
ACEF/1213/15467 — 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:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR, 2ª Série, nº 195, Aviso nº 13442/2012, de 9 de outubro de 2012

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

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

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): 

340

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: 

344

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: 

345

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

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

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

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
25

A11. Condições de acesso e ingresso:
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Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre:
a) Titulares do grau de licenciado em cursos nas áreas das Ciências Empresariais, das Ciências Sociais e do 
Comportamento e áreas afins, ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos 
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do 
grau de licenciado pelo Conselho Científico;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade 
para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico.

A11. Entry Requirements:
Applicants to this study cycle (master’s degree) are required to hold:
a) a 1st Cycle diploma in the following areas: Business Sciences, Social and Behavioural Sciences and similar or 
legally equivalent areas;
b) a higher degree awarded by a foreign institution following a 1st Study Cycle organised in line with the Bologna 
Process in a Bologna Process acceding country;
c) a higher academic diploma conferred by a foreign institution recognised as meeting the objectives of the 1st cycle 
by the Scientific Committee;
d) an academic, scientific or professional curriculum vitae recognised as certifying the ability to engage in this study 
cycle by the Scientific Committee.

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:

Mestre

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:
Mestre

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 - 1º ano/2º 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 Sciences 34 103 0

Informática ( Informatics 48 6 0

Desenvolvimento Pessoal / Personnal 
Development

09 8 0

Direito / Law 38 3 0

(4 Items) 120 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)

Planeamento e Controlo de 

Gestão / Planning and 
Management Control

340 Semestral 100 TP: 32 4 Não/No

Direito da Empresa / Business 

Law
380 Semestral 75 TP: 24 3 Não/No

Economia da Empresa / 
Business Economics

344 Semestral 150 TP: 48 6 Não/No

Marketing Aplicado / Applied 

Marketing
342 Semestral 100 TP: 32 4 Não/No

Fundamentos de Contabilidade / 
Fundamentals of Accountability

344 Semestral 125 TP: 40 5 Não/No

Gestão Financeira / Financial 
Management

345 Semestral 125 TP: 40 5 Não/No

Seminários de Investigação / 
Research Seminars

340 Semestral 75 TP: 12 ; PL: 12 3 Não/No

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

A14.1. Study Cycle:
Business Management

A14.2. Grau:
Mestre

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/2º Semestre

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

Mapa II - Não aplicável - 2º ano/1º e 2ª Semestres

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Empresas

A14.1. Study Cycle:
Business Management

A14.2. Grau:
Mestre

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 e 2ª Semestres

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)

Metodologias de Investigação 

Científica / Scientific Research 
Methodologies

340 Semestral 125 T: 20 - PL: 20 5 Não/No

Liderança de Equipas / Team 
Leadership

090 Semestral 100 TP: 32 4 Não/No

Sistemas de Apoio à Decisão / 
Decision Support Systems

481 Semestral 150 TP: 24 ; PL: 24 6 Não/No

Fiscalidade / Taxation 344 Semestral 75 TP: 24 3 Não/No

Empreendedorismo e Inovação / 
Entrepreneurship and Innovation

345 Semestral 100 TP: 32 4 Não/No

Gestão de Operações / Operations 
Management

345 Semestral 100 TP: 32 4 Não/No

Técnicas de Comunicação / 
Communication Techniques

090 Semestral 100 TP: 32 4 Não/No

(7 Items)
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/1st and 2nd semesters

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Pós Laboral

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

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)

João Manuel da Silva Carvalho

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>

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>

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)

Dissertação ou Trabalho de Projeto 

do Mestrado - Master Dissertation 
or Project Work

CE Anual 1500 OT: 60 60 Não/No

(1 Item)
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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:

Neste ano letivo de 2012-2013 está a decorrer a 3ª edição deste 2º Ciclo de Estudos em Gestão de Empresas no 
ISMAI.
A experiência com as duas primeiras edições do Mestrado permitiu verificar que as cargas horárias de contato com 
os alunos eram em geral excessivas, notando-se também a falta de uma área de estudos relacionada com a Gestão 
de Operações. Como tal, a Comissão Científica-Pedagógica do Mestrado decidiu alterar um pouco o plano 
curricular, concentrando todas as unidades curriculares nos dois primeiros semestres, com redução em muitas 
delas do seu número de ECTS, o que permitiu a inclusão da nova UC de Gestão de Operações. Passou a haver mais 
tempo para a realização da Dissertação ou Trabalho de Projeto do Mestrado, conforme solicitação dos alunos, 
assim como um ajustamento nas denominações das UC, que fosse de encontro ao ajustamento de conteúdos 
programáticos já efetuado desde a primeira edição, em função do tipo de formações de base que os alunos 
apresentavam.
O feedback obtido destes ajustamentos programáticos tem sido positivo, tanto ao nível dos alunos como dos seus 
empregadores. O caráter abrangente e generalista do Mestrado em Gestão de Empresas tem atraído, 
essencialmente, alunos de formações mais específicas, tais como Gestão de Recursos Humanos, Gestão do 
Desporto, Gestão de Marketing, que procuram alargar os seus conhecimentos e aprofundar competências 
transversais às diferentes áreas científicas da Gestão de Empresas. 

A18. Observations:

In the current academic year 2012-2013 we are running the third edition of this 2nd Study Cycle in Business 
Management at ISMAI.
The experience acquired with the first two editions of this Master’s allowed us to realise the workload of contact 
hours with the students was, in general, excessive, and it also highlighted the lack of an area of studies related to 
Operations Management. Consequently, the Master’s Scientific-Pegagogical Committee decided to slightly alter the 
curriculum, by concentrating all the curricular units in the fist two semesters, reducing, in many of them, the number 
of ECTS, which allowed for the introduction of a new Curricular Unit of Operations Management. As a result, there is 
now more time for the Master’s Dissertation or Project Work, in accordance with the students’ suggestions. Besides 
that, the names of the curricular units were adjusted in order to mirror the changes that the syllabus contents had 
undergone since the first edition, regarding the basic training the students had acquired. 
The feedback from these syllabus changes has been positive, both at the level of the students and of their 
employers. The comprehensive and generalist nature of this master’s in Business Management has appealed, above 
all, to students from more specific academic backgrounds, such as Human Resources Management, Sports 

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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Management, Marketing Management, aiming to broaden their education and further deepen into cross-curricular 
skills cutting through the various scientific areas pertaining to Business Management.

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

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Este ciclo de estudos tem como objetivo fundamental formar profissionais e investigadores com diferentes 
formações de base ao nível da licenciatura. Assim incorpora em cada unidade curricular, para além dos 
aprofundamentos teórico-práticos próprios de um 2º ciclo de estudos, os conteúdos que permitam uma formação 
de base geral a todos os licenciados com formações diversas da gestão de empresas. Pretende-se promover a 
investigação e a criação de saber, através de uma preparação científica e técnica ajustada, que habilite o aluno para 
o exercicio de atividades profissionais e académicas, fomentando o desenvolvimento das capacidades de 
conceção, inovação e análise crítica. Assim, este ciclo de estudos proporciona a obtenção de conhecimentos e 
competências em distintas áreas da gestão, nas suas dimensões estratégica, operacional e tecnológica, permitindo 
a sua aplicação na resolução de problemas em situações novas, e em contextos multidisciplinares e de 
investigação.

1.1. Study cycle's generic objectives.
The main goal of this study cycle is to train professionals and researchers holding diverse basic abilities at the level 
of their 1st cycle. So, each curricular unit, besides furthering deeper into theoretical–practical knowledge featured 
by a 2nd study cycle, comprises those contents that allow for a foundational education for those first cycle diploma 
holders from different scientific areas. The course attempts to promote research and knowledge creation, by means 
of an adjusted scientific and technical teaching, which may entitle the student to carry out academic and 
professional activities, by fostering the development of abilities regarding conception, innovation and critical 
analysis. This study cycle promotes the acquisition of knowledge and skills pertaining to the various branches of 
management, in their strategic, operational and technological dimensions, allowing their application in resolving 
problems in new situations, and in multidisciplinary and research contexts.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
A missão do ISMAI tem sido contribuir para a excelência da formação integral dos estudantes nos diversos
ramos do saber científico, técnico e cultural, preparando-os para a vida ativa e motivando-os para a inovação
e desenvolvimento, na senda da divisa da Instituição “Bonum studium, Optimus labor”. O ISMAI, na
linha da filosofia universitária, tem presente que as dimensões cultural, profissional e de investigação são 
fundamentais para um progresso harmonioso da sociedade. Com efeito, o ISMAI afirma-se como um pólo de 
reflexão e saber, profundamente mergulhado e comprometido com o tecido social, e plenamente integrado no 
sistema universitário nacional e internacional. Além disso, o ISMAI procura alargar a sua oferta formativa, utilizando 
critérios bem estabelecidos, e que têm obtido sucesso, como se demonstra na população escolar existente (cerca 
de 5000 alunos). Com o curso de Mestrado em Gestão de Empresas, o ISMAI deu um passo determinante na 
consolidação da área das ciências empresariais como uma das mais importantes para o seu futuro como Instituição 
de Ensino Superior Universitário, assim como da região em que se insere. Acresce a potenciação dos níveis de 
investigação científica que advêm de se poder lecionar este ciclo de estudos, pois permite que haja um maior 
número de indivíduos (professores e alunos) concentrados em desenvolver a nova Unidade de Investigação em 
Ciências Empresariais e Sustentabilidade, que foi criada em 2012.
O curso de Mestrado em Gestão de Empresas está alinhado, nos seus objetivos gerais, com a missão do ISMAI, de 
proporcionar formação e preparação dos quadros e académicos necessários ao desenvolvimento regional e 
nacional, no qual os gestores de agora e do futuro têm um papel primordial a desempenhar, tanto ao nível de uma 
ação gestiva eficiente e eficaz, como no desenvolvimento de novos negócios com maior capacidade de acrescentar 
valor, tanto para os clientes como para a economia nacional.
Salientamos o esforço que a Maiêutica-ISMAI tem realizado de modo a que possamos ter as condições necessárias 
para atingirmos os nossos objetivos, a concretizar:
- Na consolidação de um corpo docente dedicado e qualificado; na manutenção de uma biblioteca enriquecida e 
moderna, com acesso a bases de dados de investigação; na existência de meios tecnológicos actualizados, tanto a 
nível de hardware como de software; no apoio à Unidade de Investigação em Ciências Empresariais e 
Sustentabilidade (UNICES), tanto a nível das atividades de investigação como de internacionalização; no apoio à 
existência de um Centro de Empreendedorismo (CEITEC) em colaboração com o Parque de Ciência e Tecnologia da 
Maia (Tecmaia); e na criação de incentivos que premeiam a produtividade científica dos seus 
docentes/investigadores. 
Com estas condições favoráveis, os titulares do grau de Mestre obtido em Gestão de Empresas do ISMAI terão, 
seguramente, condições para assumir um papel importante no desenvolvimento económico do nosso país.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The mission of ISMAI has been to contribute to excellence in the integral education of the students in the various 
fields of scientific, technical and cultural knowledge, making them ready for active life and encouraging them for 
innovation and development, in accordance with the Institution’s motto “Bonum studium, Optimus labor.” ISMAI, 
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aligned with university philosophy, is aware that the cultural, professional and research dimensions are essential for 
the harmonious progress of our society. Actually, ISMAI stands out as a centre for reflection and knowledge, deeply 
engaged and committed to the social fabric, and fully integrated in the national and international higher education 
system. Besides that, ISMAI aims to broaden its training offer, based on well-established criteria, which have 
achieved success as shown by its current student population (about 5,000 students). With this Master’s in Business 
Management, ISMAI has made a decisive step towards consolidating the area of business sciences as one of the 
most important to its future as a Higher Education Institution, as well as of the region it belongs to. Furthermore, it 
can enhance the levels of scientific research created by the organisation of this study cycle, as it enables a higher 
number of motivated individuals (academics and students) to develop the new research Unit in Business Sciences 
and Sustainability, which started in 2012.
The master’s course in Business Management, as to its main goals, is in line with ISMAI’s mission, regarding the 
education and training of professionals and academics demanded by regional and national development, in which 
today’s and future business managers have a a distinctive role to play, both at the level of an efficient and effective 
management, and in developing new businesses capable of adding value both to their customers and to the national 
economy. 
We ought to highlight the commitment Maiêutica-ISMAI have shown so that we can have the necessary conditions to 
achieve our objectives, namely:
-in the consolidation of a committed and qualified teaching staff; in the maintenance of a well-equipped and modern 
library, with access to research databases; in the existence of uptodate technological resources regarding hardware 
and software; in supporting UNICES (Research Centre for Business Sciences and Sustainability), both at the level of 
research activities and its internationalisation; in supporting an Entrepreneurship Centre (CEITEC) in cooperation 
with Tecmaia (Maia Science and Technology Park): and in creating incentives to reward the scientific productivity of 
their academics/researchers. 
Under these favourable circumstances, the holders of a master’s degree in Business Management at ISMAI will 
have, undoubtedly, the conditions they need to play an important role in the economic development of our country.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos do 2º Ciclo de estudos em Gestão de Empresas são debatidos no início de cada ano letivo no âmbito 
da Comissão Científico-Pedagógica, que engloba todos os docentes doutorados do Mestrado. Estes objetivos estão 
vertidos no Regulamento do Mestrado, aprovado pelo Conselho Científico, pelo Conselho de Direção e homologado 
pelo Presidente do ISMAI.
A sua divulgação aos estudantes é feita em diferentes suportes: online no portal do ISMAI; em brochuras sobre os 
Mestrados; em folhetos específicos sobre este Mestrado; em reuniões de apresentação dos mestrados; e em feiras 
estudantis. O contacto próximo entre professores e alunos facilita também muito a divulgação dos objetivos do 
Mestrado.
A coordenação do Mestrado está em permanente contacto com professores e alunos, de modo a acompanhar o 
cumprimento dos objetivos, assim como a detetar potenciais dificuldades na sua concretização.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The objectives of this 2nd Study Cycle are discussed at the beginning of each academic year within the Scientific-
Pedagogical Committee, which comprises all the doctoral academics allocated to the master’s course. These 
objectives permeate the Master’s Regulations, approved by the Scientific Committee, Board of Directors and 
endorsed by ISMAI’s Chairman. 
The communication of the objectives to the students uses various media: online through ISMAI’s Portal; through 
brochures on the master’s courses; through specific leaflets on this master’s; at meetings to introduce the master’s 
courses; and at student fairs. The close contact between the teaching staff and the students also facilitates the 
dissemination of the objectives. The Master’s coordinator is in permanent contact with the teaching staff and the 
students, so as to be able to monitor the objectives, as well as to identify potential difficulties as to their fulfilment.

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.

A coordenação do Mestrado é da responsabilidade de um Coordenador, órgão uninominal eleito por todos os 
docentes do Mestrado, homologado pelo Presidente do ISMAI, para o mandato de um ano escolar. O Coordenador é 
coadjuvado, nas suas funções, pela Comissão Científico-Pedagógica. As revisões ao ciclo de estudos são 
propostas pelo Coordenador do mesmo, e validadas pelo Director de Departamento e posteriormente pelo Conselho 
Científico, que dá o seu parecer prévio a uma homologação do Presidente do ISMAI. A distribuição do serviço 
docente é planeada pelo Coordenador de curso, e efectuada no início de cada ano lectivo, em articulação com o 
Director do departamento e Orientações do Conselho Científico. Os conteúdos programáticos são da 
responsabilidade de cada Regente de Unidade Curricular, enquadrados nas orientações sugeridas pela Comissão 
Científico-Pedagógica do ciclo de estudos, com base nos objetivos do Mestrado.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus 
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revision and updating, and the allocation of academic service.
A Coordinator, a uninominal body elected by all the Master’s faculty members, endorsed by ISMAI’s Chairman, is 
responsible for co-ordinating the Master’s for an academic year. To carry out his/her duties, he/she is assisted by 
the Scientific-Pedagogical Committee. Any amendments to the study cycle are proposed by its Co-ordinator, 
validated by the Head of Department and later by the Scientific Committee, whose prior approval is required for 
endorsement by ISMAI’s Chairman. The allocation of teaching hours is designed by the Course Co-ordinator, and 
takes place at the beginning of an academic year, in accordance with the Head of Department and with the 
guidelines issued by the Scientific Committee. The leaders of the curricular units are responsible for the syllabus 
contents, following the guidelines set by the Scientific-Pedagogical Committee of the study cycle, based on the 
objectives set for the Master’s.

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 via privilegiada de participação ativa de docentes e alunos no processo de tomada de decisão é através dos seus 
representantes no Conselho Pedagógico do ISMAI. São também convocadas reuniões ordinárias e, se necessário 
extraordinárias, da Comissão Científico-Pedagógica do Mestrado, onde as questões de fundo são debatidas de 
forma abrangente.
A coordenação mantém uma grande proximidade com professores e alunos de modo a auscultar as suas opiniões 
sobre os processos de ensino-aprendizagem. Acresce a informação obtida todos os anos letivos através dos 
Inquéritos de Avaliação do Funcionamento de cada Unidade Curricular, que permite aos alunos e professores 
manifestar as suas opiniões quanto às questões pedagógicas e de funcionamento geral das disciplinas e do curso.

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.
The main way for active participation of the faculty members and students in the decision-making process is 
through their representatives at ISMAI’s Pedagogical Committee. Ordinary meetings, and if necessary, extraordinary 
meetings of the Master’s Scientific-Pedagogical Committee can be convened, where the main issues are discussed 
in a comprehensive way. 
The Co-ordinator keeps a close contact with the faculty and the students so as to be able to attend to their views on 
the teaching-learning processes. Furthermore, there is all the information gathered annually through Assessment 
Surveys on the operation of each Curricular Unit, which allow the students and faculty members to express their 
views on pedagogical and general operation issues regarding the disciplines and the course.

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) está a merecer a devida atenção pelas 
Direções do ISMAI e da Maiêutica. Assim, as estruturas de Garantia da Qualidade ao nível do ensino prendem-se 
com os meios de diagnóstico já implementados (inquéritos semestrais sobre a qualidade das instalações, do 
ensino, dos cursos, dos serviços prestados, dos apoios técnicos, etc.), fortalecidos pelos contributos do 
Coordenador de Curso, do Diretor de Departamento, dos Conselhos Pedagógico e Científico e do Gabinete de 
Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade/Gabinete de Estatística (GEPAQ/GE).
Assim, pretende-se aprofundar estas práticas com vista à valorização das funções pedagógica e científica dos 
docentes e à promoção de uma maior participação e responsabilidade dos estudantes.
O acompanhamento do percurso dos mestrandos e mestres no mundo laboral permite obter também um feedback 
importante sobre a qualidade do Mestrado e do seu impacto nas empresas.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 
The implementation of an Internal System of Quality Assurance (SIGQ) has deserved the due attention of ISMAI and 
Maiêutica Boards of Directors. Actually, Quality Assurance structures at the level of teaching are related to 
diagnostic resources already at use (semestral inquiries on the quality of the facilities, teaching, courses, provided 
services, technical support, and so on), boosted by input from the Course Co-ordinator, Head of Department, 
Pedagogical and Scientific Committees, and from GEPAQ/GE (Studies, Planning, Evaluation and Quality Office).
Moreover, we want to further these practices so as to enhance the pedagogical and scientific roles of the faculty and 
the promotion of a higher participation and responsibility of the students.
Tracking the career paths of the master’s students and master’s Diploma holders in the world of work also enables 
us to receive important feedback on the quality of the Master’s Course and its impact on the businesses.

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 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 a “garantia da qualidade” como o conjunto de procedimentos, instrumentos e atividades que permitem 
à Instituição assegurar o cumprimento das orientações e boas práticas estabelecidas. É profundo o envolvimento 
do GEPAQ/GE, não só no processo de avaliação externa efetuado pela European University Association (EUA) em 
2010, mas também nas tarefas inerentes à Avaliação/Acreditação encetadas e desenvolvidas pela A3ES, tendo 
proporcionado uma constante análise crítica de todos os procedimentos envolvidos, tanto a nível da estrutura 
organizacional, como dos processos de tomada de decisão e formas de gestão, monitorizando os processos 
internos, os sistemas de informação, e promovendo a racionalização de meios, estruturas e mecanismos de 
“feedback” e de melhoria contínua.
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2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
GEPAQ Director, Eng Moutinho and the Statistics Office form a cohesive and effective team, having, among other 
duties, the continuous implementation of quality assurance processes. Actually, our notion of "quality assurance" is 
a set of procedures, tools and activities which allow the Institution to ensure the fulfilment of the established 
guidelines and best practice. GEPAQ/GE’s engagement has been very extensive, not only in the external 
assessment process carried out by the EUA (European University Association) in 2010, but also in the tasks 
included in the Accreditation process started and carried out by A3ES, having performed a constant critical 
reviewing of all the implemented procedures, whether at the level of the organisational structure or of the decision-
making processes and management approaches, and monitoring the internal processes, the information systems 
and by promoting the rationalisation of resources, structures and feedback and continuous development 
mechanisms.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
O GE/GEPAQ foi criado no sentido de edificar instrumentos sistemáticos de avaliação da qualidade do 
ensino/aprendizagem, procurando dar a conhecer, periodicamente, as opiniões e motivações de estudantes e 
docentes, utilizando questionários normalizados. Estes foram desenvolvidos a partir de padrões internacionalmente 
instituídos pelo ENQA e aferidos no quadro do universo escolar através de experiências anteriores, com a devida 
apreciação e aprovação pelo Conselho Pedagógico do ISMAI.
Os resultados, a que os estudantes têm acesso, são submetidos à análise da Coordenação do Curso, do Diretor de 
Departamento e dos órgãos de Direção institucionais, de modo a proporcionarem recomendações, correções ou 
ajustes à atuação dos diversos atores. 
As diferentes formas avaliativas do processo de ensino/aprendizagem estão definidas em Regulamentos, havendo 
também 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. 
GE/GEPAQ was created in order to build systematic quality assessment tools of the teaching/learning process, and 
it aims to periodically communicate the views and motivations both of the faculty and of the students, by applying 
standardised surveys. These have been designed based on ENQA’s internationally established standards which 
have gone through previous trials in the school context , with the due appraisal and approval of ISMAI’s Pedagogical 
Committee.
The results, which can be accessed by the students, are scrutinised by the Course Co-ordinator, Head of 
Department and institutional Boards of Directors, so as to gather recommendations, corrections or amendments to 
the various agents’ participation.
The various assessment modes of the teaching/assessment process are set in the Regulations, and there are also 
other procedures logged on a server, where the lecture summaries, attendance and the faculty’s punctuality can be 
checked.

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. 
Os desempenhos pedagógicos dos docentes, assim como de todos os serviços e estruturas do ISMAI, são 
avaliados todos os semestres com recurso a inquéritos padronizados aplicados a alunos e professores. O 
GE/GEPAQ recolhe os dados e, após o seu tratamento, disponibiliza-os na intranet do ISMAI.
É atribuição do coordenador de curso e do diretor do departamento analisar detalhadamente esses dados de modo 
a fazer recomendações à atuação dos docentes e a sugerir medidas para garantir a qualidade do ensino e da 
aprendizagem.
Tendo em vista a implementação da melhoria contínua dos ciclos de estudos, o Conselho Pedagógico do ISMAI, 
dando resposta às necessidades manifestadas pelos professores e alunos, tem promovido o desenvolvimento 
contínuo de competências profissionais de ensino, oferecendo formação específica em áreas relevantes como são 
o caso do aprofundamento da utilização da língua Inglesa, das tecnologias de informação e comunicação, dos 
processos de avaliação, entre outros.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 
The faculty’s teaching performance, as well as that of all of ISMAI’s services and structures are assessed every 
semester by means of standardised surveys applied to students and the faculty members. GE/GEPAQ collects the 
data, and, after analysing them, makes them public on ISMAI’s intranet. 
It is the role of the course Co-ordinator and Head of Department to analyse those results in detail in order to be able 
to make recommendations on the faculty’s performance and to suggest measures to ensure the teaching/learning 
quality.
Aiming to implement the continuous improvement of the study cycles, ISMAI’s Pedagogical Committee, thereby 
answering the needs conveyed by the faculty and the students, has promoted the continuous development of 
professional teaching skills, providing specific training in relevant areas, such as the extensive use of the English 
language, information and communication technologies, assessment processes, among others.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
A cultura de avaliação no ISMAI está enraizada, passando pela preparação das auditorias sistemáticas da Inspeção-
Geral, a última das quais resultou num relatório muito favorável rececionado em 30.09.2010, até sujeitar-se 
voluntariamente à avaliação periódica dos peritos internacionais da European University Association desde 2009. 
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Durante meses, para o efeito, foi constituído o Grupo de Avaliação Institucional do ISMAI (GavISMAI), em que 
estavam presentes cooperadores, funcionários, estudantes e docentes, tendo-se analisado todos os processos 
internos a todos os níveis, preparando-se diversos documentos 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, o ISMAI, através da Comissão de Elaboração do Plano de Ação, elaborou um 
Plano de Ação para 2011-2013, no sentido de dar resposta às recomendações constantes no referido Relatório.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The culture of evaluation at ISMAI is deeply rooted, from the preparation of systematic audits by the General 
Inspection Agency, the latest of which culminated in a very favourable report received on September 30th, 2010, to it 
being willingly open to the periodic assessments of the European University Association since 2009. 
To that effect, and for a spate of several months, ISMAI set up the GavISMAI (ISMAI’s Institutional Assessment 
Group), which included co-operators, non-teaching staff, students and teaching staff, and analysed all the internal 
processes at all levels, and having created several systemic and sectorial assessment documents.
Following the institutional assessment by the EUA, and in accordance with the Report made public on April 7th, 
2011 by their assessment team, ISMAI, through its Action Plan Production Committee, designed an Action Plan for 
2011-2013, so as to respond to the recommendations set in the above-mentioned Report.

