
CEF/0910/27226 — Guião para a auto-avaliação (Univ) -
Ciclo de estudos em funcionamento

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Instituto Piaget - Cooperativa Para O Desenvolvimento Humano, Integral E Ecológico, Crl

A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Instituto Piaget - Cooperativa Para O Desenvolvimento Humano, Integral E Ecológico, Crl

A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior De Estudos Interculturais E Transdiciplinares De Almada

A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior De Estudos Interculturais E Transdiciplinares De Almada

A3. Ciclo de estudos:
Gestão

A3. Study cycle:
Management

A4. Grau:
Licenciado

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Gestão

A5. Main scientific area of the study cycle:
Management

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF).

345

A6.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.

-

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável.

-

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
6 semestres

A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
6 semester

A9. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
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45

A10. Condições de acesso e ingresso:
- Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior: Ensino Secundário completo e uma prova de ingresso de
entre:
04 - Economia
16 - Matemática
18 - Português
- Regimes Especiais
- Regimes de Mudança de Curso e Transferência
- Concursos Especiais

A10. Entry Requirements:
- National Competition for Admission to Higher Education: Secondary Education Certificate and Admission Tests in
one of the following subjects:
04 - Economics
16 – Mathematics
18 - Portuguese
- Special Conditions
- Course Change or Transfer Systems
- Special Competitions

A11. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A11

A11. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A11.1. 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):

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Anexo I - -

A12.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

A12.1. Study Cycle:
Management

A12.2. Grau:
Licenciado

A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

CEF/0910/27226 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de est... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=db01...

2 de 131 16-02-2011 11:38



-

A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A12.4. 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*

Gestão/Management GES / MA 96 0

Matemática / Mathematics MAT / MAT 22 0

Ciências Sociais -Economia / Social Science -
Economy

CS-Econ /
SS-Econ

26 0

Ciências Jurídicas / Law JUR / LAW 14 0

Ciências Sociais/ Social Science CS/SS 7 0

Audiovisuais e Multimédia / Audiovisuals and
Multimedia

AVM / AVM 5 0

Outras/Others OUT / OTH 4 0

Humanística / Humanities HUM / HUM 6 0

(8 Items)  180 0

A13. Plano de estudos

Anexo II - - - 1º ano / 1º semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

A13.1. Study Cycle:
Management

A13.2. Grau:
Licenciado

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

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 1st semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
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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)

Introdução à Gestão /
Introduction to Management

GES / MA
semestral /
semestral

150 T-20;TP-10;OT-20 6
Não aplicável / Not
applicable

Teoria das Organizações /
Organisations Theory

CS / SS
semestral /
semestral

100 T-40;OT-10 4
Não aplicável / Not
applicable

Microeconomia I /
Microeconomics I

CS-Econ /
SS-Econ

semestral /
semestral

150 T-20;TP-20;OT-10 6
Não aplicável / Not
applicable

Introdução ao Direito /
Introduction to Law

JUR / LAW
semestral /
semestral

125 T-10;TP-20;OT-20 5
Não aplicável / Not
applicable

Antropossociologia Evolutiva /
Evolutive Anthroposociology

CS / SS
semestral /
semestral

75 T-40;TC-40 3
Não aplicável / Not
applicable

Matemática I / Mathematics I MAT / MAT
semestral /
semestral

150 T-30;PL-40;OT-10 6
Não aplicável / Not
applicable

(6 Items)       

Anexo II - - - 1º ano / 2º semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

A13.1. Study Cycle:
Management

A13.2. Grau:
Licenciado

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

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 2º semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2nd semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Cálculo Financeiro / Financial Calculus GES / MA
semestral /
semestral

175
T-20;TP-
20;OT-10

7
Não aplicável / Not
applicable

Dinâmicas do Mundo Contemporâneo e
Evolução do Espaço Português /
Contemporary World's Dynamics and
Evolution of the Portuguese Space

