financeira para as tarefas do gestor. Simultaneamente vai adjudicar o domínio dos conceitos 
essenciais no que se refere à realidade económica e financeira de uma unidade económica, designadamente como 
tratar os factos e as variações patrimoniais. Concomitantemente vai facilitar a produção das ferramentas da 
informação contabilística e a leitura e interpretação das demonstrações financeiras obrigatórias.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is in line with the main objective of the curricular unit considering that the program was designed to 
address the use of financial information for management, starting with the analysis of basic concepts and standards 
in force. The syllabus will allow students to understand the importance of accounting information / financial for the 
main tasks of a manager. Simultaneously it will relate to the main concepts regarding the economic and financial 
reality of an economic unit, such as dealing with facts and any asset variations. Concomitantly, it will facilitate the 
production of tools of accounting information and the reading and interpretation of statutory financial statements.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina é ministrada em sessões teórico-práticas e práticas. Nas sessões de trabalho haverá combinação de 
aulas expositivas, actividades participativas e cooperativas (ex. debates e discussão de casos), apresentação e 
discussão de vídeos, de trabalhos em grupo e exercícios em sala de aula.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas sempre que possível com 
casos práticos. Os estudantes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de actividades 
práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais 
relevantes será encorajada ao longo destas actividades.
As aulas irão intercalar leccionações onde a metodologia pedagógica incidirá na:
1. Exposição dos conteúdos programáticos;
2. Apresentação de exemplos ilustrativos dos conteúdos programáticos;
3. Resolução e discussão de exercícios em grupo;
4. Orientação de trabalhos práticos e/ou de investigação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit is based on theoretical-practical sessions and practical work. Work sessions will combine, lectures, 
cooperative and participatory activities (eg debates and case discussions), video presentation and discussion, 
group work and exercises in the classroom.
The theoretical content of the course will be presented through classes providing examples through case studies. 
Students will be encouraged to apply the skills acquired through practical activities, including analysis and 
discussion of case studies and exercises. The sharing of relevant professional experience will be encouraged 
throughout these activities. 
The classes will be alternatively delivered with teaching methodology focusing on:
1. Presentation of the syllabus;
2. Presentation of illustrative examples of the syllabus;
3. Resolution and discussion of group exercises;
4. Supervision of practical work and / or research.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A metodologia de ensino deve ser encarada como uma componente do processo de ensino/aprendizagem e deve 
gerar, por si própria, novas situações de aprendizagem. Igualmente deve ser encarada como um processo contínuo, 
procurando indicar em que medida cada aluno vai atingindo os objectivos em torno dos quais o programa está 
articulado. Assim, a metodologia empregue para os pontos 1 e 2 dos conteúdos programáticos incidirá numa 
vertente mais teórica, enquanto a dos restantes numa via teórico-prática e prática.
As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que:
1) A exposição do programa associada à apresentação de casos práticos e à resolução de exercícios possibilita 
uma explicitação adequada dos conteúdos face ao público-alvo;
2) A exposição de evidência científica em conjunto com a análise de estudos de caso permitem mostrar as funções 
da informação financeira quando aplicadas à gestão das organizações;
3) A exposição das questões e desafios actuais, suportada em referências de revistas internacionais, aliada à 
escrita de um ensaio “state-of-the-art” possibilita uma compreensão das linhas de investigação na gestão 
organizacional, bem como a realização de uma reflexão sobre as áreas que carecem de investigação adicional.
O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências foram desenvolvidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology should be considered as a part of the teaching / learning and as such, should foster new 
learning situations. It should also be viewed as a continuous process, seeking to indicate the extent to which each 
student will fulfill the objectives that are directly related to the programme . Thus, the methodology applied to points 
1 and 2 of the syllabus will focus on a more theoretical perspective, while the other base itself on a theoretical and 
practical approach and practice.
The teaching methodologies are in line with the objectives of the curricular unit considering that:
1) The presentation of the syllabus associated to the presentation of case studies and problem solving provides an 
adequate explanation of the contents in relation to the target-audience;
2) The presentation of scientific evidence in conjunction with the analysis of case studies make it possible to show 
the functions of financial information when applied to the management of organisations;
3) The presentation of the issues and current challenges, supported by references to international journals, allied to 
write an essay "state-of-the-art" enables the understanding of the lines of research in organisational management, 
as well as the realization of a reflection on areas that require additional research. The assessment scheme is 
designed to measure the extent to which skills were developed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BORGES, António, RODRIGUES, José Azevedo, RODRIGUES, José Miguel (2007) As Novas Demonstrações 
Financeiras de acordo com, Áreas Editora.
BORGES, António; RODRIGUES, Azevedo e RODRIGUES, Rogério (2010) Elementos da Contabilidade Geral, Áreas 
Editora.
EPSTEIN, B. e JERMAKOWICZ, E. (2010) IFRS 2010: Interpretation and Application of International Financial 
Reporting Standards. Wiley.
GONÇALVES DA SILVA, F. V., J. M. E. PEREIRA e L. L. RODRIGUES (2006) Contabilidade das Sociedades. 12.ª
Edição, Lisboa: Plátano Editora.
Normas internacionais de contabilidade publicadas em regulamento comunitário.
Normas Internacionais de Relato Financeiro, Edição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e do International 
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Accounting Standards Board, 2004.
RODRIGUES, J. (2009) SNC Explicado. Porto Editora.
Sistema de Normalização Contabilística.
SNC Microentidades.

Mapa IX - Contabilidade Analítica III (Cost Accounting III)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Analítica III (Cost Accounting III)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Rosário Neves Santos Leite Teixeira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de conhecimentos e competências no domínio de:
-construção e análise de documentos contabilísticos
-criação de informação relevante para a tomada de decisão
-elaboração de documentos de suporte ao controlo de gestão
Desenvolvimento de um espirito crítico fundamentado em informação contabilística.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Aquistion of knowledge and skills in:
- Creation and analysis of accounting statements
- Creation of relevant information for decision-making
- Preparation of documents for management control and support
Development of critical awareness towards accounting information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 - CUSTOS BÁSICOS
1.1 - Custos reais versus custos pré-determinados
1.2 - Objetivos dos custos básicos
1.3 - Tipos de custos básicos
2 - CUSTOS ORÇAMENTADOS
2.1 - Planos e orçamentos
2.2 - Classificação e articulação de orçamentos
2.3 - Orçamento anual
2.4 - Elaboração de orçamentos: de exploração e financeiros
3 - CUSTOS PADRÕES
3.1 - Definição de custo padrão
3.2 - Tipos de padrões
3.3 - Determinação do custo padrão
4 - ANÁLISE DE DESVIOS
4.1 - Tipos de desvios
4.2 - Análise dos desvios
4.3 - Tratamento contabilístico

6.2.1.5. Syllabus:

1 - BASIC COSTS
1.1 - Actual costs versus predetermined costs
1.2 - Objectives of the basic costs
1.3 - Types of basic costs
2 - Budgeted costs
2.1 - Plans and budgets
2.2 - Classification and coordination of budgets
2.3 - Annual budget
2.4 - Budgeting: Operating and financial
3 - COST STANDARDS
3.1 - Definition of standard cost
3.2 - Types of patterns
3.3 - Determination of standard cost
4 - ANALYSIS OF DEVIATIONS
4.1 - Types of deviations
4.2 - Analysis of deviations
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4.3 - Accounting treatment

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram delineados numa perspetiva da unidade curricular com uma forte ligação entre 
a teoria e a prática, procurando, preferencialmente, abordar questões reais de empresas industriais. Os 
conhecimentos e as competências a adquirir nesta unidade curricular são genéricos, mas direcionados para 
informação relevante à tomada de decisão e controlo de gestão. Esta abordagem irá permitir que os alunos 
desenvolvam um espirito crítico baseado em suportes contabilísticos que lhes permitam fundamentar opções de 
gestão.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus was outlined in a perspective of the course with a strong connection between theory and practice, 
looking, preferably addressing real issues of industrial companies. The knowledge and skills to be acquired in this 
curricular unit are generic, but directed to relevant information for decision making and management control. This 
approach will allow students to develop a critical spirit based on facts that enable them to support management 
options.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões teóricas e práticas; exposição pelo docente com utilização de meios informáticos e apresentação de 
situações reais; resolução de casos práticos em grupo com discussão coletiva orientada pelo docente
Processo de Avaliação:
Uma das duas seguintes alternativas:
1. Avaliação contínua = a soma de 2 parcelas:
1.1. teste teórico/prático a meio do semestre: 50% (10 val.)
1.2. trabalho de grupo desenvolvido em oficina de trabalho em aula com apresentação oral: 50% (10 val.)
2. Avaliação final:
Teste final com cotação de 20 val
Observação: a obtenção de uma classificação inferior a 6 valores (numa escala de 0 a 20) em qualquer prova
das três que constituem a avaliação contínua, implica a obrigatoriedade do aluno se sujeitar a avaliação final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical sessions; presentation by teacher with use of ICT and presentation of real situations; 
resolution of practical cases in a group with discussion guided by the teacher.
Evaluation process:
One of the two following alternatives:
1. Continuous Assessment = the sum of two parts:
1.1. Theoretical / practical interim test: 50% (10 over twenty)
1.2. Group assignment developed in a workshop with oral presentation in class: 50% (10 over twenty)
2. Final assessment:
Final test worth 20 
Note: obtaining a grade below 6 (on a scale of 0 to 20) in any of the three test that are part of the continuous 
assessment modality, requires students to be submitted to the final evaluation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As sessões de exposição oral, complementadas com o estudo individual e / em grupo dos alunos permite-lhes 
adquirir os conhecimentos básicos sobre os conteúdos programáticos. As sessões de trabalho em grupo 
desenvolvidas em aula e complementadas com trabalho individual, permitirão aplicações práticas e discussão de 
casos concretos da vida real de empresas industriais, contribuindo para adquirir as competências para colaborar na 
resolução de problemas gerais de gestão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Sessions based on oral presentations and complemented with self-study and group assignments allow students to 
acquire basic knowledge of the syllabus. The group work sessions developed during class and supplemented by 
individual work, discussion and practical applications with specific real-life cases of industrial enterprises, will 
contribute to acquiring the skills for collaborating in the problem-solving of general management.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Caiado, A. (2009). Contabilidade Analítica e de Gestão. 5ª Edição, Áreas Editora.

Franco, V., Oliveira, A., Morais, A., Oliveira, B., Jesus, M., Major, M. e Serrasqueiro, R. (2007). Temas de
Contabilidade de Gestão. Livros Horizonte. Lisboa

Palma, J. (1997). Casos Práticos de Contabilidade de Gestão. Plátano Editora. Lisboa.

Horngreen, C., Datar, S. e Foster, G. (2007). Cost Accounting. 12th edition, Prentice-Hall International Inc..

Mapa IX - Marketing
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Marketing

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elisabeth de Magalhães Serra 

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Antonio José Dumont Vilares Teixeira Mello

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Antonio José Dumont Vilares Teixeira Mello

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: A disciplina de Marketing deverá proporcionar aos alunos a informação necessária à compreensão e 
análise da dinâmica dos mercados na perspectiva teórica e prática da relação entre os factores e processos que 
configuram a relação entre a oferta das Organizações (variáveis de Marketing) e a procura (comportamentos de 
escolha, compra e consumo de produtos/serviços de marca vs. indiferenciados).
Competências Especificas a Desenvolver: Evidenciar suficiente conhecimento teórico e aplicado sobre o conjunto 
de sub-temas que compõe o curriculum da disciplina; Ser capaz de concretizar em aplicações reais os recursos 
teóricos adquiridos; Ser capaz de perante problemas complexos de mercado de os identificar e estabelecer uma 
ordem prioritária para a sua resolução; Saber distinguir informação pertinente e relevante da que o não é para a 
resolução de problemas de Gestão de Marketing; Compreender os contextos em que, nas Organizações, a Gestão 
de Marketing opera;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Objectives: The discipline of Marketing should provide students with the necessary information for the 
understanding and analysis of market dynamics in the theoretical and practical perspective of the relationship 
between the factors and processes that shape the relationship between supply of Organisations (Marketing 
variables) and demand (choice, purchase and consumption of products behaviour / services vs brand. 
undifferentiated). Specific Skills to Develop: Provide sufficient theoretical knowledge, applied to the set of sub-
topics that make up the curriculum of the discipline; Being able to deliver real life applications theoretical resources 
acquired; The ability to face complex problems of the market to identify and establish an order of priority for their 
resolution; Learn how to distinguish relevant information from that which is not, in order to resolve issues of 
Marketing Management; Understand the contexts in which Marketing Management operates within an organisation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I- Enquadramento da Gestão de Marketing
Gestão de Marketing nas Organizações do Sec. XXI 
Breve noção sobre o conceito de Orientação ao Mercado
A Função Marketing na Empresa: funções e atribuições
Marketing Estratégico e Operacional: distinção e complementaridade

II - O Processo de Criação de Valor no Desenho das Ofertas
Selecção e Recolha de Informação: Marketing Intelligence; 
Análise da Situação do Mercado
Forças do Ambiente, Crescimento e Tendências
Necessidades do Mercado: clientes actuais e potenciais
Análise SWOT

III – Segmentação de Mercado e Diferenciação da Oferta 
Critérios e aplicação da Segmentação 
A vantagem da Segmentação de Mercados
Targeting 
Posicionamento: eixos de diferenciação
Standardização vs personalização: o marketing one-to-one 
A Marca: elemento coordenador do Mix de marketing

IV- O Mix de Marketing
Mix de Produto
Mix de Preço;
Mix de Distribuição
Mix de Comunicação

6.2.1.5. Syllabus:
I-Framework for Marketing Management
Marketing Management in Organisations of the 21st century
Brief idea about the concept of Market Orientation
The Function of Marketing within the Company: roles and responsibilities
Strategic and Operational Marketing: distinction and complementarity
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II - The Process of Creating Value in Offers 
Selection and Collection of Information: Marketing Intelligence; 
Analysis of the Situation of the Market
Strengths of the Environment, Growth and Trends
Market Needs: current and potential customers
SWOT Analysis

III - Market Segmentation and Offer Differentiation
Criteria and Application of Segmentation
The advantage of Market Segmentation
Targeting
Positioning: axles differentiation
Standardization vs. customization: marketing one-to-one
The Brand: coordinating element of the marketing Mix

IV-The Marketing Mix
The Product Mix;
The Price Mix;
The Distribution Mix;
The Communication Mix.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No final da unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de: 1. Evidenciar um conhecimento aprofundado da 
teoria e da literatura referente a cada tópico do programa; 2. Compreender a estrutura e problemas de desempenho 
específicos das organizações e subsectores de serviços no âmbito do seu esforço de marketing; 3. Pesquisar e 
analisar informação académica (conceptual e empírica) e profissional (sector) em fontes de dados que incluem 
dados primários e ser capaz de os analisar e escrever um ensaio de investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
At the end of the curricular unit, students should be able to: 1. Demonstrate a thorough knowledge of the theory and 
literature on each topic of the syllabus, 2. Understand the structure and performance issues that are specific to 
organisations and subsectors of services under their marketing effort; 3. Search and analyse academic information 
(conceptual and empirical) and professional (sector) in which data sources include primary data and the ability to 
analyse and write a research essay about them.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas em que os alunos (1) exploram temas aplicados (case studies) em que estejam envolvidos, (2) 
expõem e avaliam as parcelas (briefing) dos seus projectos. 
A avaliação contínua é obrigatoriamente composta de:
Realização e apresentação de trabalhos práticos: contribui em 50% para a nota final. 
Três Quizzes ao longo da cadeira: contribui em 45% para a nota final. 
Presenças activas: contam em 5% para a nota final.
A nota final à disciplina será = ,50 (apT1 + apT2 + relatórioT) + 0,45 AvG + 0,05 Ps.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical classes where students (1) explore applied topics (case studies) in which they are 
involved, (2) present and evaluate briefings of their projects.
Continuous assessment is necessarily based on:
Performance and presentation of practical assignments : contributing 50% towards the final grade.
Three Quizzes throughout the duration of the discipline: contributing 45% towards the final grade. Regular 
attendance: worth 5% of the final grade..

The final grade is based on= ,50 (apT1 + apT2 + report T) + 0,45 AvG + 0,05 Ps.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Este módulo de Marketing está organizado num semestre com um total de 6 ECTS, distribuídos por quatro áreas de 
aprendizagem (Estratégia e Marketing, Mercado de Referência: Segmentação e Posicionamento Estratégico, 
Dinâmica de avaliação da atractividade do mercado; análise da concorrência e dos concorrentes, Mix da Oferta de 
Marketing) correspondendo aos objectivos de desenvolvimento de unidades de ensino com base na identificação 
das necessidades de aprendizagem em gestão de marketing. O carácter inovador do módulo, tanto em métodos e 
sua estrutura curricular - aprendizagem através da investigação - deve determinar a realização de uma avaliação de 
qualidade interna, a fim de acompanhar a qualidade do ensino oferecido e uma ideia geral dos resultados 
alcançados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This module is organized in a semester with a total of 6 ECTS spread over four areas of learning (Strategy and 
Marketing, Market Reference: Targeting and Strategic Positioning, Dynamic assessment of the attractiveness of the 
market, and competitive analysis of competitors, Marketing Offer Mix) corresponding to the objectives of developing 
teaching units based on identified learning needs in marketing management. The innovative feature of this unit both 
in its methods and structure - learning through research - should determine an evaluation of internal quality in order 
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to keep up with the quality of education offered, as well as a general overview of the achieved results.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Lendrevie, J. et al, 2007. Mercator. 10ª Ed., Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2000.