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).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

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

Salas de aulas / Classrooms 2784.7

Laboratórios / Laboratories 1264.6

Gabinetes de professores / Teacher's Offices 286.1

Biblioteca / Library 510

Gabinetes de apoio / Support Offices 193.8

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

Auditório Auditorium 298

Anfiteatros / Amphitheaters 296.8

CEITEC 155.6

Instalações sanitárias / Washrooms 454.4

Salas de reuniões e de professores / Meeting and teachers' rooms 293.1

Instalações administrativas / Administrative facilities 598.2

Átrios e zonas de circulação e espera / Entrance halls; circulation areas and waiting rooms 2959

Salas e espaços para diversos fins / Other rooms for various uses 1646.1

Gabinetes de investigação / Research offices 154.9

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Bases de Dados Científicas / Scientific Data Bases 14

Computadores nas áreas administrativa e pedagógica / Computers in Administrative and Pedagogical areas 439

Workstations em laboratórios e unidades de investigação / Worksations in Labs and Research Units 10

Projectores / Projectors 42

Impressoras e Scanners / Printers and Scanners 28

Quadros interactivos / Interactive Boards 2

Servidores / Servers 27

Access Points - Rede Wireless / Wireless Network 51

Monitores / Monitors 467

Portáteis / Laptop computers 17
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3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.

O Mestrado em Gestão de Empresas tem promovido diversas parcerias, as quais têm permitido a realização de 
Seminários de Investigação Internacional em 2011 e 2012, assim como a mobilidade de estudantes e professores, 
que irão continuar numa base anual. As universidades que têm colaborado connosco são a Radboud University 
Nijmegen (Holanda), a Free University Brussels (Bélgica), Fundação Dom Cabral (Brasil), a University College for 
Economics, Entrepreneurship and Management Nikola Subic Zrinski (Croácia), a Helena Chodkowska University of 
Management and Law (Polónia) e o Projeto Europeu EMIC, que engloba várias universidades.

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
The Master’s Course in Business Management has promoted several partnerships, which have led to the 
organisation of International Research Seminars in 2011 and 2012, as well as the mobility of students and faculty 
members, which will continue on an annual basis. These are the universities that have cooperated with us: Radboud 
University Nijmegen (Holland), Free University Brussels (Belgium), Dom Cabral Foundation (Brazil), University 
College for Economics, Entrepreneurship and Management Nikola Subic Zrinski (Croatia), Helena
Chodkowska University of Management and Law (Poland) and the EMIC European Project, which embraces several 
universities.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.

Ao nível interno, o 2º Ciclo de Estudos em Gestão de Empresas tem colaborações “naturais” com vários ciclos de 
estudos do ISMAI, como por exemplo, as Licenciaturas na área das Ciências Empresariais e os Mestrados em 
Marketing e em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, com os quais partilha professores e unidades 
curriculares.
Esta colaboração transdisciplinar permite atribuir a cada unidade curricular os Professores mais qualificados da 
Instituição, evitando a duplicação de corpos docentes.
Tem havido colaboração ocasional de docentes de outras universidades privadas portuguesas.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The 2nd Study Cycle in Business Management has “natural” links with various study cycles inside ISMAI, such as 
the 1st Cycles in the area of Business Sciences and the Masters in Marketing and Strategic Human Resource 
Management, with which it shares both the teaching staff and curricular units.
This crosscurricular collaboration enables us to allocate for each curricular unit the most qualified academics of the 
Institution, thus avoiding the duplication of the teaching staff. 
There has also been a sporadic collaboration of teaching staff from other Portuguese private universities.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.

Vários docentes que lecionam noutras instituições de ensino, dentro e fora do país, já referidas no ponto 3.2.1. têm 
colaborado, apoiado e participado na organização de eventos de caráter científico, para além de partilharem 
projetos de investigação, com os quais os nossos mestrandos irão colaborar.
A intenção, conforme se forem alargando as parcerias internacionais e, se possível, nacionais, aponta para uma 
maior e mais aprofundada colaboração interinstitucional no futuro.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
Several academics who teach at other institutions, in and out of the country, already referred to in 3.2.1. above have 
cooperated with, supported and taken part in the organisation of events of a scientific nature, besides sharing their 
research projects, with which our master’s students will collaborate. Our goal, as the international and, if possible, 
the national partnerships expand their scope, is to have a greater and deeper interinstitutional collaboration in the 
future.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Existe uma já longa tradição de colaboração do ISMAI com diversas entidades públicas e privadas, nomeadamente 
a nível regional, como são os casos paradigmáticos das relações com a Câmara Municipal da Maia ou com o Parque 
de Ciência e Tecnologia da Maia.
O 2º Ciclo em Gestão de Empresas tem contatos privilegiados com a estrutura empresarial regional, a qual tem 
colocado quadros a frequentar este Mestrado, para além de serem objeto de estudo por parte de investigadores do 
ISMAI que colaboram com este mesmo Mestrado.
Acresce que o ISMAI é um dos sócios fundadores da Fundação AEP, o que lhe permite estabelecer uma ligação 
favorável com o tecido empresarial de todo o país, e, em particular da zona Norte. 

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
ISMAI has an already long tradition of cooperation with various public and private entities, namely at the regional 
level, such as the paradigmatic cases of our relationship with Maia Town Council or with Maia Science and 
Technology Park. 
The 2nd cycle in Business Management has privileged contacts with the regional business network, which have 
enrolled their managerial staff in this Master’s, besides being objects of study for ISMAI researchers who cooperate 
with this master’s.
Furthermore, ISMAI is one of the founding members of AEP Foundation, which allows establishing a favourable link 
with the country’s business network, and, with the northern region, in particular.
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - João Manuel da Silva Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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 - José Manuel Silva Carvalho Vieira

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 - Célio Alberto Alves Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Célio Alberto Alves Sousa

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.):
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<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 - Cristina Tereza Salvador Rebelo

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

Cristina Tereza Salvador Rebelo

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 do Rosário Pereira Cardoso dos Anjos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Pereira Cardoso dos 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 - Sandra Maria Fevereiro Marnoto Rocha

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

Sandra Maria Fevereiro Marnoto Rocha

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

<sem resposta>
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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 - Sílvia Maria Pereira da Silva Faria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sílvia Maria Pereira 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 (%):
11,1

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

Mapa VIII - Maria Alberta Couto Cruz de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alberta Couto Cruz de 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 - 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>
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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 - Rui Manuel Coelho Resende da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Coelho Resende da Silva

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 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 Luís Tavares Pires Dias dos Reis

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Tavares Pires Dias dos Reis

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

A1):
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<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 - 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 - Júlia Isabel Coelho Campos Alves de Castro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Júlia Isabel Coelho Campos Alves de Castro

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

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
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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
13

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado 

após a submissão do formulário)
99,2

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
13

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)

99,2

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
13

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)

99,2

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
<sem resposta>

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)

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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)

João Manuel da Silva Carvalho Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

José Manuel Silva Carvalho Vieira Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Célio Alberto Alves Sousa Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Cristina Tereza Salvador Rebelo Doutor Ciências Sociais e Humanas 100 Ficha submetida

Maria do Rosário Pereira Cardoso 
dos Anjos

Doutor Direito 100 Ficha submetida

Sandra Maria Fevereiro Marnoto 

Rocha
Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Sílvia Maria Pereira da Silva Faria Doutor Marketing 11.1 Ficha submetida

Maria Alberta Couto Cruz de 
Oliveira

Doutor Economia 100 Ficha submetida

Ricardo Vergueiro Fernandes 
Costa

Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Rui Manuel Coelho Resende da 

Silva
Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

João Paulo Oliveira Pinto Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

José Luís Tavares Pires Dias dos 
Reis

Doutor
Tecnologias e Sistemas de 
Informação 

100 Ficha submetida

Janete da Silva Borges Doutor
Ciências Naturais e Ciências e 
Tecnologias

100 Ficha submetida

Júlia Isabel Coelho Campos Alves 
de Castro

Doutor Educação 100 Ficha submetida

1311.1
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<sem resposta>

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 GE/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 seis unidades de investigação existentes. Quatro delas já estão reconhecidas, avaliadas e classificadas 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
While the Government does not comply with article 53 of RJIES, ISMAI has adopted a Teaching Career Statute for 
Higher Education, partially approved by the Scientific Committee, and based on the Teaching Career Statute for 
Higher Education (Public sector) and on the Regulatory Diploma Framework for Contractual Relations between the 
Teaching Staff and the Private Institutions or Higher Education Cooperatives. This Diploma forms the basis for 
negotiation between APESP and the various unions which has not yet been completed given the lack of true political 
commitment shown by all parties, the Government in particular.
Performance assessment, in the perspective of teaching and lecture preparation, seminars, office hours to attend to 
students, attendance of meetings and events, delivery of assessment results, has been based on the perceptions 
provided by the surveys designed and implemented by GE/GEPAQ and on annual reports written by the course co-
ordinators, besides the learning materials provided by the teachers to support the students.
According to the “Regulations for assessment of the performance of the teaching staff at ISMAI”, still provisional, 
performance assessment regarding scientific research is based on criteria established in the Regulations of each of 
the six existing research units. Four of them have been accredited, assessed and graded by FCT, which brought 
about, throughout 2012, 21 first-step awards and 15 second-step awards to 36 doctoral faculty members who 
reached the levels defined and agreed on in their units. At this moment, a set of criteria, dependent on the approval 
of the 2013 Activity Plan, is 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. 
Parcial - 1
Integral - 65
Total – 66

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 
Part time – 1
Full time – 65
Total - 66

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
Nível 1 - 2º ciclo do ensino básico: 4
Nível 2 - 3º ciclo do ensino básico: 1
Nível 4 - Ensino Secundário: 10
Nível 5 - Pós-secundário: 2
Nível 6 - Licenciatura: 43
Nível 7 - Mestrado: 4
Nível 9 - sem atribuição de nível: 2
Total: 66

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 
Level 1 – 2nd cycle of primary education: 4
Level 2 – 3rd cycle of primary education: 1
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Level 4 – Secondary school: 10
Level 5 – Post-secondary: 2
Level 6–“Licenciatura” 43
Level 7 – Master’s : 4
Level 9– no attribution of level: 2
Total: 66

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

O processo de avaliação relativo a 2011 teve as seguintes fases: 
- Abertura de processo: Identificação dos avaliadores. Fornecimento de todo o material necessário;
- Auto-avaliação: reflexão sobre o próprio desempenho;
- Hetero-avaliação: avaliação do desempenho de cada subordinado segundo a ficha de hetero-avaliação;
- Homogeneização das avaliações dos diversos avaliadores;
- Entrevista de avaliação: análise do trabalho desenvolvido no ano anterior;
- Parecer da Comissão de Avaliação sobre a legalidade e qualidade do processo;
- Validação e arquivamento da avaliação: validação das classificações finais atribuídas aos avaliados,
informatização dos dados, arquivamento das fichas nos processos individuais dos colaboradores;
- Divulgação de resultados: comunicação aos colaboradores dos resultados da avaliação e de propostas de
Melhoria;
- Reclamação: possível no prazo de 5 dias úteis após tomar conhecimento da avaliação.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The assessment process regarding 2011 had the following stages:
- Initiation of process: Identifying evaluators. Supplying all the necessary resources;
- Doing self-assessment: reflecting on one’s own performance;
- Doing hetero-assessment: assessing each subordinate’s performance by using the assessment file;
- Homogenisation of assessments from various evaluators;
- Assessment interview: analysing the previous year’s work;
- Assessment Committee’s legal opinion on the process legality and quality;
- Validation and filing of assessment: validating the final grade granted to the assessed staff, computer-based 
saving of the data, filing the assessment documents in the individual files of the collaborators;
- Communication of the results: communicating the assessment results to the collaborators and of proposals for 
improvement;
- Complaint: possible within 5 working days after being informed of the result.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Alguns funcionários do ISMAI estavam em 2011 a frequentar uma Licenciatura (Solicitadoria; Gestão de Marketing, 
Tecnologias de Comunicação Multimédia; Ciências da Comunicação; Redes de Comunicação e Telecomunicações) 
ou Mestrados (Marketing; Comunicação Multimédia – Audiovisuais Digitais; Ambiente, Higiene e Segurança em 
Meio Escolar).
Foram realizadas formações externas sobre:
• Plataforma informática da DGES
• Metodologia e Calibração
• Recent Trends in Quality Assurance
• O Novo Código do Trabalho
• Direito do trabalho e Práticas Administrativas dos Recursos Humanos
• Oratória e Organização de Eventos
• Tesouraria
• Fotografia
• Cinematografia Digital
• Áudio
• Film Lighting
• IBM Technology Truck
• Orç, Estado 2012, Enc. Contas 2011
• Cartão Universitário
• Controlo de Gestão e Avaliação de Perfomance
• Direção por Implicação
• Investigação Qualitativa
3 formações internas sobre Plano de Emergência; Liderança e Gestão de Equipas; e Microinformática.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
In 2011, various of ISMAI’s non-academic employees were attending a 1st Cycle Course (Legal Studies; Marketing 
Management; Multimedia Communication Technologies; Communication Sciences; Communication Networks and 
Telecommunications); or 2nd Cycle courses (Marketing; Multimedia Communication – Digital Audiovisuals; 
Environment, Health and Safety in a School Environment). 
External training sessions on the following:
- DGES portal
- Methodology and Calibration
- Recent Trends in Quality Assurance
- The New Labour Law
- Labour Law and Human Resources Administrative Practices
- Public Speaking and Event Organisation
- Treasury
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- Photography
- Digital Cinematography
- Audio
- Film lighting
- IBM Technology Truck
- 2012 State Budget and 2011 Account Closure
- Higher Educ. card
- Management control and Performance assessment
- Management by implication 
- Qualitative research
3 internal training workshops on Emergency Plan; Leadership and Team Management; Microinformatics.

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

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 78.6

Feminino / Female 21.4

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 28.6

24-27 anos / 24-27 years 42.9

28 e mais anos / 28 years and more 28.6

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

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 100

Centro / Centre 0

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0

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 25
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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. 
O ISMAI promove sistematicamente ações diversas para melhorar o desempenho dos seus alunos ou a sua 
preparação para certas unidades curriculares, oferecendo ocasionalmente aulas adicionais, a custo zero, para 
recuperarem de défices de aprendizagem, nomeadamente nas unidades curriculares de matemática. Não sendo um 
problema sensível no 2º Ciclo de Estudos em Gestão de Empresas, estamos preparados para tomar medidas 
corretivas do desequilíbrio nos ritmos de aprendizagem. O CEITEC é, neste particular, um instrumento central no 
combate ao desânimo dos Licenciados no atual contexto económico, na medida em que promove o 
Empreendedorismo, ajudando os alunos que desejam criar o seu próprio emprego a ter acesso a formação e apoio 
específicos. O Centro de Apoio e Serviço Psicológico do ISMAI dá apoio especializado em questões de gestão de 
carreira.

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

ISMAI systematically organises various types of sessions aiming to improve the performance of its students or their 
readiness for certain specific curricular units, and sometimes offers extra tuition, at zero cost, so that they can 
overcome learning deficits, namely in the curricular units of mathematics. Although that is not a visible issue in the 
2nd cycle in Business Management, we are ready to take the necessary measures to correct great differences in the 
learning rhythms. CEITEC is, in this regard, an essential tool to fight 1st cycle graduate hopelessness in the current 
economic context, in so far as it promotes entrepreneurship, by helping students who want to be self-employed to 

Secundário / Secondary 36.1

Básico 3 / Basic 3 8.3

Básico 2 / Basic 2 0

Básico 1 / Basic 1 30.6

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 47.2

Desempregados / Unemployed 2.8

Reformados / Retired 30.6

Outros / Others 19.4

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 10

2º ano curricular 16

26

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13

N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 25 15 13

N.º colocados / No. enrolled students 21 11 10

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 21 11 10

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 11 12 12

Nota média de entrada / Average entrance mark 12.5 12.7 13.5
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access specific training and support. ISMAI’s Help Centre and Psychology Service provides specialist support 
regarding issues related to career management.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
- Reuniões de acolhimento por licenciatura.
- Receção por parte de alunos mais antigos.
- Distribuição de uma brochura com todas as informações e regulamentos.
- Os alunos estrangeiros são recebidos individual e coletivamente pelo Gabinete de Relações Internacionais.
- Recebem apoio e orientação na procura de alojamento; são orientados por tutores designados pelo Gabinete; são 
promovidas atividades de convívio e lazer destinadas à interação e ao aprofundamento de relações entre os alunos 
Incoming; há reuniões de definição e ajustamento de planos de estudo, apresentação e explicação do 
funcionamento do portal ISMAI, sensibilização para a necessidade de os alunos contactarem atempadamente todos 
os docentes para definição de plano de avaliação de cada unidade curricular; e é-lhes proporcionada a frequência 
da Unidade Curricular Língua Portuguesa.
- Ao nível do Mestrado, os alunos são recebidos pelo coordenador do curso, que apresenta os professores e os 
regulamentos fundamentais.

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

- Reception meetings in each course.
- Reception by older students.
- Distribution of a brochure with all information and regulations.
- Individual and group reception of foreigner students, led by the International Relations Office (IRO).
- Support and guidance with finding accommodation; assistance and guidance by the tutors appointed by the IRO; 
promotion and support for socialising and leisure activities aimed at deepening interaction and relationships among 
the students; meeting to students to facilitate definition and adjustment of study plans, introduction to and 
instruction on the operation of ISMAI’s Portal, regarding its the private area, raising awareness of the need for 
students to contact their professors in due time regarding the definition of their assessment plan in each curricular 
unit; attendance of a curricular unit of Portuguese Language.
- At Master's level, students are received by the Course Coordinator, who presents course regulations and all 
teachers.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
No ISMAI há um Gabinete de Acão Social que tem como objetivo principal permitir que os estudantes com recursos 
económicos limitados tenham acesso ao Ensino Superior. Trabalhando em conjunto com DSAE, participa em todo o 
processo de candidatura à Bolsa. A Bolsa de Estudo é atribuída por 10 meses, podendo o aluno ter direito à 
comparticipação parcial ou total da sua propina. O ISMAI encontra-se recetivo na adaptação de prazos de 
pagamento de propinas de acordo com as necessidades de cada aluno. Existe ainda um protocolo de cooperação 
entre a Maiêutica e a CGD que proporciona aos estudantes produtos financeiros em condições preferenciais 
(CREDIFORMAÇÃO Crédito ao Investimento).
O ISMAI, através do Gabinete de Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de 
Trabalho, disponibiliza aos alunos serviços de Gestão de Currículos, Bolsa de Protocolos e Bolsa de Ofertas de 
Emprego, procurando identificar novas oportunidades de estágios e inserção profissional dos diplomados.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
ISMAI has a Social Welfare Office whose main aim is to allow students with limited income to access Higher 
Education. By working together with DSAE, it takes part in the whole process of applying to a scholarship. The grant 
is awarded for 10 months, the student being eligible for partial or full exemption of tuition fees. ISMAI is open to 
adapt fee payment deadlines in order to meet each student’s needs. Maiêutica and CGD have signed a cooperation 
protocol that offers the students financial products under preferential terms (CREDIFORMAÇÃO Crédito ao 
Investimento).
ISMAI, through its Office for Training and Job Insertion and Monitoring of Diploma Holders in the Labour Market, 
provides the students with CV management services, Pools of Protocols and Pools of Job Offers, and attempts to 
identify new opportunities for training and professional insertion of the diploma holders.

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

No final de cada semestre, antes da avaliação, procede-se ao inquérito de satisfação, o qual se integra no processo 
contínuo de medida e melhoria da qualidade de ensino. O resultado é comunicado ao próprio docente que ministrou 
a disciplina e fica ao dispor do coordenador do curso e demais órgãos de supervisão. Os docentes podem aferir a 
sua perceção sobre o aproveitamento que os alunos tiveram da disciplina, da exigência imposta no ensino, da 
preparação do docente, do material facultado, da forma de exposição da matéria e do acompanhamento dado. Tal 
reflexão ajuda o docente a preparar a próxima campanha educativa e permite aos órgãos de supervisão 
introduzirem melhorias a nível do ministério da disciplina, do equipamento, ou de outros elementos postos ao 
dispor. O docente preenche igualmente uma ficha relativa ao curso e à UC que ministra, o que permite caracterizar a 
preparação prévia dos alunos, a sua participação, assiduidade e os meios de ensino colocados à sua disposição.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
By the end of each semester, prior to assessment, we carry out the satisfaction survey, which is part of the ongoing 
process to measure and improve teaching quality. The result is given to each lecturer and is available to the course 
co-ordinator and remaining supervision bodies. The academic can review his/her perception of student learning 
through the unit, of how demanding his/her teaching was, of his/her preparation, of the material provided, of the way 
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the subject-matter was presented, and of the support they provided. Such reflection helps the lecturer prepare the 
next teaching opportunity and allows the supervision bodies to introduce improvements regarding the teaching of 
the unit, equipment, or of other resources at his/her disposal. The lecturer also fills in an assessment file regarding 
the course and unit he/she delivers, which enables to describe the previous preparation of the students, their 
participation, attendance and the teaching resources at his/her disposal.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Promoção da mobilidade
• Divulgação do Programa LLP Erasmus e Intercâmbio Brasil:
N Organização bi-anual de sessões de informação 
N Sensibilização para a importância da experiência de mobilidade 
N Realização de eventos (internacionais)
• Distribuição da “Agenda In” e da “Agenda Out” a alunos do ISMAI e Instituições parceiras 
• Reforço das competências linguísticas dos beneficiários da mobilidade:
Em fase de estudo:
N A organização de cursos da língua intensivos antes da realização do período de mobilidade
N A implementação de aulas lecionadas em inglês
• Assinatura de acordos de cooperação e alargamento estratégico de acordos já existentes (com instituições de 
ensino superior e empresas internacionais)
O reconhecimento académico é assegurado em todas as mobilidades outgoing.
Está em fase de implementação a intervenção dos Coordenadores de Curso no processo de reconhecimento 
académico, facto que contribuirá para a credibilização e transparência de todo o processo.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
Promotion of mobility
.Disseminating the LLP Erasmus Programme and Brazil Exchange/Intercâmbio Brasil;
-Hosting bi-annual information sessions
-Raising awareness of the importance of experiencing mobility
-Organisation of (international) events
.Distribution of “Agenda In” and “Agenda Out” among ISMAI students and partner institutions;
.Reinforcement of language skills of the beneficiaries of mobility;
Under study:
-Organisation of intensive language courses prior to the mobility period of study
-Implementation of English-language teaching
.Signing cooperation agreements and strategic expansion of existing agreements (with international higher 
education institutions and businesses)
Academic recognition is ensured in all of the outgoing mobilities.
The intervention of Course Co-ordinators in the process of academic recognition is already in its implementation 
stage, which will contribute to the credibility and transparency of the whole process.

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. 

Objetivos da aprendizagem:
- O Mestrado em Gestão de Empresas pretende desenvolver competências científicas e funcionais, transversais e 
multidisciplinares no âmbito da Gestão, que permitam a implementação de soluções estratégicas e operacionais 
orientadas para o mercado (satisfação de todos os stakeholders), conduzindo à qualidade e inovação, 
consubstanciadas na oferta de bens, serviços e ideias de valor superior, que contribuam para o aumento do bem-
estar da sociedade. Outra área de desenvolvimento de competências relaciona-se com a investigação científico-
académica, permitindo aos alunos a possibilidade de prosseguir estudos num 3º ciclo.