HUM / HUM
semestral /
semestral

50 T-40 2
Não aplicável / Not
applicable

Direito Comercial / Commercial Law JUR / LAW
semestral /
semestral

100 T-50 4
Não aplicável / Not
applicable

Matemática II / Mathematics II MAT / MAT
semestral /
semestral

150
T-30;PL-
40;OT-10

6
Não aplicável / Not
applicable
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Microeconomia II / Microeconomics II
CS-Econ /
SS-Econ

semestral /
semestral

150
T-20;TP-
20;OT-10

6
Não aplicável / Not
applicable

Sistemas de Informação para a Gestão /
Information Systems for Management

AVM / AVM
semestral /
semestral

125
T-10;TP-
20;OT-20

5
Não aplicável / Not
applicable

(6 Items)       

Anexo II - - - 2º ano / 1º semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

A13.1. Study Cycle:
Management

A13.2. Grau:
Licenciado

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

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 1º semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 1st semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Contabilidade Geral I / General
Accounting I

GES / MA
semestral /
semestral

125 T-20;TP-20;OT-10 5
Não aplicável / Not
applicable

Macroeconomia / Macroeconomics
CS-Econ /
SS-Econ

semestral /
semestral

150 T-30;TP-10;OT-10 6
Não aplicável / Not
applicable

Gestão de Recursos Humanos / Human
Resources Management

GES / MA
semestral /
semestral

125 T-30;TP-10;OT-10 5
Não aplicável / Not
applicable

Cooperativismo, Economia Social e
Ambiental / Cooperativism, Social and
Environmental Economy

CS-Econ /
SS-Econ

semestral /
semestral

75 T-30;TP-10;OT-10 3
Não aplicável / Not
applicable

Direito do Trabalho / Labour Law JUR / LAW
semestral /
semestral

125 T-50 5
Não aplicável / Not
applicable

Fundamentos de Marketing / Marketing
Fundamentals

MP / MADV
semestral /
semestral

150 T-42;TP-30 6
Não aplicável / Not
applicable

(6 Items)       

Anexo II - - - 2º ano / 2º semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

A13.1. Study Cycle:
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Management

A13.2. Grau:
Licenciado

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

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 2º semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 2nd semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Análise Financeira / Financial
Analysis

GES / MA
semestral /
semestral

150 T-20;TP-20;OT-10 6
Não aplicável / Not
applicable

Contabilidade Analítica I /
Analytical Accounting I

GES / MA
semestral /
semestral

150 T-20;TP-20;OT-10 6
Não aplicável / Not
applicable

Contabilidade Geral II / General
Accounting II

GES / MA
semestral /
semestral

125 T-20;TP-20;OT-10 5
Não aplicável / Not
applicable

Estatística / Statistics MAT / MAT
semestral /
semestral

100 T-20;TP-20;OT-10 4
Não aplicável / Not
applicable

Fundamentos de Estratégia
Empresarial / Corporate Strategy
Fundamentals

GES / MA
semestral /
semestral

100 T-30;TP-10;OT-10 4
Não aplicável / Not
applicable

Política Económica / Economic
Policy

CS-Econ /
SS-Econ

semestral /
semestral

125 T-20;TP-20;OT-10 5
Não aplicável / Not
applicable

(6 Items)       

Anexo II - - - 3º ano / 1º semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

A13.1. Study Cycle:
Management

A13.2. Grau:
Licenciado

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

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 1º semestre
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A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 1st semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Contabilidade Analítica II /
Analytical Accounting II

GES / MA semestral / semestral 175 T-20;TP-20;OT-10 7
Não aplicável / Not
applicable

Investigação Operacional /
Operational Research

MAT / MAT semestral / semestral 150 T-20;TP-20;OT-10 6
Não aplicável / Not
applicable

Epistemologia e Sistema das
Ciências / Epistemology and
Science Systems

HUM / HUM semestral / semestral 50 T-40 2
Não aplicável / Not
applicable

Avaliação de Projectos /
Projects Assessment

GES / MA semestral / semestral 150 T-20;TP-20;OT-10 6
Não aplicável / Not
applicable