Lovelock, C. & Wirtz, J., 2007. Services Marketing: People, Technology, Strategy, 6th Ed. Pearson.

Kotler,P. & Keller, D,. 2007. Marketing Management. 12Ed, Prentice-Hall.

Kerin, R.; Hartley, S.; Berkowitz, E.; Rudelius, W., 2007. Marketing, 8ª Ed., McGraw-Hill.

Mapa IX - Investigação Operacional (Operations Research)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Investigação Operacional (Operations Research)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel da Silva Carvalho

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar os instrumentos teóricos e práticos que permitam aos alunos uma maior competência na análise de 
problemas e tomada de decisões em gestão. 
Contribuir para a formação interdisciplinar dos futuros gestores.
Promover uma atitude de investigação sobre a realidade, sem preconceitos definitivos. 
Dar competências de análise e decisão aos alunos, que permitam apoiar os processos decisórios, melhorando a 
sua operacionalidade.
Promover uma abordagem multidisciplinar com base em noções da Teoria dos Sistemas, da Matemática e da 
Estatística, entre outras.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the theoretical and practical tools that allow students to analyse problems and make decisions in 
management with greater skills. Contribute to the interdisciplinary training of future managers. Promote an attitude 
of inquiry about reality, without predefined conceptions. Provide analysis and decision-making skills to students, 
enabling support decision-making processes, subsequently improving their functionality. Promote a 
multidisciplinary approach based on notions of Systems Theory, Mathematics and Statistics, among others.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Pesquisa Operacional. Definição. Origens e evolução histórica. Técnicas de Investigação 
Operacional. Metodologia da I. O. Tipos de modelos. Exemplo: “O Caso Corticeira”. Formulação dum problema. 
Resoluções matemática e gráfica.
2. Programação Linear. Forma canónica básica de um problema de otimização. Significado das variáveis num 
modelo de programação linear. Fundamentos teóricos do modelo de programação linear. Método Simplex. 
Fundamentos teóricos. Forma padrão ou aumentada. Representação matricial. Algoritmo Simplex primal. Solução 
múltipla. Solução degenerada. Z ilimitado. Conversão de problemas de optimização. Obtenção de uma base inicial. 
Inconsistência e redundância. Solução pelo método do grande M. Dualidade. Propriedades fundamentais da 
dualidade. Algoritmo Simplex dual. Análise de pós-optimização. Fórmulas matriciais. Introdução de novos dados. 
Análise de sensibilidade. Análise de variação. Exemplo global.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Operations Research. Definition. Origins and historical evolution. Techniques of Operational 
Research. I. Methodology O.R. Types of models. Example: "The Case Corticeira." Formulation of a problem. 
Mathematical and graphical resolutions.
2. Linear Programming. Canonical form of a basic optimisation problem. The meaning of variables in a linear 
programming model. Theoretical foundations of the linear programming model. Simplex Method.
Theoretical foundations. Standard Form or increased. Matrix representation. Primal Simplex Algorithm. Multiple 
Solution. Degenerate solution. Z unlimited. Conversion of optimization problems. Obtaining a baseline. 
Inconsistency and redundancy. Solution by the method of large M. Duality. properties
fundamental duality. Dual Simplex Algorithm. Analysis of post-optimization. Matrix formulas.
Introduction of new data. Sensitivity analysis. Variance analysis. Global Example.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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A sensibilização para as diversas técnicas de investigação operacional proporcionam aos alunos uma maior 
competência na análise de problemas e tomada de decisões em gestão, malgrado não poderem estudar a fundo 
todas elas. 
A análise de casos práticos pemite que os alunos se consciencializem que existem diversas perspetivas de análise 
sobre os fenómenos que podem ser resolvidos com as técnicas de IO. 
O estudo da programação linear e dos seus algoritmos permite que os alunos adquiram competências de análise e 
decisão, utilizando modelos operacionais matemáticos.
O enfoque é sempre numa abordagem multidisciplinar, o que se consegue pela integração de várias teorias e sus 
aplicações práticas aos fenómenos empresariais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Awareness of the various techniques of operational research provide students with greater skills in analysing 
problems and making decisions in management, despite not being able to study all of them in depth. The analysis of 
case studies make it possible to develop student awareness towards the fact that there are different analysis 
perspectives of the phenomena that can be solved with the techniques of IO. The study of linear programming and 
its algorithms allows students to acquire skills and decision analysis using operational mathematical models. The 
focus is always on a multidisciplinary approach, which is achieved by the integration of various theories and their 
practical applications to business phenomena.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas de exposição e discussão dos conceitos teóricos e das aplicações práticas baseadas em 
metodologias quantitativas. A resolução de casos práticos está na base do desenvolvimento do raciocínio de 
formulação de modelos explicativos dos fenómenos, permitindo encontrar soluções ajustadas a cada caso. 
A avaliação terá um regime contínuo, com base em 2 testes (45% cada na nota final) e de um trabalho sobre um 
Seminário Internacional de Investigação na área das ciências empresariais (10% na notafinal).
O exame final será a prova do regime de avaliação final (100% da nota final) para os alunos que não tiverem 
aproveitamento no regime contínuo, ou não se tenham a ele submetido.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with the explanation and discussion of theoretical concepts and practical applications based on 
quantitative methodologies. The resolution of practical cases underpins the development of explanatory models of 
phenomena, making it possible to find solutions adapted to each case.

The evaluation will be based on a continuous modality, based on 2 tests (worth 45% of the final grade) and an 
assignment on an International Research Seminar in Business Sciences (worth 10% of the final grade).
The final exam will be the proof of the final assessment modality (100% of the final grade) for students who did not 
obtain a passing grade in the continuous modality, or those who have not been subjected to it.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Para que os alunos sejam capazes de apreender e operacionalizar os conceitos da Investigação Operacional será 
necessário que acompanhem as exposições e os exemplos práticos sobre os diversos temas de estudo. De modo a 
solidificarem os seus conhecimentos e a desenvolverem as competências propostas, os alunos deverão ter um 
trabalho de estudo e de treino com casos práticos, que lhes permita formalizar problemas com recursos a modelos 
matemáticos, saber resolvê-los, apresentar e avaliar a solidez das soluções encontradas, estudando cenários 
alternativos, de modo a aumentar a capacidade de decisão dos gestores e empresários.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order for students to be able to grasp and operationalise the concepts of Operational Research, it is necessary to 
follow the presentations and practical examples on the various study topics.
In order to solidify their knowledge and develop the skills offered, students must study and practice with practical 
cases. This allows them to formalise problems by resorting to mathematical models, knowing how to solve them, 
presenting and evaluating the sustainability of solutions, studying alternative scenarios, in order to increase the 
ability of decision makers and entrepreneurs.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografia Fundamental: 
[1] CARVALHO, João M. S. Carvalho (2011) Sebenta de Investigação Operacional, edição electrónica do autor.

[2] HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. (2006), Introdução à Pesquisa Operacional, 8ª ed., McGraw-Hill 
Interamericana do Brasil, Ldª.

Bibliografia Complementar: 
[3] HILL, Manuela Magalhães; SANTOS, Mariana Marques dos (2009), Investigação Operacional - Vol. 1 –
Programação Linear, 2ª ed., Edições Sílabo.

[4] TAVARES, Luís Valadares; OLIVEIRA, Rui Carvalho; THEMIDO, Isabel Hall; CORREIA, Francisco Nunes (1997), 
Investigação Operacional, Editora McGraw-Hill de Portugal, Ldª.

Mapa IX - Fiscalidade (Corporate Taxation)
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Fiscalidade (Corporate Taxation)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta Unidade Curricular, lecionada no terceiro ano, pretende-se que os alunos atualizem e relembrem os 
conhecimentos já adquiridos noutras Unidades Curriculares, lecionadas em anos anteriores, relacionados com os 
principais impostos que integram o sistema Fiscal Português. 
Pretende-se que os alunos consigam preencher declarações fiscais, bem como procedam ao cálculo do imposto, 
tentando justificar sempre as opções tomadas com a legislação em vigor.
Pretende-se distinguir o planeamento fiscal da evasão fiscal, abordando o tema do planeamento fiscal abusivo.
No que respeita ao contencioso tributário, pretende-se que os alunos consigam saber que meios os contribuintes 
têm ao seu dispor para agir face liquidações ou atuações por parte do estado, que não considerem devidas, bem 
como quais os crimes em que podem incorrer, e quais as consequências desses crimes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this Curricular Unit offered in the third year, students are expected to revise and update the knowledge already 
acquired in other curricular units from previous years, related to the main taxes that are part of the Portuguese Tax 
System. Students are expected to able to complete tax returns, as well as to undertake tax calculation, always trying 
to justify the choices made with the legislation in force. The difference between tax planning and tax evasion, 
addressing the issue of abusive tax planning. With regard to tax litigation, it is intended that students be able to 
know what means Taxpayers have at their disposal to act or face liquidation actions by the state, they do not 
consider appropriate and what crimes they may incur, and the consequences of these crimes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. INTRODUÇÃO
II. O SISTEMA FISCAL PORTUGUÊS
Questões mais prementes
Impostos
Impostos sobre o rendimento 
Impostos sobre despesa
Impostos sobre património
Segurança Social
Evasão e Fraude fiscal
Planeamento Fiscal
III. REGIME COMPLEMENTAR DA INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA
Análise da organização e atribuições
O procedimento de inspeção tributária
Garantias dos contribuintes
Recurso à aplicação de métodos indiretos pela IT
IV. REGIME JURÍDICO DAS INFRAÇÕES FISCAIS
Considerações gerais
Tipo legal crime do abuso de confiança fiscal e de abuso de confiança contra a Segurança Social
Tipo legal crime de evasão fiscal
Outras infrações
V. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO
Organização tributária
AT: Autoridade Tributária
Procedimento tributário
VI. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E PROCESSO TRIBUTÁRIO
Organização a jurisdição tributária
Tribunais Tributários
Princípios do processo tributário
Meios processuais

6.2.1.5. Syllabus:
I. INTRODUCTION
II. THE SYSTEM PORTUGUESE TAX 
Most relevant issues
Taxes
Income Taxes
Expense Taxes
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Social Security 
Tax on assets
Tax Evasion and Fraud
Tax Planning
III. ADDITIONAL TAX REGIME OF INSPECTION 
Analysis of the organization and responsibilities
The tax inspection procedure
Guarantees for taxpayers
Appeal to the application of indirect methods for IT
IV. LEGAL TAX VIOLATIONS 
General Considerations
Legal type of crime embezzlement and tax embezzlement against Social Security
Legal type of crime of tax evasion
Other infractions
V. TAX ADMINISTRATION AND TAX PROCEDURE 
Tax organisation
AT: Tax Authority
Tax procedure
VI. TAX JUSTICE AND TAX PROCEDURE 
Organization the taxing jurisdiction
Tax tribunals
Principles tax process
Other procedural means

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos foram elaborados tendo em consideração os objetivos da Unidade Curricular. Com a análise do 
sistema Fiscal português aborda-se os vários impostos que integram este sistema, tentando concretizar as 
disposições legais e o raciocínio com a elaboração de casos práticos. Para concretizar a análise do sistema 
Português, irão ser preenchidas declarações de impostos. As várias situações relacionadas com a informação a 
constar das declarações deverão ser justificadas com a legislação em vigor. Com base em exemplos, irá ser feita a 
distinção entre planeamento fiscal e evasão fiscal. Posteriormente discute-se o planeamento fiscal abusivo, e as 
consequências deste para os contribuintes, e outras entidades. Com a análise da legislação de contencioso 
tributário, irão ser efetuados casos práticos, designadamente no que respeita a garantias dos contribuintes e 
aplicação de métodos indiretos. Irão ser estudados os crimes fiscais tipo e consequências, bem como os processos 
tributários.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus was developed taking into account the objectives of the Curricular Unit. Along with the analysis of the 
Portuguese Tax System, various taxes that are part of this system are covered with the attempt of trying to cover the 
legal provisions and reasoning based on the preparation of case studies. To carry out the analysis of the 
Portuguese system, tax return forms will be filled out. The various situations concerning the information presented 
on the declarations must be justified by the legislation in force. The distinction between tax planning and tax 
evasion will be based on examples and subsequently, abusive tax planning will be discussed, as well as its 
consequences for taxpayers and other entities. With the analysis of the legislation tax litigation, practical cases will 
be solved, particularly regarding the guarantees of taxpayers and application of indirect methods. Typical tax crimes 
and their consequences will be studied, as well as the tax procedures.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os temas aqui tratados deverão ter uma abordagem teórica, que depois será colocada em prática com a elaboração 
de casos concretos. Nas aulas privilegia-se o espaço para debate dos vários assuntos. Assim, durante as aulas, 
existe sempre possibilidade de debate de ideias e esclarecimento de dúvidas com os alunos. Sempre que se 
justifique, no decorrer das aulas, poderão ser consultados os sites das entidades fiscais.

O processo de avaliação será uma avaliação contínua, no qual também será considerada a assiduidade e 
participação dos alunos durante as aulas. No caso de avaliação por frequência, será solicitado aos alunos a 
elaboração de um trabalho, cujo tema deverá ser proposto pelo aluno, e de uma frequência final.
A estrutura do trabalho será divulgada a todos os alunos, sendo que a escolha do tema deverá ser comunicada ao 
docente, bem como os objetivos que pretendem com a realização deste trabalho.
Para os alunos que não pretendam esta avaliação, terão exames finais.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The topics covered here should have a theoretical approach, which will then be put into practice with the 
preparation of cases. In classroom session, emphasis is placed on the discussion of various topics. As such, during 
class, there is always the possibility of brainstorming and answering questions with students.
Where appropriate, the websites of the taxing authorities can be consulted during classes.

The evaluation process will be continuous assessment, which also considers students’ regular attendance and 
participation in classes. In the case of evaluation by test (frequência), students will be asked to prepare an 
assignment whose theme will be proposed by the student, and a final test. The structure of the assignment will be 
presented to all students, but the choice of topic should be communicated to the teacher, as well as the objectives 
they want to fulfil with this assignment. Students who do not choose this method of evaluation will take final exams.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas são teórico-práticas, sendo que estão estruturadas para inicialmente ser efetuada uma apresentação de 
cada tema, sempre que possível com a inclusão de exemplos, que os alunos poderão discutir durante as aulas.

No final de cada assunto, e sempre que este o permita, serão resolvidos, durante as aulas, casos práticos. Estes 
casos práticos serão o mais próximo possível da realidade. 

Pretende-se que estes sejam resolvidos por grupos ou individualmente, sendo que deverão ser acompanhados de 
forma sistemática pelo docente, sendo promovido o debate entre todos.

Posteriormente será disponibilizada a correção destes exercícios, como síntese final.

Para que seja possível a familiarização dos alunos com as ferramentas que irão dispor na sua vida ativa, sempre 
que se justifique, poderão ser consultadas informações no site da autoridade tributária ou da segurança social.

Assim, os alunos terão uma visão menos teórica do tema da Fiscalidade, aplicando os conceitos e normas 
constantes da legislação a situações que terão bastante comparabilidade com aquelas com que se irão deparar no 
dia-a-dia, no mercado de trabalho.

Também irão ser abordadas algumas alterações legislativas, que são muito frequentes, dando exemplos e 
indicações sobre como é que podemos ter sempre acesso à legislação mais recente, e quais os princípios de 
aplicação destas alterações no tempo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Classes are theoretical and practical, and are organised for there to be an initial presentation of each topic wherever 
possible with the inclusion of examples that students may discuss in class.

At the end of each topic, and whenever this is possible, practical cases will be solved during classes. These 
practical cases shall be as close to reality as possible.

It is intended that these cases will be resolved in groups or individually, and must be accompanied by the teacher in 
a structured way, promoting discussion among everyone.

Subsequently, the correction of these exercises will be made available to everyone as a final summary. 

To be able to familiarise students with the tools they will use in their professional lives, information can be found on 
the taxing authority or social security websites.

Thus, students will have a less theoretical perspective of Taxation, applying the concepts and standards found in 
the legislation to situations that are quite comparable to those which will be faced on a daily basis in the labour 
market.