Operacionalização:
- Assim, as unidades curriculares abrangem as áreas fundamentais da Gestão (Planeamento, Estratégica, 
Financeira, Contabilidade, Controlo de gestão, Marketing, Economia industrial, Direito, Fiscalidade, Liderança, 
Empreendedorismo, Inovação, Operações e Logística, Comunicação e Sistemas de informação), permitindo a 
aquisição dos conhecimentos e competências necessários para que o gestor possa ter sucesso na sua atividade 
profissional, contribuindo para a sustentabilidade das organizações. Com uma componente académica forte, tanto a 
nível do método de ensino baseado na literatura científica atual, como pela inclusão de UCs de Metodologia 
Científica e de Seminários de Investigação, pretende-se dar as bases para que as dissertações tenham uma 
qualidade superior e que alguns alunos possam prosseguir estudos em 3º ciclos. 

Medição:
- Fundado num método de ensino presencial, complementado pela utilização do Portal do ISMAI e outros sistemas 
interativos. As aulas decorrem em horário pós-laboral, exigindo uma grande assiduidade e envolvimento por parte 
dos alunos, utilizando métodos testados de ensino e avaliação, que promovem diferentes abordagens, as quais são 
ajustadas a cada caso se necessário. Assim, é dada elevada importância à realização efetiva de trabalhos de grupo 
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e de campo, às exposições orais e debates, contribuindo para o aumento da capacidade de iniciativa e 
autoconfiança dos mestrandos, fomentando o espírito de equipa e a sua capacidade de decisão.

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

Learning objectives:
-The Master’s in Business Management aims to develop scientific, functional, cross-sectional and multidisciplinary 
skills, regarding Management, which enable the implementation of market-oriented strategic and operational 
solutions (satisfaction of all stakeholders), leading to quality and innovation, materialised through the provision of 
goods, services and ideas of a higher order, which may promote the increase in the wellbeing of society. Another 
area for the development of competences is concerned with scientific-academic research, enabling the students to 
pursue their studies at the 3rd cycle.
Operationalisation:
-Thus, the curricular units comprise the foundational areas of Management (Planning, Strategy, Finance, 
Accounting, Management Control, Marketing, Industrial Economy, Law, Tax, Leadership, Entrepreneurship, 
Innovation, Operations and Logistics, Communication and Information Systems), enabling the acquisition of 
knowledge and skills the manager will need to succeed in his/her professional activity, thus helping the 
sustainability of business organisations. With a strong academic component, both concerning the teaching methods 
based on current scientific literature, and through the inclusion of curricular units on Scientific Methodology and 
Research Seminars, it aims to build the foundations so that the dissertations may have higher quality and that some 
students may pursue PhD level studies.
Measurement:
Built on a classroom-based teaching method, supplemented with the use of ISMAI Portal and other interactive 
systems. Lectures take place at (evening) after-work hours, which demands a high level of attendance and 
commitment from students, and use tested teaching and assessment methods, which promote various approaches 
which can be adjusted to each case if need be. Consequently, we give the highest attention to the effective 
implementation of group and field work, oral presentations and debates, thus contributing to increasing the master 
students’ initiative ability and self-confidence, fostering team spirit and decision-making skills.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
Os princípios de Bolonha são garantidos, no ISMAI, pela implementação do sistema de ECTS. 

Todos os planos de estudo estão pensados de acordo com estes valores, sendo possível calcular o número de 
horas totais de trabalho e de contato a partir dos créditos atribuídos a cada UC e consequentemente a cada ciclo de 
estudos.

Esta é uma garantia da comparabilidade de cursos e da mobilidade de estudantes com outras instituições que 
também adotem o sistema de Bolonha, bem como potencia a empregabilidade ao permitir que de uma forma padrão 
o empregador aceda ao nível de formação que um aluno tem numa determinada área.

Os conteúdos programáticos das unidades curriculares também se encontram devidamente ajustados, focando-se 
no saber-pensar e no saber-fazer, mas tendo o aluno como o ator central em todo o processo de ensino-
aprendizagem.

Assim, a estrutura curricular, para além da sua relevância num Mestrado generalista na área da Gestão, apresenta 
um equilíbrio apropriado entre as diversas temáticas, consubstanciando-se em horas de trabalho do aluno que a 
prática tem demonstrado serem exequíveis e ajustadas.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
The principles of the Bologna Process are ensured at ISMAI by implementing the ECTS system. All of the study 
plans have been designed in accordance with these values, which enables to calculate the total number of work and 
contact hours from the credits awarded to each Curricular Unit and, consequently, to each study cycle.
This ensures course comparability and student nobility among institutions that also use the Bologna System, 
besides enhancing employability by enabling the employer, in a standard way, to access the student’s level of 
education in a given area.
The contents of the curricular units are also adjusted, focusing on the know-how-to-think and on the know-how-to-
do, but always with the student as the central actor in the whole teaching-learning process.
Consequently, the curriculum design, besides its relevance in a generalist Master’s Degree in the area of 
Management, manifests an appropriate balance between the various subjects, materialised in student work hours 
that our practice has proven to be feasible and adjusted.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
O Decreto-Lei nº 74/2006, alterado pelo Decreto-Lei nº 107/2008, define no artigo 75º a possibilidade de alteração do 
plano de estudos e de outras características do ciclo de estudos, desde que não sejam alterados os seus 
objectivos. 
De acordo com o artigo 76º do mesmo decreto, estas alterações podem ser efetuadas desde que aprovadas pelos 
órgãos competentes da instituição, no caso do ISMAI, o seu Conselho Científico.
Assim, o Mestrado em Gestão de Empresas, com base na experiência das duas primeiras edições, sofreu um 
ajustamento no seu plano curricular de modo a tornar-se mais abrangente (inclusão da UC de Gestão de Operações) 
e a corrigir o excesso de horas de contato nas demais UCs. Também se simplificou a denominação de algumas 
UCs. Desde a 1ª edição, os conteúdos de algumas UCs foram adaptados às diferentes formações de origem dos 
alunos, permitindo que alunos sem formação de base na área da gestão também pudessem usufuir desta formação.
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6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
Decree-Law no. 74/2006, altered by Decree-Law no. 107/2008, in its article no. 75 establishes the possibility to modify 
the study plan and other course characteristics, provided that the objectives do not change. In accordance with 
article no. 76 of the same decree-law, these changes may occur provided that the competent bodies of the institution 
ratify them, in ISMAI’s case, its Scientific Committee. So, the Master’s Degree in Business Management, based on 
the experience gathered during its first two editions, has undergone an adjustment to its curriculum in order to be 
more comprehensive (introduction of the curricular unit of Operations Management) and to rectify the excess 
contact hours in the remaining units. The titles of a few units have also been simplified. Since the 1st edition, the 
contents of several units have been adapted to the students’ original training, which allowed students without a 
basic education in the area of management to take advantage of this degree.

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

O plano de estudos do Mestrado em Gestão de Empresas inclui UCs que propõem trabalhos de pesquisa centrados 
em temas da maior atualidade no quadro das prioridades das três linhas de investigação da UNICES (Unidade de 
Investigação em Ciências Empresariais e Sustentabilidade), a saber:
- Economia, Empreendedorismo e Gestão
- Marketing, Inovação e Serviços
- Capital Humano e Comportamento Organizacional
Assim, é estimulada a integração dos alunos nas equipas de investigação da UNICES, para além da disponibilidade 
para ajudar a desenvolver qualquer projeto próprio do seu interesse, desde que dentro das temáticas estudadas no 
Mestrado. Para além disso, o plano curricular tem unidades específicas de apoio ao conhecimento e à prática da 
investigação, nomeadamente as Metodologias de Investigação Científica e os Seminários de Investigação.
O estudo com base em revistas internacionais de referência também enquadra os alunos num ambiente de contacto 
permanente com o método científico.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
The study plan of the Master’s in Business Management includes units which propose research work focusing on 
the most current topics within the priorities of UNICES’ the three lines of research (Research Unit in Business 
Sciences and Sustainability), namely:
-Economics, Entrepreneurship and Management
-Marketing, Innovation and Services
-Human Capital and Organisational Behaviour
Consequently, the students are encouraged to integrate UNICES’ research teams, together with their availability to 
help develop specific projects of their own interest, provided they belong to the subjects studied in the Master’s. 
Furthermore, the study plan has specific curricular units supporting knowledge of and the practice of research, 
namely Methodologies of Scientific Research and the Research Seminars. 
Studying through international journals of reference also places the students into an environment of continuous 
contact with the scientific method.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Planeamento e Controlo de Gestão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento e Controlo de Gestão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel da Silva Carvalho - 32 horas

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 compreender o que é e como se faz 
planeamento estratégico e controlo de gestão. 
- Desenvolver as competências de análise e decisão dos mestrandos, no âmbito da gestão estratégica e 
operacional.
- Mostrar a importância de uma orientação estratégica de mercado.
- Fornecer competências a nível da avaliação do desempenho económico-financeiro e não-financeiro, em ligação 
com os objectivos estratégicos e operacionais de uma organização.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Provide the students with theoretical and practical tools that will enable them to understand strategic planning and 
management control and how they are done.
- Develop student analysis and decision-making skills, concerning strategic and operational management.
- Recognise the importance of a market-oriented strategy.
- Provide competences regarding the assessment of economic and financial performance, in connection with the 
strategic and operational objectives of a business.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Planeamento Estratégico
1.1. A identificação de necessidades.
1.2. Definir a visão, valores e missão.
1.3. Análise das capacidades e competências internas.
1.4. Análise e avaliação do ambiente externo.
1.5. Análise da indústria.
1.6. Estabelecimento de metas e objectivos.
1.7. Selecção de estratégias.
1.8. Desenho de programas operacionais.
1.9. Definição orçamental.
1.10. Avaliação de desempenhos.
2. Orientações Estratégicas
2.1. Teoria e pesquisa empírica sobre orientações estratégicas.
2.2. Os impactos organizacionais das orientações dominantes.
2.3. As variáveis organizacionais relacionadas.
2.4. Como desenvolver uma orientação de mercado.
3. Controlo de Gestão
3.1. O processo de controlo.
3.2. A contabilidade de gestão.
3.3. Controlo orçamental.
3.4. Controlo estratégico e operacional.
3.4.1. Sistemas de informação de gestão.
3.4.2. O Tableaux de Bord.
3.4.3. O Balanced Scorecard.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Strategic Planning
1.1. Identification of needs.
1.2. Difining vision, values and mission.
1.3. Analysis of internal abilities and skills.
1.4. Analysis and assessment of the external environment.
1.5. Analisys of industry.
1.6. Establishing targets and objectives.
1.7. Selecting strategies.
1.8. Designing operational programmes.
1.9. Budget definition.
1.10. Performance assessment.
2. Strategic Orientations
2.1. Theory and empirical research on strategic orientations.
2.2. Organisational impacts of dominant orientations.
2.3. Related organisational variables. 
2.4. How to develop a market orientation.
3. Management control
3.1. Process of controlling.
3.2. Management accounting.
3.3. Budget control.
3.4. Strategic and operational control.
3.4.1. Management information systems.
3.4.2.Tableau de Bord.
3.4.3. Balanced Scorecard.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
- O estudo de uma metodologia de processo de planeamento estratégico, assim como de modelos de controlo de 
gestão, são a base teórico-prática para que os alunos compreendam o que é a filosofia e a operacionalização do 
planeamento estratégico e do controlo de gestão, permitindo o desenvolvimento das competências de análise e 
decisão dos mestrandos.
- O estudo das orientações estratégicas de mercado permite que os alunos aprendam a enquadrar as suas 
estratégias em relação aos stakeholders numa base de sustentabilidade financeira e não-financeira das 
organizações.
- O estudo de modelos de avaliação de desempenhos e resultados, tanto a nível económico-financeiro como não-
financeiro, permite o desenvolvimento das competências humanas e técnicas específicas para que tais processos 
conduzam a uma maior satisfação dos stakeholders internos e externos à organização.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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- The study of a methodology for the strategic planning process, as well as of management control models, form the 
theoretical-practical foundation for the students to understand the philosophy and operationalisation of strategic 
planning and management control, thus enabling the development of the students’ analysis and decision-making 
skills.
- The study of market-oriented strategies enables the students to learn how to define their strategies towards the 
stakeholders based on the financial and non-financial sustainability of their organisations.
- The study of models of performance and results assessment, both at the economic-financial and non-financial 
levels, enables the development of specific human and technical skills so that such processes may lead to a greater 
satisfaction of the organisation’s internal and external stakeholders.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação dos temas e orientação para a leitura de artigos científicos e consulta bibliográfica relevante, de 
forma a que os alunos possam desenvolver os conhecimentos e competências necessários sobre cada assunto. Os 
diversos temas serão discutidos e aprofundados, assim como serão feitos exercícios e trabalhos teórico-práticos 
nas horas de contato.
A avaliação em regime contínuo passa pela realização, e apresentação em 5 momentos, de um trabalho de grupo 
sobre um plano estratégico (50% da nota final); pela análise e apresentação de um artigo científico (25% da nota 
final); e pela realização de um teste escrito individual (25% da nota final). 
A avaliação em regime final consiste num exame escrito (100% da nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
-Presentation of topics and guidelines for the reading of scientific articles and relevant bibliographic reviews, so that 
the students may develop the required knowledge and skills concerning each topic. The various topics will be 
debated and thoroughly examined, together with theoretical-practical exercises and assignments during the contact 
hours.
-In continuous assessment mode the students carry out and present, at five different moments, a group assignment 
on a strategic plan (50% of the final mark); analyse and present a scientific paper (25% of the final mark); and take a 
written test individually (25% of the final mark).
- Final assessment mode consists of a written exam (100% of the final mark).

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

A apresentação dos temas, a orientação para a leitura e trabalho com artigos científicos outra bibliografia relevante, 
o debate em sala de aula, a realização de trabalhos específicos e de exercícios, são metodologias que permitem que 
os alunos apreendam os conceitos e a sua operacionalização no âmbito dos processos de planeamento estratégico 
e de controlo de gestão, desenvolvendo as competências de análise e decisão necessárias para a consecussão de 
um plano estratégico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of topics, advice for the reading and assignments regarding scientific articles and other relevant 
bibliography, classroom debates, the carrying out of specific assignments and exercises, all are methodologies 
enabling the students to acquire concepts and their operationalisation concerning the processes of strategic 
planning and management control, thus developing the analysis and decision-making skills they need so that a 
strategic plan can be fulfilled.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
CARVALHO, João M. S. (2012) Planeamento Estratégico. Porto: Grupo Editorial Vida Económica. 
CARVALHO, João M. S. (2009) Gestão e Marketing. Lisboa: Edições Sílabo.
DRURY, C. (2004) Management and Cost Accounting. London: International Thomsson Business Press.
JORDAN, H.; NEVES, J. C.; RODRIGUES, J. A. (2008), O controlo de gestão, 8ª ed., Áreas Editora.
KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. (1996) The Balance Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business 
School Press.
Vários artigos científicos sobre os temas desenvolvidos nesta unidade curricular.

Mapa IX - Marketing Aplicado

6.2.1.1. Unidade curricular:
Marketing Aplicado

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Maria Pereira da Silva Faria - 32 horas

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
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se dotar os alunos com as competências adequadas para uma análise assertiva da realidade de uma 
empresa/Marca e seus produtos e serviços, bem como torná-los indivíduos proativos e capazes de aferir qual a 
melhor forma para ajudar essa empresa/Marca a permanecer competitiva no(s) mercado(s) em que atua, apoiando 
as suas decisões na realização de estudos de mercado e de marketing.
- Desenvolver no indivíduo a compreensão dos principais conceitos e terminologia no âmbito do marketing;
- Dar aos alunos os conhecimentos teóricos e práticos que lhe permitam decidir sobre acções de marketing mix 
coerentes com uma estratégia pré-definida; 
- Levar os alunos a compreender o papel dos diferentes elementos do marketing mix para o alcance de objectivos 
de marketing; 
- Tornar o indivíduo numa pessoa capaz de diagnosticar e desenvolver soluções para problemas de marketing ao 
nível das variáveis produto, preço, distribuição, comunicação, pessoas, physical evidence e processos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit will provide the students with appropriate skills to make an assertive analysis of the reality of a 
business/brand and its products and services, as well as make them proactive individuals capable of judging the 
best way to help that business/brand to stay competitive in the markets where it works, supporting decisions on the 
implementation of market and marketing research studies.
-Develop the understanding of the main concepts and terminology regarding marketing;
-Provide the students with theoretical and practical knowledge allowing them to make coherent decisions on 
marketing mix activities based on a pre-defined strategy;
-Help the students understand the role played by the various factors of marketing mix in order to achieve marketing 
objectives;
-Make the individual a person who can diagnose and develop solutions for marketing problems regarding the 
variables of product, price, distribution, communication, people, physical evidence and processes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O Planeamento de Marketing;
1.1. Ligação ao Processo de Planeamento Estratégico;
1.2. Os pilares essenciais: Missão, Visão, Valores e Objetivos de Marketing;
1.3. A análise ao meio-ambiente.
2. A aplicação prática nas empresas do Planeamento de Marketing
2.1. A Política de Produto
2.2. O que é um Serviço
2.3. As funções e políticas da Distribuição
2.4. A política de Preço
2.5. A política de Comunicação 
2.6. Realização de um Estudo de Preços – o modelo de Peter Van Westendorp
3. A Avaliação de Qualidade em Serviços – o modelo Servqual
4. O Plano de Marketing como ferramenta de Gestão e apoio a decisões de índole comercial.
4.1. Aplicação prática de um Plano de Marketing.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Marketing planning;
1.1. Connection to the Strategic Planning Process;
1.2. Essential pillars: Mission, Vision, Values and Objectives of Marketing;
1.3. Analysis of the environment.
2. Practical application of Marketing Planning in businesses;
2.1. Product policy;
2.2. What a service is;
2.3. Distribution functions and policies;
2.4. Pricing policy;
2.5. Communication policy;
2.6. Conducting a Price Study – the Peter Van Westendorp model
3. Assessment of Service Quality – the Servqual model
4. The Marketing Plan as a tool for Management and support for decisions of a commercial nature.
4.1. Practical application of a Marketing Plan.

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

A unidade curricular foi pensada de forma a partilhar com os alunos conceitos, modelos e práticas do Marketing, 
essenciais para a realização e aplicação em contexto académico e empresarial de um plano de marketing.
Desde os estudos de mercado e de marketing até à determinação das estratégias e táticas mais ajustadas a cada 
contexto de mercado, os alunos experimentarão, através dos exercícios programados, como é ter de analisar e 
decidir de forma a obter os melhores resultados organizacionais.

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

The curricular unit has been designed so as to be able to share with the students Marketing concepts, models and 
practices, which are essential to making and applying a marketing plan in the learning and business environments.
From market and marketing studies to determining the most adequate strategies and tactics to each market context, 
the students will experience, through programmed exercises, how to analyse and make decisions in order to obtain 
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the best organisational results.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas com debate dos temas propostos, o estudo de artigos científicos e a realização de casos práticos 
e de exercícios de campo, são os métodos privilegiados de ensino-aprendizagem.
A avaliação em regime contínuo passa pela realização de um trabalho de grupo (50% na nota final) e a realização de 
um teste escrito individual (50% na nota final).
O regime de avaliação final passa pela realização de um exame escrito (100% na nota final). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The preferred teaching-learning methods are expository lectures including discussion on the proposed topics, the 
study of scientific articles and the execution of practical cases and field work.
Assessment in the continuous mode includes a group work assignment (50% of the final mark) and, individually, a 
written test (50% of the final mark).
In the final mode, assessment means a written exam (100% of the final mark).

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

A aprendizagem de conceitos e práticas, com o desenvolvimento das competências de análise e decisão 
necessárias para a realização de um plano de marketing, passam pela possibilidade dos estudantes serem 
orientados para os temas de estudo, através das aulas, dos debates, das leituras científicas e pela realização de 
diversos trabalhos práticos, o que se refletirá na sua avaliação.
Assim, toda uma componente prática de exercícios foi planificada de forma a tentar recriar o ambiente empresarial e 
a conceder aos alunos a capacidade de desenvolver um espírito de proatividade e de iniciativa, através da 
capacidade de adaptação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The acquisition of concepts and practices, together with the development of analysis and decision making skills 
which are necessary to make a marketing plan presuppose the possibility for the students to be given guidance on 
topics under study, throughout the lectures, the debates, scientific readings and the completion of various practical 
assignments, which will all be reflected on their assessment. 
Actually, the entire exercise and practice component was designed to attempt to mirror the business environment 
and to give the students the ability to develop a spirit of proactivity and initiative, through the ability to adapt the 
theoretical and practical knowledge they have acquired.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, C. (2007). Porque é que o futuro dos negócios é vender menos de mais produtos. Edições Actual. 
Dionisio, P. et al (2009), B-Mercator,Publicações D. Quixote.
Etzel, J.M., Walker, B.J. e Stanton, W.J (2004)., Marketing, 13ª Edição, New York, McGRAW-HILL.
Ferrel, O.C. e Hartline, M.D (2005)., Estratégia de Marketing, Brail, Thomson.
Kotler, P., Kartajaya, H. e Setiwan, I. (2011). Marketing 3.0 Do Produto e do Consumidor até ao Espírito Humano. 
Actual Editora.
Matos, L. e Ramos, I. (2009). Medir para gerir O Balanced Scorecard em Hospitais.Lisboa, Edições Sílabo.
McDonald, M., Planos de Marketing, Brasil, Elsevier Editora Lda, 2004. 
Mittal, B. et al, Consumer Behavior How Humans Think, Feel, and Act in the Marketplace, Open Mentis, 2008. 
Silverstein, M.J. and Butman, J. (2008). Caça ao Tesouro Dentro da Mente do Novo Consumidor, Lua de Papel. 
Solomon, M. (2009). Os segredos da mente dos consumidores, saiba como eles decidem fazer compras, 
CentroAtlantico.pt.

Mapa IX - Fundamentos de Contabilidade

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Contabilidade

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alberta Couto Cruz de Oliveira - 40 horas

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 de trabalho 
contabilístico ajustado ao desenvolvimento dos conhecimentos prévios dos alunos. 
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Throughout the unit the students will:
-Assimilate the accounting assumptions, the characteristics of financial information and the basic elements of 
accounting;
-Study the Accounting Normalisation System;
-Perform accounting work in line with the development of the students’ previous knowledge.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Normalização Contabilística
1.1. Introdução
1.2. Noção, campo de actuação e objectivos da normalização contabilística
1.3. A normalização contabilística internacional
1.4. A normalização contabilística em Portugal: SNC
2. Elementos Fundamentais
2.1. O património
2.2. A conta
2.3. Métodos de registo contabilístico
2.4. Lançamentos
2.5. Diário, Razão e Balancetes
3. Reconhecimento e Mensuração
3.1. Inventários
3.2. Investimentos
3.3. Acréscimos e Diferimentos 
3.4. Capital
3.5. Regularizações
4. Prestação de Contas

6.2.1.5. Syllabus:
1. Accounting standardisation
1.1. Introduction
1.2. Notion, field of action and objectives of accounting standardisation
1.3. International accounting standardisation
1.4. Accounting standardisation in Portugal: SNC
2. Basic elements
2.1. Assets
2.2. Account
2.3. Accounting methods
2.4. Records
2.5. Ledger, daybooks and balance sheets
3. Recognition and measurement
3.1. Inventories
3.2. Investment
3.3. Accruals and Deferrals
3.4. Capital
3.5. Adjustments
4. Accountability

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos desta unidade curricular permitem aos alunos, por um lado, conhecer a estrutura conceptual do 
normativo contabilístico português, através do primeiro capítulo, alcançando assim os dois primeiros objectivos da 
unidade curricular. Por outro lado, o programa cumpre os três restantes objectivos da unidade curricular ao 
possibilitar que os alunos tomem conhecimento dos instrumentos básicos do trabalho contabilístico, através do 
segundo capítulo, e os coloquem em prática, através dos dois últimos capítulos do programa. 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, e de modo ajustado aos conhecimentos prévios dos alunos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit allows the students, on the one hand, to describe the conceptual framework of 
accounting standardisation in Portugal, in the first chapter, thus achieving the first two objectives of this unit. On 
the other hand, the syllabus accomplishes the remaining objectives in so far as it allows the students not only to 
study the basic tools of accounting work, through the second chapter, but also to put them into practice, through 
the remaining chapters. This way, the coverage of the contents of this curricular unit will enable to develop those 
skills the students are expected to acquire regarding Accounting, in a way adjusted to their previous knowledge.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização de aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.
Acompanhamento de matérias pelos alunos através da investigação e da resolução de exercícios.
Recurso a materiais pedagógicos complementares (net, artigos científicos, por exemplo) com a finalidade de 
enquadrar os temas em estudo.
Participação dos estudantes na discussão teórica, a partir dos materiais distribuídos antecipadamente.
A avaliação contínua incluirá a realização de duas provas escritas com ponderação de 50% cada. Os alunos devem 
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cumprir uma assiduidade mínima de 75%. Em alternativa, os alunos poder-se-ão submeter aos exames final e 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):
Organisation of theoretical-practical lectures and tutorial guidance.
Study of content through research and problem solving.
Use of supplementary learning materials (internet, scientific papers, for example) aiming to put together the topics 
under study.
Student participation in the theoretical discussion, based on previously delivered materials.
Continuous assessment will comprise two written tests each weighing 50% of the final mark. Students must attend a 
minimum of 75% of the lectures. Alternatively, students can sit for final exams and resit. The tests will have a 
theoretical and practical nature, the students having to demonstrate knowledge of theoretical principles of 
accounting and of accounting standardisation. Additionally, the practical application of that knowledge will be 
assessed, in terms 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 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.