Gestão Financeira I / Financial
Management I

GES / MA semestral / semestral 175 T-30;TP-20 7
Não aplicável / Not
applicable

Portfolio Pessoal I/ Personal
Portfolio I

OUT/OTH Semestral/Semestral 50 - 2
Não aplicável / Not
applicable

(6 Items)       

Anexo II - - - 3º ano / 2º semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

A13.1. Study Cycle:
Management

A13.2. Grau:
Licenciado

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

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 2º semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 2nd semester

A13.5. 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)
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A Humanidade e o Futuro: Paradigmas
Ecológico, Ético, Poiético e Direitos
Humanos / Mankind and the Future:
Ecological, Ethical and Poietic Paradigms
and Human Rights

HUM / HUM
semestral /
semestral

50 T-30 2
Não aplicável /
Not applicable

Estudos de Mercado / Market Studies GES / MA
semestral /
semestral

175 T-30;TP-20 7
Não aplicável /
Not applicable

Fiscalidade Comunitária e Portuguesa /
Community and Portuguese Fiscality

GES / MA
semestral /
semestral

175
T-20;TP-
20;OT-10

7
Não aplicável /
Not applicable

Gestão da Produção e Operações /
Production and Operations Management

GES / MA
semestral /
semestral

125
T-20;TP-
20;OT-10

5
Não aplicável /
Not applicable

Gestão Financeira II / Financial
Management II

GES / MA
semestral /
semestral

175 T-30;TP-20 7
Não aplicável /
Not applicable

Portfolio Pessoal II/ Personal Portfolio II OUT/OTH semestral/Semestral 50 - 2
Não aplicável /
Not applicable

(6 Items)       

Perguntas A14 a A15

A14. Regime de funcionamento:
Outros

A14.1. Se outro, especifique:
Diurno e/ou Pós Laboral

A14.1. If other, specify:
Daytime and/or After Working hours

A15. Docente responsável pela coordenação do ciclo de estudos (a respectiva Ficha Curricular deve ser apresentada
no Anexo VIII)

Albertina da Conceição Dias

A16. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A16.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Anexo III - Protocolos de Cooperação

Anexo III - Não aplicável / Not applicable

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Não aplicável / Not applicable

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Anexo IV. Mapas de distribuição de estudantes

A16.1.3. Anexo 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>
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A16.2. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.

A16.2. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

Não aplicável

A16.2. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

Not applicable

A16.3. Orientadores cooperantes

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

A16.3.1. Anexo V. 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>

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

A16.3.2. Anexo VI. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de
formação de professores) / 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

<sem resposta>

Pergunta A17

A17. Observações:

No formulário de candidatura não são solicitados aos estudantes os dados referentes à caracterização socio-
demográfica dos pais (5.1.1.4 e 5.1.1.5).

A17. Observations:

In the application form the socio-demographic information related to the students' parents is not requested to the
students (5.1.1.4 e 5.1.1.5).

1. Objectivos do ciclo de estudos

1.1. Objectivos definidos para o ciclo de estudos.
Conjugam-se 3 objectivos fundamentais para o ciclo de estudos da licenciatura em Gestão:
- Formar profissionais e preparar de forma rigorosa os estudantes no âmbito de um conjunto de matérias, situadas
nas áreas científicas da gestão, matemática, sistemas de informação, economia, ciências sociais e humanas e
direito, oferecendo formação variada com vista à aquisição de competências, nomeadamente aquelas que são
requeridas pelas pequenas e médias empresas e organizações análogas que dominam o tecido empresarial
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nacional;
- Motivar o futuro diplomado a prosseguir os seus estudos ao nível de segundo ciclo numa perspectiva de
educação contínua ao longo da vida e de reforço constante de competências;
- Proporcionar a formação básica em gestão aos estudantes que pretendem enveredar pela profissão na área da
gestão e que possuam habilitações adequadas.