Also discussed will be some legislative changes, which are very common, with examples and pointers on how 
access can be made to the most recent legislation, and about the principles of implementing these changes over 
time.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Pinto, José Alberto Pinheiro, Fiscalidade (5ª Edição), Areal Editores

Pereira, Manuel Henriques de Freitas, Fiscalidade (4ª Edição), Edições Almedina

Catarino, João Ricardo e Guimarães, Vasco Branco, Lições de Fiscalidade (2012), Edições Almedina

Catarino, João Ricardo e Vitorino, Nuno, Infrações Tributárias – Anotações ao Regime Geral (3ª Edição 2012), 
Coimbra Editora

Fiscal, Coleção Legislação, 29ª Edição, Porto Editora

Mapa IX - Simulação Empresarial I (Business Simulation I)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Simulação Empresarial I (Business Simulation I)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês de Jesus Rodrigues Gonçalves

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Sérgio Paulo da Silva Messias Tormenta
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sérgio Paulo da Silva Messias Tormenta

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Modelo multidisciplinar para aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos nas várias áreas do curso, e 
resultantes de investigação que devem fazer, designadamente em Contabilidade, em Matemática Financeira, em 
Gestão Financeira, em Economia da Empresa, em Fiscalidade e Seg.Social (Códigos do IVA, IRS, IRC, Código 
Contributivo), em Direito das Sociedades (Código das Sociedades Comerciais), e em Informática
Contacto dos alunos com situações equiparadas às operações comerciais, bancárias e obrigações legais, 
designadamente societárias e fiscais, tal como ocorrem numa empresa e mercado reais.
Os alunos que, escolhendo uma das saídas profissionais do curso, sejam candidatos à inscrição como Técnicos 
Oficiais de Contas (TOC), poderão obter da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), a aceitação da dispensa 
de estágio profissional, desde que apresentem certidão de aproveitamento a um módulo curricular, com as 
caracteristicas desta unidade curricular.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Multidisciplinary model for the application of theoretical knowledge in various areas of the course and the research 
results, especially in Accounting, in Financial Mathematics, Financial Management, Economy of the Company, and 
in Taxation and Social Security (VAT Codes, IRS, IRC, Contributory Code) Company Law (Companies Code), and 
ICT. Students’ contact with situations that are very similar to those of trade, banking and legal obligations, including 
corporate and tax, as they occur in real business and market situations. After choosing one of the professional 
opportunities offered by the course, students who apply for applications as Chartered Accounts (TOC) may obtain 
the traineeship waiver from the Order of Chartered Accountants (OTOC), provided they present a certificate with a 
passing grade of a curricular unit with the same characteristics as this one.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A SE tem como base a constituição de empresas virtuais que se relacionarão entre si e outras entidades no âmbito 
das respetivas atividades, num mercado virtual, e na qual os alunos estabelecel relações que estão 
permanentemente subjacentes à realidade empresarial. O modelo assenta num sistema de interatividade entre a 
atividade da empresa simulada por um dado aluno (ou conjunto de alunos) e a atividade desenvolvida pelas 
restantes controladas pelos demais alunos integrantes da rede global. Do conjunto das atividades desenvolvidas é 
desejável que se encontre a simulação de uma parcela significativa da atividade económica onde as empresas se 
movam (empresas concorrentes, empresas fornecedoras, empresas clientes, banca, seguros, administração fiscal, 
segurança social, etc.). O modelo aborda ainda, práticas de conduta ética e deontológica associada à profissão.
A rede global é constituída pelas empresas criadas pelos alunos, inscritos em SE, dos vários cursos que integram 
esta unidade.

6.2.1.5. Syllabus:
Business Simulation is based on the creation of virtual companies that will interact with each other and other 
entities within the scope of their own activities in a virtual market, and in which students will establish relationships 
that permanently underpin the business reality. The model relies on a system of interactivity between
company activity simulated by a specific student (or group of students) and the activity developed by
other students controlled by the remaining members of the global network. From the set of activities the intention is 
to find the simulation of a significant portion of economic activity where companies move (competitors, suppliers, 
business customers, banking, insurance, tax, social security, etc.). The model also addresses, ethical practices and 
deontological conduct associated to the profession. The global network is comprised of companies created by 
students enrolled in SE, the various courses that comprise this unit.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos respeitam a situções empresariais, como sejam:
- Aprendizagem relativa à forma como se organiza a contabilidade nos termos do Sistema de Normalização 
Contabilístico (SNC) aplicado em Portugal, sem prejuízo do recurso às Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(NIRF) sempre que necessário, desde a receção dos documentos até ao seu arquivo, incluindo a sua classificação e 
registo contabilístico;
- Práticas de controlo interno;
- Apuramento de contribuições e impostos e preenchimento das respetivas declarações fiscais;
- Encerramento de contas e preparação das demonstrações financeiras e restantes documentos de prestação de 
contas, os quais integram o dossiê fiscal;
- Preparação da informação contabilística para relatórios e análise de gestão;
- Identificação e acompanhamento relativo à resolução de questões da organização com recurso a contactos com 
serviços públicos relacionados com a profissão

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus respects business activities, such as:
- Learning the way accounting is organized in accordance with the Accounting Standards System
(CNS) applied in Portugal, without interfering in the appeal to the International Financial Reporting Standards (NIRF) 
whenever necessary, from the reception of the documents up to being archived as files, including classification and 
accounting records;
- Practices of internal control;
- Clearance to taxes and filing of the respective tax return forms;
- Closure of accounts and preparation of financial statements and other documents of accountability, which are part 
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of the tax files;
- Preparation of accounting information for management reporting and analysis;
- Identification and supervision of the resolution of organizational issues using contacts with public services related 
to the profession

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pratica simulada através da constituição de empresas virtuais e o registo contabilistico de operações comerciais 
entre as referidas empresas e outras operações definidas pela coordenação da unidade curricular. Preparação dos 
documentos de relato da informação financeira das empresas, bem como das declarações fiscais, designadamente 
as relativas aos impostos sobre o consumo e sobre o rendimento.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Role-play practiced based on the creation of virtual companies and the accounting records of the trade between the 
existing companies and other operations defined by the person responsible for the coordination of the curricular 
unit. Preparation of the documents for reporting the financial situation of the companies, as well as the tax 
statements, namely those related to consumption and income taxes.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A metodologia de prática simulada é a mais coerente para os objetivos da unidade curricular, mormente o da 
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Essa interligação será materializada na emissão de relatórios:

FASE I – 1º Semestre – Relatório Inicial 
Na Fase I o grupo deverá, genericamente, obter informação e formação específica adequada e decidir sobre os 
meios e as condições indispensáveis (em todos os domínios legais, fiscais e operacionais), por forma a ficar 
cabalmente habilitado a iniciar na Fase I a gestão corrente dos negócios da empresa simulada que lhe tenha sido 
atribuída.
As tarefas específicas, a desenvolver por cada grupo, nesta fase dependerão de fatores vários e circunstâncias, tais 
como:
- situação em que o grupo receber a empresa – a constituir ou já existente, isto é, constituída em anos anteriores;
- s indicações técnicas fornecidas ao grupo relativas ao comportamento previsível do mercado e ao posicionamento 
da empresa no mesmo;
- outras tarefas de livre iniciativa do grupo resultantes da estratégia que pretenda implementar.

Deste modo, o Relatório Inicial, a apresentar até ao fim do 1º semestre após o início das atividades letivas, deverá 
ser organizado e constituído por duas componentes:
a) stratégia delineada pelo grupo para o seu trabalho nas Fases II e III, tendo em conta as caraterísticas da empresa 
que lhe foi atribuída e a envolvente em que a mesma se movimentará (podendo, como tal, conter elementos 
previsionais simples);
b) escrição sumária das diligências efetuadas e a efetuar para poder iniciar-se ou reiniciar-se a atividade da 
empresa e respetiva justificação legal e formal. Em anexo serão apresentados os elementos documentais mais 
importantes relativos às diligências a efetuar (incluindo a organização interna da empresa, mas excluindo modelos 
de documentos, de contratos, de impressos, etc.).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of simulated practice is more in line with the objectives set out for this curricular unit, especially 
for the practical application of acquired knowledge. This correlation will be materialized by means of the preparation 
of reports:
PHASE 1 – 1st Semester – Initial Report
In Fase I, the group should obtain information and specific training, and decide on the means and necessary 
conditions (in all legal, fiscal and operational areas) in order to be fully qualified to start the management of the 
assigned business in Phase I.
The specific tasks that will be carried out by each group in this phase will depend on various factors and 
circumstances, such as:
- The situation in which the group receives the company – to be created or already existing, that is, created in 
previous years;
- Technical indications provided to the group concerning the predictable behaviour of the market and the 
positioning of the company in relation to it.
- Other tasks of the group resulting from the strategies that they want to implement.
Thus the Initial Report which should be handed in until the end of the 1st semester after the beginning of curricular 
activities, should be organised and comprised of two componentes:
a) a strategy outlined by the group for its work in Phases II and III, taking into account the characteristics of the 
company assigned to it and surrounding environments (as such, it may include simple provisional elements);
b) a summative description of the steps carried out so as to start or restart company activity and its respective legal 
and formal justification. Included will also the most important documents related to the most important steps to be 
taken (including the internal organisation of the company, but excluding document templates, contracts, forms, etc.)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alves, Gabriel e Costa, Carlos, “Contabilidade Financeira”, – Rei dos Livros (7ª Edição 2008);
Borges, António e Outros, “Elementos de Contabilidade Geral”, – Áreas Editora, (25ª Edição 2010);
Borges, António e Outros, “As Novas Demonstrações Financeiras, de acordo com as NIC”, – Áreas Editora, (2007);
Caiado, António Pires,”Contabilidade Analitica e de Gestão”, – Áreas Editora, (4ª Edição 2008); 
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F.V.Gonçalves da Silva e Outros, “Contabilidade das Sociedades”,Plátano Editora (12ª Edição 2006);

Sistema de Normalização Contabilistica (SNC);
Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF);
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA);
Códigos do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares e de Pessoas Colectivas ( CIRS e CIRC);
Código das Sociedades Comerciais (CSC);
Código do Registo Comercial (CRC);
Código do Trabalho (CT) e Código Contributivo (CC)

Mapa IX - Análise de Mercados (Market Research)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Mercados (Market Research)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Manuel Silva Carvalho Vieira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina está desenhada para prestar atenção específica aos métodos e técnicas de natureza qualitativa e 
quantitativa que suportam a identificação, medida e controlo das variáveis nucleares à qualificação da Orientação 
ao Mercado das Organizações.
Pretende-se, pois, que os alunos: 
- Compreendam o quadro de referência e utilidade estratégica do conhecimento e previsão de comportamentos de 
mercado;
- Se familiarizem com várias das mais comuns metodologias aplicadas na obtenção e análise de informação de 
mercados, com vista à sua compreensão e domínio. 
- Adquiram suficiente capacidade para desenvolver habilidades técnicas para a sua implementação no âmbito 
específico da Gestão da Inovação – compreensão, descrição e explicação;
- Reconheçam situações gerenciais/decisionais com elevada exigência em Orientação ao Mercado, as clarifiquem e 
adoptem estratégias maximamente a adequadas para as superar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The course is designed to provide specific attention to the methods and techniques of qualitative and quantitative 
nature that support the identification, measurement and control of nuclear variables to the qualification of the 
Organisation´s Market Orientation .
It is intended, therefore, that students:
- Understand the framework and strategic utility of knowledge and prediction of market behaviour;
- Be familiar with several of the most common methodologies used in obtaining and analysing market information, 
with the objective of understanding and mastering it.
- Acquire sufficient capacity to develop technical skills for its implementation in the specific context of Innovation 
Management - understanding, description and explanation;
- Recognise management / decision-making situations in high demand in the Market Orientation, clarify and adopt 
appropriate strategies to maximally overcome them.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Delimitação Teórica dos Estudos de Mercado 
1.1. Aproximação à sua Definição e Conteúdos 
1.2. Enquadramento Estratégico dos Estudos de Mercado
1.3. Enquadramento Operacional dos Estudos de Mercado
1.4. Supostos, Objectivos, Estrutura e Planificação do Estudo de Mercados
2. Tipologia e Valor das Fontes de Informação
3. Métodos de Investigação Comercial 
3.1.Objectivos e Técnicas (vantagens e limites) da Investigação Qualitativa
3.2. Objectivos e Técnicas (vantagens e limites) da Investigação Quantitativa
3.3. Tipologia e Processos de Amostragem
4. Métodos e Técnicas de Análise, Classificação e Tratamento de Dados
4.1. Estudo de Mercados, Análise de Dados e Escalas de Medida
4.2. Fundamentos e Estrutura da Análise de Dados
4.3. Estudo de Mercados e Aplicações de Análise Univariada/Multivariada
5. Aplicações tradicionais e emergentes dos estudos de mercado (exercícios)
6. Preparação e Apresentação de Projectos e Relatórios
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Theoretical delimitation of Market Research
1.1. Approach to its definition and Contents
1.2. Strategic Framework for Market Studies
1.3. Operational Framework of Market Research
1.4. Presuppositions, Aims, Structure and Planning of Market Study
2. Type and Value of Information Sources
3. Business Research Methods
3.1.Objectives and Techniques (advantages and limitations) of Qualitative Research
3.2. Objectives and Techniques (advantages and limitations) of Quantitative Research
3.3. Typology and Process Sampling
4. Methods and Techniques of Data Analysis, Classification and Treatment 
4.1. Market Study, Data Analysis and Measurement Scales
4.2. Foundations and Structure of Data Analysis
4.3. Study and Market Analysis Applications Univariate / Multivariate
5. Applications traditional and emerging market research (years)
6. Preparation and Presentation of Projects and Reports

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A estrutura de conteúdos da Cadeira decorre numa sequência da percepção da importância estratégica e do valor 
acrescentado que a função marketing research aporta às Organizações até ao contacto directo com métodos e 
técnicas de recolha e tratamento de informação qualitativa e quantitativa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus structure of the unit is based on the perception of the strategic importance and the added value that 
market research represents for Organisations up to the direct contact with methods and techniques for data 
collection and processing of qualitative and quantitative information.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas em que os alunos (1) exploram temas aplicados (case studies) em que estejam envolvidos, (2) 
expõem e avaliam as parcelas (briefings) dos seus projectos. 
A avaliação contínua é obrigatoriamente composta de:
1-Realização e apresentação de um trabalho prático: contribui em 50% para a nota final. 
2-Prova final de avaliação global: contribui em 45% para a nota final. 
3-Presenças: contam em 5% para a nota final.
A nota final à disciplina será = ,50 (apT1 + apT2 + relatórioT) + 0,45 AvG + 0,05 Ps.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures in which students (1) explore applied topics(case studies) in which they are involved, (2) present and 
evaluate briefings of their projects. 
Continuous assessment is necessarily composed of:
1-Preparation and presentation of a practical assignment: contributes 50% towards the final grade.
2-Final test: worth 45% of the final grade.
3-Attendance: worth 5% of the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Ao longo das sessões, e de uma forma sistemática, os alunos (1) são expostos e envolvem-se num duplo processo 
de ensino, com base apresentações introdutórias, curtas e concisas, por parte de grupos de alunos e relativos aos 
sucessivos temas e subtemas previstos complementados por bem focadas intervenções do Docente e (2) 
aprendizagem, conquanto se obrigam a apresentar individualmente notícias relativas aos tema tratados as quais 
dinamizam a discussão e a abordagem mais dinâmica de conceitos e métodos. 
Complementarmente, os alunos realizam um trabalho aplicado – desenho, recolha de informação, análise de dados 
e resultados (em grupo e na segunda parte aplicada de cada aula) que apresentam á discussão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Throughout the sessions, and in a systematic way, students (1) are exposed to and involved in a double process of 
teaching, based on short and concise introductory presentations by groups of students and under the successive 
topics and subtopics, complemented by well-focused interventions of the teacher and(2) the learning process itself, 
while individually undertaking to submit reports on the topic subjects under study which boosts discussion and 
more dynamic approach to concepts and methods. In addition, students undertake applied work - design, data 
collection, analysis data and results (in group and applied in the second part of each class) that they will present to 
discussion.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Aaker, D.A., Kumar, V. & Day, G.S. Leone, Robert (2012): “Marketing Research. International Student Version”, 
J.W&Sons, 11ª Ed. 

Dawn Iacobucci and Gilbert A. Churchill (Oct 20, 2009). Marketing Research: Methodological Foundations. South-
Western College Pub; 10 edition (October 20)
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Mapa IX - Ética e Responsabilidade Social (Ethics and Social Responsibility)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ética e Responsabilidade Social (Ethics and Social Responsibility)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês de Jesus Rodrigues Gonçalves

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar a necessidade de Ética nos negócios. A importância crescente da responsabilidade social das 
empresas.
Apresentação e aplicação dos Estatutos e Códigos Deontológicos nacionais de profissões conexas com o exercício 
das funções interligadas com a Contabilidade (Estatutos da Ordem dos Técnicos Oficias de Contas (OTOC) e da 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e Códigos Deontológicos dos TOC e dos ROC.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Further develop the need for Ethics in business. The growing importance of corporate social responsibility. 
Presentation and application of the Constitution and national Codes of Ethics of professions related to the duties of 
Accounting (Statutes of the Order of Technical Officers Accounts (OTOC) and the Association of Chartered Certified 
Accountants (OROC) and Codes of Ethics of TOC and ROC.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.CONCEITOS FUNDAMENTAIS - Ética; Deontologia; Código de ética/deontológico; Princípios éticos/deontológicos; 
Teorias e filosofias éticas; Modelos de decisão ética; Organizações profissionais.
2. RESPONSABILIDADE SOCIAL - Conceito; Necessidade de ética nos negócios; O comportamento ético nos 
negócios;
3. A ÉTICA E DEONTOLOGIA NAS PROFISSIÕES LIGADAS À CONTABILIDADE - A importância da ética na 
Contabilidade; Associações profissionais ligadas à contabilidade : - OTOC;- OROC; Estatutos e Códigos 
Deontológicos de asssociações profissionais nacionais ligadas à contabilidade: -Estatuto da OTOC; - Estatuto da 
OROC; Código Deontológico dos TOC; - Código Deontológico dos ROC;
4. A RESPONSABILIDADE DOS TOC PERANTE TERCEIROS - Perante a empresa; Perante o Estado: 
Responsabilidade no âmbito da Lei Geral Tributária (LGT) e do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT); 
Perante Outras Entidades.