Having theoretical-practical lectures is essential for the learning process, so as to allow the students to assimilate 
the theoretical principles of Accounting and to be able to put them into practice, by carrying out accounting work 
through the proposed tasks. The consolidation of the unit’s objectives will be better completed both via the 
theoretical debate in class and via the analysis of authentic accounting demonstrations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Rodrigues, João (2012), SNC Explicado, Porto Editora.
Borges, António; Azevedo Rodrigues, José e Rodrigues, Rogério (2010), Elementos de Contabilidade Geral, Áreas 
Editora.
Sistema de Normalização Contabilística (2009), Porto Editora.
Exercícios fornecidos pela docente.

Mapa IX - Gestão Financeira

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão Financeira

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo Vergueiro Fernandes Costa - 40 horas

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 unidade curricular pretende apresentar aos alunos algumas das questões mais relevantes da gestão financeira, 
com particular ênfase para as principais decisões estratégicas a tomar no âmbito empresarial.
No final desta unidade curricular, o aluno deverá:
- conhecer os parâmetros mais relevantes da estrutura de capital da empresa;
- compreender de que forma as decisões relativas à estrutura de capital e ao financiamento da empresa influenciam 
o seu desempenho e o seu valor;
- compreender o conceito de equilíbrio financeiro de uma empresa, e sua dependência das decisões financeiras de 
curto prazo e de médio/longo prazo;
- compreender a inter-relação entre o equilíbrio financeiro e a estrutura temporal do endividamento da empresa;
- conhecer as principais políticas alternativas de distribuição de resultados, suas características e condicionantes; 
- conhecer diferentes instrumentos e estratégias de gestão do risco.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit aims to introduce the students to some of the most relevant issues in financial management, with 
a special emphasis being given to the main strategic decisions to be made within a business enterprise. By the end 
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of this unit, the students should be able to:
-Identify the most relevant parameters of the capital structure of businesses;
-Understand how decisions concerning capital structure and financing of a business impact on its performance and 
value;
-Be familiar with the concept of financial stability, and its dependence on short term and medium/long term 
financing decisions;
-Understand the interconnection between the financial stability and the temporal structure of the business’s debt;
-Know the main political alternatives for dividend distribution, their characteristics and constraints; 
-Be familiar with various tools and strategies for risk management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Estrutura de capitais e as decisões de financiamento
1.a. Fontes de Financiamento a MLP
1.b. Cálculo do custo do capital
1.c. Variáveis que influenciam a decisão de financiamento
1.d. Teorias de análise das decisões de financiamento
1.e. Determinação da estrutura óptima de capitais
2. Equilíbrio financeiro e estrutura temporal do endividamento
2.a. O equilíbrio financeiro
2.b. Estratégias de gestão do equilíbrio financeiro 
2.c. Reflexões sobre a estrutura temporal do endividamento
3. Políticas de Distribuição de Resultados
3.a. A distribuição de resultados no fluxo de fundos da empresa
3.b. Factores que afectam a política de distribuição de resultados
3.c. Políticas alternativas de distribuição de resultados
4. Gestão de Riscos Financeiros
4.a. Mercados e Instrumentos derivados.
4.b. Estratégias de investimento e gestão de risco.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Capital structure and financing decisions
1.a. Medium/Long-term financing sources
1.b. Calculating Capital cost
1.c. Variables that influence the financing decision
1.d. Analysis of financing decisions theories
1.e. Determining optimal capital structure
2. Financial stability and temporal structure of indebtedness
2a. Financial stability
2b. Management strategies for financial stability
2c. Reflections on the temporal structure of indebtedness
3. Dividend distribution forms
3a.Dividend distribution in the company’s cash flow
3b.Factors that affect the dividend distribution policy
3c. Alternative dividend policies
4.Financial risk management
4a. Derivative markets and instruments
4b. Investment strategies and risk management

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 estratégicas assumidas pela 
organização. Foi o desafio de transmissão desta realidade aos estudantes, expresso nos objectivos propostos, que 
presidiu à elaboração do programa curricular. Assim, no ponto 1 abordam-se temas relacionados com a estratégia 
de financiamento da empresa, expondo-se alguns conceitos críticos para a compreensão das respectivas 
condicionantes e efeitos. No ponto 2 apresenta-se o conceito de equilíbrio financeiro, relacionando gestão 
financeira de curto prazo com gestão financeira estratégica, e aborda-se a questão da estrutura temporal do 
endividamento e sua relevância na gestão do equilíbrio financeiro. No ponto 3 analisa-se a problemática das 
políticas de distribuição de resultados, sua relação com as decisões de financiamento, suas condicionantes e 
alternativas. Finalmente, no ponto 4 apresentam-se alguns instrumentos e estratégias para a gestão de riscos 
financeiros diversos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Financial Management focuses mainly on the study of strategic financing decisions made by an organisation. It was 
the challenge posed by the transmission of this reality to the students, as the proposed objectives express, that 
guided the design of the unit’s syllabus. In fact, Chapter 1 covers topics related to the company’s financing strategy, 
and some critical concepts are introduced for the understanding of the constraints and effects. Chapter 2 covers the 
concept of financial stability, connecting short term financial management with strategic financing management, 
and it also covers the issue of the temporal structure of indebtedness and its relevance to financial stability 
management. Chapter 3 deals with issues related to dividend distribution policies, their relationship with financing 
decisions, their constraints and alternatives. Finally, chapter 4 covers some instruments and strategies for the 
management of diverse financial risks.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Metodologias:
Sessões de contato teórico-práticas, suportadas em apresentações de powerpoint, com incentivo à participação 
dos estudantes na sua discussão;
Análise de acontecimentos da atualidade económico-financeira nacional e internacional; 
Análise e discussão de casos de estudo;
Preparação, apresentação e discussão pelos alunos de trabalhos práticos e de investigação teórica;
Sessões de contato de orientação tutorial.

Avaliação:
Avaliação Contínua: constituída por um trabalho de grupo ou individual com apresentação e defesa oral obrigatória 
(80%) e por uma componente de avaliação contínua, baseada na participação individual do aluno ao longo do 
semestre (20%).
Avaliação Final: classificação do teste final individual obtida na época normal ou de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies: 
Contact sessions, theoretical and practical, supported by powerpoint presentations, and various incentives to 
student participation in discussions;
Analysis of current economic and financial events in Portugal and abroad;
Analysis and discussions of case studies;
Preparation, presentation and discussion by the students of practical assignments and theoretical research;
Contact sessions for tutorial guidance.
Assessment:
Continuous assessment: it consists of a group or individual assignment including compulsory oral presentation and 
defence (80%) and the student’s individual participation throughout the semester (20%).
Final assessment: Mark in the final individual test obtained in the normal exam timetable or resit.

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

Definiu-se como objetivo central da Unidade Curricular proporcionar aos estudantes uma visão integrada da gestão 
financeira de caráter estratégico, suportada em conceitos teóricos sólidos mas nunca perdendo de vista a 
perspetiva 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 
sustentados por vezes em artigos científicos de referência, 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 refletir 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 num contexto de 
estudos de 2º ciclo.

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

It was defined to have as the central objective of the curricular unit to provide the students with an integrated view 
of strategic financial management, supported by solid theoretical concepts but never losing contact with a practical 
perspective of its application to a business context.
It is by thinking about this need for compromise between financial management theory and applied management 
that we propose the teaching methodology for this unit: a methodology that aims, above all, to balance a mixed 
expository rationale made up of the presentation and discussion of theoretical and theoretical-practical concepts, at 
times supported by scientific articles of reference, with the applied logic of problem-solving and case studies, as 
well as of group tasks focusing on the analysis of real cases. We will attempt to have the teaching/learning 
methodology mirror the most it possibly can this bridge between theory and practice, which is an intrinsic part of 
the concepts to be explored in this unit, and whose assimilation is thought to be essential for students in the 
context of a 2nd study cycle.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Elementos de estudo disponibilizados pelo docente
Brealey, R. ,Myers, S. & Allen, F. (2008), Princípios de Finanças Empresariais, McGraw Hill
Damodaran, A. (2010), Apllied Corporate Finance, John Wiley & Sons
Menezes, H. Caldeira (2005) Princípios de Gestão Financeira, Editorial Presença 
Peixoto, J.P. (1995), Futuros e Opções, McGraw Hill
Copeland, T.; Weston, J. (2004), Financial Theory and Corporate Policy, Pearson Education
Demarzo, P.; Berk, J. (2010), Finanças Empresariais – Essencial, Bookman
Gomes Mota et al. (2010), Finanças Empresariais - Teoria e Prática, Publisher Team
Nabais, C.; Nabais, F. (2007), Prática Financeira II- Gestão Financeira, Grupo Lidel
Neves, J. C., ( 2012), Análise e Relato Financeiro – Uma Visão Integrada da Gestão, Lisboa, Texto Editores
Ross, S.; Westerfield, R. e Jaffe, J. (2012), Corporate Finance, McGraw-Hill 
Vieito, J. P.; Maquieira, C. (2010), Finanças Empresariais–Teoria e Prática, Escolar Editora

Mapa IX - Economia da Empresa

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Economia da Empresa

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Maria Fevereiro Marnoto Rocha – 48h

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):
Economia da Empresa tem como objetivo aprofundar o domínio de conceitos e formas de raciocínio que 
caracterizam a ciência económica e da forma como estes podem ser utilizados nas decisões empresariais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Business Economics aims to further deepen the knowledge of concepts and forms of reasoning that describe 
economic science and of the form the latter can be used in business decisions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Conceitos Básicos 
a. Introdução 
b. Os Problemas Macroeconómicos 
c. As Teorias Microeconómicas
II. A Empresa e o Mercado 
a. A empresa em ambiente concorrencial
b. Monopólio: a empresa com poder de mercado
c. A Coordenação das Actividades Económicas
III. A Empresa e os seus Parceiros Estratégicos
a. As Redes de Relacionamentos
b. O Desenvolvimento de Competências
c. Estudo de Casos

6.2.1.5. Syllabus:
I. Basic concepts
a. Introduction
b. Macroeconomic problems
c. Microeconomic theories
II. The business company and the market
a. The business in a competitive environment
b. Monopoly: the business with market power
c. Coordination of Economic Activities
III. The business company and its strategic partners
a. Networks of relationships
b. Skills development
c. Case studies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O capítulo de introdução tem como objetivo homogeneizar o conhecimento dos alunos relativamente aos conceitos 
e formas de raciocínio que caracterizam a ciência económica. Os pontos seguintes do programa visam a 
intensificação do domínio desses conceitos e a demonstração de como estes podem ser utilizados nas decisões 
empresariais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The introductory chapter aims to homogenise student knowledge regarding the concepts and forms of reasoning 
that characterise economic science. The subsequent chapters aim to improve these concepts and to demonstrate 
how they can be used in business decision making.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é lecionada através da realização de aulas teórico-práticas. Nestas aulas, o docente expõe os 
diferentes temas com o apoio do powerpoint. Os alunos deverão participar no debate que se segue à exposição do 
professor. Os alunos deverão ainda preparar, apresentar e discutir trabalhos de investigação baseados em 
situações reais. 
Avaliação Contínua: constituída por dois trabalhos apresentados e defendidos nas aulas (50% cada na nota final).
Avaliação Final: classificação do teste final individual obtida na época normal ou de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The curricular unit is taught through the organisation of theoretical-practical lectures. In these lectures, the lecturer 
presents the various topics supported by the powerpoint. The students are expected to participate in the debate that 
follows the lecturer’s presentation. The students must also prepare, present and discuss research assignments 
based on real situations.
Continuous assessment: it consists of two assignments presented and defended in class (50% each for the final 
mark). 
Final assessment: mark of the final individual test obtained at the normal exam period or resit period.

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

A participação dos alunos no debate da aula - no seguimento da investigação que realizam, dos trabalhos que 
elaboram e da exposição teórica do docente, contribui para que estes compreendam os conceitos e formas de 
raciocínio que caracterizam a ciência económica e a forma como estes podem ser utilizados nas decisões 
empresariais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Student participation in classroom debates – following the research they carry out, the assignments they do and the 
lecturer’s theoretical presentation -, helps them understand the concepts and forms of reasoning that characterise 
the economic science and the way they can be used in business decisions.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Baye, M. (2010), Managerial Economics and Business Strategy, 7ª Edição, McGraw-Hill.
Besanko, D., D. Dranove, M. Shanley, e S. Schaefer, 2007. Economics of Strategy, Jonh Wiley.
Brickley, J., C. Smith e J. Zimmerman, Managerial Economics and Organizational Arquitecture. McGraw-Hill.
Mata, J. (2012), Economia da Empresa, 7ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian
Marnoto, S. (2010), Sistemas de Franchising, Edições ISMAI
Samuelson, P. A. e W. D. Nordhaus (2004), Economia, 18ª Edição, McGraw-Hill
Velho, A. V. (2004), Arquitectura da Empresa, Centro Atlântico, lda.

Mapa IX - Direito da Empresa

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito da Empresa

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Pereira Cardoso dos Anjos - 24 horas

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 e saber aplicar os conceitos fundamentais do direito da empresa, nomeadamente, do direito das 
sociedades comerciais e do direito laboral.
Saber como utilizar os direitos empresarial e laboral no contexto de formação de uma nova empresa e seu futuro 
funcionamento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Understand and know how to apply the basic concepts of Business Law, namely the law of commercial enterprises 
and labour law.
-Know how to use business law and labour law in the context of forming a new enterprise and its future operation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Temas de Direito Empresarial
1.1. Princípios de organização empresarial 
1.2. Sociedades comerciais: tipos, constituição e regime jurídico aplicável
1.2.1. Análise do regime jurídico das sociedades por quotas e das sociedades anónimas

2. Temas de Direito Laboral
2.1. Recrutamento de Pessoal
2.1.1. Contrato de trabalho
2.1.1.1. Noção e características
2.1.1.2. Contrato de trabalho a tempo parcial
2.1.1.3. A figura do contrato de trabalho a termo
2.1.2. Contrato de prestação de serviço: noção e características
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2.1.3. Contrato de utilização de trabalho temporário: noção e características
2.2. Protecção da Parentalidade
2.3. Duração do trabalho e direito ao descanso
2.3.1. Limites da duração de trabalho
2.3.2. Trabalho noturno
2.3.3. Trabalho suplementar
2.3.4. Descanso semanal
2.3.5. Férias
2.4. Cessação do contrato de trabalho: causas e consequências

6.2.1.5. Syllabus:
1.Themes of Business Law
1.1. Principles of business organisation
1.2. Commercial enterprises; types, constitution and applicable legal regime
1.2.1. Analysis of the legal framework of private limited companies and public limited companies
2. Themes of Labour Law
2.1. Recruitment
2.1.1. Work contract
2.1.1.1. Notion and characteristics
2.1.1.2. Part-time work contract
2.1.1.3. The concept of fixed term employment contract
2.1.2. Contract for the provision of service: notion and characteristics
2.1.3. Temporary work contract: concept and characteristics
2.2. Protection of parenthood at work
2.3. Duration of work time and the right to rest
2.3.1. Limits to the length of work
2.3.2. Night work
2.3.3. Overtime
2.3.4. Weekly rest
2.3.5. Holidays
2.4. Termination of employment contract: causes and consequences

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Com a abordagem aos temas de direito empresarial, nomeadamente os tipos e regime jurídico das várias 
sociedades comerciais, os mestrandos tomarão pleno contato com a organização jurídico-empresarial. 
Os temas de direito laboral enfocam os principais problemas com que se debatem as empresas no tratamento das 
relações jurídicas com trabalhadores (recrutamento de pessoal, proteção da parentalidade, duração do trabalho e 
direito ao descanso, cessação do contrato de trabalho) para que os mestrandos conheçam e fiquem habilitados a 
aplicar tais conceitos na vida empresarial.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Through the treatment of topics of business law, namely the types and legal frameworks of the various commercial 
enterprises, the master’s students will have full contact with the legal business organisation.
The themes of labour law focus on the main problems faced by businesses in handling the legal relationships with 
workers (recruitment, protection of parenthood, work duration and the right to rest, termination of work contract) so 
that the students apprehend and are able to apply those concepts in the life of businesses.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino - os temas serão abordados numa perspetiva de seminário pela docente e os mestrandos 
irão proceder a investigação científica sob orientação da docente para aprofundamento de tais temas, debatendo-os 
depois em aula na presença da docente e dos restantes mestrandos.
Avaliação em regime contínuo: realização de um trabalho de investigação orientada sobre um dos temas 
abordados, com ponderação de 40%; realização de teste de avaliação escrito individual, com a ponderação de 60% 
na nota final.
Regime de avaliação final: exame escrito (100% na nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies – the lecturer will cover the themes in a seminar format and the students will carry out their 
scientific research under the lecturer’s supervision to deepen further into those themes, to be discussed in the 
classroom later in the presence of the lecturer and of the remaining students. 
Continuous mode assessment: carrying out a supervised research project on one of the covered themes, weighing 
40%; an individual written test, weighing 60% of the final mark.
Final assessment mode: written examination (100% of the final mark)

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

A abordagem dos temas pela docente em regime de seminário permitirá a todos os mestrandos a uniformização de 
conhecimentos e familiarização com os temas a abordar para que conheçam e apliquem os conceitos fundamentais 
do direito da empresa.
Os mestrandos terão assim bases seguras para procederem a investigação científica sob orientação da docente 
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para aprofundamento de tais temas, agilizando a utilização desses conceitos em contexto empresarial.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By dealing with the themes in a seminar format, the lecturer will enable all the students to homogenise their 
knowledge and be familiar with the themes to be covered so that they can know and apply the basic concepts of 
business law.
That way, the master’s students will have good foundation knowledge to carry out scientific research under the 
lecturer’s supervision to deepen further into those themes, being able to use those concepts in a business 
environment.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cordeiro, António Menezes, Direito das Sociedades I – Parte Geral, Almedina, 2011.
Cordeiro, António Menezes, Manual de Direito das Sociedades, Vol. II, Das Sociedades em Especial, Almedina, 2007.
Coutinho de Almeida, F. Jorge, Código do Trabalho, Coimbra Editora, 9ª Edição, 2012.
Fernandes, António Monteiro, Direito do Trabalho, Almedina, 15ª Edição, 2010.
Gomes, Júlio Manuel Vieira, Direito do Trabalho, Vol. I, Relações Individuais de Trabalho, Coimbra Editora, 2007.
Leitão, Luis Manuel Teles de Menezes, Direito do Trabalho, Almedina, 2012.
Pereira de Almeida, António e Pita, Manuel (coordenação), Temas de Direito das Sociedades, Coimbra Editora, 2011.

Mapa IX - Fiscalidade

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fiscalidade

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Pereira Cardoso dos Anjos - 24 horas

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):

Analisar os temas propostos, dado a sua relevância para o aprofundamento das temáticas da fiscalidade, 
privilegiando a análise e discussão dos temas mais atuais e com maior impacto na gestão das obrigações fiscais da 
empresa numa ótica de cumprimento responsável de todas as obrigações, principais e acessórias dos impostos.
Estimular o sentido de análise integrada dos diferentes impostos relevantes para a empresa de modo a desenvolver 
as competências do gestor, em todos os seus domínios de ação, nomeadamente no controlo do cumprimento das 
obrigações fiscais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Analyse the proposed issues, given their relevance to deepening further into tax law issues, giving emphasis to the 
analysis and discussion of the most current topics and with a greater impact on the management of a company’s tax 
obligations in the sense of responsible compliance with all tax obligations, main and accessory.
-Foster the sense of integrated analysis of the various and relevant taxes to a business company in order to develop 
managerial skills, regarding every aspect of a manager’s activity, namely in the control of compliance with tax 
duties.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Homogeneização de conhecimentos 
II – Temas de Direito Fiscal
1. Temas de IRC: dupla tributação económica; transparência fiscal; mais valias fiscais; fusões e cisões; tributação 
dos grupos de sociedades; preços de transferência
2. Temas de IVA: regimes de tributação; o exercício do direito à dedução e seus limites; o RITI
3. Temas de Direito Fiscal Internacional: Diretivas comunitárias mais relevantes
4. Regime da responsabilidade dos membros dos órgãos das Pessoas Coletivas de responsabilidade limitada pelas 
dívidas fiscais das suas representadas: o princípio da desconsideração da limitação de responsabilidade social
5. Temas de Direito Penal Fiscal: crimes fiscais e contra-ordenações
III – Temas de Procedimento e Processo Tributário e Garantias dos Contribuintes

6.2.1.5. Syllabus:
I-Knowledge homogenisation
II – Themes of Tax Law
1. Themes of IRC/Collective income tax: double economic taxation; fiscal transparency; capital gains tax; mergers 
and divisions; taxation for groups of companies; transfer pricing
2. IVA/Value-added tax themes: tax regimes; exercising the right to deduct and its limits; RITI (intracommunity 
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transactions VAT regime)
3. Themes of International Tax Law: Most relevant community directives
4. Regime of liability of the members of bodies of limited liability companies for the fiscal debts of the companies 
they represent: the principle of disregard for limited social responsibility
5. Themes of Tax Criminal Law: tax crimes and misdemeanours
III- Themes of Procedure and Tax Process and guarantees of taxpayers

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

Os conteúdos programáticos possibilitam o cumprimento dos objetivos e resultados de aprendizagem 
identificados, porquanto são temas da maior relevância na vida fiscal da empresa e das múltiplas obrigações que 
lhe estão associadas.
A definição dos conteúdos programáticos assenta no princípio da valorização dos temas mais prementes para o 
gestor e a empresa, no pressuposto de estimular uma perspetiva crítica consciente das crescentes exigências que 
se colocam ao gestor.
Neste sentido, os conteúdos desta unidade curricular respeitam diferentes temas do domínio da fiscalidade, cada 
vez mais complexa e responsabilizadora da ação do gestor no seio da empresa. Pretende-se o desenvolvimento de 
competências necessárias para uma gestão eficiente e responsável, consciente da importância do cumprimento das 
suas obrigações fiscais dentro do quadro da legalidade vigente.

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

The syllabus enables the accomplishment of the defined objectives and learning outcomes, as themes of the highest 
relevance in the tax life of a business and of the multiple obligations associated with them.
The selection of the syllabus contents is based on the principle of highlighting those themes that are most pressing 
for a manager and the company, with the assumption that it will encourage a conscious critical view of the growing 
demands challenging the manager.
Consequently, the contents comply with various themes concerning Tax Law, which is making the manager’s role 
within a business increasingly more complex and more accountable. The Unit aims to help develop skills necessary 
for an efficient and responsible management, fully aware of the importance of complying with tax obligations in the 
existing legal framework. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de orientação temática, com exposição dos conteúdos teóricos seguida da resolução e discussão de casos e/ 
temas de fiscalidade inseridos no programa. Propostas de trabalho individual que os alunos deverão realizar e 
defender em momento próprio para a sua apresentação oral.
Regime de avaliação contínua: os alunos têm de apresentar os trabalhos individuais que são definidos inicialmente 
em aula, bem assim como proceder à sua apresentação e discussão (40% na nota final) e, ainda, realizar um teste de 
avaliação escrita (60% na nota final).
Regime de avaliação final: exame escrito (100% na nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theme-based lectures, with presentation of theoretical content followed by resolution and discussion of fiscal 
cases/themes from the syllabus. 
Proposal of individual assignments the students must carry out and defend at the right moment for their 
presentation.
Continuous assessment mode: The students must hand in the individual assignments initially defined in class, as 
well as carry out their presentation and discussion (40% of the final mark) and take a written test (60% of the final 
mark).
Final assessment mode: written examination (100% of the final mark).

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

curricular.
As metodologias de ensino/aprendizagem são as adequadas aos objetivos da unidade curricular: o 
desenvolvimento de competências práticas para a mais correta tomada de decisão em matéria fiscal; e o saber 
equacionar estrategicamente o futuro da empresa face aos novos desafios fiscais e à reforma fiscal contínua e 
permanente. A opção pela metodologia do estudo de casos, sempre que possível, torna a análise mais realista e, 
sobretudo, mais sustentada a médio e longo prazo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Those teaching/learning methodologies are adequate to achieve the objectives of the curricular unit: to develop 
practical skills for the best decision making possible regarding tax issues; and to know how to draw strategies for 
the company’s future bearing in mind the new tax challenges and the continuous and permanent tax reform. Opting 
for a case-study methodology, whenever possible, makes the analysis more realistic and, above all, more 
sustainable in the medium and long term.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Américo F. Brás Carlos "Impostos - Teoria Geral ", Almedina, 3ª edição atualizada.
Jónatas E. M. Machado e Paulo Nogueira da Costa, “Curso de Direito Tributário”, (2009) Coimbra Editora
Jorge Lopes de Sousa, “Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado” – Vol I a V, (2012), Áreas Editora
Jorge Lopes de Sousa e Benjamim da Silva Rodrigues, “Lei Geral Tributária Anotada” (2012), Áreas Editora
José Casalta Nabais, " Direito Fiscal ", Almedina, última edição
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“Legislação Fiscal “ - Porto Editora ou Almedina
Diogo Leite Campos e Mónica Leite Campos, “Direito Tributário”, Almedina, última edição
J.J.Teixeira Ribeiro " Lições de Finanças Públicas", Almedina, última edição (reimpressão)
Nuno Sá Gomes " Manual de Direito Fiscal ", CCTF, 2002
Rui Duarte Morais, “Sobre o IRC”, Almedina 2011
Saldanha Sanches, "Justiça Fiscal”, Lisboa, 2010
Publicações da Especialidade: Revista Fiscalidade; Revista Fisco e Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal (DGCI)

Mapa IX - Liderança de Equipas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Liderança de Equipas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Célio Alberto Alves de Sousa - 32 horas

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 uma visão integrada das origens, conceitos, modelos teóricos, implicações e evidências empíricas de 
Liderança, bem como fomentar o desenvolvimento de uma perspetiva crítica – não normativa – sobre a 
complexidade das dinâmicas entre liderança e desempenho de Equipas.

Competências a desenvolver
- Compreender a diferentes estratégias, práticas e implicações dos diferentes modos de constituir, liderar e 
mobilizar/motivar equipas;
- Compreender desafios, tensões, riscos, oportunidades e limitações organizacionais, culturais, contextuais, 
situacionais, etc. das principais formas exercer a liderança e a motivação/mobilização de Equipas;
- Aprofundar os conhecimentos sobre as relações entre liderança, motivação/mobilização de equipas e desempenho 
organizacional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

-Provide an opportunity to create an integrated view of the origins, concepts, theoretical models, implications and 
empirical evidence of Leadership, as well as to develop a critical perspective - non-normative - on the complexity of 
dynamics between leadership and team performance.
Competences to be developed:
-Understanding different strategies, practices and implications of the various ways of forming, leading and 
mobilising/motivating teams;
-Understanding challenges, tensions, risks, opportunities and organisational, cultural, contextual, situational,... 
constraints of the main forms of leadership and team motivation/mobilisation;
-Further deepening knowledge of the relationships between leadership, team motivation/mobilisation and 
organisational performance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Liderança
1.1. Definir a liderança
1.2. Liderança e poder
1.3. Liderança e coação
1.4. Liderança e gestão
2. As Teorias da Liderança
2.1. Abordagens dos traços/competências
2.2. Abordagens comportamentais
2.3. Abordagens dos estilos
2.4. Abordagens situacionais/contingenciais
2.5. Liderança carismática e transformacional
2.6. Outras lides, outras lideranças (ex. estratégica, transformacional, transcultural)
3. A Liderança de Equipas
3.1. Equipas ou Grupos?
3.2. Determinantes de eficácia de Equipas
3.3. Ameaças à eficácia de Equipas
3.4. Liderança contingencial de Equipas

6.2.1.5. Syllabus:
1. Leadership
1.1. Defining leadership
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1.2. Leadership and power
1.3. Leadership and coercion
1.4. Leadership and management
2. Leadership theories
2.1. Trait/skill approaches
2.2. Behavioural approaches
2.3. Style approaches
2.4. Situational/contingency approaches
2.5. Charismatic and transformational leadership
2.6. Other chores other leaderships (such as, strategic, transformational, transcultural)
3. Team leadership
3.1. Teams or groups?
3.2. Determinants of Team efficacy
3.3. Threats to team efficacy
3.4. Contingency leadership of teams

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos possibilitam o cumprimento dos objetivos e resultados de aprendizagem 
identificados, porquanto problematizam, contextualizam e colocam em perspetiva conhecimentos acerca das 
origens, das manifestações e das implicações de diferentes formas de exercer liderança. Compreender a origem, a 
evolução e os pressupostos centrais das distintas, embora complementares, perspetivas teóricas sobre Liderança 
constitui o ponto de partida obrigatório para refletir adequadamente acerca das dinâmicas que se estabelecem com 
os processos de Liderança. Porque relacional, é uma dinâmica complexa, imprevisível, não-linear e que extravasa 
frequente e largamente os papéis formais definidos entre líderes e liderados. Desta forma, garante-se a 
compreensão dos determinantes e consequências dos comportamentos de liderança em contextos formais de 
trabalho, bem assim como a compreensão dos fatores e/ou processos suscetíveis de condicionar o eficaz exercício 
de liderança.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents enable students to achieve the established objectives and learning outcomes in so far as they 
problematise, contextualise and put into perspective knowledge of the origins, evidence and implications of various 
forms of exerting leadership. Understanding the origin, the evolution and the main assumptions of the distinct, 
though complementary, theoretical perspectives on leadership constitutes the starting point which is obligatory to 
adequately reflect on the dynamics that emerge from leadership processes. As it is relational, it is a complex 
dynamic process, unpredictable, non-linear and frequently and largely surpassing the formal roles defined between 
leaders and and led.
This way, we ensure the understanding of the determinants and consequences of leadership behaviours in formal 
work contexts as well as the comprehension of the factors and/or processes susceptible of conditioning the 
effective exercise of leadership.

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: Recensão escrita e estruturada de 3 (três) + 2 (dois) artigos científicos, a apresentar e a discutir 
na aula. A revisão dos primeiros três artigos é individual (60% na nota final), enquanto a revisão dos outros dois –
que assentam em perspetivas concorrentes sobre o mesmo tópico – deverá ser feita em grupo (40% na nota final).
Avaliação Final: classificação do teste final individual obtida na época normal ou de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies:
-Classroom-based, theoretical-practical student centred teaching/learning aiming to develop analytical, 
methodological, reflective and relational skills;
-Problematisation and supervised contextualisation of previously prepared bibliography;
-Use of different methodologies: oral presentation, group dynamics, analysis of scientific papers and/or of case 
studies, and so on.
Assessment methodologies:
Continuous assessment: Written and structured critical review of 3 (three) + 2 (two) scientific papers, to be 
presented and discussed in class. The review of the first three papers is individual work (60% of the final mark), 
whereas the review of the other two – which are based on opposing perspectives on the same topic – must be done 
in group (40% of the final mark).
Final assessment: The mark in the final individual test obtained in the regular exam period 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, analítica, metodológica, reflexiva e relacional decorrentes 
da análise e debate em torno das origens, conceitos, modelos teóricos, implicações e evidências empíricas de 
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Liderança. No global, as metodologias de ensino perspetivadas – porque assentes da problematização/elaboração 
conceptual e na dinâmica de grupo associada – 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 methods are in accordance with the objectives of the curricular unit: To contribute for the 
development of conceptual, analytical, methodological, reflective and relational skills emerging from the analysis 
and debate on the origins, concepts, theoretical models, implications and empirical evidence of Leadership. On the 
whole, the defined teaching methodologies – being based on the problematisation / conceptual construction and on 
the associated group dynamics – entirely match the objectives of the curricular unit as they emphasise three central 
components of the learning process: 1)socio-cultural components, that is, by nurturing conditions for the 
development of autonomy, initiative, self-learning and problem-solving skills, by using dynamic processes based on 
attitudes and interpersonal relationships; 2) technical and scientific components, that is, by nurturing the 
acquisition of knowledge susceptible of integrating theoretical and practical concepts; 3)practical components, that 
is, by nurturing reflexibility and practical applicability of concepts and models so as to be able to meet the needs of 
the labour market.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Barracho, C. (2010) Liderança e género. Lisboa: Sílabo.
Barracho, C. (2012) Liderança em contexto organizacional. Lisboa: Escolar Editora.
Cunha, M.P. & Rego, A. (2009) Liderar: Os sete trabalhos do executivo para uma liderança eficaz. Lisboa: D. Quixote.
Drummond, V.S. (2007) Confiança e liderança nas organizações. S. Paulo: Thomson.
Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2002) Os novos líderes: A inteligência emocional nas organizações. Lisboa: 
Gradiva.
Gurian, M. & Annis, B. (2009) Homem líder, mulher líder. Lisboa: Campus.
Morais, L. (2012) Liderança e estratégia: Casos de inovação nas organizações de saúde. LIsboa: Escolar Editora.
Nye, J.S. (2009) Liderança e poder. Lisboa: Gradiva.
Paschek, P. & Drucker, P.F. (2007) As virtudes cardeais de um líder. Lisboa: Gestão Plus.
Rego, A. & Cunha, M.P. (2010) Liderança positiva. Lisboa: Sílabo.
Rego, A. & Cunha, M.P. (2011) Liderança: A virtude está no meio. Lisboa: Atual.

Mapa IX - Sistemas de Apoio à Decisão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Apoio à Decisão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Tavares Pires Dias dos Reis - 48 horas

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 com profundidade conceitos e técnicas associadas aos sistemas de suporte à decisão, nomeadamente as 
ferramentas de modelação e análise existentes de apoio à decisão. Compreender os conceitos e as diferentes 
abordagens à gestão inteligente do negócio (Business Intelligence – BI) usando modelos que permitam planear, 
implementar e controlar os projectos de BI. Os alunos devem ficar habilitados na utilização de ferramentas para de 
suporte ao BI, nomeadamente as Bases de Dados e as Folhas de Cálculo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Acquire an in-depth knowledge of concepts and techniques associated with decision support systems, namely the 
existing modelling and analysis tools to support decision making. Understand the concepts and the various 
approaches to business intelligence management (Business intelligence – BI) using models that enable to plan, 
implement and control BI projects. The students should be able to use tools for BI support, namely Databases and 
spreadsheets.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Informação, gestão e tomadas de decisão.
1.1. As teorias, modelos e os papéis na gestão
1.2. Níveis, tipos e fases da tomada de decisão
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1.3. Modelos organizacionais de tomada de decisão suportadas na informação
2. Sistemas de suporte à decisão
2.1. Conceitos, metodologias e tecnologias 
2.2. Modelação e análise
2.3. Gestão dos sistemas de suporte à modelação com folhas de cálculo
3. Inteligência do negócio
3.1. Estratégias de BI para o e-Business e para o e-Marketing 
3.2. As bases de dados de marketing 
3.3. Extracção de dados para o BI 
3.4. Tecnologias de suporte ao data mining
3.5. Metodologias e técnicas de data mining
3.6. Aplicação do data mining
3.6.1. Metodologia de projecto
3.6.2. Definição de perfil e segmentação
3.6.3. Retenção de clientes
3.6.4. Modelação na WEB
3.6.5. Empresas e software de data mining
3.7. Modelos preditivos
3.8. Inteligência artificial
3.9. Gestão do multicanal e a decisão de escolha do canal pelo cliente
4. Casos de estudo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Information/intelligence, management and decision making.
1.1. Theories, models and roles in management
1.2. Levels, types and stages of decision making
1.3. Organisational models for decision making based on information
2. Decision support systems
2.1. Concepts, methods and technologies
2.2. Modelling and analysis
2.3. Management of support systems for modelling using spreadsheets
3. Business intelligence
3.1. BI strategies for e-Business and e-Marketing
3.2. Marketing databases
3.3. Data mining for BI
3.4. Support technologies for data mining
3.5. Methods and techniques of data mining
3.6. Data mining application
3.6.1. Project methodology
3.6.2. Definition of profile and segmentation
3.6.3. Customer retention
3.6.4. WEB modelling
3.6.5. Data mining companies and software 
3.7. Predictive models
3.8. Artificial intelligence
3.9. Multichannel management and customer channel choice decision
4. Case studies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
São expostos os fundamentos que consubstanciam as abordagens sistémicas sobre a gestão da informação que é 
vital para os sistemas de apoio à decisão na gestão do marketing , nomeadamente os que se relacionam com os 
diferentes actores da gestão. São definidos e caracterizados os modelos e apresentadas as ferramentas, 
nomeadamente em folhas de cálculo, que permitem que os alunos apliquem nas organizações os modelos de 
análise para suporte à decisão. São apresentadas metodologias e as ferramentas associadas ao Business 
Intelligence, bem como planear e controlar um projecto de extracção de dados, sendo dado enfâse à forma como os 
alunos devem usar essas ferramentas nas organizações. É desenvolvido um projecto aplicado numa organização, 
sendo os alunos orientados com o objectivo de usarem as ferramentas disponíveis para melhorarem o 
conhecimento sobre a organização produzindo melhores decisões para a gestão.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
We present the principles that substantiate the systemic approaches to information management, which is vital for 
decision support systems in marketing management, namely those related to the various management agents. We 
define and characterise the models and present the tools, namely through spreadsheets which allow the students to 
apply in their organisations the analysis models for decision support. We present methods and tools associated 
with Business Intelligence, as well as planning and controlling a data mining project, giving emphasis to the way the 
students must use those tools in organisations. A project applied in an organisation is developed anf the students 
are guided so as to use the available tools in order to improve their knowledge of the organisation and thus to make 
better management decisions.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas, com exposições e utilização de ferramentas que permitem melhorar o suporte à 
decisão. Os alunos assistem a aulas onde são apresentados casos que auxiliam os alunos a ultrapassarem as 
dificuldades com os aspectos associados às ferramentas tecnológicas.
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Regime de avaliação contínua:
1º Momento de Avaliação - Trabalho prático em grupo.
Trabalho de grupo utilizando os modelos de gestão que permitem desenvolver um projecto associado a um sistema 
de apoio à decisão numa organização, utilizando as metodologias e aconselhadas bem como as ferramentas que 
permitem criar um projecto sustentável. (50% da classificação final). 
2º Momento de avaliação - Mini-teste 60 minutos teórico (50% da classificação final).
Regime de avaliação final: exame escrito (100% na nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are of a theoretical and practical nature, including presentation and use of tools that allow improving 
decision support. The students attend classes where cases are presented to help them overcome their difficulties 
regarding aspects associated with technological tools.
Continuous assessment mode:
First assessment moment – Practical assignment in group work.
The group work assignment uses management models that enable the development of a project associated with a 
decision support system in an organisation, and using the recommended methods as well as the tools that will 
enable them to create a sustainable project. (50% of the final mark)
Second assessment moment – A 60-minute theoretical test. (50% of the final mark)
Final assessment mode. Written examination. (100% of the final mark)

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

Nas aulas expositivas os alunos têm a possibilidade de ficar a saber identificar os conceitos e os fundamentos 
associados aos sistemas de apoio à decisão. Nas aulas práticas os alunos utilizam as várias ferramentas 
disponíveis para melhorarem as decisões. O trabalho prático permite que os alunos apliquem os seus 
conhecimentos numa situação concreta numa organização. A avaliação teórica, com um teste escrito, permite 
verificar se os alunos têm os seus conhecimentos consolidados sobre as matérias que foram leccionadas nas 
aulas.

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

In the expository lecturers the students can learn how to identify the concepts and the principles associated with 
decision support systems. In the practical lectures the students use the various tools available to improve decision 
making. The practical assignment allows them to apply their knowledge in a concrete situation in an organisation. 
The theoretical assessment, via a written test, enables to check whether the students have consolidated their body 
of knowledge of the issues taught in the lectures.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Efraim Turban, Ramesh Sharda; Dursun Delen; Decision Support and Business Intelligence Systems; Prentice Hall; 
9 edition (2011); ISBN: 013245323 
Maribel Santos, Isabel Ramos; Business Intelligence – Tecnologias da Informação na Gestão do Conhecimento; FCA 
2009; ISBN: 9789727225163 
R.T. Clemen, Terence Reilly; South-Western College Pub; Making Hard Decisions with Decision Tools Suite update 
edition; 1 edition, December 8, 2004; ISBN: 0495015083
Gareth Jones; Jennifer George. Contemporary Management 3th and 4th Edition McGraw-Hill, 2003, 2004
Robert Blattberg, Byung-Do Kim, Scott Neslin; Database Marketing, Analyzing and Managing Customer; Springer 
2008 
Olivia Rud, Data Mining Cookbook, Wiley, 2000
Zdrayko Markov, Daniel Larose; Data Mining the Web: Uncovering Patterns in Web Content, Structure, and Usage, 
Wiley 2007
Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions by John S. Hammond , Ralph L. Keeney, Howard 
Raiffa; Broadway, 2002; 0767908864

Mapa IX - Empreendedorismo e Inovação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Empreendedorismo e Inovação

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

José Manuel Silva Carvalho Vieira - 32 horas

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 
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internacional, e mesmo global, a qualidade com que as organizações desenvolvem os seus novos projetos 
(produtos/serviços) é um determinante crítico do seu sucesso. A identificação das dimensões do processo (NPD) e 
dos fatores que explicam o êxito de novos projetos (produtos/serviços) persiste, todavia, como desafio à 
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 atual quadro de globalização económica; (2) Adquiram destreza na manipulação dos métodos e técnicas 
de previsão / priorização de desempenho de novos projetos no mercado, isto é, da sua seleção 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:
Success in developing new products/services is essential for organisations. In an international, or even global, 
context, the quality organisations put in developing their new projects (products/services) is a critical determinant of 
their success. The identification of process dimensions (NPD) and the factors explaining the success of new 
projects (products/services) persists, however, as a challenge to the ability of contingency modelling. By attending 
this unit, the students are expected to: 1) Acquire and enhance their capacity to manage the conditions under which 
the integration of Innovation and Marketing makes full sense in the framework of the current economic 
globalisation; 2) Be able to handle methods and techniques used to predict/priorise the performance of new projects 
in the market, that is, from selection to post-launch control; 3) Qualify Organisational Market Orientation as support 
to New Successful Concepts and 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. Fatores 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 projetos 
Estratégicos: seleção e medida
Contextuais: seleção 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 of innovation – service dominant logic
Creativity and innovation (distinction and complementarity)
Innovation sources and generation of new ideas (methods and techniques)
Typologies of innovation and technology management
Risk and competitive potential of innovation
2. Development of new Concepts
Fuzzy front end of innovation
3. Development of new products (models and techniques)
Stage-Gate process
4. Success factors in handling the development process of new concepts and products
5. Innovation strategy: Design Thinking and the integration of the effort of R&D and Marketing
6. Innovation management: operationalisation
Financial and non-financial performance of new products/services: indicators
7. Determinants of new product performance
Strategic: selection and measurement
Contextual: selection and measurement
8. Applications of Marketing Research as support to the priorisation of new products

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;
• Constatem os métodos e técnicas disponíveis para o desenvolvimento de novos conceitos / produtos; 
• Adquiram suficiente capacidade para priorizar novos projetos com base em indicações objetivas oriundas do 
esforço de marketing research;
• Se envolvam na concretização e sustentação de novos projetos (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 projetos.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus expects the students to:
-Understand the framework of reference and the strategic usefulness of innovation in the context of market 
behaviour knowledge and prediction;
-Be familiar with methods and techniques available for the development of new concepts / products;
-Acquire enough capacity to priorise new projects based on objective indications from the effort of marketing 
research;
-Get involved in the implementation and maintenance support of new business projects (entrepreneurship and 
intrapreneurship)
The eminently practical character of this course will be supported via analysis and presentation of case studies 
(qualitative/quantitative) and the use of software for the development of new 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 projetos. 
Necessariamente, esta será complementada com aulas de caráter prático, para a realização de exercícios na sala de 
aula e de projetos 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.
Regime de avaliação final: exame escrito (100% na nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Part of this Unit will be made up of theoretical-practical lectures, in which the leading issues will be presented and 
discussed; it will foster student participation via: 1) the exploration of applied themes (case studies) they are 
involved in; 2) presentation and assessment of parts of their projects (briefings).
Lectures of a practical nature will necessarily complete the unit, with classroom exercises and projects to gain 
practical experience using the presented techniques.
Continuous assessment must compulsorily include:
1- Implementation and presentation of a practical assignment contributing 50% towards the final mark.
2- Final global test representing 45% of the final mark.
3- Attendance: 5% of the final mark.
Final mark = .50 (apT1 + apT2 + report T) + 0.45 AvG + 0.05 Ps.
Final assessment mode: written examination (100% of the final mark). 

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

A divisão das horas de contato 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 projetos 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 selecionada, seguida de exposição e debate entre todos os 
alunos e, ainda, facilitar a capacidade dos alunos implementarem os seus projetos utilizando as diversas 
tecnologias apresentadas, conseguindo assim que adquiram as competências específicas pretendidas pelo 
segundo objetivo da UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Dividing contact hours into practical lectures and theoretical-practical lectures addresses the triple nature of this 
Unit’s objectives. On the one hand, knowledge of the problems concerning the integration between Innovation and 
Marketing and the qualification of Market Orientation as support to new projects of success will be achieved through 
the theoretical lectures. 
The lecturer will use them to 1) present the planned themes, but also to 2) foster their exploration by the students, 
through the study of selected bibliography, followed by exposition and debate among the students and, also, to 
facilitate student capacity to implement their own projects using the various suggested technologies. This way they 
will acquire the specific skills described by the second objective of the unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
K. Roberts, N. Radjou, J. Prabhu and S. Ahuja (2012). Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate 
Breakthrough Growth. Jossey-Bass, S. Francisco USA
M. Stickdorn and J. Schneider (2011). This is Service Design Thinking: Basics - Tools – Cases. BIS Publishers.
Cooper, R. G. (2011). Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch, 4th Edition, Basic 
Books. 
E. Muller, R. Peres, and V. Mahajan (2009). Innovation Diffusion and New Product Growth. Relevant Knowledge 
Series, MSI Marketing Science Institute.
Crawford, Merle C. and A. DiBenedetto. 2003. New Products Management, 7th Edition, Boston: Irwin/McGraw-Hill. 
Belliveau, P., A. Griffin and S. Somermeyer, Eds. 2002. The PDMA Toolbook 1 for New Product Development, New 
York: John Wiley & Sons, Inc.
Cooper, R. G., S. Edgett and E. Kleinschmidt. 2001. Portfolio Management for New Products, 2nd ed., Reading, MA: 
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Perseus Books.
Carvalho Vieira (2000) Inovação e Marketing de Serviços, Editorial VERBO.