6.2.1.5. Syllabus:
1. FUNDAMENTAL CONCEPTS - Ethics, Ethics, Code of ethics / conduct; Ethical principles / ethics, ethical theories 
and philosophies; Models of ethical decision; professional organisations.
2. SOCIAL RESPONSIBILITY - Concept, Need for Business Ethics, Ethical behaviour in business;
3. ETHICS AND ETHICS IN WORKING WITH ACCOUNTING PROFESSIONS - The importance of ethics in accounting, 
accounting related Professional Associations: - OTOC; - OROC; Statutes and Codes of Ethics for Professional 
associations linked to national accounting: status-OTOC; - Statute of OROC , Code of Conduct for TOC; - Code of 
Ethics of the ROC;
4. BEFORE THE LIABILITY OF THIRD TOC – Regarding the company; Regarding the State:
Liability under the General Tax Law (LGT) and the General Regime of Tax Offences (RGIT); Against Other Entities.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
De acordo com os conteúdos programáticos, tendo em conta os objetivos da unidade curricular, pretende-se alertar 
para a necessidade de comportamentos éticos na vida das empresas aliando “ética e lucro” na gestão das mesmas. 
Incidência na temática da responsabilidade social.
A unidade curricular em causa permite ainda dar a conhecer o código deontológico da Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas e respetivos estatutos, legislação imprescendível para o exercício da profissão de Técnico Oficial de 
Contas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In accordance with the syllabus and taking into account the objectives of the curricular unit, the intention is to draw 
attention to the need for ethical behaviour in corporate life which combines "ethics and profit" in its management. 
Special importance given to the topic of social responsibility. The unit in question also makes it possible to learn 
about the code of ethics of the Order of Chartered Accountants and respective statutes, and the legislation that is 
essential to the profession of Chartered Accountant.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica da matéria do programa, em sala, seguindo-se a aplicação prática da mesma através de debates, 
experiências e casos práticos.
Avaliação contínua ao longo do semestre pela realização de mini-testes, casos práticos e pela elaboração, em 
grupos de dois alunos, de trabalhos sobre um tema, a apresentar em sala de aula.
A obtenção de nota positiva na avaliação contínua, dispensa de exame final. Caso contrário a avaliação será 
efetuada no exame final, no qual a nota positiva conferirá a aprovação na disciplina.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical presentation of the subject matter in the classroom, followed by its practical application through 
debates, experiences and case studies. Continuous assessment throughout the semester based on mini-tests, 
practical cases and the preparation of a topic by a group of two students to be presented in class. Obtaining a 
passing grade in continuous assessment is sufficient for passing the curricular unit. Otherwise, evaluation will be 
based on a final written exam. The grade obtained in this exam will be the same grade attributed to the curricular 
unit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Identificação de questões e contacto com problemas vários, com que se irão deparar no exercício da profissão 
através de debates, análise de artigos, casos práticos, mini testes e trabalhos individuais e de grupo de modo a 
chamar a atenção dos alunos para a temática da responsabilidade social das empresas assim como a necessidade 
de comportamento ético no mundo dos negócios e ainda o estudo intensivo do Código Deontológico e dos 
Estatutos da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, estando assim de acordo com os objetivos da unidade 
curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Identification of issues and the dealing of various issues that students will be confronted with in carrying out their 
professional activity. This will be achieved through debates, analysis of articles, practical cases, mini-tests and 
individual and group assignments that will draw students’ attention to the issue of corporate social responsibility, 
as well as the ethical behaviour in the corporate world and finally the extensive study of the Code of Ethics and the 
Statutes of the Order of Chartered Accountants in order to meet the objectives set out for this curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Moreira, José Manuel, A contas com a Ética Empresarial, Principia, Cascais, 2008.
Sá, António Lopes de, Ética Profissional, 4ª ed., Editora Atlas, São Paulo, 2001.
Neves, João César das, Introdução à Ética Empresarial, Principia, Cascais, 2008.
Barata, Alberto da Silva, Contabilidade, Auditoria e Ética nos Negócios, Editorial Notícias, Lisboa, 1996.
OTOC, Estatutos da OTOC.
OTOC, Código Deontológico dos TOC.
Estatuto da OROC.
Estatuto do IFAC.
Teixeira, Sebastião, Gestão das Organizações, 2ª ed., Mc Graw Hill, 2005.
Moreira, José Manuel, Ética e Economia Política, Lello & Irmão, Porto, 1996.
Brooks, Leonard J., Business and Professional Ethics for Accountants, South-
Western College Publishing, USA, 2000
Lemaignan, Alain, L´essentiel de la déontologie de l´expert-comptable – Code des devoirs professionnels – Conseil 
Supérieur de l´Órdre des Experts-Comptables.
Mintz, Steven M., Cases In Accounting Ethics and Professionalism, McGrawHill, USA, 1996.

Mapa IX - Gestão Estratégica (Strategic Management)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão Estratégica (Strategic Management)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sebastião Leite Teixeira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição dos conhecimentos teóricos que permitam compreender a importância da gestão estratégica num 
ambiente de grandes e rápidas mudanças e das competências fundamentais que permitam aos futuros diplomados 
colaborar na gestão estratégica de uma organização, em especial uma empresa.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of theoretical knowledge that enables students to understand the importance of strategic management 
within an environment and big and fast changes and the fundamental skills that will allow future graduate to 
collaborate in the strategic management of an organisation, in particular a company.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.- INTRODUÇÃO
Gestão corrente e gestão estratégica
A Gestão estratégica
O planeamento e a gestão estratégica
2.- ANÁLISE ESTRATÉGICA 
Definição da missão e objectivos
Análise SWOT
3. FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Estratégias globais da empresa (corporate)
Análise de «portfolio»; matrizes do B.C.G, da G.E / McKinsey e A.D.L.
A matriz produtos/ mercados de I. Ansoff; o gap estratégico 
Estratégias de negócio
Internacionalização das empresas
4. - IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Liderança e estratégia; Estruturas organizacionais
As estruturas de Mintzberg; Novas formas de organização
Análise da cultura da organização
Selecção do tipo de abordagem na implementação da estratégia 
“Corporate Governance”
5. CONTROLO DA ESTRATÉGIA
Controlo financeiro; controlo não financeiro.
Avaliação da estratégia
Os 7 Ss da McKinsey; o balanced scorecard )

6.2.1.5. Syllabus:
1. - INTRODUCTION
Current management and strategic management
Strategic Management
Planning and strategic management
2. - STRATEGIC ANALYSIS 
Definition of mission objectives and SWOT Analysis
3. FORMULATION OF STRATEGY 
Global company (corporate)strategies
Analysis of 'portfolio', BCG matrix, GE / McKinsey and ADL 
The matrix products / markets I. Ansoff, the strategic gap
Business Strategies
Internationalization of companies
4. - STRATEGY IMPLEMENTATION
Leadership and Strategy 
Organizational Structures
Mintzberg structures; New forms of organization
Analysis of the culture of the organization
Selecting the type of approach in implementing the strategy
"Corporate Governance"
5. CONTROL STRATEGY
Financial control, non-financial control
Strategy evaluation
The 7 Ss McKinsey, the balanced scorecard

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos traduzem a preocupação de ir ao encontro da necessidade de aquisição de 
conhecimentos teóricos sobre o papel da estratégia na gestão das empresas, num ambiente caracterizado por 
rápidas e profundas mudanças resultantes sobretudo do crescente desenvolvimento tecnológico, num mercado 
globalizado e cada vez mais mais complexo. Os temas tratados põem ainda em evidência as capacidades 
necessárias e as competências a desenvolver para o sucesso da selecção e implementação do caminho a seguir e 
da gestão da confluência dos esforços das várias áreas e divergentes interesses em presença numa organização, 
em especial numa empresa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus addresses the concern for meeting the need of acquiring theoretical knowledge on the role of strategy 
in business management, in an environment characterised by rapid and profound changes resulting mainly from 
increased technological development, and an increasingly more complex globalised market. The topics discussed 
also highlight the necessary skills and abilities to be developed for the successful selection and implementation of 
path to be followed, as well as the managing of effort confluence from various areas and divergent interests within 
an organization, especially in a company.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões teóricas e práticas; exposição pelo docente com utilização de powerpoint e apresentação de situações 
reais; resolução de casos práticos em grupo com discussão final colectiva orientada pelo docente. 
O processo de avaliação constará de uma das duas seguintes alternativas:
1. Avaliação contínua = a soma de 3 parcelas: 
1. teste parcial a meio do semestre (35%)
2. teste parcial no fim do semestre (35%)
3. trabalho de grupo com apresentação oral em aula (30%)
2. Avaliação final: 
Teste final com cotação de 20 val 
Observação: a obtenção de uma classificação inferior a 6 valores (numa escala de 0 a 20) em qualquer prova das 
três que constituem a avaliação contínua, implica a obrigatoriedade do aluno se sujeitar a avaliação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical sessions; presentation by teacher with the use of powerpoint slides and the presentation 
of real-life situations; resolution of practical cases in groups with the final class discussion guided by the teacher.
The evaluation process is based on one of these two alternatives:
1. Continuous evaluation = the sum of three components
1.1 Semester Interim test (35%)
1.2. End of semester test (35%)
1.3. Group assignment with oral classroom presentation (30%)
2. Final Evaluation
Final test worth of 20 (twenty over twenty)
Note: Should students obtain a grade that is less than 6 (on a scale of 0 to 20) in any of the three components which 
comprise continuous assessment, then they will be required to be submitted to final evaluation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias usadas assentam fundamentalmente em dois aspectos: uso das tecnologias mais apropriadas e 
diversificadas (power point, exposição teórica do docente e dos trabalhos de grupo dos alunos, fomento do debate 
e da pesquisa) e procura permanente de ligação da teoria á prática mediante a apresentação e discussão de casos 
práticos, participação em jogos de simulação e eventos relacionados com as temáticas da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used are based essentially on two aspects: the use of the most appropriate and diversified ICT 
resources (PPT, teacher’s theoretical presentation and the group assignments by students which will foster debates 
and research), as well as the constant search for the correlation between theory and practice when presenting and 
discussing practical cases, participation in role-plays and events related to the topics of the curricular units.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Teixeira, S. (2011) Gestão Estratégica. Escolar Editora

Dess, Lumpkin e Taylor (2006) Strategic Management, 2th Ed McGraw Hill

Hitt, Ireland & Hoskisson (2001) Administração Estratégica, 4th Ed, Thompson

Thompson, Strickland & Gamble (2008) Administração Estratégica , 25th Ed, McGraw-Hill

Mapa IX - Inovação e Empreendedorismo (Innovation and Entrepreneurship)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inovação e Empreendedorismo (Innovation and Entrepreneurship)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Silva Carvalho Vieira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O êxito no desenvolvimento de novos produtos/serviços é essencial para as organizações. Em contexto 
internacional, e mesmo global, a qualidade com que as organizações desenvolvem os seus novos projectos 
(produtos/serviços) é um determinante crítico do seu sucesso. A identificação das dimensões do processo (NPD) e 
dos factores que explicam o êxito de novos projectos (produtos/serviços) persiste, todavia, como desafio à 

Page 100 of 126ACEF/1213/15372 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-27http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b3f60f0b-d4a6-bc8c-05fb...



capacidade de modelização contingencial. Com a frequência desta disciplina pretende-se que os participantes: (1) 
Iniciem e ampliem a sua capacidade para gerir as condições em que a integração da Inovação e Marketing faz pleno 
sentido no actual quadro de globalização económica; (2) Adquiram destreza na manipulação dos métodos e 
técnicas de previsão / priorização de desempenho de novos projectos no mercado, isto é, da sua selecção ao 
controlo pós-lançamento; (3) Qualifiquem a Orientação ao Mercado das Organizações como suporte a Novos 
Conceitos e Produtos de sucesso.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The successful development of new products / services is essential for organisations. In the international and even 
global context, the quality with which organizations develop their new projects (products / services) is a critical 
determinant of its success. The identification of the dimensions of the process (NPD) and the factors that explain the 
success of new projects (products / services) remains, however, a challenge to the ability of modeling contingency. 
By participating in this unit it is intended that participants: (1) begin and expand their abilities to manage the 
conditions under which the integration of Innovation and Marketing makes perfect sense in the current context of 
economic globalisation, (2) Acquire skills in dealing with forecasting methods and techniques / prioritise 
performance of new projects in the market, i.e., the selection of post-release control, (3 ) qualify the Market 
Orientation of Organizations as a support to New Concepts and Successful Products.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Gestão da Inovação: o ponto de partida
Contexto e Valor da Inovação – service dominant logic
Criatividade e inovação (distinção e complementaridade)
Fontes de Inovação e Geração de Novas Ideias (métodos e técnicas)
Tipologias da inovação e gestão da tecnologia
Risco e potencial competitivo da inovação
2. Desenvolvimento de Novos Conceitos (modelos e técnicas)
Fuzzy front end of innovation
3. Desenvolvimento de Novos Produtos (modelos e técnicas)
Stage-Gate Process
4. Factores de êxito na condução do processo de desenvolvimento de Novos Conceitos e Produtos
5. Estratégica de Inovação: Design Thinking e a integração do esforço de R&D e Marketing 
6. Gestão da Inovação: a operacionalização
Desempenho (financeiro/não-financeiro) de Novos Produtos/Serviços: indicadores
7. Determinantes da performance de novos projectos 
Estratégicos: selecção e medida 
Contextuais: selecção e medida
8. Aplicações de Marketing Research em suporte à priorização de novo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Innovation Management: the starting point
Context and Value Innovation - dominant logic
Creativity and innovation (distinction and complementarity)
Sources of Innovation and Generating New Ideas (methods and techniques) 
Typologies of innovation and technology management
Risk and competitive potential of innovation
2. Development of New Concepts (models and techniques)
Fuzzy front end of innovation
3. New Product Development (models and techniques) 
Stage-Gate Process
4. Success factors in driving the development process of New Concepts and Products
5. Strategic Innovation: Design Thinking and the integration effort of R & D and Marketing
6. Innovation Management: operationalising
Performance (financial / non-financial) of New Products / Services: indicators
7. Determinants of performance of new projects
Strategic: selection and measurement
Contextual: selection and measurement
8. Applications of Research in Marketing support prioritization 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O Programa proposto pretende que os alunos:
• Compreendam, numa primeira fase, o quadro de referência e a utilidade estratégica da inovação no quadro do 
conhecimento e previsão de comportamentos de mercado;
• Contactem os métodos e técnicas disponíveis para o desenvolvimento de novos conceitos / produtos; 
• Adquiram suficiente capacidade para priorizar novos projectos com base em indicações objectivas oriundas do 
esforço de marketing research;
• Se envolvam na concretização e sustentação de novos projectos (entrepreneur e intrapreneurship) empresariais.
A ênfase eminentemente prática deste curso será apoiada pela análise e apresentação de casos práticos 
(qualitativos/quantitativos) e utilização do software de desenvolvimento de novos projectos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed program aims at having students:
• Understand, in a first phase, the reference framework and strategic utility of innovation within the knowledge and 
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prediction of market behaviour;
• Deal with the methods and techniques available for the development of new concepts / products;
• Acquire sufficient ability to prioritise new projects based on objective indications resulting from the effort of 
marketing research;
• Become involved in the implementation and support of new projects (entrepreneur and intrapreneurship)
business.
The eminently practical emphasis of this course will be supported by the analysis and presentation of case studies 
(qualitative / quantitative) and the use of new software development projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A presente UC terá uma parte de aulas teórico-práticas, nas quais serão apresentados e discutidos os temas 
centrais, promovendo a participação dos alunos através da (1) exploração de temas aplicados (case studies) em que 
estejam envolvidos, (2) exposição e avaliação das parcelas (briefings) dos seus projectos. 
Necessariamente, esta será complementada com aulas de carácter prático, para a realização de exercícios na sala 
de aula e de projectos para ganhar experiência prática com as técnicas apresentadas.
A avaliação contínua é obrigatoriamente composta por:
1-Realização e apresentação de um trabalho prático: contribui em 50% para a nota final. 
2-Prova final de avaliação global: contribui em 45% para a nota final. 
3-Presenças: contam em 5% para a nota final.
A nota final à disciplina será = ,50 (apT1 + apT2 + relatório T) + 0,45 AvG + 0,05 Ps.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit is based on theoretical and practical sessions, in which the core topics will be presented and 
discussed, promoting student participation by 1) exploring applied topics(case studies) in which they are involved, 
(2) presenting and evaluating briefings of their projects. 

This will necessarily be complemented with practical classes, dedicated to classroom exercises and assignments in 
order to gain practical experience with the presented techniques.
Continuous assessment is necessarily composed of:
1-Preparation and presentation of a practical assignment: contributes 50% towards the final grade.
2-Final test: worth 45% of the final grade.
3-Attendance: worth 5% of the final grade.
The final grade of the discipline will be = ,50 (apT1 + apT2 + report T) + 0,45 AvG + 0,05 Ps.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A divisão das horas de contacto em aulas práticas e aulas teórico-práticas contempla a tripla natureza dos 
objectivos da UC. Por um lado, o conhecimento dos problemas relacionados com a integração entre Inovação e 
Marketing e a qualificação da Orientação ao Mercado como suporte a novos projectos de sucesso será obtido nas 
aulas teórico-práticas. 
O Docente deverá usá-las para (1) apresentar os temas previstos, mas também para (2) promover a exploração 
destes pelos alunos, através de estudo de bibliografia seleccionada, seguida de exposição e debate entre todos os 
alunos e, ainda, facilitar a capacidade dos alunos implementarem os seus 
projectos utilizando as diversas tecnologias apresentadas, conseguindo assim que adquiram as competências 
específicas pretendidas pelo segundo objectivo da UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The division of contact hours into practical and theoretical sessions takes into account the three-fold nature of the 
Curricular Unit (CU) objectives. On the one hand, knowledge about the issues related to the integration between 
Innovation and Marketing and the qualification of Market Orientation as a support for new success projects will be 
obtained in the theoretical and practical sessions.
The teacher should use them to (1) present the set out topics, but also to (2) promote their exploration by students, 
through the study of the primary bibliography, followed by student presentations and debates, and also, to facilitate 
students’ ability to implement their projects by using the wide range of technologies present and this way manage to 
acquire the specific skills set out in the second objective of the CU.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Kevin Roberts, Navi Radjou, Jaideep Prabhu and Simone Ahuja (2012). Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, 
Generate Breakthrough Growth. Jossey-Bass, S. Francisco USA 
Marc Stickdorn and Jakob Schneider (2011). This is Service Design Thinking: Basics - Tools – Cases. BIS Publishers
Cooper, Robert G. (2011). Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch, 4th Edition, 
Basic Books. 
Eitan Muller, Renana Peres, and Vijay Mahajan (2009). Innovation Diffusion and New Product Growth. Relevant 
Knowledge Series, MSI Marketing Science Institute.
Robert G. Cooper and Dr. Scott J. Edgett, 2007, "Generating Breakthrough New Product Ideas: Feeding the 
Innovation Funne". Product Development Institute
Kahn, Kenneth B., ed., et. al. 2004. PDMA Handbook of New Product Development, 2nd Edition, New York: John 
Wiley & Sons.
Cooper, Robert G., Scott Edgett and Elko Kleinschmidt. 2001. Portfolio Management for New Products, 2nd ed., 
Reading, MA: Perseus Books. 
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Mapa IX - Simulação Empresarial II (Business Simulation II)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Simulação Empresarial II (Business Simulation II)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês de Jesus Rodrigues Gonçalves

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sérgio Paulo da Silva Messias Tormenta

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Sérgio Paulo da Silva Messias Tormenta

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Modelo multidisciplinar para aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos nas várias áreas do curso, e 
resultantes de investigação que devem fazer, designadamente em Contabilidade, em Matemática Financeira, em 
Gestão Financeira, em Economia da Empresa, em Fiscalidade e Seg.Social (Códigos do IVA, IRS, IRC, Código 
Contributivo), em Direito das Sociedades (Código das Sociedades Comerciais), e em Informática
Contacto dos alunos com situações equiparadas às operações comerciais, bancárias e obrigações legais, 
designadamente societárias e fiscais, tal como ocorrem numa empresa e mercado reais.
Os alunos que, escolhendo uma das saídas profissionais do curso, sejam candidatos à inscrição como Técnicos 
Oficiais de Contas (TOC), poderão obter da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), a aceitação da dispensa 
de estágio profissional, desde que apresentem certidão de aproveitamento a um módulo curricular, com as 
caracteristicas da unidade curricular SE

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Multidisciplinary model for the application of theoretical knowledge in various areas of the course and the research 
results, especially in Accounting, in Financial Mathematics, Financial Management, Economy of the Company, and 
in Taxation and Social Security (VAT Codes, IRS, IRC, Contributory Code) Company Law (Companies Code), and 
ICT. Students’ contact with situations that are very silimiar to those of trade, banking and legal obligations, 
including corporate and tax, as they occur in real business and market situations .

After choosing one of the professional opportunities offered by the course, students who apply for applications as 
Chartered Accounts (TOC)may obtain the traineeship waiver from the Order of Chartered Accountants (OTOC), 
provided they present a certificate with a passing grade of a curricular unit with the same characteristics as this one.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A SE tem como base a constituição de empresas virtuais que se relacionarão entre si e outras entidades no âmbito 
das respetivas atividades, num mercado virtual, e na qual os alunos estabelecel relações que estão 
permanentemente subjacentes à realidade empresarial. O modelo assenta num sistema de interatividade entre a 
atividade da empresa simulada por um dado aluno (ou conjunto de alunos) e a atividade desenvolvida pelas 
restantes controladas pelos demais alunos integrantes da rede global. Do conjunto das atividades desenvolvidas é 
desejável que se encontre a simulação de uma parcela significativa da atividade económica onde as empresas se 
movam (empresas concorrentes, empresas fornecedoras, empresas clientes, banca, seguros, administração fiscal, 
segurança social, etc.). O modelo aborda ainda, práticas de conduta ética e deontológica associada à profissão.
A rede global é constituída pelas empresas criadas pelos alunos, inscritos em SE, dos vários cursos que integram 
esta unidade.

6.2.1.5. Syllabus:
BS is based on the creation of virtual companies that will interact with each other and other entities within the scope 
of their own activities in a virtual market, and in which students will establish relationships that permanently 
underpin the business reality. The model relies on a system of interactivity between company activity simulated by a 
specific student (or group of students) and the activity developed by other students controlled by the remaining 
members of the global network. From the set of activities the intention is to find the simulation of a significant 
portion of economic activity where companies move (competitors, suppliers, business customers, 
banking,insurance, tax, social security, etc.). The model also addresses ethical practices and deontological conduct 
associated to the profession. The global network is comprised of companies created by students enrolled in SE, the 
various courses that comprise this unit. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos respeitam a situações empresariais, como sejam:
- Aprendizagem relativa à forma como se organiza a contabilidade nos termos do Sistema de Normalização 
Contabilístico (SNC) aplicado em Portugal, sem prejuízo do recurso às Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(NIRF) sempre que necessário, desde a receção dos documentos até ao seu arquivo, incluindo a sua classificação e 
registo contabilístico;
- Práticas de controlo interno;
- Apuramento de contribuições e impostos e preenchimento das respetivas declarações fiscais;
- Encerramento de contas e preparação das demonstrações financeiras e restantes documentos de prestação de 
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contas, os quais integram o dossiê fiscal;
- Preparação da informação contabilística para relatórios e análise de gestão;
- Identificação e acompanhamento relativo à resolução de questões da organização com recurso a contactos com 
serviços públicos relacionados com a profissão 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus respects business activities, such as:
- Learning the way accounting is organized in accordance with the Accounting Standards System
(CNS) applied in Portugal, without interfering in the appeal to the International Financial Reporting Standards (NIRF) 
whenever necessary, from the reception of the documents up to being archived as files, including classification and 
accounting records;
- Practices of internal control;
- Clearance to taxes and filing of the respective tax return forms;
- Closure of accounts and preparation of financial statements and other documents of accountability, which are part 
of the tax files;
- Preparation of accounting information for management reporting and analysis;
- Identification and supervision of the resolution of organizational issues using contacts with public services related 
to the profession

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Pratica simulada através da constituição de empresas virtuais e o registo contabilistico de operações comerciais 
entre as referidas empresas e outras operações definidas pela coordenação da unidade curricular. Preparação dos 
documentos de relato da informação financeira das empresas, bem como das declarações fiscais, designadamente 
as relativas aos impostos sobre o consumo e sobre o rendimento.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Role-play practiced based on the creation of virtual companies and the accounting records of the trade between the 
existing companies and other operations defined by the person responsible for the coordination of the curricular 
unit. Preparation of the documents for reporting the financial situation of the companies, as well as the tax 
statements, namely those related to consumption and income taxes.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A metodologia de prática simulada é a mais coerente para os objetivos da unidade curricular, mormente o da 
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Essa interligação será materializada na emissão de relatórios:

FASE II – 2º Semestre – Relatório Intermédio 

A Fase II tem como objetivo principal o lançamento e condução da atividade operacional da empresa simulada por 
um período correspondente ao primeiro semestre de um exercício económico.
No final da Fase II será apresentado um Relatório Intermédio organizado em duas componentes:
a) Demonstrações financeiras intercalares, relativas ao semestre decorrido;
b) Breve comentário sobre as principais dificuldades operacionais encontradas até ao momento, quer na condução 
da atividade da empresa quer na unidade curricular em geral.

O relatório Intermédio deve ser entregue no prazo de 1 semana útil após o final do primeiro semestre do exercício 
simulado.

FASE III – 2º Semestre – Relatório Final 

A Fase III consiste na situação do funcionamento efetivo da empresa durante o segundo semestre e para além das 
outras operações relacionadas com a atividade normal, contempla, obrigatoriamente, o encerramento do exercício 
económico, a preparação de todos os elementos relativos à prestação de contas e o cumprimento dos deveres 
fiscais relacionados com o exercício que se encerra. Para o efeito, é desejável que o exercício económico encerre 
uma semana antes da data de entrega do Relatório Final.
O Relatório Final, a apresentar no prazo de uma semana útil após o encerramento do exercício, deverá ser 
constituído, no essencial, pelos seguintes elementos:
a) Processo completo de prestação de contas, elaborado nos termos da legislação aplicável, incluindo o Relatório 
de Gestão, a apresentar à Assembleia Geral Ordinária que venha a proceder à sua apreciação;
b) Processo completo relativo ao cumprimento das obrigações fiscais da empresa relacionadas com o exercício 
encerrado;
c) Breve comentário final sobre o funcionamento da unidade curricular de Simulação Empresarial.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of simulated practice is more in line with the objectives set out for this curricular unit, especially 
for the practical application of acquired knowledge. This correlation will be materialized by means of the preparation 
of reports:

Phase II – 2n Semester – Interim Report
The objective of Phase II is to launch and conduct the operational activity of the simulated company for a period 
corresponding to the first semester of an economic exercise.
At the end of Phase II an Interim Report will be organized in two components:
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a) Interim financial statements for the semester already elapsed;
b) A brief review of the main operational difficulties encountered so far, either regarding the activity of the company 
or the curricular unit in general.

Phase III – 2nd Semester – Final Report
Phase III is the situation of the effective functioning of the company during the second semester. Besides other 
operations related to normal activity, it includes the end of the financial year, the preparation of all elements relating 
to accountability and compliance duties related to the end of the fiscal year. For this purpose, it is desirable for the 
financial year to end a week before the submission date of the Final Report.
The final report, to be submitted within one working week after the end of the year, should be composed essentially 
of the following elements:
a) Complete accountability process, prepared in accordance with applicable law, including
Management Report to be submitted to the Annual General Meeting that will proceed with its assessment b) 
Procedure for the complete fulfillment of tax obligations related to the company's financial year;
c) Brief final comment on the operation of the curricular unit of Business Simulation.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alves, Gabriel e Costa, Carlos, “Contabilidade Financeira”, – Rei dos Livros (7ª Edição 2008);
Borges, António e Outros, “Elementos de Contabilidade Geral”, – Áreas Editora, (25ª Edição 2010);
Borges, António e Outros, “As Novas Demonstrações Financeiras, de acordo com as NIC”, – Áreas Editora, (2007);
Caiado, António Pires,”Contabilidade Analitica e de Gestão”, – Áreas Editora, (4ª Edição 2008); 
F.V.Gonçalves da Silva e Outros, “Contabilidade das Sociedades”,Plátano Editora (12ª Edição 2006);

Sistema de Normalização Contabilistica (SNC);
Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF);
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA);
Códigos do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares e de Pessoas Colectivas ( CIRS e CIRC);
Código das Sociedades Comerciais (CSC);
Código do Registo Comercial (CRC);
Código do Trabalho (CT) e Código Contributivo (CC)

Mapa IX - Consolidação de Contas (Business Consolidation)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Consolidação de Contas (Business Consolidation)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alberta Couto Cruz Oliveira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Tendo em conta que os alunos deste curso poderão exercer a função de TOC's em entidades nacionais, pretende-
se, com esta unidade curricular, proporcionar ao aluno conhecimentos e competências de planificação, 
organização, coordenação e avaliação na implementação e na execução da informação financeira consolidada, 
aplicada em contextos de relações de grupo, joint-ventures e participações em associadas. Aplicar o Sistema de 
Normalização Contabilística e/ou as Normas Internacionais de Contabilidade em função da legislação nacional e 
europeia, e enquadrada nos pressupostos e princípios contabilísticos e nos critérios de mensuração e 
reconhecimento aplicáveis. Desenvolver a capacidade crítica de ação ao nível do relato financeiro e de prestação de 
contas consolidadas, assim como transpor as demonstrações financeiras consolidadas em moeda estrangeira. 
Pretende-se, ainda, dedicar alguma atenção aos aspectos legais/fiscais relacionados com entidades ligadas por 
relações de participação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Considering that the students of this course can carry out functions as chartered accountants (TOC's) in national 
entities, the object of this curricular unit is to provide students with knowledge and skills for planning, organising, 
coordinating and evaluating the implementation and execution of consolidated financial information applied in 
contexts of group relations, joint ventures and investments in associates. Apply the Accounting Standards System 
and / or the International Accounting Standards according to the national and European legislation, and 
contextualise the assumptions, accounting principles and criteria for measurement and recognition rules. Develop 
the critical ability of sharing financial reporting and the provision of consolidated accounts, as well as implementing 
the consolidated financial statements in foreign currency. It is intended to also devote some attention to the legal 
aspects / tax related entities connected by participation relations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1 Introdução
1.1. A Génese da Consolidação
1.2. Percentagem de participação e de controlo 
1.3. Conceito, objetivos e importância da Consolidação 
1.4. Limitações das Contas Consolidadas
1.5. Ópticas de Consolidação
2. Métodos e Operações de Consolidação
3. Trabalho Preparatório e Operações de Pré–consolidação
3.1. Âmbito da Consolidação
3.2. Obrigatoriedade, Dispensa e Exclusão da Consolidação
3.3. Ajustamentos e reclassificações
3.4. Os interesses minoritários
3.5. Conversão das DF’s de Participadas para a moeda de relato
3.6. Técnicas de Consolidação
3.7. Tratamento das Participações Financeiras Recíprocas
3.8. Documentos necessários para a Consolidação
4. Prestação de Contas Consolidadas
4.1. Demonstrações Financeiras Consolidadas 
4.2. Outras informações relativas à Consolidação das Demonstrações Financeiras
5. Consolidação Fiscal
5.1. Caracterização do Regime de Tributação pelo Lucro Consolidado
5.2. Determinação da Matéria Colectável Consolidada (CIRC)

6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction
1.1. The Genesis of Consolidation
1.2. Percentage of participation and control
1.3. Concept, objectives and importance of Consolidation
1.4. Limitations of Consolidated Accounts
1.5. Optical Consolidation
2. Methods and Operations Consolidation
3. Preparatory Work and Pre-consolidation of Operations
3.1. Scope of Consolidation
3.2. Compulsory, Exemption and Exclusion from Consolidation
3.3. Adjustments and reclassifications
3.4. Minority interests
3.5. Conversion of the DF's Subsidiaries to the reporting currency
3.6. Consolidation Techniques
3.7. Treatment of Reciprocal Investments
3.8. Documents required for the Consolidation
4. Accountability Statements
4.1. Consolidated Financial Statements
4.2. Other information regarding the Consolidation of Financial Statements
5. Fiscal consolidation
5.1. Characterisation of the Income Taxation System Consolidated
5.2. Determination of Taxable Consolidated Materials(CIRC)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo 1 vai permitir a compreensão dos conceitos gerais, o conhecimento das obrigações em matéria de 
contabilidade e a interpretação das rubricas presentes nas demonstrações financeiras consolidadas. Os conteúdos 
2 e 3 vão permitir atingir a percepção da articulação existente entre a normalização contabilística e o Código das 
Sociedades Comerciais e, ainda, a interpretação e aplicação prática do normativo contabilístico vigente no 
tratamento de participações de capital na própria entidade e de participações de capital noutras entidades, dotando-
os das técnicas e práticas de consolidação de contas. Os conteúdos 4 e 5 vão permitir sensibilizar os alunos para a 
implementação dos procedimentos de consolidação e de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, 
com vista à obtenção da informação verdadeira e apropriada da situação financeira e dos resultados do conjunto 
das empresas enquanto integrantes de um grupo empresarial.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Content 1 will allow for the understanding of general concepts, knowledge of accounting obligations and 
interpretation of these headings in the consolidated financial statements. Contents 2 and 3 will help to perceive the 
correlation between accounting standards and the Commercial Companies Code, as well as the interpretation and 
practical application of accounting standards in effect in the treatment of equity in the entity and equity investments 
in other entities, providing them with the techniques and practices of consolidated accounts. Contents 4 and 5 will 
make students consciously aware of the implementation of consolidation procedures and preparation of 
consolidated financial statements in order to obtain factual and appropriate information of the financial position and 
results of the companies as members of a corporate group .

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Realização de aulas teórico-práticas. As metodologias a seguir são a expositiva, para a apresentação dos quadros 
teóricos de referência (recurso à projeção de diapositivos), e a participativa com a resolução e análise de exercícios 
e casos práticos. A avaliação da unidade curricular é realizada através de avaliação contínua e/ou exame final. Da 
avaliação contínua constará uma parte teórica e outra com dois ou três grupos práticos, ponderada de dois 
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factores. Primeiro factor, realização de duas frequências, ponderado de 80% da nota final. Segundo factor, 
resolução de casos práticos, com ponderação de 20% da nota final. O aluno obtém aprovação quando a média 
ponderada dos dois factores for igual ou superior a dez valores, sendo dispensados de exame final. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical and practical sessions. The methodologies used include the expository method, used for presenting 
theoretical frames of reference (by resorting to the projection of slides) and participatory with the resolution and 
analysis of exercises and practical cases. The evaluation of the curricular unit is based on continuous assessment 
and/or final exam. Continuous assessment is based on a theoretical part and another, with two or three practical 
groups, weighted on two factors. The first factor is based on two written test with a weight of 80% of the final grade. 
The second factor, is based on the resolution of practical cases with a weight of 20% of the final grade. Students 
obtain a passing grade when the weighted average of the two factor is equal or higher that ten, and students are 
then exempted from final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Considerando os objectivos que se pretende atingir no final da unidade curricular, entende-se que a adopção das 
metodologias preconizadas permitirá aos alunos: compreender os conceitos relacionados com as concentrações de 
negócios e consolidação; aprofundar as normas relacionadas com o conteúdo programático; descobrir métodos de 
trabalho a utilizar; assumir comportamentos profissionais; perceber os objectivos da entidade e as suas políticas de 
informação; perceber a importância da consolidação de contas. Deste modo, os alunos serão capazes de aplicar os 
conceitos explanados a situações em concreto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the objectives to be achieved at the end of the curricular unit, the resource to the methodologies set out 
will allow students to: understand the concepts related to business combinations and consolidation; deepen 
standards regarding the program content; find work methods to be used; assume professional postures, understand 
the objectives of the entity and its information policies; understand the importance of the consolidation of accounts. 
This way, students will be able to apply the presented concepts within specific situations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barata, A., (2002), Concentração de Empresas e Consolidação de Contas, Editorial Notícias.
Beams, F., Clement, R., Anthony, J. e Lowensohn, S. (2011). Advanced Accounting: international Version, 11ª Ed., 
Pearson, New York.
Borges, A., Rodrigues, A. e Rodrigues, R., (2010), Elementos de Contabilidade Geral, 25ª Edição, Áreas Editora.
Lopes, C., (2011), Consolidação de Contas – De acordo com o SNC e NIC (IAS/IFRS), 2ª Edição, Edições Sílabo.
Rodrigues, J. (2005), Práticas de Consolidação de Contas, 3ª Edição, Áreas Editora.
Rodrigues, J. (2012), SNC explicado, 3ª Edição, Porto Editora.
Silva, E., Silva, J., Jesus, T. e Silva, A. (2011), SNC Contabilidade Financeira Casos Práticos - tomo II, 2ª edição, Rei 
dos Livros.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
curriculares. 