Mapa IX - Seminários de Investigação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminários de Investigação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel da Silva Carvalho - 4 horas

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

Célio Alberto Alves de Sousa – 4 horas
Ricardo Vergueiro Fernandes Costa – 4 horas
Rui Manuel Coelho Resende Silva – 4 horas
Júlia Isabel Coelho Campos Alves de Castro – 4 horas
Janete da Silva Borges – 4 horas

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

Célio Alberto Alves de Sousa – 4 hours
Ricardo Vergueiro Fernandes Costa – 4 hours
Rui Manuel Coelho Resende Silva – 4 hours
Júlia Isabel Coelho Campos Alves de Castro – 4 hours
Janete da Silva Borges – 4 hours

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

Pretende-se com esta unidade curricular que os alunos tenham um primeiro contato com as temáticas de 
investigação da UNICES (Unidade de Investigação em Ciências Empresariais e Sustentabilidade), assim como com 
que as metodologias e softwares de apoio que poderão utilizar nas suas experiências iniciais com candidatos a 
investigadores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to give the students their first contact with UNICES’ (Research Unit in Business Sciences 
and Sustainability) research issues, as well as with methodologies and support software programs they may use in 
their initial experiments as would-be-researchers.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos, controvérsias e importância de uma escolha metodológica.
2. Métodos hipotético-dedutivos versus métodos indutivos.
3. Métodos qualitativos versus quantitativos de investigação científica.
4. Métodos exploratórios versus confirmatórios.
5. A (des)construção de uma dissertação.
6. Estudo de caso: objectivo, questões centrais e critérios de validade.
7. As escalas das variáveis de estudo.
8. A "Grounded Theory" e a análise de dados: Codificação e categorização. 
9. Da dissertação à produção de artigos.
10. Bases de dados e importação de dados através do Programa EndNote.
11. Técnica de entrevista: elaboração e realização.
12. Instrumentos de coleta de dados – questionários e entrevistas.
13. O Nvivo9 no trabalho de análise qualitativa.
14. O SPSS no trabalho de análise quantitativa.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Principles, controversies and the importance of the choice of a methodology.
2. Hypothetical-deductive versus inductive methods.
3. Qualitative versus quantitative methods of scientific research.
4. Exploratory versus confirmatory methods.
5. (De)constructing a dissertation.
6. Case study: objective, key issues and validation criteria.
7. Study variables scales.
8. “Grounded Theory” and data analysis: coding and categorisation.
9. From dissertation to writing papers.
10. Databases and data importing into EndNote Program.
11. Interview technique: elaboration and implementation.
12. Data collection instruments – surveys and interviews.
13. Nvivo9 in qualitative analysis work.
14. SPSS in quantitative analysis work.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos da unidade curricular, visto que abordam 
precisamente as questões relacionadas com as diferentes metodologias de investigação, assim como os softwares 
que são mais utilizados neste contexto. Os professores integrados na UNICES farão ainda a apresentação das 
temáticas de investigação em curso ou a iniciar, de modo a sensibilizar os alunos para iniciarem desde cedo a sua 
reflexão sobre os assuntos que pretenderão aprofundar aquando da realização da sua Dissertação ou Trabalho de 
Projeto do Mestrado.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents comply with the curricular unit’s objectives, as they actually cover issues concerning the 
various research methods, as well as the software programs that are most used in this context. UNICES-based 
lecturers will also introduce the current research questions or those to be initiated, so as to make the students’ 
aware of the need to start their reflection on the issues they may further deepen into when they write their Master’s 
Dissertation or Project Work.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão expositivas, mas com recurso às novas tecnologias, tanto por via da apresentação dos temas, como 
do acesso fácil dos alunos às bases de dados e aos softwares utilizados na organização e análise dos dados. 
Assim, as aulas serão lecionadas em Laboratórios de Informática. A reflexão e debate sobre os temas propostos, 
assim como a pesquisa imediata de exemplos e de artigos científicos, propiciam o ambiente idela de aprendizagem.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures will be expository, but taking advantage of new technologies, both via theme presentation and via the 
students’ easy access to databases and software programs used to organise and analyse data. Consequently, 
lectures will be taught in Computer Labs. Reflection and debates on the proposed themes, as well as the immediate 
search of examples and scientific articles, foster the ideal learning environment.

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

Para uma sensibilização inicial que motive os alunos para a investigação científica, consideramos que a 
metodologia proposta é a ideal, pois envolve os alunos no debate teórico, permite-lhe a verificação de casos 
práticos e a busca de literatura científica, que permita reforçar a sua compreensão sobre as problemáticas 
metodológicas e técnicas à volta de um processo de pesquisa científica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
We think the proposed methodology is ideal to raise initial awareness of the students towards scientific research as 
it engages the students in theoretical debate, allows them to examine practical cases and look for scientific 
literature, which will allow them to reinforce their understanding of the methodological issues and techniques 
pertaining a scientific research process.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARAÑANO, Ana María (2004), Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão, Edições Sílabo.
BRYMAN, Alan, Social Research Methods (2004), 2ª ed., Oxford, Oxford University Press.
CARVALHO, João M. S. (2010), Estatística, Edições ISMAI.
CRESWELL, John W. (2003), Research Design - Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches
HAIR Jr., Joseph F.; MONEY, Arthur H.; SAMOUEL, Phillip; PAGE, Mike (2007), Research Methods for Business, 
John Wiley & Sons.
HILL, Manuela Magalhães; HILL, Andrew (2000), Investigação por Questionário, Edições Sílabo.
Complementar: 
MAROCO, J. (2011): Análise Estatística com o SPSS Statistics, 5ªEdição, Report Number, Lisboa.
PESTANA, M. H. e GAGEIRO, J. N. (2008): Análise de dados para ciências sociais: A complementaridade do SPSS, 5ª
Edição, Edições Silabo, Lisboa.
REIS, E. (2008). Estatística Descritiva. 7ª ed., Edições Sílabo.
Vários artigos científicos sobre os temas desenvolvidos nesta unidade curricular.

Mapa IX - Gestão de Operações

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Operações

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

João Paulo Oliveira Pinto - 32 horas

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):
Adquirir conhecimentos e boas práticas em Gestão de Operações.
Adquirir competências práticas sobre os sistemas de planeamento e controlo de operações.
Saber identificar os principais indicadores de desempenho operacional.
Conseguir analisar Case Studies e identificar boas práticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire knowledge and best practices in Operations Management
Acquire practical skills on operations planning and control systems.
Identify the main indicators of operational performance.
Analyse case studies and identify the best practices.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Gestão de Operações
2. Modelos de gestão de operações
3. Planeamento e controlo de operações
4. Gestão da capacidade
5. Avaliação do desempenho
6. Análise de case studies

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to operations management
2. Operations management models
3. Operations planning and control
4. Capacity management
5. Performance assessment
6. Case studies analysis

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. A realização de um trabalho prático 
como elemento principal de avaliação irá também contribuir para a assimilação de conhecimento e de práticas em 
gestão de operações.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus has been structured so that the student may assimilate the information in a logical and gradual way. 
On top of the work done inside the classroom, the students will be asked to carry out practical assignments outside 
and to do research on the main subjects supporting operations management. Having a practical assignment as the 
main component of assessment will also contribute to the assimilation of knowledge and best practices in 
operations management.

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 contínua é feita através da realização de um trabalho prático e respetiva apresentação e defesa. Como 
complemento, a participação em sala (incluindo o cumprimento de horários) é também tida em conta na avaliação. 
O trabalho prático corresponde a 75% da avaliação final sendo os restantes 25% atribuídos à participação em sala.
Em regime de avaliação final, realizar-se-á um exame escrito que conta 100% para a nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposition of concepts, problem solving and practical assignments. Theme debates and analysis of case 
studies.
Continuous assessment comprises a practical assignment and its presentation and defence. Additionally, 
classroom participation (including attendance) will also be taken into account, the assignment representing 75% of 
the final mark and the remaining 25% going to classroom participation.
Final assessment mode: written examination representing 100% of the final mark.

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

Ao incentivar a pesquisa sobre os principais temas da gestão de operações os estudantes estarão a ganhar 
autonomia para por eles partirem para novos patamares de conhecimento. A realização do trabalho prático como 
principal meio de avaliação “empurrará” os estudantes para a rua para que entrem em contato 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.
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By encouraging the students to do research on the main themes of operations management, the methodology will 
help them acquire autonomy so that they can climb to new levels of knowledge. The practical assignment as the 
main instrument for assessment “will push” the students out into the street so that they can get in touch with the 
business reality and examine “in loco” the best practices in operations management.

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.

Mapa IX - Técnicas de Comunicação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Comunicação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Tereza Salvador Rebelo - 32 horas

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):
- Compreensão e aplicação das técnicas de comunicação interpessoal e processos de comunicação eficaz nas 
interacções.
- Domínio da Comunicação eficaz
- Domínio da apresentação oral
- Compreensão da dinâmica comunicacional de uma organização
- Conhecer e aplicar correctamente os suportes de comunicação
Competências:
Auto-confiança, adaptabilidade, criatividade e inovação, concretização, cumprir prazos, auto-motivação e 
capacidade de motivar, aprender com o erro, agir eticamente, abertura mental, comunicação, persuasão, gestão do 
tempo, e orientação de mercado.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand and apply interpersonal communication techniques and effective communication processes in 
interactions.
- Master effective communication
- Master oral presentation
- Understand an organisation’s communication dynamics
- Correctly understand and apply communication media 
Skills:
-Self-confidence, adaptability, creativity and innovation, accomplishment, meeting deadlines, self-motivation and 
ability to motivate others, learning through error, act ethically, open-mindedness, communication, persuasion, time 
management, and market orientation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-O processo de comunicação
1.1- Elementos e mix da comunicação
1.2- Esquemas da comunicação
1.3- Os axiomas da Comunicação
2- Comunicação com impacto
2.1- Voz : Expressão e colocação
2.2- Atitudes comunicacionais
2.3- Estilos de comunicação
2.4- Linguagem não verbal 
2.4- Barreiras à comunicação
2.7- Tipos comunicacionais: a assertividade 
3- Técnicas de comunicação oral
3.1- A apresentação oral.
3.2 – Como elaborar uma exposição
3.3 – Meios disponíveis
3.4 – Técnicas de apresentação em publico: comunicação eficaz.

6.2.1.5. Syllabus:

Page 50 of 74ACEF/1213/15467 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-27http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=33f881fa-1395-4473-762...



1-The communication process
1.1- Communication elements and communication mix
1.2- Communication schemes
1.3- Communication axioms
2- Communication with impact
2.1- Voice: Pitch and tone placement
2.2- Communicational attitudes
2.3- Communication styles
2.4- Non verbal language
2.5- Barriers to communication
2.6-Types of communication: assertiveness
3- Oral communication techniques
3.1- Oral presentation
3.2- How to organise a presentation
3.3- Available resources/media
3.4- Presentation techniques in public: effective communication.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O desenvolvimento de competências comunicacionais a nível interpessoal é de suprema importância para o 
domínio dos processos de relação comunicacional. Por seu lado, a comunicação eficaz ou eficiente, abrange 
dinâmicas relacionadas com o conhecimento das ferramentas e instrumentos mais produtivos para a exposição oral 
e a comunicação com impacto a nível pessoal e organizacional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Developing communication skills at the interpersonal level is of the utmost importance towards mastering the 
processes of communicational relationship. Effective or efficient communication, on the other hand, comprehends 
dynamic processes related to the knowledge of tools and instruments more productive for oral presentation and 
communication with impact at the personal and organisational level.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico práticas com realização de simulações.
Realização de trabalhos práticos em grupo.
Auxílio das novas tecnologias em aula.
Regime de avaliação contínua: teste escrito (40% na nota final); e trabalho de apresentação (60% na nota final).
Regime de avaliação final: exame escrito (100% na nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical sessions including simulations.
Carrying out practical assignments in groups.
Classroom activities assisted by new technologies.
Continuous assessment mode: written test (40% of the final mark); assignment to be presented in class (60% of the 
final mark)
Final assessment mode: written examination (100% of the final mark)

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

curricular.
A realização de simulações é importante na criação de uma atitude pessoal de abertura face à comunicação bem 
como de desbloqueio face, por exemplo, ao falar em público. O aperfeiçoamento de aptidões e habilidades 
comunicacionais deve ser efectuada e corrigida ao nível das aprendizagens. Por outro lado, o trabalho grupal é 
facilitador das dinâmicas interpessoais e da responsabilização na realização de trabalhos. 

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

Performing simulations/role plays is important in creating a personal attitude of openness towards communication 
as well as in order to conquer, for example, public speech phobia. Communicational aptitudes and skills must be 
acquired, corrected and improved throughout the learning process. On the other hand, group work facilitates 
interpersonal dynamics and fosters responsibility in carrying out assignments.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
DENT, Fiona Elsa. Influencie pessoas em apenas 1h. AMPUB comercial. S. P. 2004
FISKE, John, Introdução ao Estudo da Comunicação, Porto,Edições Asa: 1999
ELLIS, Richard. Communication Skills. Stepladders to success for the professional. Intellect books. 2009
GILLEN, Terry. Assertividade. SP. NBL editora. 2003
JOSIEN, Michel. Técnicas de comunicação Interpessoal. Bertrand Editora. 2003
ONGALLO, Carlos. Manual de comunicación: Guía para gestionar el conocimiento, la información y las relaciones 
humanas en empresas y organizaciones. Librería-Editorial Dykinson, Madrid .2007
PASSADORI, Reinaldo. As 7 dimensões da Comunicação não verbal. S P. Edt. Gente. 2009
RODRIGUES, Adriano Duarte, A Partitura Invisível. Para uma abordagem Interactiva da Linguagem, Lisboa, Edições 
Colibri: 2001 
RODRIGUES, Adriano Duarte. As técnicas de comunicação e informação. Ed. Presença. 2010
SILVA, M. Júlia Pães. Comunicação têm remédio: a comunicação nas relações interpessoais em saúde. Ed. Loyola. 
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2005.

Mapa IX - Metodologias de Investigação Científica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias de Investigação Científica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel da Silva Carvalho - 40 horas

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 um conjunto de instrumentos teórico-práticos, que permitam capacitar os alunos para escolher, desenhar 
e implementar projetos de investigação científica.
Desenvolver a capacidade de recolha e análise de artigos científicos.
Desenvolver a competência da escrita formal científica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide a set of theoretical-practical instruments capable of enabling the students to choose, design and implement 
scientific research projects.
Develop the ability to collect and analyse scientific papers.
Develop formal academic writing skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução. Método científico. Abordagens epistemológicas e ontológicas. Estratégias de investigação. Desenhos 
e métodos de investigação. Critérios de avaliação da investigação. Questões éticas
2. A realização de um projecto de investigação. Contexto institucional. Gestão de tempo e recursos. Fases dum 
projecto de investigação. Fontes de questões de investigação. Revisão da literatura. Metodologia, resultados e 
conclusões. Escrita.
3. Desenhos de investigação. Experimentação. Conceitos gerais. Projectos pré-experimentais, experimentais e 
quase-experimentais. Desenhos experimentais complexos.
4. Métodos de Investigação. Dados primários e secundários. Medição de conceitos. Fiabilidade e validade dos 
intrumentos de medida. Amostragem. Tipos de entrevista. Questionário. Formulário de recolha de dados. 
Observação. Análise de conteúdo. Análise de dados secundários. Análise de dados quantitativos. Utilização do 
SPSS. Métodos de investigação qualitativa. Métodos mistos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction. Scientific method. Epistemological and ontological approaches. Research strategies. Research 
designs and methods. Research assessment criteria. Ethical issues.
2. Carrying out a research project. Institutional context. Time and resource management. Stages in a research 
project. Sources of research questions. Literature reviews. Methodology, results and conclusions. Writing.
3. Research designs. Experimentation. General concepts. Pre-experimental, experimental and quasi-experimental 
designs. Complex experimental designs.
4. Research methods. Primary and secondary data. Reliability and validity of measurement instruments. Sampling. 
Types of interviews. Surveys. Data collection records. Observation. Content analysis. Secondary data analysis. 
Quantitative data analysis. Using SPSS. Qualitative research methods. Mixed methods.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos, sobre o método científico, sobre como realizar um projeto de investigação, sobre 
como desenhar a investigação e sobre que métodos utilizar, ajustam-se aos objetivos desta unidade curricular. 
Todos os capítulos contribuem para fornecer um conjunto de instrumentos teórico-práticos, que permitem capacitar 
os alunos para escolher, desenhar e implementar projetos de investigação científica, desenvolvendo a capacidade 
de recolha e análise de artigos científicos, e desenvolvendo a competência da escrita formal científica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents concerning the scientific method, how to carry out a research project, how to design research 
and which methods to use comply with the objectives of this unit. All the chapters contribute to providing a set of 
theoretical-practical instruments, which enable the students to select, design and implement scientific research 
projects, besides developing the ability to collect and analyse scientific articles, and developing the ability to write 
formal academic texts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Apresentação dos temas e orientação para a leitura de artigos científicos e consulta bibliográfica relevante, de 
forma a que os alunos possam desenvolver os conhecimentos e competências necessários sobre cada assunto. Os 
diversos temas serão discutidos e aprofundados, assim como serão feitos exercícios e trabalhos teórico-práticos 
nas horas de contato.
Regime de avaliação contínua: realização e apresentação de um projecto de investigação devidamente 
fundamentado (50% da nota final); e realização de 5 trabalhos individuais (50% da nota final).
Avaliação final: exame escrito (100% da nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Topic presentation and guidance for the reading of scientific articles and relevant bibliographic reviews, so that the 
students can develop knowledge and skills they need about each topic. The various themes are discussed and 
further deepened into; besides that, they will solve problems and carry out assignments in the contact hours.
Continuous assessment mode: Elaboration and presentation of a well-founded research project (50% of the final 
mark); five individual assignments (50% of the final mark).
Final assessment mode: written examination (100% of the final mark).

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

Apresentação de temas em sala de aula, seguida da pesquisa de artigos científicos que ilustrem as temáticas 
relacionadas com os métodos de investigação científica, levando o aluno a colocar questões e a debater as 
diferentes abordagens metodológicas. A realização de vários trabalhos de pesquisa sobre métodos de investigação 
e a realização de um projeto de investigação são motivos adicionais de orientação e aprendizagem de conceitos e 
práticas inerentes ao método científico.

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

Classroom-based theme presentation, followed by the search of scientific articles illustrating the issues concerning 
the scientific research methods encourage the students to pose questions and debate the various methodological 
approaches. Carrying out several research projects about research methods and designing a research project 
provide additional reasons for guidance and learning of concepts and practices pertaining to the scientific method.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARAÑANO, Ana María (2004), Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão, Edições Sílabo.
BRYMAN, Alan, Social Research Methods (2012), 4ª ed., Oxford, Oxford University Press.
CARVALHO, João M. S. (2010), Estatística, Edições ISMAI.
HAIR Jr., Joseph F.; MONEY, Arthur H.; SAMOUEL, Phillip; PAGE, Mike (2007), Research Methods for Business, 
John Wiley & Sons.
HILL, Manuela Magalhães; HILL, Andrew (2000), Investigação por Questionário, Edições Sílabo.
CRESWELL, John W. (2003), Research Design - Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
Vários artigos científicos sobre os temas desenvolvidos nesta unidade curricular.

Mapa IX - Dissertação ou Projeto de Mestrado

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação ou Projeto de Mestrado

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel da Silva Carvalho - 6 horas

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

Maria Alberta Oliveira - 6 horas
Ricardo Costa - 6 horas
Sandra Marnoto - 6 horas
Maria Rosário Anjos - 6 horas
Célio Sousa - 6 horas
José Luís Reis - 6 horas
José Carvalho Vieira - 6 horas
João Paulo Pinto - 6 horas
Cristina Rebelo - 6 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alberta Oliveira - 6 hours
Ricardo Costa - 6 hours
Sandra Marnoto - 6 hours
Maria Rosário Anjos - 6 hours
Célio Sousa - 6 hours
José Luís Reis - 6 hours
José Carvalho Vieira - 6 hours
João Paulo Pinto - 6 hours
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Cristina Rebelo - 6 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo geral consiste em conceber, desenvolver, monitorizar, apresentar e defender uma Dissertação ou 
Trabalho de Projeto do Mestrado, que reflita as competências adquiridas e interesses desenvolvidos durante o 1º
ano do Ciclo de Estudos.
Competências a desenvolver:
1. Escolha de uma temática e formulação de um problema e repetivas questões de investigação;
2. Desenho de um projeto de investigação, incluindo a definição da metodologia a utilizar;
3. Aprofundar a temática através do estudo crítico da literatura científica;
3. Saber coletar dados e analisá-los, de modo a ter informação relevevante para dar resposta ás questões de 
investigação;
4. Refletir sobre os resultados, apresentando a discussão dos mesmos e as conclusões gerais;
5. Ter consciência das limitações da pesquisa efetuada, assim como do seu possível desenvolvimento futuro;
6. Saber retirar as implicações téoricas e práticas, tanto no âmbito académico como profissional;
7. Apresentar o trabalho científico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The general objective consists of conceiving, designing, monitoring, presenting and defending a Master’s 
Dissertation or Project Work that demonstrates the acquired skills and interests developed throughout the first year 
of the Cycle of Studies.
Skills to be developed:
1. Selecting an issue and formulating a problem and respective research questions;
2. Designing a research project, including defining the methodology to be used;
3. Further deepening into the issue through the critical review of the scientific literature;
4. Being able to collect and analyse data, so that they can find the relevant information to answer the research 
questions;
5. Reflecting on the results, presenting the discussion and the general conclusions;
6. Being aware of the limitations of the completed research, as well as of its future development;
7. Being able to draw the theoretical and practical implications, whether academic or professional;
8. Presenting the scientific work in public.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Escolha do tema e pergunta de partida.
2. Objetivos principais e secundários.
3. Formulação do problema e das questões de investigação;
4. Revisão teórica da literatura sobre tema;
5. Recolha empírica, sistematização e análise dos dados;
6. Discussão dos resultados e conclusões;
7. Escrita da Dissertação ou Trabalho de Projeto do Mestrado.
8. Apresentação pública da Dissrtação ou Trabalho de Projeto.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Escolha do tema e pergunta de partida.
2. Objetivos principais e secundários.
3. Formulação do problema e das questões de investigação;
4. Revisão teórica da literatura sobre tema;
5. Recolha empírica, sistematização e análise dos dados;
6. Discussão dos resultados e conclusões;
7. Escrita da Dissertação ou Trabalho de Projeto do Mestrado.
8. Apresentação pública da Dissrtação ou Trabalho de Projeto.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos serão alvo da atividade de orientação das Dissertações e Trabalhos de Projeto por 
parte dos professores, indo de encontro aos objetivos específcos desta unidade curricular, com a qual o aluno 
adquire o grau de Mestre. Existe uma clara sobreposição dos objetivos com os conteúdos programáticos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents will be targeted by means of the Dissertation and Project Work supervision provided by the 
lecturers, thus complying with the specific objectives of this unit, with which the student is awarded the master’s 
degree. Objectives and syllabus contents clearly overlap.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A orientação das Dissertações e Trabalhos de Projeto são feitas periodicamente pelos professores, sendo feitas 
todas as reuniões individuais ou coletivas que permitam que os alunos possam finalizar o seu Mestrado.
A avaliação é feita através da apresentação pública da Dissertação ou Trabalho de Projeto perante um júri de 3 a 5 
professores habilitados na temática exposta. Estes considerarão a qualidade do trabalho científico, assim como a 
sua apresentação, de modo a classificar o aluno numa escala de 0 a 20 valores, conforme o Regulamento do 
Mestrado estipula.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The supervision of Dissertations and Projects is carried out periodically by the Faculty, all meetings being provided, 
individually and collectively, to enable the students to finish their Master’s Degree. Assessment will take place on 
public presentation of the Dissertation or Project Work before a jury consisting of 3 to 5 Faculty members who are 
competent in the topic area. The jury will consider the quality of the scientific research, as well as its presentation, 
and the student will be assessed on a scale of 0-20 points, as stipulated by the Master’s regulation.

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

curricular.
A metodologia de ensino, muito concentrada no acompanhamento e orientação individual dos mestrandos, é a mais 
eficaz para que eles possam realizar a sua Dissertação ou Trabalho de Projeto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology, focusing strongly on individual monitoring and supervision of the master’s students, is 
the most effective one to help them complete their Dissertation or Project Work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A bibliografia específica dependerá do tema escolhido pelo aluno. Contudo, há referências gerais de grande 
utilidade para a elaboração de projetos ou dissertações (ver, p.f. abaixo alguns exemplos).
Main bibliography will depend upon the research topic defined. However, there are a few general and quite useful 
references for writing projects or dissertations (please see below a few suggestions).
CARVALHO, João M. S. (2010), Estatística, Edições ISMAI.
CRESWELL, John W. (2003), Research Design - Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
HAIR Jr., Joseph F.; MONEY, Arthur H.; SAMOUEL, Phillip; PAGE, Mike (2007), Research Methods for Business, 
John Wiley & Sons.
JONKER, J. & PENNINK, B. (2010) The Essence of Research Methodology: A Concise Guide for Master and PhD 
Student in Management Sciences. Heidelberg: Springer.
THARENOU, P., DONOHUE, R. & COOPER B. (2007). Management Research Methods. Cambridge University Press.