As aulas teórico-práticas constituem a base da metodologia de ensino e aprendizagem da maior parte das
unidades curriculares, na medida em que os alunos necessitam de adquirir competências, por um lado, ao
nível dos conceitos e por outro lado, ao nível da componente aplicada, ou seja, da sua efectiva utilização.
Assim, adopta-se a exposição e a discussão em aula, a análise de casos reais e a aplicação dos
conhecimentos em exercícios propostos. Nas disciplinas de Simulação Empresarial I e II adoptam-se as aulas 
práticas, uma metodologia ainda mais centrada no aluno de forma a promover o trabalho autónomo e a integração 
dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The theoretical and practical sessions constitute the base for the teaching and learning methodologies of the 
majority of the curricular units considering that the students need to acquire skills which correspond on the one 
hand to the concepts and on the other, to the practical component or in other words, to the effectiveness of its 
usage. This way, expository methods and class discussion are adopted, as well as the analysis of real life cases and 
application of knowledge in proposed exercises. In the units of Business Simulation I and II, practical sessions were 
adopted, a methodology that is even more centred on the student so as to promote autonomous work and the 
integration of acquired knowledge throughout the course.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
Para atribuição de grau neste ciclo de estudos são necessários 180 ECTS, correspondendo a um total de 4500
horas de estudo. Destas, 1732 horas são de contacto (38,5%) e 2768 são não presenciais (61,5%). Os ECTS e
as horas estão equitativamente distribuídos ao longo dos 6 semestres do ciclo de estudos.
A cada semestre lectivo correspondem 750 horas de estudo o que, considerando uma duração de 20 semanas,
se traduz numa afectação média diária de 7 horas e meia. Destas, 38,5% serão horas de contacto com o
docente (um pouco menos de 3 horas por dia), através das quais se realizará a exposição e discussão teórica,
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bem como a resolução de casos práticos.
No restante tempo, a aprendizagem é levada a cabo sem a presença do docente, esperando-se que os alunos
investiguem, aprofundem as questões teóricas e analisem casos reais, conceptualizando e experimentando
por forma a aplicar os conhecimentos e competências adquiridas na resolução de novos problemas.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 
In order to obtain a degree in this cycle studies, 180 ECTS are necessary, corresponding to a total of 4500 hours of 
study. Of these, 1732 hours correspond to contact session (38.5%) and 2768 hours are conducted outside classroom 
sessions (61.5%). The ECTS and the hours are evenly distributed over the 6 semesters of the course. Each semester 
corresponds to 750 hours of study which, considering 20 week period, may be translated into a daily average of 7 
and a half hours. Of these, 38.5% are contact hours with the teacher (a little less than 3 hours per day), through 
which theoretical presentation and discussion is carried out, as well as the resolution of practical cases. In the 
remaining time, learning is carried out without the presence of the teacher. Students are expected to do research, 
further develop theoretical issues and analyse real-life cases, conceptualising and experimenting in order to apply 
the knowledge and skills acquired in solving new problems.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 

A avaliação da aprendizagem das unidades curriculares (UC) é coerente com a metodologia de ensino das
mesmas, consistindo numa sequência de momentos de avaliação contínua com componentes que permitem
avaliar os diferentes tipos de objectivos em cada UC: os que requerem conhecimento e
compreensão (usualmente de largo espectro na área de formação em causa) e os que exigem capacidade de
aplicação de competências, desenvolvimento e integração.
Da análise transversal às UC decorre que o método genericamente escolhido para avaliar o primeiro tipo de
objectivos consiste na realização de provas individuais, com excepção das UC Simulação Empresarial I e II,
onde a avaliação, seguindo a metodologia expressa, configura o trabalho autónomo do aluno. Já o segundo
conjunto de objectivos é normalmente avaliado por recurso a trabalhos individuais ou em grupo, de síntese e
pesquisa.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 

The learning assessment of the curricular units (CU) is in line with the respective teaching methodologies, 
consisting of a sequence of moments of continuous assessment with components which allow for the evaluation of 
different types of objectives for each CU: those that require knowledge and understanding (usually broad spectrum 
of training in the area concerned) and those that require ability to apply skills, development and integration. The 
transversal analysis of the CU indicates that generically chosen method for evaluating the first type of objective is 
based on individual written test, with the exception of curricular units Business Simulation I and II, where the 
evaluation following the methodology expressed, is focused on the autonomous work of the student. The second 
set of objectives is usually assessed with the individual or group assignments, related to research or summative 
work.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
Todas as unidades curriculares (UC) do ciclo de estudos utilizam metodologias de ensino-aprendizagem
centradas no aluno, de forma a promover a sua intervenção activa.
Os casos e trabalhos práticos estimulam os alunos a contactar, através da consulta bibliográfica e outras
fontes, com diversas linhas de investigação nas áreas científicas subjacentes às UC. Neste sentido, promove-se
o rigor conceptual que preside a qualquer estudo científico, bem como a capacidade crítica e de raciocínio dos 
alunos.
Os trabalhos de investigação, desenvolvimento e pesquisa, a serem realizados autonomamente pelos alunos, 
devidamente orientados, permitem ainda que estes desenvolvam e demonstrem as competências adquiridas,
bem como as suas capacidades de argumentação e exposição.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
All curricular units (CU’s) of the course use teaching-learning methodologies that are student-centered, to promote 
their active participation. Cases and practical exercises encourage students to come into contact with several lines 
of research in scientific areas underpinning the curricular unit by means of consulting bibliography and other 
sources. Withing this scope, conceptual rigour that presides over any scientific study is promoted, as well as 
students’ critical awareness and ways of reasoning. When research assignments and bigger projects are conducted 
independently by students and under proper guidance, this also allows them to develop and demonstrate their 
acquired knowledge, including their discourse and presentation skills.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.
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Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades 
curriculares. 

A sistematização de dados pelo Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade (GEPAQ) referente ao 
ano letivo de 2011/2012, demonstra as seguintes taxas de aprovação:

1) Por Área Científica:
- Ciências Empresariais: 67%
- Ciências Sociais e do Comportamento: 71%
- Direito: 75%
- Humanidades: 73%
- Informática: 76%
- Matemática: 65%

2) Por Unidade Curricular:
A) Maior Sucesso Escolar
- Análise de Mercados: 93%
- Direito Comercial: 87%
- Gestão de Aprovisionamentos: 86%
- Gestão Estratégica: 86%
- Estatística: 84%

B) Menor Sucesso Escolar
-Contabilidade Financeira IV: 24%
-Contabilidade Fnanceira III: 38%
- Cálculo Financeiro: 41%
-Contabilidade Financeira II: 42%
- Matemática: 50%

Taxa Global de Aprovação: 69%

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular 
units. 

According to the Planning, Assessment and Quality Assurance Office (GEPAQ), the academic success (by scientific 
domain and by curricular unit) in the school year of 2011/2012, amounts to the following rates:

1) By Scientific Domain:
- Management Sciences: 67%
- Social and Behavioural Sciences: 71%
- Law: 75%
- Humanities: 73%
- Informatics: 76%
- Mathematics: 65%

2) By Curricular Unit
A) Higher Academic Success:
- Market Research: 93%
- Comercial Law: 87%
- Supply Management: 86%
- Strategic Management: 86%
- Statistics: 84%

B) Lower Academic Success
- Business Accounting IV: 24%
- Business Accounting III: 38%
- Financial Economics: 41%
- Business Accounting II: 42%
- Mathematics: 50%

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12

N.º diplomados / No. of graduates 69 70 47

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 49 52 31

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 20 7 12

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 11 3

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 1
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Global Approval Rate: 69%

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de 
melhoria do mesmo. 

No sentido de melhorar e uniformizar o processo de monitorização do sucesso escolar, o Gabinete de Estudos, 
Planeamento, Avaliação e Qualidade (GEPAQ) recolhe, analisa, sistematiza e divulga desde 2010 os resultados de 
um processo de avaliação do sucesso escolar disponibilizando, em termos absolutos e comparativos, informação 
por unidade curricular, área científica, ano letivo e ciclo de estudo. Estes resultados têm consequências a dois 
níveis distintos: institucional e operacional. A nível institucional, têm possibilitado reavaliar a adequação dos perfis 
científico-pedagógico dos docentes aos objetivos do curso vis-à-vis das unidades curriculares. A nível operacional, 
sem prejuízo da autonomia pedagógica e dos consequentes processos de ajustamento de índole mais subjetiva, os 
resultados têm permitido que os docentes reavaliem os conteúdos, as metodologias de ensino e os critérios de 
avaliação adotados com vista à otimização da preparação das suas unidades curriculares.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

Aiming at normalizing and improving the process of academic success control, the Planning, Assessment and 
Quality Assurance Office (GEPAQ) collects, analyzes, systematizes and discloses the outcomes of an academic 
success assessment process since 2010. The outcomes, which are presented both in absolute and comparative 
terms, consist of information regarding curricular units, scientific domain, school-year and study cycle. The 
outcomes bear consequences at two different levels: institutional and operational. At the institutional level, the 
outcomes have stimulated a reassessment of the scientific-pedagogic profile of the lecturers’ vis-à-vis the 
corresponding curricular units. At the operational level, and notwithstanding the principles of academic autonomy 
and associated subjective adjustment mechanisms lecturers put in place, the outcomes of academic success 
assessment facilitate a reevaluation of the syllabus, objectives, and teaching and evaluation methodologies.

7.1.4. Empregabilidade.

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo 

de estudos e respectiva classificação. 
Os Docentes da Licenciatura em Gestão de Empresas são originários de vários centros de investigação internos
(estes em Centros reconhecidos pela FCT com classificação de Bom) e externos ao ISMAI. Contudo, em
Fevereiro de 2012 foi fundada a UNICES (Unidade de Investigação em Ciências Empresariais e
Sustentabilidade), de modo a agregar todos os professores investigadores que trabalham na área das Ciências
Empresariais. Este Centro, que iniciou a sua atividade com 14 membros integrados (10 doutorados e 4 
doutorandos), que está em fase acelerada de crescimento, tem já várias parcerias a nível
internacional e está a tentar parcerias com outros centros congéneres a nível nacional, visando o
reconhecimento pela FCT. As suas linhas de investigação são: (1) Economia, Gestão e Empreendedorismo, (2)
Marketing, Inovação e Serviços e (3) Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 

The Teachers belonging to the Business Management Degree come from several internal research centres (centres 
recognised by the FCT- with the rating of Good) and from centres outside of ISMAI. However, in February 2012 the 
UNICES (Research Unit in Business Sciences and Sustainability) was lauched so as to aggregate all faculty 
researchers working in the area of Business Studies. This Centre, which started its activity with 14 integrated 
members (10 doctoral holders and 4 PhD students) and is undergoing rapid growth, has already several 
international partnerships and is trying to establish new ones with other national counterparts with the objective of 
obtaining recognition from the FCT. Their lines of research are: (1) Economics, Management and Entrepreneurship, 
(2) Marketing, Innovation and Services (3) Human Resources Management and Organisational Behaviour.

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, 

nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

62.1

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 

employment in other areas of activity
37.9

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates 
that obtained employment until one year after graduating

81.2
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7.2.3. Outras publicações relevantes. 
CARVALHO, João M.S. (2012) Planeamento Estratégico. Vida Económica.
MARNOTO, S., CASTRO, L.M., MOTA, J. (2009) Toward a relational perspective of franchising chains. Service 
Business: An International Review, 3 (1), 15-30.
OLIVEIRA, M.A., SANTOS, C. (2010) Looking for a change point in French monetary policy in the early eighties. 
Applied Economics Letters, 17 (4), 387-392
PINTO, J.P. (2012) Pensamento Lean, Lídel.
SANTOS, C., OLIVEIRA, M. A. (2010) Assessing French inflation persistence with impulse saturation break tests and 
automatic general-to-specific modeling. Applied Economics, 42 (12), 1577-1589.
SERRA, E., CARVALHO-VIEIRA, J.M., SILVA, L. (2011) Braga and Guimarães brand’s destination: A case-study. 
Brand Trends International Journal, 1 (1), 41-43.
SOUSA, C. A. A., DE NIJS, W. F., HENDRIKS, P. H. J. (2010) Secrets of the beehive: Performance management in 
university research organizations. Human Relations, 63 (9), 1439-1460.

7.2.3. Other relevant publications. 
CARVALHO, João M.S. (2012) Planeamento Estratégico. Vida Económica.
MARNOTO, S., CASTRO, L.M., MOTA, J. (2009) Toward a relational perspective of franchising chains. Service 
Business: An International Review, 3 (1), 15-30.
OLIVEIRA, M.A., SANTOS, C. (2010) Looking for a change point in French monetary policy in the early eighties. 
Applied Economics Letters, 17 (4), 387-392
PINTO, J.P. (2012) Pensamento Lean, Lídel.
SANTOS, C., OLIVEIRA, M. A. (2010) Assessing French inflation persistence with impulse saturation break tests and 
automatic general-to-specific modeling. Applied Economics, 42 (12), 1577-1589.
SERRA, E., CARVALHO-VIEIRA, J.M., SILVA, L. (2011) Braga and Guimarães brand’s destination: A case-study. 
Brand Trends International Journal, 1 (1), 41-43.
SOUSA, C. A. A., DE NIJS, W. F., HENDRIKS, P. H. J. (2010) Secrets of the beehive: Performance management in 
university research organizations. Human Relations, 63 (9), 1439-1460.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

As atividades científicas ligadas a comunicações em Congressos, Seminários e Conferências, assim como os
livros e capítulos de livros publicados em português têm um impacto da vida económica através da influência
das ideias que são apresentadas e que contribuem para uma melhor gestão das organizações, potenciando a
obtenção de melhores resultados individuais, coletivos e organizacionais.
Tal facto também se comprova pelo trabalho de consultadoria que muitos dos professores deste Ciclo de Estudo 
realizam ao serviço das mais variadas organizações nos três setores.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

The scientific activities related to paper presentations at congresses, seminars and conferences, as well as 
publications in books and book chapters published in Portuguese have an impact on economic life through the 
influence the ideas presented. They contribute to the better management of organisations, fostering better 
individual, group and organisational results. This fact is also verified by the consulting work that many of the 
teachers of this cycle of studies carry out at the service of the most diverse organisations in the three sectors.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 

internacionais. 
Muitas das atividades científicas têm tido parceiros internacionais, como são exemplo as realizadas no âmbito
do CEITEC (Centro de Empreendedorismo ISMAI-Tecmaia), da EMIC (European Marketing and Innovation
Centers), do CSR tempo (Trans European Executive Programme in Corporate Social Responsibility) e do
Observatório de Marcas (Associação Internacional de Investigadores em Branding).

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

Many of the scientific activities carried out have had international partnerships as the case of those conducted 
within the scope of CEITEC (The centre for Entrepreneurship of ISMAI – Tecmaia), EMIC (European Marketing and 
Innovation Centers), CSR tempo (Trans European Executive Programme in Corporate Social Responsibility) and the 
Observatory of Brands (Internacional Association of Branding Researchers).

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
O acompanhamento das atividades científicas é feito dentro das unidades de investigação do ISMAI,
procurando-se sempre melhorar e superar os registos de anos anteriores. Os estímulos à investigação,
proporcionados pela Maiêutica, têm contribuído para um crescimento sustentado da produtividade científica e
do seu nível de qualidade. Este facto é também visível no número crescente de publicações e de participação
em eventos internacionais.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The monitoring of scientific activities is carried out within the research units of ISMAI, seeking to always improve 
and surpass the records of previous years. The stimuli for research, provided by Maieutica, have contributed to the 
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sustained growth of scientific productivity and their level of quality. This fact is also reflected in the growing number 
of publications and participation in international events.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada. 