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 e a consulta de artigos científicos constituem os pilares metodológicos da relação 
ensino/aprendizagem na generalidade das unidades curriculares do 2º Ciclo em Gestão de Empresas. Os alunos 
necessitam de adquirir conhecimentos e competências, as quais devem saber utilizar em termos práticos. Por 
conseguinte, todas as unidades curriculares têm uma componente prática, que é trabalhada em equipa e/ou 
individualmente, tanto com a orientação dos professores em sala de aula, como no seu tempo de trabalho fora da 
sala de aula. Exemplos: na UC de Planeamento e Controlo de Gestão desenvolve-se um plano estratégico para 
diferentes tipos de organizações; em Empreendedorismo e Inovação, os alunos fazem exercícios de prototipagem e 
design thinking; em Técnicas de Comunicação são feitos exercícios de role-playing; etc. Assim, adota-se a 
exposição e a discussão em aula, a análise de casos reais e a aplicação dos conhecimentos em exercícios 
propostos.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The theoretical-practical lectures and the reading of scientific papers make up the methodological pillars of the 
teaching/learning relationship in most of the units of the 2nd Cycle in Business Management. The students must 
acquire knowledge and skills, which they must be able to use in practical terms. Consequently, all the units have a 
practical component, which is worked on in teams and/or individually, both under the lecturers’ supervision in the 
classroom and in the students’ study time outside the classroom. Examples: In the unit Management Planning and 
Control, a strategic plan for various types of organisations is developed; in Entrepreneurship and Innovation, the 
students resolve prototyping and design thinking exercises; in Communication Techniques they practise role plays, 
and so on. To sum up, we have adopted classroom-based theory presentation and discussion, case studies analysis 
and knowledge application through proposed exercises.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 

Para atribuição de grau de Mestre em Gestão de Empresas é necessário obter 120 ECTS, correspondendo a um total 
de 3000 horas de estudo. Destas, 540 horas são de contacto (18%) e 2460 são não presenciais (82%). Note-se que 
1500 destas horas de trabalho do aluno prendem-se com a realização do seu Trabalho de Projeto ou Dissertação de 
Mestrado, distribuindo-se pelos 2 semestre do 2º ano.
Todos os estudos feitos ao longo dos últimos anos a nível dos Mestrados apontam para que o número de horas 
ideal de contato é de 8 horas por ECTS e que a relação com a carga de trabalho fora da sala de aula é de 1 para 3, o 
que com ligeiros arredondamentos é apresentado na estrutura curricular deste Mestrado.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 
In order to be able to be awarded the Master’s Degree in Business Management, the student must obtain 120 ECTS, 
which corresponds to the total workload of 3000 study hours. Of these, 540 are contact hours (18%) and 2460 are 
non-contact time (82%). One must notice that 1500 of these hours are allocated to the Master’s Project Work or 
Dissertation, spread over the two semesters of Year 2. All of the studies carried out in the last few years regarding 
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Master’s courses show the ideal number of contact hours per ECTS is 8 and that the out-of-the-classroom work ratio 
is 1 to 3, which the structure of this Course follows with slight roundings.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 

Os métodos de avaliação neste Mestrado em Gestão de Empresas são diversificados e ajustados aos 
conhecimentos e competências que os alunos deverão adquirir. Como se pode ver nas fichas curriculares, existe 
um equilíbrio entre avaliação de trabalhos práticos em grupo e provas individuais de conhecimentos ou de 
demonstração de competências. As metodologias de avaliação contínua e de avaliação final são cumpridas em 
todas as UCs conforme o processo de Bolonha e cumprindo todos os requisitos legais.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 
Assessment methods used throughout this Master’s in Business Management are varied and adapted to the 
knowledge and skills the students are expected to acquire. As it can be seen in the unit profiles, there is a balance 
between the assessment of practical assignments in groups and individual tasks to demonstrate knowledge or 
skills. Continuous assessment methodologies and final assessment methodologies comply with the Bologna 
Process and meet all the legal requirements.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
Todas as UCs do Mestrado em Gestão de Empresas utilizam metodologias de ensino-aprendizagem centradas no 
aluno, de forma a promover a sua intervenção ativa, online e offline. Existe um cuidado específico para que os 
alunos trabalhem com a literatura científica mais recente, aprendendo a retirar informação útil que sustente as suas 
tomadas de decisão ou apreciações sobre casos concretos. Este tipo de trabalho facilita o saber-pensar e o saber-
fazer, preparando os alunos para as temáticas fundamentais a desenvolver no seu Trabalho de Projeto ou 
Dissertação de Mestrado. Assim, todos os mestrandos são integrados na UNICES (Unidade de Investigação em 
Ciências Empresariais e Sustentabilidade) como colaboradores, podendo continuar a ela ligados após a conclusão 
do Mestrado, desde que integrados em projetos de investigação novos ou em curso. As duas UCs específicas 
ligadas às metodologias de investigação contribuem também fortemente para que a ligação à investigação seja 
estabelecida.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
All the units of this Master’s in Business Management use student-centred teaching/learning methodologies, in 
order to foster their active on-line and off-line participation. Careful attention was given to the students’ work with 
the latest scientific literature, learning how to find useful information to support their decision making or 
assessment of real cases. This type of work facilitates their know-how-think and know-how-to-do skills, thus 
preparing them for the essential issues to be dealt with in their Project Work or Dissertation. Consequently, all the 
students join UNICES (Research Centre for Business Sciences and Sustainability) as collaborators. After their 
Master’s Degree they can continue connected to it provided they integrate new research projects or projects in 
progress. Both of the curricular units linked to research methodologies also contribute strongly to establishing a 
connection with research.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

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. 

No ano letivo 2011-2012 verificam-se as seguintes taxas de aprovação:
Complementos de Contabilidade e Auditoria 92.3%

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12

N.º diplomados / No. of graduates 0 0 5

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 5

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0
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Complementos de Gestão Financeira 91.7%
Direito da Empresa e Fiscalidade 100.0%
Dissertação de Mestrado I 23,1%
Dissertação de Mestrado II 23,1%
Empreendorismo e Inovação 100.0%
Liderança de Equipas de Alto Rendimento 92.3%
Marketing Aplicado 91.7%
Metodologias de Investigação Científica 78.6%
Planeamento e Controlo de Gestão 86.7%
Seminários de Investigação 100.0%
Sistemas de Apoio à Decisão 92.9%
Técnicas de Comunicação 100.0%
Economia da Empresa 92.3%
Total Geral 81.9%

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular 
units. 

In the academic year 2011-2012 the passing rates were: 
Fundamentals of Accounting and Audit: 92.3%
Fundamentals of Financial Management: 91.7%
Business and Tax Law: 100%
Master’s Dissertation I: 23.1%
Master’s Dissertation II: 23.1%
Entrepreneurship and Innovation: 100%
High Performance Team Leadership: 92.3%
Applied Marketing: 91.7%
Scientific Research Methodologies: 78.6% Management Planning and Control: 86.7% Research Seminars: 100%
Decision Support Systems: 92.9% Communication Techniques: 100% Business Economics: 92.3%
Grand total: 81.9%

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 Estatística 
promoveu em 2010, pela primeira vez de forma institucionalizada, uma avaliação dos resultados obtidos pelos 
alunos da instituição, oferecendo uma análise por unidade curricular individual, ou agregada por ciclo de estudo e 
área científica. Assim, os resultados dos anos letivos anteriores, disponibilizados aos docentes e coordenadores, 
permitem uma análise da evolução do sucesso escolar, assim como, pontualmente, algumas correções de 
metodologia de ensino ou de avaliação. Na Comissão Científico-Pedagógica do Mestrado são discutidos todos os 
pormenores e sugeridas todas as alterações, no respeito pela autonomia científica de cada professor.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
In order to improve and homogenise the process used to monitor student performance, the Statistical Office carried 
out in 2010, at the institutional level, and for the first time, an assessment of the results obtained by the institution’s 
students, which provides an individual analysis per curricular unit or aggregated per study cycle and scientific area. 
Consequently, the results of the preceding years, provided to the Faculty and coordinators, enable us to analyse the 
progress of academic performance, as well as, ocasionally, to introduce a few changes to the teaching or 
assessment methodologies. At the Scientific Pedagogical Committee, we discuss all the details and recommend the 
necessary amendments, fully respecting each lecturer’s autonomy.

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. 

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
0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity

0

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

0
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Os Docentes do Mestrado 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 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 faculty allocated to the Master’s Degree in Business Management have their roots in various ISMAI research 
centres (participating in Centres recognised by FCT and assessed with a “Good” grade) and in external centres. 
However, in February 2012 UNICES (Research Centre for Business Sciences and Sustainability) was formed, aiming 
at incorporating all the research faculty who work in the Business Management area. This centre, which is currently 
undergoing rapid growth, has already ensured several international partnerships and is working on other 
partnerships at the national level, aiming to obtain FCT’s recognition. Its lines of research are: 1) Economics, 
Management and Entrepreneurship, 2) Marketing, Innovation and Services and 3) Human Resource 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. 
27

7.2.3. Outras publicações relevantes. 
CARVALHO, João M. S. (2012) Planeamento Estratégico – O seu guia para o sucesso. Grupo Editorial Vida 
Económica.
CARVALHO, João M. S. (2010) Estatística. Série manuais escolares. Edições ISMAI.
CARVALHO, João M. S. (2009) Gestão e Marketing. Edições Sílabo.
CARVALHO, João M. S.; VIEIRA, C.; RIO NOVO, I. (2009) O Perfil de Gestores em Bolsas de Recrutamento, Cadernos 
Universitários, Vol. 6, Edições ISMAI, pp. 69-138.
MARNOTO, S., CARVALHO, João M. S. (2009) Compreensibilidade da Informação Financeira, Cadernos 
Universitários, Vol. 6, Edições ISMAI, pp. 139-159.
MARNOTO, S.; CASTRO, L. M. (2009) Franchising and Tourism in Rural Space. Edições ISMAI.
MARNOTO, S. (2010) Sistemas de Franchising – Uma Perspectiva de Competências e de Redes de Relacionamentos. 
Edições ISMAI.
PINTO, J. P. (2010) Gestão de Operações na indústria e Serviços, 4ª ed., Edições Lídel.
PINTO, J. P. (2012) Pensamento Lean, 5ª ed., Edições Lídel

7.2.3. Other relevant publications. 
CARVALHO, João M. S. (2012) Planeamento Estratégico – O seu guia para o sucesso. Grupo Editorial Vida
Económica.
CARVALHO, João M. S. (2010) Estatística. Série manuais escolares. Edições ISMAI.
CARVALHO, João M. S. (2009) Gestão e Marketing. Edições Sílabo.
CARVALHO, João M. S.; VIEIRA, C.; RIO NOVO, I. (2009) O Perfil de Gestores em Bolsas de Recrutamento, Cadernos 
Universitários, Vol. 6, Edições ISMAI, pp. 69-138.
MARNOTO, S., CARVALHO, João M. S. (2009) Compreensibilidade da Informação Financeira, Cadernos
Universitários, Vol. 6, Edições ISMAI, pp. 139-159.
MARNOTO, S.; CASTRO, L. M. (2009) Franchising and Tourism in Rural Space. Edições ISMAI. MARNOTO, S. (2010) 
Sistemas de Franchising – Uma Perspectiva de Competências e de Redes de Relacionamentos. Edições ISMAI.
PINTO, J. P. (2010) Gestão de Operações na indústria e Serviços, 4ª ed., Edições Lídel. PINTO, J. P. (2012) 
Pensamento Lean, 5ª ed., Edições Lídel.

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 Mestrado realiza 
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 concerning communications in Congresses, Seminars and Conferences, as well as the 
books published in Portuguese have an impact on economic life through the influence of the presented ideas and 
contribute to a better management of organisations, thus enhancing the achievement of better individual, collective 
and organisational results. That fact can also be demonstrated through the consultancy work that most of the 
Master’s Faculty carry out on behalf of various organisations in the three sectors.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais. 
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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 research activities have had international partners, such as those implemented via CEITEC (ISMAI-
Tecmaia Entrepreneurship Centre), via EMIC (European Marketing and Innovation Centers), via CSR tempo (Trans 
European Executive Programme in Corporate Social Responsibility) and via the Branding Observatory (International 
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 unidads 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 done within ISMAI’s research units, where we always attempt to improve 
and surpass the records of previous years. Incentives to research provided by Maiêutica have fostered a steady 
increase in scientific productivity and its quality level. This fact is also visible in the rising 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. 
No CEITEC (Centro de Empreendedorismo ISMAI-Tecmaia) têm sido aproveitadas as competências dos professores 
para desenvolver uma oferta de cursos de formação avançada em diversas áreas científicas, prestando serviços de 
valor à comunidade. O ISMAI é sócio do TecMaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, promovendo a ligação 
da Academia com o tecido empresarial. O ISMAI também tem estado envolvido em projetos de formação em 
Empreendedorismo a nível internacional, nomeadamente os projectos europeus PREMIO e ENTER, avaliados pela 
Comissão Europeia com 95%, assim como, através do CEITEC, está ligado ao projeto europeu de formação em 
Empreendedorismo Virtual, centralizado na Polónia, permitindo a realização de Escolas de Verão com vários 
professores e alunos de vários países. Em breve, teremos outro projeto europeu de formação internacional em 
empreendedorismo. Os Centros de Formação ao Longo da Vida e de Estudos Pós-Secundários também oferecem 
cursos e serviços à comunidade.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 
CEITEC (ISMAI-Tecmaia Entrepreneurship Centre) has used the Faculty’s skills to develop advanced training 
courses in various scientific areas, thus rendering a valuable service to the community. ISMAI is a partner of 
Tecmaia (Maia Science and Technogy Park), which promotes the connection of the University with the business 
network. ISMAI has also been involved in training projects on Entrepreneurship at the international level, namely the 
European projects PREMIO and ENTER, assessed by the European Commission with 95%. Furthermore, through 
CEITEC, it is connected with the European training project on Virtual Entrepreneurship, with its centre in Poland, 
which enables the organisation of Summer Schools featuring teachers and students from various countries. 
Eventually, there will be another European project on international training on entrepreneurship. The Lifelong 
Training Centre and the Post-Secondary Studies Centre also provide courses and services to the community.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística. 

O CEITEC 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.
Por seu turno, o projecto EMIC, de âmbito regional, nacional e europeu, pretende introduzir novas soluções de 
apoio à autonomia dos alunos, reforçando o seu sentimento de responsabilidade e a sua conexão com o mundo 
exterior, através da criação de um conjunto de novos instrumentos que garantam que as universidades e as 
empresas possam trabalhar juntos para atingir e incorporar esta nova relação entre Marketing e Inovação.
As publicações científicas e literárias dos professores também têm sido contributos reais para o desenvolvimento 
científico, económico, cultural e artístico nacional.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic 
activities. 

The main objective of CEITEC is to foster processes geared to individually developing and promoting entrepreneurs, 
from an initial stage of motivation and concept up to the personalised assistance throughout the first steps to 
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business creation. The candidates are not required to have any links with ISMAI, and therefore the Centre 
contributes to the development of the whole region. On the other hand, the EMIC project, of a regional, national and 
European nature, aims to introduce new solutions to support student autonomy, strengthening their responsibility 
spirit and connection with the professional world outside, through the creation of a set of new instruments ensuring 
the universities and businesses may work together to reach and incorporate this new relationship between 
Marketing and Innovation. The Faculty’s scientific and literary publications have also been real contributions to 
scientific, economic, cultural and artistic development at the national level.

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, Comunicação, Relações Públicas e Eventos, desenvolve diversos mecanismos, através da 
utilização das novas tecnologias e redes sociais, Portal institucional, facebook e twitter. 
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 Marketing, Communication, Public Relations and Events Office generates various activities by using new 
technologies and social networks, Institutional Portal, facebook and twitter. It also organises several outward 
activities like visits to secondary schools providing assistance to vocational orientation initiatives, where it 
advertises our courses through a DVD and information guides the quality of which has caused great impact.
Being present at annual Education Fairs constitutes a valuable incentive to make known our training offer. 
Internally, the Office supports and organises several events, of a scientific, recreational and cutltural nature which 
are highly appreciated by the participants.
The social networks are thought to have conquered a space of visibility and attraction that the traditional media 
cannot reach. For that reason, ISMAI students constitute the main dissemination channel and subsequent demand.

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 
1. Reconhecimento externo muito favorável do Curso, que se consubstancia na possibilidade de o realizar todos os 
anos desde que foi aprovado;
2. Estrutura Curricular atualizada recentemente, estando mais consistente e adaptada ao tipo de estudantes que 
procuram este Mestrado;
3. Conteúdos ajustados, utilizando metodologias de ensino-aprendizagem e de avaliação que defendem a exigência 
e o rigor;
4. Ligação estreita com o CEITEC (Centro de Empreendedorismo) e a UNICES (Unidade de Investigação);
5. Ligação a parcerias Internacionais (EMIC – European Marketing & Innovation Centers; Observatório das Marcas; 
CSR Tempo; Projetos europeus)
6. Acessibilidade e qualidade das instalações e equipamentos;
7. Localização em zona de forte implantação de empresas de todo o tipo;
8. Estreita relação do ISMAI com a AEP e o Tecmaia
9. Corpo docente doutorado e especializado
10. Apoio e incentivo à investigação por parte da entidade instituidora do ISMAI – A Maiêutica

8.1.1. Strengths 
1. The external recognition of the Course has been highly favourable, which is substantiated in the fact that it has 
been implemented every year since its authorisation;

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 7.1

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 0

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 6.7
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2. Curricular structure recently reviewed and updated, more consistent and in line with the students who look for 
this Master’s;
3. An adjusted syllabus, using teaching-learning and assessment methodologies which foster a demanding and 
rigorous attitude;
4. Close links with CEITEC (Entrepreneurship Centre) and UNICES (Research Unit);
5. Connection with international partners (EMIC - European Marketing & Innovation Centers; Branding Observatory; 
CSR Tempo; European Projects)
6. Facility and equipment accessibility and quality;
7. Located in a region characterised by dense implantation of all kinds of businesses;
8. Close relationship of ISMAI with AEP and Tecmaia;
9. Faculty made up of doctoral and expert academics;
10. Support and incentives to research provided by Maiêutica, ISMAI’s founding institution.

8.1.2. Pontos fracos 
1. Impossibilidade de iniciar as aulas no início do ano letivo, derivada do facto de estarmos numa instituição 
universitária privada, o que exige um número mínimo de alunos para os seus cursos funcionarem;
2. Carga horária excessiva em algumas disciplinas, o que já foi corrigido para a 3ª edição do Mestrado;
3. A maioria dos professores fizeram o seu doutoramento há pouco tempo, o que limita o número de publicações;
4. A juventude do centro de Investigação, pois só agora existe um número de doutorados que justifica a sua 
criação.

8.1.2. Weaknesses 
1. Being unable to start teaching at the very beginning of the academic year, as we are part of a private higher 
education institution, which requires a minimum number of students for course operation;
2. Excessive workload in a few curricular units, which has been corrected for the 3rd edition of the Master’s;
3. Only recently did most of the Faculty complete their doctoral degrees, which limits the number of publications;
4. The youth of the research centre, as only now can the number of doctoral Faculty members justify its creation.

8.1.3. Oportunidades 
1. O crescente número de licenciados em áreas de formação limitadas que procuram uma formação avançada mais 
generalista, que lhes proporcione maior possibilidade de acesso ao mercado de trabalho;
2. Zona do país com taxas de desemprego superiores à média;
3. Os cursos de 1º ciclo apresentarem lacunas formativas, as quais podem ser compensadas pela frequência deste 
2º ciclo de estudos;
4. A presença de vários parques industriais na zona metropolitana do Porto, que precisam de formar e atualizar os 
seus quadros profissionais de licenciados.

8.1.3. Opportunities 
1. The rising number of first cycle “licenciados” coming from areas of limited training that are looking for advanced 
education of a more generalist nature that may offer them better chances of access to the job market;
2. The region has unemployment rates above the average;
3. First Cycle courses evidenced training gaps, which can be compensated by enrolment in this 2nd Study Cycle; 
4. Existence of several industrial parks in the Porto Metropolitan Area which feel the need for further training and 
upgrading of their managerial staff (made up of licenciados).

8.1.4. Constrangimentos 
1. Aumento crescente de Mestrados sucedâneos;
2. Desvalorização social e económica dos Mestrados;
3. Crise económica no país;
4. Existência de Mestrados semelhantes já com um histórico relevante e recursos mais estabilizados, logo com 
maior capacidade de atração de alunos;
5. Dificuldades económicas dos alunos e menores apoios do Estado.

8.1.4. Threats 
1. Ever-increasing number of substitute Master’s Degrees;
2. Social and economic depreciation of the Master’s Degrees;
3. Economic crisis affecting the country:
4. Existence of similar Master’s courses with a relevant history and more stable resources, consequently, having a 
higher capacity to appeal to students;
5. Students’ economic difficulties and lower state allowances.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 

8.2.1. Pontos fortes 
1. Atribuição pelo IAPMEI à Maiêutica do Estatuto de PME de Excelência em 2009, 2010 e 2011;
2. Existência de um Gabinete dedicado ao planeamento e garantia da qualidade na instituição (GEPAQ);
3. O ISMAI ter-se envolvido no processo de avaliação pela EUA (European University Association), obtendo em geral 
uma excelente apreciação internacional por esta associação independente;
4. Estrutura administrativa eficaz e suportada por uma rede de gabinetes de apoio;
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5. Flexibilidade e boa relação entre as chefias intermédias e o Conselho de Direção.
6. Número limitado de alunos por turma.
7. Aproveitamento das sinergias entre diversos ciclos de estudo, com partilha de recursos humanos e materiais.
8. Corpo docente com formação específica em todas as áreas científicas do ciclo de estudos.
9. Práticas de coordenação entre os docentes intra- e inter-ciclo de estudos.
10. Proximidade dos alunos com coordenadores de curso e facilidade de acesso dos alunos aos seus professores

8.2.1. Strengths 

1. IAPMEI granted Maiêutica the PME Excellence Award in 2009, 2010, 2011;
2. Existence of an Office dedicated to planning and quality assurance at the Institution (GEPAQ);
3. The fact that ISMAI has engaged in the assessment process conducted by EUA (European University 
Association), having obtained in general an excellent international judgement from this independent association;
4. Effective administrative structure drawing on a network of support offices;
5. Flexibility and good relationship between middle management bodies and the Board of Direction;
6. Limited number of students per class;
7. Good use of synergies between several study cycles, sharing human and physical resources;
8. Teaching staff with specific training in all scientific areas of the course;
9. Coordination practices among the teaching staff intra and inter study cycles;
10. Student-course coordinators proximity and students’ easy access to their lecturers. 

8.2.2. Pontos fracos 
1. O crescimento do ISMAI tem colocado problemas de eficácia na comunicação interna institucional, os quais vão 
sendo resolvidos. Neste Mestrado, tais problemas não acontecem;
2. Inexistência de mecanismos de coordenação horizontal (áreas científicas).

8.2.2. Weaknesses 
1. ISMAI’s growth has posed efficacy problems regarding internal communication, which are being solved. Those 
problems are not felt in this Master’s Course;
2. Inexistence of horizontal coordination mechanisms for the management of scientific areas.

8.2.3. Oportunidades 
1. As sugestões apresentadas pela EUA no seu processo de avaliação independente e internacional;
2. Os processos de acreditação pela A3ES, que podem contribuir para a melhoria contínua dos cursos;
3. O prestígio das formações no ISMAI junto dos empregadores;
4. A capitalização da experiência de integração em projectos e redes internacionais.

8.2.3. Opportunities 
1. The recommendations proposed by the EUA throughout their international and independent assessment process;
2. A3ES accreditation processes, which can contribute to the continuous improvement of the courses;
3. The prestige of ISMAI’s training and education programmes among employers;
4. Capitalising on the experience gained from participating in international projects and networks.

8.2.4. Constrangimentos 
1. O processo de Bolonha pressupõe uma maturidade por parte dos estudantes que eles não conseguem adquirir 
no ensino secundário, repercutindo-se no facto de alguns alunos apresentarem dificuldades acrescidas na 
adaptação às exigências do Mestrado;
2. O efeito da crise económica na alteração do perfil de qualidade percebida e satisfação dos alunos e das suas 
famílias.

8.2.4. Threats 

1. The Bologna process presupposes that students possess a degree of maturity they cannot acquire through their 
secondary school education, mirrored in the fact that some of them manifest growing difficulties in their adaptation 
to the Master’s demands;
2. Effect of the economic crisis in changing the perceived quality and satisfaction of the students and their families.

8.3. Recursos materiais e parcerias 

8.3.1. Pontos fortes 
1. Espaços e equipamentos para o normal funcionamento das atividades pedagógicas e científicas;
2. Laboratórios em quantidade e qualidade;
3. Manutenção semanal de todos os laboratórios a nível de software;
4. Relação direta e privilegiada com o CEITEC, o Tecmaia e a Câmara Municipal da Maia;
5. Relações Externas da Instituição, nomeadamente ao nível de programas Erasmus.
6. Parcerias Internacionais em que o Ciclo de Estudos está envolvido através das atividades dos seus professores: 
EMIC – European Marketing & Innovation Centers; Observatório das Marcas; CSR Tempo; Projetos europeus na 
área do empreendedorismo;
7. O ISMAI é membro fundador da Fundação AEP (Associação Empresarial Portuguesa);
8. O ISMAI é acionista do Parque de Ciência e Tecnologia da Maia;
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9. As excelentes acessibilidades a nível de transportes (Estação de Metro do ISMAI)
10. A proximidade do aeroporto
11. Existência de todo o tipo de Gabinetes de Apoio à atividade científico-pedagógica.