O ISMAI é sócio do TecMaia, Parque de Ciência e Tecnologia da Maia. com o tecido empresarial. Até 2010 foi sócio 
da MaiaInova - Associação para a Inovação e Desenvolvimento do Concelho da Maia, que teve até ao presente ano 
um papel essencial na sustentabilidade dos projectos implementados pelo Maia Digital. O ISMAI capitalizou o 
sucesso do projecto ENTER, avaliado por peritos independentes da CE com 95%, ao criar o Centro de 
Empreendedorismo da Maia, com instalações no TecMaia. Estas entidades e iniciativas catalizam a participação de 
alunos e docentes em actividades de desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços à comunidade, 
fomentando ainda o espírito de empreendedorismo. Adicionalmente, professores associados a este ciclo de 
estudos propõem acções de formação avançada relacionadas com a sua área de competência, a disponibilizar à 
sociedade através do Centro de Formação ao Longo da Vida e do Centro de Estudos Pós-Secundários.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 
ISMAI is a partner of Tecmaia, Science and Technology Park of Maia. Until 2010 it was a partner of MaiaInova -
Association for Innovation and Development of the Municipality of Maia, which held a key role in terms of the 
sustainability of projects implemented by Maya Digital. ISMAI added to the success of the ENTER project, with a 
rating of 95% by independent experts of the EC, by creating the Center for Entrepreneurship Maia, with facilities in 
Tecmaia. These entities and initiatives catalyse student and teacher participation in technology development 
activities and provide services to the community, while also fostering the spirit of entrepreneurship. Additionally, 
teachers associated to this cycle of studies propose advanced training related to their area of expertise and open 
this offer to society through the Center for Lifelong Education and the Center for Post-Secondary Studies.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística. 

O Centro de Empreendedorismo da Maia (CEITEC-TECMAIA) tem como objectivo fomentar processos de 
desenvolvimento e promoção individual de empreendedores, desde uma fase inicial de motivação e ideia, até ao
acompanhamento individualizado ao longo dos primeiros passos da criação da empresa. Os candidatos não
precisam de ter ligação ao ISMAI, pelo que o Centro contribui para o desenvolvimento de toda a região.
No âmbito do projecto Maia-Digital, foi implementado o Centro de Assistência Técnica (CAT) de apoio
tecnológico à comunidade, que contou com a colaboração de docentes do ciclo de estudos. Este implementou
com sucesso um projecto de reparação e redistribuição gratuita de equipamento informático em escolas e
instituições do Concelho da Maia.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic 

activities. 
The Center for Entrepreneurship of Maia (CEITEC-TECMAIA) aims to foster development processes and promotion 
of individual entrepreneurs, from the initial phase of motivation and idea, until the individualised monitoring of the 
first steps towards setting up the company. Applicants do not need to have any connection to ISMAI, it is the Central 
that contributes to the development of the whole region. Within the scope of the project Digital-Maia, a Technical 
Assistance Center (CAT) was implemented as a means of providing technological support to community with the 
collaboration of course teachers. This successfully implemented a project for the free repair and redistribution of 
computer equipment in schools and institutions within the municipality of Maia.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino 

ministrado. 
O Gabinete de Marketing, Relações Públicas e Eventos, externamente organiza e participa em visitas às escolas 
secundárias apoiando iniciativas de orientação vocacional, dando a conhecer os nossos cursos através de um DVD 
e de guias informativos cuja qualidade, tem causado grande impacto. A presença anual em Feiras de Educação, 
constitui um precioso contributo na divulgação da nossa oferta formativa. Internamente, o Gabinete apoia e realiza 
diversos eventos, de âmbito científico, recreativo e cultural que são muito valorizados pelos participantes. 
Considera-se que as redes sociais conquistaram um espaço de visibilidade e atração que os meios de comunicação 
tradicionais já não são capazes de alcançar pelo que os próprios estudantes do ISMAI constituem o veículo 
principal de divulgação e posterior procura.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to 
students. 

The Center for Entrepreneurship of Maia (CEITEC-TECMAIA) aims to foster development processes and promotion 
of individual entrepreneurs, from the initial phase of motivation and idea, until the individualised monitoring of the 
first steps towards setting up the company. Applicants do not need to have any connection to ISMAI, it is the Central 
that contributes to the development of the whole region. Within the scope of the project Digital-Maia, a Technical 
Assistance Center (CAT) was implemented as a means of providing technological support to community with the 
collaboration of course teachers. This successfully implemented a project for the free repair and redistribution of 
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computer equipment in schools and institutions within the municipality of Maia.

7.3.4. Nível de internacionalização

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 

- Reconhecimento muito positivo do curso no tecido empresarial.
- Ensino que leva à aquisição de competências multidisciplinares.
- Procura constante de inovação
- Plano de estudos altamente diferenciador, porquanto contempla a formação de profissionais capazes de se mover 
quer na área específica, quer nas áreas técnica e de gestão das organizações
- Inserção profissional de diplomados (empregabilidade)
- Forte atração e procura
- Reconhecimento da formação pela OTOC (dispensa de estágio de 800 horas)
- Múltiplas saídas profissionais
- Forte ligação do curso às linhas de investigação da Unidade de Investigação em Ciências Empresariais e 
Sustentabilidade

8.1.1. Strengths 
The very positive recognition of the course in the business world.
- Education that leads to the acquisition of multidisciplinary skills.
- The constant search for innovation
- Syllabus highly differentiating, because it contemplates the training of professionals who are capable of
working either in a specific area or in technical and organisation management areas
- Professional insertion of graduates (employability)
- Strong demand and attraction
- Recognition of training by OTOC (waiver internship for 800 hours)
- Multiple professional opportunities
- Strong connection to the ongoing research lines Research Unit in Business Sciences and Sustainability.

8.1.2. Pontos fracos 
- Reduzida promoção da instituição para captação de estudantes, nomeadamente através dos meios de
comunicação e da organização de eventos como conferências, workshops e seminários
- Inexistência de estruturas capazes de prestar serviços para o exterior

8.1.2. Weaknesses 
- Reduced promotion institution for attracting students, particularly through the media and organizing events such 
as conferences, workshops and seminars
- Lack of structures capable of providing services abroad

8.1.3. Oportunidades 
- Solicitações do mercado
- Investimento na formação avançada pelo Governo incentiva o ingresso de alunos que abandonaram os
estudos para aumentar os seus conhecimentos
- Perspetiva de vir a reconhecer-se este ciclo de estudos na iniciativa "PRME - Principles for Responsible 
Management Education"

8.1.3. Opportunities 
-Market Demand
- Investment in advanced training from the Government has encouraged the admission of students who dropped out 
of school to increase their knowledge
- The perspective of having this cycle of studies recognised in the initiative "PRME - Principles for Responsible 
Management Education 

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 3.6

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 0.8

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0
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8.1.4. Constrangimentos 
- Existência de instituições de Ensino Superior numa área geográfica relativamente próxima com forte
capacidade de atracção de estudantes, nomeadamente do Ensino Público
- Plano de estudos com grande peso curricular da vertente contabilístico-financeira o que poderá defraudar as 
expetativas dos alunos na busca de uma formação mais generalista, porquanto condiciona a inclusão de valências 
importantes

8.1.4. Threats 
- Existence of Higher Education Institutions (including Public Institutions) in relatively close geographical area with 
a strong capacity of attracting students
- Study plans in with heavy curricular weight in terms of accounting and financial areas, which may disappoint the 
expectations of students in search of a more general training, considering that it conditions the inclusion of other 
important aspects

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 

8.2.1. Pontos fortes 
- Atribuição pelo IAPMEI à Maiêutica do Estatuto de PME de Excelência em 2009, 2010 e 2011, perspetivando-se 
igual distinção também em 2012;
ta- Existência de um Gabinete especializado dedicado ao planeamento e garantia da qualidade na instituição
(GEPAQ)
- Estrutura administrativa da instituição eficaz e suportada por uma rede considerável de gabinetes de apoio
- Flexibilidade e boa relação entre as posições intermédias e o Conselho de Direção.
- Número limitado de alunos por turma.
- Aproveitamento das sinergias entre diversos ciclos de estudo, com partilha de recursos humanos e
materiais .
- Corpo docente próprio com formação específica em todas as áreas científicas do ciclo de estudos.
- Práticas de coordenação entre os docentes intra e inter-ciclo de estudos formais e informais.
- Proximidade dos alunos com coordenadores de curso

8.2.1. Strengths 

- Maiêutica was awarded with the Statute of SMEs of Excellence by IAPMEI in 2009, 2010 and 2011 and expectations 
look forward to the same distinction in 2012;
- Existence of an office dedicated to specialized planning and quality assurance at the institution
(GEPAQ)
- The institution’s efficient administrative structure supported by a considerable network of support offices
- Flexibility and good relationship between managerial positions and the Governing Board.
- Limited number of students per class.
- Exploitation of synergies between various study cycles, sharing human and material resources.
- Academic staff with specialised training in all the scientific areas of the cycle of studies.
- Coordination practices among the academic staff of intra and inter-cycle studies both formal and informal.
- Proximity of students with course coordinators

8.2.2. Pontos fracos 
Não aplicável

8.2.2. Weaknesses 
Not applicable

8.2.3. Oportunidades 
- As sugestões apresentadas pela EUA no seu processo de avaliação independente e internacional;
- Processo de acreditação para a A3ES pode ser usado para auto-reflexão e identificação de problemas na
Instituição, e implementação de soluções visando uma continuada melhoria.
- O prestígio das formações obtidas no ISMAI junto dos empregadores;
- A capitalização da experiência de integração em projectos e redes internacionais.
- Existência de protocolo com a OTOC pode promover a visibilidade da instituição perante outros agentes
económicos e funcionar como selo da qualidade do ciclo de estudos

8.2.3. Opportunities 
- The suggestions presented by the EUA during the independent international evaluation process;
- Accreditation process for the A3ES may be used for self-reflection and identification of problems at the institution 
and implementation of solutions for improvements;
- The employers’ recognition of the prestige of the education obtained at ISMAI;
- The capitalization of experience in the integration of projects and international networks.
- The existence of a partnership with OTOC may not only promote the visibility of the institution in relation to other 
economic agents but also function as a seal of quality of the cycle of studies.
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8.2.4. Constrangimentos 
- Processo de Bolonha pressupõe uma maturidade por parte dos estudantes que eles não evidenciam vindos do 
ensino secundário
- Menos oportunidades de mercado devido à conjuntura actual, dificultando o espírito empreendedor
-O efeito da crise económica na alteração do perfil de qualidade percebida e satisfação dos alunos e das
suas famílias

8.2.4. Threats 

-The Bologna Process requires a certain level of maturity from students which they do not demonstrate when 
coming from secondary school
- Fewer market opportunities due to the current economic situation, hindering entrepreneurship
-The effect of the economic crisis on the changing profile of perceived quality, student satisfaction and
their families

8.3. Recursos materiais e parcerias 

8.3.1. Pontos fortes 
- Espaços e materiais para realização de casos práticos e simulações.
- Instalações físicas com elevada quantidade e qualidade de laboratórios específicos.
- Relação directa e privilegiada com o Tecmaia, Câmara Municipal da Maia
- Relações Externas da Instituição, nomeadamente ao nível de programas Erasmus.
- Manutenção semanal de todos os laboratórios a nível de software.
- A Instituição é membro fundador da Fundação AEP (Associação Empresarial Portuguesa)
- Instituição é accionista do Parque Ciência e Tecnologia da Maia.
- Excelentes acessibilidades a nível de transportes (Estação de Metro do ISMAI)
- Proximidade do Aeroporto
- Laboratório de Simulação Empresarial
- Protocolo com a Câmara de Técnicos Oficias de Contas
- Existência de todo o tipo de Gabinetes de Apoio à atividade científico-pedagógica.

8.3.1. Strengths 
- Facilities and materials for conducting case studies and simulations.
- Physical facilities with high quality and quantity of specific laboratories.
- Direct and privileged relationship with Tecmaia, Municipality of Maia
- External Relations of the institution, including Erasmus programmes.
- Weekly maintenance of all laboratory-level software.
- The Institution is a founding member of the Foundation AEP (Portuguese Business Association)
- Institution is a shareholder of the Science and Technology Park of Maia.
- Excellent accessibility to public transports (Metro Station ISMAI)
- Proximity to the Airport
- Laboratory for Business Simulation 
- Partnership with the Board of Technical Officers Accounts
- Existence of all types of Support Offices for scientific and pedagogical activities.

8.3.2. Pontos fracos 
- Incipiente procura dos alunos quanto a formação externa (Erasmus), em parte explicada por 1) plano de estudos 
muito focalizado no ordenamento contabilístico-financeiro nacional, o que gera dificuldades na identificação de 
unidades curriculares afins noutros contextos geográficos e 2) valor das bolsas de estudos
- Fraca participação dos alunos em acções de formação desenvolvidas e oferecidas pelo centro de formação
ao longo da vida.
- Apesar da evolução positiva nos últimos anos ainda é reduzido o número de publicações relacionadas
com as áreas científicas do ciclo de estudo presentes na biblioteca

8.3.2. Weaknesses 

Weak demand from students for external training (Erasmus), partly explained by 1) the study plans being very 
focused on national financial accounting regulations, which creates difficulties in identifying similar courses in 
other geographical contexts and 2) the cost of scholarships
- Weak participation of students in training developed and offered by the lifelong learning training centre.
- Despite the improvements in recent years, the number of publications related to the scientific areas of study cycles 
in the library is still reduced.

8.3.3. Oportunidades 
- Capitalização da existência do CEITEC (Centro de Empreendedorismo ISMAI-Tecmaia) e da Unidade de 
Investigação em Ciências Empresariais e Sustentabilidade;
- Manifestações de vontade de muitas instituições internacionais em fazer parcerias com o ISMAI.

8.3.3. Opportunities 
Capitalization of the existence of CEITEC (Center for Entrepreneurship ISMAI-Tecmaia) and Unit
Research in Business Sciences and Sustainability;
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- Expressions of interest from many international institutions in partnering with Maia

8.3.4. Constrangimentos 
- Valor de aquisição de material (por exemplo software) especializado que permita o contacto dos alunos com
recursos utilizados no tecido empresarial

8.3.4. Threats 
- The cost for acquiring specialised materials (for example) that enable students’ contact with the resources used 
within the business environment.

8.4 Pessoal docente e não docente 

8.4.1. Pontos fortes 
- Corpo docente estável e especializado nas suas áreas de conhecimento, dinâmico e disponível para
constante actualização
- Disponibilidade pelo pessoal docente para atendimento e acompanhamento da formação extra-curricular aos
alunos e ex-alunos e resolução dos problemas
- Disponibilidade, simpatia e profissionalismo no atendimento pelo pessoal não docente.
- Comunicação e partilha entre docentes na articulação entre unidades curriculares e boas práticas das
metodologias de ensino
- Corpo docente com ampla experiência profissional que enriquece a sua prática pedagógica
- Vários professores estão actualmente a realizar formações para obter graus de formação superiores
- Corpo docente permite a oferta de aulas em regime nocturno
- Grande aposta da Instituição na formação para todo os colaboradores

8.4.1. Strengths 
- Stable academic staff members who are specialised in their areas of expertise, dynamic and available for constant 
updating 
- Availability of staff to attend training and monitoring of extra-curricular students and alumni, and problem-solving 
- Availability, friendliness and professionalism in dealing with the non-teaching staff.
- Communication and sharing among teachers of correlated courses and best practices in the used teaching 
methodologies
- Academic stadd with extensive professional experience that enriches their teaching practice
- Several teachers are currently carrying out training to obtain higher academic degrees 
- Academic staff makes it possible for the institution to offer night classes 
- The institution’s investment in the training of all its employees.

8.4.2. Pontos fracos 
- Número de doutorados ainda limitado para se atingir patamares mais ambiciosos ao nível da
investigação;
- Investimento insuficiente nas condições de acesso a mais oportunidades de internacionalização para os
docentes e não docentes;
- Inexistência de carreira docente, o que dificulta a acesso a determinadas posições internacionais (ex. Editorial 
Boards de jornais académicos), o reconhecimento dos pares a nível internacional e nacional e dificuldades de 
atração de doutorados com carreira internacional que desejem regressar ao País.

8.4.2. Weaknesses 

The number of doctorates is still limited if more ambitious levels are to be reached in terms of research;
- Insufficient investment in access to more internationalisation opportunities for teachers and staff;
- Lack of teaching career, which hinders access to certain international locations (eg Editorial Boards of scholarly 
journals), peer recognition at international and national levels and difficulties in attracting international career with 
PhDs who wish to return to the country.

8.4.3. Oportunidades 

- Crescente número de actividades científicas e profissionais que fomentam e propiciam o desenvolvimento
dos docentes;
- Internacionalização ativa da Instituição através dos projectos e parcerias em que está envolvida;
- Capitalização da circulação de professores (incoming/ongoing) que se espera possa vir a ser incrementada.

8.4.3. Opportunities 
- Growing number of scientific and professional activities that promote and foster teacher development;
- The active Internationalisation of the institution through the projects and partnerships in which it is involved;
- Capitalization of teacher mobility (incoming / ongoing) which is expected to increase.

8.4.4. Constrangimentos 
- Difícil captação de recursos humanos avançados para desenvolvimento de actividades de investigação
consistentes possibilitadoras de criar a massa crítica necessária para conseguir níveis de publicação
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consistentes;
- Inexistência de legislação que dê a possibilidade aos professores e funcionários das instituições privadas
de terem uma carreira normal, criando-se um desequilíbrio comparativo entre as suas obrigações e os seus
direitos e, dificuldades acrescidas na fixação de docentes com elevado potencial académico

8.4.4. Threats 
- Difficulties in obtaining the necessary human resources for developing consistent research activities that provide 
the necessary critical mass to achieve consistent levels of publications;
- Lack of legislation that provides the possibility for teachers and employees of private institutions to have a normal 
career, creating an imbalance between their obligations and their rights, and increased difficulties in establishing an 
academic staff with high academic potential.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

8.5.1. Pontos fortes 
- Heterogeneidade na formação de base e no escalão etário, o que proporciona a reunião de diferentes
experiências pessoais.
- Espírito de interajuda.
- Muitos alunos estão já integrados no mercado de trabalho, revelando um grande interesse pelas matérias
leccionadas, o que aumenta a motivação para o estudo e enriquece a experiência pedagógica na sala de aula;
- Acesso aos resultados das perceções que os alunos periodicamente manifestam através dos inquéritos de 
satisfação sobre capacidades cientifico-pedagógicas dos docentes (ex. qualidades de preparação, planeamento, 
organização, explanação, avaliação, etc.), da infraestrutura física e orgânica da instituição (ex. Biblioteca, 
Laboratórios, Gabinete de Ação Social, etc.)

8.5.1. Strengths 
- Heterogeneity in educational backgrounds and in age groups, which provides the encounter of different 
experiences.
- The spirit of mutual help
- Many students are already integrated in the labour market, showing a great interest in the subjects under study, 
which increases the motivation to study and to enrich the learning experience in the classroom;
- Access to the results of student perception, periodically manifested through satisfaction surveys about the 
teacher’s scientific and pedagogical skills (eg qualities of preparation, planning, organisation, explanation, 
evaluation, etc.), the organic and physical infrastructure of the institution (ex. Library, Laboratories, Social Action 
Office, etc.).)

8.5.2. Pontos fracos 
- Estudantes apresentam lacunas ao nível das competências básicas (ex. português e matemática), que deveriam ter 
sido adquiridas na formação secundária;
- Quadro económico-social recessivo, incluindo desemprego jovem qualificado, cria desmoralização e descrédito 
das virtudes da formação universitária;
- Estudantes reproduzem discurso público negativista mas dominante em relação à formação de base teórica;

8.5.2. Weaknesses 
- Students show significant deficits as regards basic competences (viz. Portuguese and Mathematics), which should 
have been learnt at high school;
- The current socioeconomic downturn, including the growing levels of youth and skilled unemployment, generates 
lower engagement and disbelief among students in the virtues of university training;
- Students tend to reproduce the negative yet dominant public discourse as regards theoretically-based training

8.5.3. Oportunidades 
- A necessidade dos estudantes manterem uma ligação profissional, pedagógica ou científica com a
universidade, de modo a manterem-se atualizados e a se tornarem mais competitivos no mercado de trabalho;
- O desemprego de pessoas que têm capacidade financeira para aproveitarem tempos de mudança de
emprego ou profissão para estudarem na universidade;
- A necessidade crescente que o mercado tem de especialistas em gestão, mais habilitados e atualizados,
para fazer face aos desafios da competição global e dos períodos de crise, em particular.

8.5.3. Opportunities 
- Students’ needs for maintaining a professional, pedagogical or scientific connection with the university as a way of 
maintaining themselves up-to-date and becoming more competitive in the labour market;
- The unemployment of people who have the financial resources to support themselves during times between jobs 
or professions and study at the university;
- The growing need of the market for management experts, who are more qualified and up-to-date to confront the 
challenges of global competition and times of crises.

8.5.4. Constrangimentos 
- Estagnação da economia, limitando as oportunidades de trabalho
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- Alunos oriundos do Ensino Secundário denotam insuficiente preparação em domínios importantes como a 
Matemática e Português

8.5.4. Threats 
- Stagnation of the economy, limiting job opportunities
- Students coming from secondary school reveal insufficient preparation in important areas such as Mathematics 
and Portuguese.

8.6. Processos 

8.6.1. Pontos fortes 
- Elevado grau de especialização de muitos dos gabinetes e serviços do ISMAI, que apresentam procedimentos de 
grande eficiência e eficácia;
- Crescente monitorização dos processos, a todos os níveis, por parte dos órgãos competentes;
- O rigor que o ISMAI coloca no cumprimento da legalidade em qualquer circunstância;
- A qualidade da plataforma tecnológica - e dos seus gestores - que suporta o funcionamento de mecanismos
de controlo e prestação de serviços à comunidade escolar.

8.6.1. Strengths 
- High degree of specialization of the many offices and services at ISMAI which present procedures for greater 
efficiency and effectiveness;
- Progressive monitoring of processes at all levels by competent bodies ;
- The rigour that places ISMAI within the legal compliance of all circumstances;
- The quality of the technological platform - and their managers - that supports the operation of control mechanisms 
and provides services to the school community.

8.6.2. Pontos fracos 

- Valor das propinas
- Horário de funcionamento de alguns serviços internos

8.6.2. Weaknesses 
- The cost of tuition fees
- The office hours of some offices

8.6.3. Oportunidades 
- Financiamento universitário aos alunos e potenciais alunos
- A crise financeira, económica e demográfica;
- As regulamentações da tutela por omissão ou por excesso de zelo
- As bolsas de apoio

8.6.3. Opportunities 
The Financing of college students and potential students
- The financial, economic and demographic crisis;
- The regulations of project by omission or excessive zeal
- Scholarship support

8.6.4. Constrangimentos 

- Existência de ensino público e particular concorrente, com algumas técnicas de ensino distintas, como o e-
learning

8.6.4. Threats 
- The existence of competing public and private education, with some teaching techniques that are very different, 
like e-learning for example.

8.7. Resultados 

8.7.1. Pontos fortes 
- Aumento significativo do número de alunos em regime pós-laboral
- Qualidade dos formandos devido ao rigor, metodologias de ensino e docentes profissionais.
- Reconhecimento do mérito dos alunos pela atribuição de um prémio anual para o melhor aluno finalista

8.7.1. Strengths 
- Significant increase in the number of students in night classes
- The quality of the student body due to the rigour, teaching methodologies and professional teachers.
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- Recognition of merit of students by awarding an annual prize for the best graduating student

8.7.2. Pontos fracos 
Não aplicável

8.7.2. Weaknesses 
Not applicable

8.7.3. Oportunidades 
- Relações internacionais via Erasmus têm divulgado positivamente o nome da instituição além-fronteiras.
- Boa aceitação dos nossos alunos pelo mercado de trabalho;
- A necessidade da região e do país em novos gestores com uma nova mentalidade, que coloquem a
sustentabilidade organizacional ao lado dos outros tipos de sustentabilidade, nomeadamente a nível social e
ecológico

8.7.3. Opportunities 
International relations via the Erasmus programme have positively disseminated the name of the institution beyond 
frontiers.
- Good acceptance of students in the labour market;
- The need of the region and the country for new managers with a new mindset, able to place organisational 
sustainability alongside other types of sustainability, including social and ecological levels

8.7.4. Constrangimentos 
- Deficiência de formação dos alunos ao nível secundário;
- A crise financeira, económica e demográfica.

8.7.4. Threats 
- Deficient training of students at a secondary school level;
- The financial, economic and demographic crisis.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

9.1.1. Debilidades 
Plano de estudos com grande peso curricular da vertente contabilístico-financeira, resultante da necessidade de o 
adequar às exigências da Ordem de Técnicos Oficiais de Contas (OTOC). Esta opção, que visou essencialmente 
proporcionar mais e/ou melhores saídas profissionais aos licenciados em Gestão de Empresas, confere-lhes assim 
a possibilidade de ficarem dispensados de realização de um estágio profissional de acesso à OTOC que, de outra 
forma, ascenderia a um mínimo 800 horas, proporcionando-lhes o acesso direto ao exame de admissão à OTOC. 
Havendo plena consciência do potencial valor acrescentado que esta opção configura, há igualmente consciência 
que poderá defraudar as expetativas dos alunos na busca de uma formação mais generalista, porquanto condiciona 
1) a inclusão de valências contemporânea no domínio disciplinar das Ciências Empresariais e 2) a aquisição de uma 
formação de pendor mais internacional.

9.1.1. Weaknesses 
Study plans with heavy curricular weight in terms of accounting and financial areas, resulting from the need to 
conform to the requirements of the Order of Chartered Accountants (OTOC). This option, which essentially aimed to 
provide more and / or better job opportunities for graduates in Management Companies, gives them the possibility 
of being excused from participating in an internship for Professional access to OTOC which would otherwise 
amount to a minimum 800 hours. This way, they are given direct access to the OTOC admission exam. Being fully 
aware of the added value potential that this option represents, there is also awareness that may disappoint the 
expectations of students in search of a more generalist training, considering that it conditions 1) the inclusion of 
contemporary benefits within the field of Business Studies and 2) the acquisition of a more international type of 
training.

9.1.2. Proposta de melhoria 

Reflexão profunda da Comissão Científico-Pedagógica sobre adequação do plano de estudos aos objetivos do ciclo 
de estudos. Complementarmente deverá ser feita uma avaliação dos determinantes de escolhas individuais, i.e. 
auscultação de expetativas de alunos nos 3 anos do Ciclo de Estudos. Assessoriamente deverá ainda refinar-se a 
análise da empregabilidade dos alunos de Gestão de Empresas, de forma a avaliar-se o peso relativo daqueles que 
enveredaram em exclusivo por uma carreira de TOC. Estes dados deverão permitir que – num primeiro nível – se 
equacione a possibilidade de revisão/reforço do plano de estudos com competências mais generalistas e que – num 
segundo nível – se equacione a possibilidade de proporcionar aos alunos interessados a formação específica 
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complementar que lhes continue a assegurar o acesso à OTOC e, aos demais, formação específica em domínios 
disciplinares conexos (ex. Gestão de Marketing, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança).

9.1.2. Improvement proposal 

In-depth reflection of the Scientific-Pedagogic Commission about the appropriateness of the objectives of the 
course syllabus. Additionally, the determinants of individual choices should be evaluated, i.e., assessment of 
students´expectations in the 3-year cycle of studies. Additionally, the analysis of the employability of Business 
Management students should be further refined in order to assess the relative weight of those who embarked on the 
career as chartered accountants (TOCs). These data should make it possible - a first level - to explore the possibility 
of revising / enhancing the curriculum with more generalist skills and – at a second level - to explore the possibility 
of providing students who are interested in specific training to continue to ensure access to OTOC and others, 
specific training in fields related disciplines (eg Marketing Management, Human Resource Management, Quality 
Management, Environment and Security).

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
1 a 2 anos

9.1.3. Implementation time 
1-2 years

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 

Medium

9.1.5. Indicador de implementação 
- Aumentar o grau de satisfação de alunos (+10%);
- Aumentar a capacidade de atração de alunos (+5%);
- Aumentar a empregabilidade de alunos (+5%)

9.1.5. Implementation marker 

- Increase the level of student satisfaction (+10%);
- Increase the ability to attract student interest (+5%);
- Increase student employability (+5%)

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade. 

9.2.1. Debilidades 
Não aplicável

9.2.1. Weaknesses 
Not applicable

9.2.2. Proposta de melhoria 
Não aplicável

9.2.2. Improvement proposal 

Not applicable

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
Não aplicável

9.2.3. Improvement proposal 
Not applicable

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Não aplicável

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
Not applicable
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9.2.5. Indicador de implementação 
Não aplicável

9.2.5. Implementation marker 

Not applicable

9.3 Recursos materiais e parcerias 

9.3.1. Debilidades 

A mobilidade ERASMUS dos alunos está condicionada por um plano de estudos muito focalizado no ordenamento 
contabilístico-financeiro nacional, o que gera dificuldades na identificação de unidades curriculares afins noutros 
contextos geográficos.

9.3.1. Weaknesses 

Student ERASMS mobility is conditioned by a syllabus that is very focused on the local accounting and financial 
frameworks, which causes difficulties in the identification of corresponding curricular units abroad.

9.3.2. Proposta de melhoria 
Reflexão profunda da Comissão Científico-Pedagógica sobre adequação do plano de estudos aos objetivos do ciclo 
de estudos (vide, p.f. detalhe da resposta no ponto 9.1.2). A eventual revisão do plano de estudos deverá poder 
acautelar esta debilidade, porquanto deverá contemplar forçosamente a possibilidade de inclusão de valências 
generalistas, contemporâneas e de pendor claramente internacional no domínio disciplinar das Ciências 
Empresariais. Desta forma, a mobilidade – seja na perspetiva Incoming e Outgoing – poderá sair claramente 
reforçada.

9.3.2. Improvement proposal 
In-depth reflection of Scientific-Pedagogic Commission about the appropriateness of syllabus objectives of the 
cycle of students (please see detailed answer in section 9.1.2). The revision of the syllabus should be able to 
safeguard this weakness, as it must necessarily consider the possibility of including general, contemporary and 
clearly international benefits within the field of the Management Sciences unit. Thus, mobility - be it in the Incoming 
or Outgoing perspective - can be clearly strengthened.> 

9.3.3. Tempo de implementação da medida 
1 a 2 anos

9.3.3. Implementation time 

1-2 years

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.3.5. Indicador de implementação 
- Aumentar a mobilidade internacional de alunos “Outgoing” (+10%);
- Aumentar a mobilidade internacional de alunos “Incoming” (+10%);
- Aumentar o grau de satisfação de alunos (+10%);
- Aumentar a empregabilidade de alunos (+5%)

9.3.5. Implementation marker 

- Increase the international mobility of "Outgoing" students (10%);
- Increase the mobility of "Incoming" students (+10%);
- Increase the degree of student satisfaction (10%);
- Increase student employability (+5%)

9.4. Pessoal docente e não docente 

9.4.1. Debilidades 
(1) Número de doutorados ainda limitado para se atingir patamares mais ambiciosos ao nível da investigação e 
articulação entre investigação e docência;
(2) Inexistência de carreira docente, o que dificulta a acesso a determinadas posições internacionais (ex. Editorial 
Boards de jornais académicos), o reconhecimento dos pares a nível internacional e nacional e dificuldades de 
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atração de doutorados com carreira internacional que desejem regressar ao País.

9.4.1. Weaknesses 
(1) The number of doctorates is still limited to reach levels more ambitious in terms of research and correlation 
between research and teaching;
(2) Lack of academic career, which hinders access to certain international locations (eg Editorial Boards of scholarly 
journals), peer recognition at international and national levels and difficulties in attracting international career with 
PhDs who wish to return to the country.

9.4.2. Proposta de melhoria 
(1) Estimular a conclusão dos programas de doutoramento em curso; e, acessoriamente, promover a regeneração 
gradual do corpo docente com o reforço do número de doutorados com ‘research track record’.
(2) Adoção de um estatuto de Carreira Docente para o Ensino Superior Universitário Privado, promovido pelo MEC 
(Ministério da Edução e Ciência), pela APESP (Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado) e/ou Maiêutica.

9.4.2. Improvement proposal 
(1) Encourage the completion of Phd programmes currently underway and additionally promote the gradual 
regeneration of the academic staff with the increase in the number of doctorates with 'research track record.
(2) Adoption of a Teaching Career status for Private Higher Education, sponsored by the MEC (Ministry of Education 
and Science), by APESP (Portuguese Association of Private Higher Education) and / or Maiêutica.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
1 a 2 anos

9.4.3. Implementation time 

1-2 years

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.4.5. Indicador de implementação 
(1) Aumentar o peso relativo de doutorados a ‘tempo integral’: (+15%)
(1) Aumentar número de investigadores doutorados integrados na UNICES (Unidade de Investigação em Ciências 
Empresariais e Sustentabilidade): (+20%)
(1) Aumentar número de publicações internacionais: (+15%)
(2) Aumentar o número de Professores Associados: (+15%)

9.4.5. Implementation marker 
(1) Increase the number of full-time doctoral professor (tenures): (+15%)
(1) Increase the number of doctoral researchers in the UNICES (Research Unit in Business Sciences and 
Sustainability) : (+20%)
(1) Increase the number of international publications: (+15%)
(2) Increase the number of Associate Professors: (+15%)

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

9.5.1. Debilidades 
Não aplicável

9.5.1. Weaknesses 
Not applicable

9.5.2. Proposta de melhoria 
Não aplicável

9.5.2. Improvement proposal 
Not applicable

9.5.3. Tempo de implementação da medida 
Não aplicável
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9.5.3. Implementation time 
Not applicable

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Não aplicável

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 
Not applicable

9.5.5. Indicador de implementação 
Não aplicável

9.5.5. Implementation marker 
Not applicable

9.6. Processos 

9.6.1. Debilidades 
(1) Valor das propinas
(2) Horário de funcionamento de alguns departamentos

9.6.1. Weaknesses 
(1) Tuition fees
(2) Office work hours of some departments

9.6.2. Proposta de melhoria 
(1) Diversificar mecanismos de acesso a apoio social
(1) Criação de Bolsas de Mérito
(2) Flexibilizar horário de funcionamento de departamentos e/ou serviços

9.6.2. Improvement proposal 
(1) Diversify mechanisms of access to social support
(1) Creation of Merit Scholarships
(2) More flexible department and / or service office hours

9.6.3. Tempo de implementação da medida 

3 anos

9.6.3. Implementation time 
3 years

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.6.5. Indicador de implementação 

(1) Aumentar número de alunos com apoios sociais: (+15%)
(2) Aumentar tempo de resposta a solicitações de alunos: (+15%)

9.6.5. Implementation marker 
(1) Increase the number of students with social support: (+15%)
(2) Increase response time of student requests: (+15%)

9.7. Resultados 

9.7.1. Debilidades 
Não aplicável
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9.7.1. Weaknesses 
Not applicable

9.7.2. Proposta de melhoria 
Não aplicável

9.7.2. Improvement proposal 
Not applicable

9.7.3. Tempo de implementação da medida 

Não aplicável

9.7.3. Implementation time 
Not applicable

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Não aplicável

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
Not applicable

9.7.5. Indicador de implementação 
Não aplicável

9.7.5. Implementation marker 
Not applicable

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

10.1.2.1. Study Cycle:

Business Management

10.1.2.2. Grau:
Licenciado

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
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<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

10.2.1. Study Cycle:
Business Management

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items) 0 0

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS

Observações / 
Observations (5)

(0 Items)
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10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades 
curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:

<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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