8.3.1. Strengths 

1. Space and equipment for the normal operation of the teaching and scientific activities;
2. Number and quality of the laboratories:
3. Weekly maintenance of all the labs regarding their software;
4. Direct and privileged link with CEITEC, Tecmaia and Maia Town Council;
5. The Institution’s External relationships, namely regarding the ERASMUS programme;
6. International partnerships the study cycle is engaged in through the Faculty members’ activities: EMIC –
European Marketing & Innovation Centres; Branding Observatory; CSR Tempo; European projects regarding 
entrepreneurship;
7. ISMAI is a founding member of AEP Foundation (Portuguese Business Association);
8. ISMAI is a shareholder of Maia Science and Technology Park;
9. Excellent accessibility regarding transportation modes - Light rail (Metro) station at ISMAI;
10. Located near the airport;
11. Existence of a variety of support offices to the scientific and teaching activities.

8.3.2. Pontos fracos 

1. Falta de apoio técnico aos investigadores, em termos de captação de recursos financeiros externos.
2. Algumas limitações em termos das bases de dados científicas disponíveis, que não são, por motivos financeiros, 
tão completas como gostaríamos.

8.3.2. Weaknesses 

1. Lack of technical support to researchers, in terms of attracting external financial resources.
2. A few limitations regarding the existing scientific databases, which are not, for financial reasons, as complete as 
we would like.

8.3.3. Oportunidades 
1. Capitalização da existência do CEITEC (Centro de Empreendedorismo ISMAI-Tecmaia) e da UNICES (Unidade de 
Investigação em Ciências Empresariais e Sustentabilidade);
2. Existência de vontade de muitas instituições internacionais em fazer parcerias com o ISMAI.

8.3.3. Opportunities 
1. Capitalising on the existence of CEITEC (ISMAI-Tecmaia Entrepreneurship Centre) and of UNICES (Research Unit 
in Business Science and Sustainability);
2. Many international institutions have expressed their intention to establish partnerships with ISMAI.

8.3.4. Constrangimentos 

1. Elevação dos custos do hardware e do software necessários para a continuidade e complexidade do trabalho de 
investigação;
2. Crise financeira e económica que bloqueia a mobilidade internacional de investigadores.

8.3.4. Threats 

1. Increasing costs of hardware and software necessary for the continuity and complexity of the research work;
2. Financial and economic crisis that blocks international researchers’ mobility.

8.4 Pessoal docente e não docente 

8.4.1. Pontos fortes 
1. Corpo docente estável e especializado nas suas áreas de conhecimento, dinâmico e disponível para constante 
atualização;
2. Disponibilidade pelo pessoal docente para atendimento e acompanhamento da formação extracurricular aos 
alunos e ex-alunos e resolução dos problemas;
3. Comunicação e partilha entre docentes na articulação entre unidades curriculares e nas boas práticas das 
metodologias de ensino e avaliação;
4. Corpo docente com ampla experiência profissional, o que enriquece a sua prática pedagógica;
5. Corpo docente dedicado a atividades de investigação em paralelo com a atividade intensa pedagógica, 
conseguindo realizar cargas de trabalho muito superiores à média;
6. Grande investimento da Instituição na formação para todos os colaboradores;
7. Disponibilidade, simpatia e profissionalismo no atendimento por parte do pessoal não docente.

8.4.1. Strengths 
1. Stable faculty, specialised in their knowledge areas, dynamic and open to continuous upgrading of their training;
2. Availability of the teaching staff for office hours (teacher-student meetings) and to monitor the students’ and 
former students’ extracurricular training and to solve problems;
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3. Communication and sharing among the teaching staff in articulating curricular units and best practice regarding 
teaching and assessment methodologies;
4. Faculty with great professional experience, which enriches their teaching practice;
5. Faculty members dedicated to research activities simultaneously with their intense teaching practice, being able 
to bear heavier-than-average workloads;
6. Institution’s great investment in the training of all collaborators; 
7. Availability, friendliness and professionalism of the non-teaching staff in customer service.

8.4.2. Pontos fracos 
1. Ainda assim, um número de doutorados insuficiente para se atingir patamares mais ambiciosos ao nível da 
investigação;
2. Investimento insuficiente nas condições de acesso a mais oportunidades de internacionalização para os 
docentes e não docentes;
3. Inexistência de carreira docente, o que impossibilita o acesso a determinadas funções internacionais, prejudica 
as relações desejadas em parcerias nacionais, e mantém um nível de remuneração aquém do nível de 
responsabilidades assumidas em comparação com o setor público.

8.4.2. Weaknesses 

1. Despite what was said before, the number of doctoral Faculty members is not big enough to reach more ambitious 
levels regarding research;
2. Insufficient investment in the conditions to access more opportunities for internationalisation of the teaching and 
non-teaching staff.
3. Lack of a teaching career statute, which prevents access to certain international roles, damages the desired 
relationships within national partnerships, and justifies salary bands below the level of taken responsibilities in 
comparison with the public sector.

8.4.3. Oportunidades 
1. Crescente número de atividades científicas e profissionais que fomentam e propiciam o desenvolvimento dos 
docentes;
2. Internacionalização ativa da Instituição através dos projectos e parcerias em que está envolvida;
3. Capitalização da circulação de professores (incoming/ongoing) que se espera possa vir a ser incrementada.

8.4.3. Opportunities 
1. Rising number of scientific and professional activities that promote and favour teaching staff development;
2. Active internationalisation of the Institution through projects and partnerships it is engaged in;
3. Capitalisation on Faculty mobility (incoming/ongoing) which is expected to increase.

8.4.4. Constrangimentos 
1. Indefinição em torno do conceito de “especialista” que, em situações específicas de formação tais como pós-
graduações ou Seminários, coloca as Instituições do setor universitário na impossibilidade de poder contar com o 
contributo de Quadros com larga experiência;
2. Incumprimento dos governos na criação 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.

8.4.4. Threats 
1.Lack of clarification of the concept of “expert”, which, in specific educational situations such as post-graduations 
and Seminars, makes it impossible for higher education institutions to number among their staff company middle 
managers with great experience;
2. Lack of compliance by the governments with passing legislation to enable lecturers and other non-teaching staff 
working for private institutions to have a regular career statute, thus creating a discrepancy between their duties 
and their rights.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

8.5.1. Pontos fortes 
1. Heterogeneidade etária dos estudantes do Mestrado, o que proporciona o contato entre diversas gerações e 
experiências pessoais;
2. Espírito de interajuda aquando da necessidade de trabalhar em equipa como metodologia de aprendizagem. 
3. É cada vez menor a quantidade de estudantes a tempo inteiro. Muitos estão já integrados no mercado de trabalho, 
mesmo que em part-time, o que permite uma maior compreensão dos fenómenos empresariais analisados nas 
aulas.
4. A conjugação de um trabalho em sala de aula que apela ao trabalho do aluno com as fontes científicas, ao 
exercício de orientação dos professores, à partilha de conhecimentos e experiências, à execução de simulações e 
resolução de casos práticos, aliado ao nível de exigência, por todos aceite, como condição de base para a melhoria 
de conhecimentos e competências.

8.5.1. Strengths 
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1. The Master’s students make up a heterogeneous group regarding age, which facilitates contact between different 
generations and personal experience;
2. A spirit of cooperation whenever the learning methodology makes them work in teams;
3. The number of full time students is lower and lower. Many of them are already employed, though some only part-
time, which allows them to have a better understanding of the business issues analysed in class;
4. The combination of classroom work requiring student work with scientific sources, with lecturer-proposed tasks, 
with knowledge and experience sharing, with the performance of simulations and the resolution of case studies, all 
of these done with rigour, accepted by all, as a basic condition to improve knowledge and skills.

8.5.2. Pontos fracos 

O crescente número de estudantes com deficiências de base ao nível das competências básicas, que deveriam ter 
sido adquiridas em ciclos de estudos anteriores, o que se reflete num baixo cumprimento de prazos, nomeadamente 
na elaboração da Dissertação ou Trabalho de Projeto do Mestrado.

8.5.2. Weaknesses 

The rising number of students having fundamental knowledge weaknesses regarding basic skills, which should 
have been acquired in the previous study cycles, which brings about a low rate of deadline compliance, namely 
regarding the writing of their Master’s Dissertation or Project Work.

8.5.3. Oportunidades 
1. 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;
2. O desemprego de pessoas que têm capacidade financeira para aproveitarem tempos de mudança de emprego ou 
profissão para estudarem na universidade;
3. 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 
1. Students have to keep a professional, educational or scientific connection with Higher Education so as to upgrade 
their skills and become more competitive in the labour market;
2. Unemployment is affecting people with financial resources, which enables them to use the unemployment period -
needed to change employment or occupation - to enrol in Higher Education;
3. The growing need felt by the market for management experts better equipped and updated to be able to face the 
challenges posed by globalisation and the periods of crisis, in particular.

8.5.4. Constrangimentos 
1. Muitos empregadores não serem sensíveis aos direitos dos trabalhadores-estudantes, difcultando a frequência 
do Mestrado.
2. A estagnação da economia, limitando as oportunidades de trabalho e a disponibilidade financeira para investir em 
formação;
3. O aparecimento da oferta de mestrados no estrangeiro, nomeadamente em Espanha, que só exigem um ano de 
formação, e que aceitam Dissertações de qualidade muito duvidosa.

8.5.4. Threats 
1. Many employers are not sensitive towards the rights of student workers and make it difficult for them to attend the 
Master’s activities.
2. The economic stagnation, which limits job opportunities and the availability of funds to invest in training.
3. Master’s courses are being offered abroad, namely in Spain, requiring only one academic year and accepting 
Dissertations of unreliable quality.

8.6. Processos 

8.6.1. Pontos fortes 
1. Elevado grau de eficácia e eficiência em diversos centros, gabinetes e serviços do ISMAI;
2. Crescente monitorização dos processos, a todos os níveis, por parte dos órgãos competentes;
3. O rigor que o ISMAI coloca no cumprimento da legalidade em qualquer circunstância;
4. 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 
1. There is a high degree of efficacy and efficiency in various ISMAI centres, offices and services.
2. The competent bodies implement an increasing monitoring process, at all levels.
3. The rigour put by ISMAI in complying with the law whatever the circumstances.
4. The quality of the technological platform – and of its managers – which supports the operation of control 
mechanisms and the provision of services to the community.

8.6.2. Pontos fracos 
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1. Os processos de comunicação interna ainda têm muito que melhorar. No entanto, não existem problemas destes 
ao nível da organização interna do Mestrado;
2. A organização funcional do ISMAI precisa de ajustamentos que agilizem e tornem mais responsáveis todos os 
níveis hierárquicos de decisão. Ao nível do Mestrado, a coordenação e os docentes assumem todas as 
responsabilidades inerentes, as quais já são alvo de regulamentação existente.

8.6.2. Weaknesses 
1. Internal communication processes stll have a lot to be improved. However, there are no problems of this type 
affecting the internal organisation of this Master’s;
2. ISMAI’s functional organisation requires a few adjustments to expedite and make more responsible all the 
hierarchical decision-making bodies. Regarding this Master’s, the coordinator and the teaching staff assume the 
inherent responsibilities, which have already been regulated.

8.6.3. Oportunidades 
Desenvolvimento de novos processos de ensino-aprendizagem, nomeadamente de e-learning e b-learning.

8.6.3. Opportunities 
The development of new teaching-learning processes, namely of e-learning and b-learning.

8.6.4. Constrangimentos 

1. A crise financeira, económica e demográfica;
2. As regulamentações da tutela por omissão ou por excesso de zelo.

8.6.4. Threats 
1. Financial, economic and demographic crisis:
2. Ministry’s regulations by omission or by over-zeal

8.7. Resultados 

8.7.1. Pontos fortes 
1. Adesão suficiente à nossa proposta de Mestrado, permitindo o seu funcionamento todos os anos;
2. Elevado grau de apreço pelo trabalho dos docentes, manifestado nos inquéritos de avaliação da perceção dos 
alunos sobre as questões pedagógicas;
3. Aparecimento das primeiras Dissertações, que apresentam uma qualidade acima da média.

8.7.1. Strengths 
1. Adherence to our Master’s proposal has been sufficient, enabling its operation every year;
2. Appreciation for the Faculty’s work has been high, as evidenced by the assessment surveys on how students 
perceive pedagogical issues;
3. Appearance of the first Dissertations, which have a higher-than-average quality.

8.7.2. Pontos fracos 

1. A juventude do Mestrado em Gestão de Empresas, o que implica ainda algum trabalho de consolidação da nossa 
proposta no mercado;
2. O seu preço de mercado, sem qualquer apoio externo, em comparação com a concorrência do setor público.

8.7.2. Weaknesses 
1. Youth of the Master’s in Business Management, which implies there is still a lot of work to consolidate our 
proposal in the market;
2. Its market price, without any external support, in comparison with public sector competition.

8.7.3. Oportunidades 
1. Aumento significativo do número de alunos em regime pós-laboral e, portanto, bem adaptados às condições do 
mestrado;
2. A boa aceitação dos nossos alunos pelo mercado de trabalho;
3. Muitos licenciados precisam de complementar os seus estudos na área da gestão;
4. 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;
5. As parcerias e novos projetos internacionais ligados aos professores e ao Mestrado.

8.7.3. Opportunities 
1. Significant rise in the number of student attendance in post-working hours mode, and, consequently well adapted 
for the Master’s;
2. Our Master’s graduates have been well accepted by the labour market;
3. Many first-cycle “licenciados” want to upgrade their studies in the management area;
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4. Need felt by the region and the country for new managers with a new mentality, who can put organisational 
sustainability side by side with other types of sustainability, namely those regarding social and ecological issues;
5. Partnerships and new international projects the Faculty and the Master’s Degree are connected with.

8.7.4. Constrangimentos 

A crise financeira, económica e demográfica.

8.7.4. Threats 
Financial, economic and demographic crisis. 

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

9.1.1. Debilidades 

1. A maioria dos professores fizeram o seu doutoramento há pouco tempo, o que limita o número de publicações;
2. A juventude do centro de Investigação, pois só agora existe um número de doutorados que justifica a sua criação

9.1.1. Weaknesses 
1. Most of our doctoral Faculty completed their PhD a short while ago, which limits the number of publications;
2. Youth of the Research Centre, as only now can we show a number of PhD holders to justify its creation.

9.1.2. Proposta de melhoria 
Os aspetos referidos serão resolvidos com o tempo, pois é preciso tempo para que os doutorados e o Centro de 
Investigação produzam os resultados já planeados.

9.1.2. Improvement proposal 

The above-mentioned aspects will be resolved with time, as time is needed for the doctoral staff and the Research 
Centre to reach the planned outcomes.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
A todo o tempo.

9.1.3. Implementation time 
At any time.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.1.5. Indicador de implementação 
Crescimento sustentado do número de publicações por parte dos doutorados que lecionam neste Mestrado, embora 
haja o limite natural que corresponde ao seu número efetivo.

9.1.5. Implementation marker 

Steady increase in the number of publications by this Master’s Degree’s doctoral teaching staff, though there is a 
natural limit corresponding to their effective number. 

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade. 

9.2.1. Debilidades 

1. O crescimento do ISMAI tem colocado problemas de eficácia na comunicação interna, os quais vão sendo 
resolvidos;
2. Inexistência de mecanismos de coordenação horizontal (áreas científicas).

9.2.1. Weaknesses 
1. ISMAI’s growth has caused efficacy problems in its internal communication, which are being resolved.
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2. There are no horizontal coordination mechanisms (scientific areas).

9.2.2. Proposta de melhoria 
Ao nível do Mestrado não existem problemas de comunicação interna.
A coordenação científica ao nível do Mestrado é feita pelo coordenador do Mestrado e pelos regentes das unidades 
curriculares, sendo resolvidos todos os problemas que vão aparecendo.
Ao nível da Instituição, melhorar o estabelecimento de procedimentos que concorram para uma efetiva melhoria da 
comunicação interna.

9.2.2. Improvement proposal 
Regarding this Master’s there are not any internal communication problems.
The scientific coordination of the Master’s is done by its coordinator and by the leaders of the curricular units, 
which allows for all the emerging problems to be resolved.
At the Institution’s level, we have to introduce better procedures that may contribute effectively to improve internal 
communication.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
A todo o tempo.

9.2.3. Improvement proposal 

At any time.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta.

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.2.5. Indicador de implementação 
Diminuição efetiva do número de inconformidades relatadas, que tenham por origem deficiências de comunicação 
interna.

9.2.5. Implementation marker 
An effective decrease in the number of reported non-conformities, which have internal communication deficiencies 
in their onset.

9.3 Recursos materiais e parcerias 

9.3.1. Debilidades 
1. Falta de apoio técnico aos investigadores, em termos de captação de recursos financeiros externos.
2. Algumas limitações em termos das bases de dados científicas disponíveis, que não são, por motivos financeiros, 
tão completas como gostaríamos.

9.3.1. Weaknesses 

1. Lack of technical support to researchers, in terms of attracting external financial resources.
2. A few limitations regarding the existing scientific databases, which are not, for financial reasons, as complete as 
we would like.

9.3.2. Proposta de melhoria 

1. Existir um técnico de apoio aos investigadores, com a missão de reunir informação sobre programas de 
financiamento, sobre congressos relevantes, sobre as revistas mais importantes, e que tratasse de toda a 
burocracia inerente às candidaturas a financiamento externo, fazendo o acompanhamento de todos os processos 
inerentes às necessidades dos centros de investigação.
2. Aquisição de uma nova base de dados para a área das ciências empresariais. Esta medida já foi estudada no 
âmbito da UNICES, mas temos de ter em conta o número reduzido de investigadores e o investimento envolvido.

9.3.2. Improvement proposal 
1. There should be a technician providing support to the researchers, whose job would be to gather information on 
funding programmes, relevant congresses, most important journals, and to deal with the bureaucracy of applying to 
external funding, and to control all the processes regarding the needs of the research centres.
2. Purchasing of a new database for the business sciences area. This measure has already been considered within 
UNICES, but we have to bear in mind the reduced number of researchers and the corresponding investment.

9.3.3. Tempo de implementação da medida 
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Estas medidas, olhando à situação de crise que o país atravessa e aos investimentos avultados que a Maiêutica 
está a realizar, poderia ser implementada no prazo de 2 a 3 anos.

9.3.3. Implementation time 
These measures, taking into account the economic crisis the country is going through and the enormous 
investment Maiêutica is making, could be implemented within 2 to 3 years. 

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.3.5. Indicador de implementação 
A contratação de um técnico de apoio à investigação.
A aquisição de uma nova base de dados para as ciências empresariais.

9.3.5. Implementation marker 
Hiring a technician to support research.
Acquisition of a new database for business sciences.

9.4. Pessoal docente e não docente 

9.4.1. Debilidades 

1. Investimento insuficiente nas condições de acesso a mais oportunidades de internacionalização para os 
docentes e não docentes;
2. Inexistência de carreira docente, o que impossibilita o acesso a determinadas funções internacionais, prejudica 
as relações desejadas em parcerias nacionais, e mantém um nível de remuneração aquém do nível de 
responsabilidades assumidas em comparação com o setor público.

9.4.1. Weaknesses 
1. Insufficient investment in access conditions to more opportunities for Faculty and non-faculty 
internationalisation;
2. Lack of a teaching career, which prevents access to certain international functions, jeopardises the desired 
relationships within national partnerships, and maintains salary scales below the level of taken responsibilities in 
comparison with the public sector.

9.4.2. Proposta de melhoria 
O Estado aumentar as bolsas de investigação e de mobilidade para docentes e discentes.
Implementação de um estatuto de Carreira Docente para o Ensino Universitário Privado. Esta medida pode ser 
tomada pelo Estado, mas também pela Maiêutica no âmbito de um Acordo de Empresa.

9.4.2. Improvement proposal 
The State should increase research and mobility grants for faculty members and students.
Implementation of a Teaching Career Statute for Private Higher Education Institutions. This measure can be 
implemented by the State, but also by Maiêutica within a Company Agreement.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
A todo o tempo.

9.4.3. Implementation time 
At any time.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta.

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 

High.

9.4.5. Indicador de implementação 
Conseguir mais bolsas de mobilidade com fins científicos.
Conseguir ter um Estatuto de Carreira Docente.
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9.4.5. Implementation marker 
Obtain more mobility grants for scientific goals.
Obtain a Teaching Career Statute.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

9.5.1. Debilidades 
O crescente número de estudantes com deficiências de base ao nível das competências básicas, que deveriam ter 
sido adquiridas em ciclos de estudos anteriores, o que se reflete num baixo cumprimento de prazos, nomeadamente 
na elaboração da Dissertação ou Trabalho de Projeto do Mestrado.

9.5.1. Weaknesses 
The growing number of students with fundamental knowledge weaknesses regarding basic skills, which should 
have been acquired in the previous study cycles, which leads up to a low rate of deadline compliance, namely 
regarding the writing of their Master’s Dissertation or Project Work. 

9.5.2. Proposta de melhoria 

A melhoria deste aspeto depende de muitas alterações aos sistemas de ensino básico e secundário.

9.5.2. Improvement proposal 
Improving this aspect depends on a lot of changes to the elementary and secondary education systems.

9.5.3. Tempo de implementação da medida 
A todo o tempo.

9.5.3. Implementation time 
At any time.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.5.5. Indicador de implementação 
Não aplicável.

9.5.5. Implementation marker 
Not applicable.

9.6. Processos 

9.6.1. Debilidades 
1. Os processos de comunicação interna ainda têm muito que melhorar. No entanto, não existem problemas destes 
ao nível da organização interna do Mestrado;
2. A organização funcional do ISMAI precisa de ajustamentos que agilizem e tornem mais responsáveis todos os 
níveis hierárquicos de decisão. Ao nível do Mestrado, a coordenação e os docentes assumem todas as 
responsabilidades inerentes, as quais já são alvo de regulamentação existente.

9.6.1. Weaknesses 
1. Internal communication processes still have a lot to be improved. In spite of that fact, there are no problems of 
this type affecting the internal organisation of this Master’s;
2. ISMAI’s functional organisation requires a few adjustments to expedite and make more responsible all the 
hierarchical decision-making bodies. Regarding this Master’s, the coordinator and the teaching staff assume their 
inherent responsibilities, which have already been regulated.

9.6.2. Proposta de melhoria 
Estabelecimento de regras de procedimento de comunicação interna, utilizando as tecnologias de informação e 
comunicação instaladas, assim como elaborando códigos de procedimentos.
O processo de planeamento de atividades e orçamentação deveria permitir a necessária delegação de competências 
e responsabilidades, agilizando os procedimentos internos. Isto só pode ser conseguido através do 
estabelecimento de novas regras de atuação a nível interno.
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9.6.2. Improvement proposal 
Imposing procedural rules on internal communication, using the existing information and communication 
technologies, as well as creating procedural regulations.
The activity planning and budgeting process should contemplate the necessary competence and responsibility 
delegation, thus expediting internal procedures. This goal can only be achieved through the implementation of new 
internal operating rules.

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
A todo o tempo.

9.6.3. Implementation time 
At any time.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta.

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 

High.

9.6.5. Indicador de implementação 
Estabelecimento de novas regras de procedimento interno, tanto a nível de comunicação horizontal, vertical e 
diagonal, como de delegação de competências e responsabilidades.

9.6.5. Implementation marker 
Establishing new internal procedural rules, both in terms of horizontal, vertical and diagonal communication, and in 
terms of delegating competences and responsibilities.

9.7. Resultados 

9.7.1. Debilidades 
1. A juventude do Mestrado em Gestão de Empresas, o que implica ainda algum trabalho de consolidação da nossa 
proposta no mercado;
2. O seu preço de mercado, sem qualquer apoio externo.

9.7.1. Weaknesses 
1. The youth of the Master’s Degree in Business Management, which means there is some work to be done to 
consolidate our proposal in the market;
2. Its market price, without any external support.

9.7.2. Proposta de melhoria 
A experiência ao longo do tempo permitirá a natural consolidação do Mestrado em termos de mercado.
O custo do Mestrado é algo de incontornável, nomeadamente numa situação de ausência de qualquer apoio estatal.

9.7.2. Improvement proposal 
The experience in the years ahead will enable the natural consolidation of this Master’s in market terms.
The cost of the Master’s is inescapable, namely in a situation in which there is no state assistance.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 

A todo o tempo.

9.7.3. Implementation time 
At any time.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta.

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
High.

9.7.5. Indicador de implementação 
Não aplicável.
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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:
Mestre

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>

<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:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

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

Page 72 of 74ACEF/1213/15467 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-27http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=33f881fa-1395-4473-762...



<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>

10.3.5. 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:

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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<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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