1.1. Study cycle's objectives.
The cycle in Management comprises three key objectives:
- Training professionals accurately and prepare students through several issues, within the areas of management
science, mathematics, information systems, economics, social sciences and humanities and law, offering wide
background to acquire skills, in particular those required by small and medium enterprises and similar
organizations that dominate the national business;
- Motivate the future graduate to continue their studies at the second cycle focusing on the perspective of lifelong
learning and constant reinforcement of skills;
- Providing basic training in management to students who intend to enter the profession in management and who
have appropriate qualifications.

1.2. Demonstração de que os objectivos definidos se enquadram na missão e objectivos da instituição.
O Instituto Piaget (IP) é uma cooperativa para o Desenvolvimento Humano Integral e Ecológico, criada por escritura
pública em 1979, que tem por principal missão a criação e difusão do conhecimento, sem restrições de áreas
científicas e dos valores humanos fundamentais, num espírito de abertura, solidariedade e respeito de pessoas e
povos.
Ancorado no desígnio primordial de “participar no desenvolvimento humano, integral e ecológico dos diferentes
grupos etários e sociais em cada sociedade e das diferentes etnias e povos”, o projecto educativo do IP centra-se
na criação e manutenção de estabelecimentos de ensino superior, com todas as valências, actividades e
intervenção (nos planos educativo, científico, social, assistencial, cultural, editorial, entre outros) que lhe estão
associados, que contribuam para servir o desenvolvimento pessoal, económico e social dos indivíduos, das
comunidades, das regiões e dos países em que se integram.
Desenvolvendo-se assim em diferentes eixos, e integrando-se em realidades socioculturais diversificadas, o
desafio que se coloca à Instituição é o da definição, afectação e gestão dos meios, de acordo com critérios
contextualizados quanto à relevância social e económica das formações oferecidas, das acções a empreender e da
sua coerência interna, fundamentada na necessidade de potenciar estruturas laboratoriais e recursos humanos
qualificados, de forma a realizar economias de escala essenciais à sustentabilidade do sistema.
A definição desses critérios orienta-se pelo princípio de que o principal factor para a inovação e o progresso é a
existência de capacidades, competências e recursos indutores de inovação e desenvolvimento científico e
tecnológico.
O Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdicisplinares (ISEIT) de Almada é uma estrutura social
destinada à concretização das finalidades essenciais da entidade instituidora, com a competência de organizar e
ministrar cursos de ensino superior universitário que, dentro do espírito e orientação da Lei de Bases do Sistema
Educativo e do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, possam contribuir para o desenvolvimento do
País e, mais concretamente, da região onde se insere.
Tendo em conta a missão e objectivos da instituição, este 1º ciclo de estudos constitui uma oferta formativa na
área da gestão de empresas. O funcionamento em regime pós-laboral representa uma oferta diferenciada na região,
satisfazendo uma parte importante da procura por profissionais da região em exercício de funções nas mais
variadas áreas e sectores da actividade económica nacional.
Para além da satisfação das competências requeridas para o exercício profissional, os planos curriculares vêm
enformados da matriz guia da instituição que constitui, para o IP, os alicerces do processo educativo:
- Aprender a criar e a ser
- Aprender a saber
- Aprender a fazer
- Aprender a viver em sociedade
- Aprender a empreender.

1.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the institution's mission and objectives.
Instituto Piaget (IP) is a Human and Ecological Development Cooperative established in 1979, whose main purpose
is to create and spread knowledge regardless of the scientific areas and without restriction with an open spirit and
solidarity and respect for the individual and for peoples.
Holding on to its first purpose, to “be involved in the human, integral and ecological development of all age and
social groups in society as well as in different ethnic groups and peoples” the educational project of IP implies the
creation of high education schools ranging all valences, activities and intervention (in education, science, social
support, publishing, among others) contributing to personal, economical and social development of individuals,
communities and regions of the countries where we are established.
IP thus develops its activity on different axis and diverse social and cultural realities challenging the institution to
establish, allocate and manage the means according to local contexts and to social and economical relevance of
the provided training, its internal coherence based on the need to thrust laboratory and human resources in order
to achieve scale economies crucial to the sustainability of the system.
The establishment of the criteria is based on the principle that the main factor for innovation and progress is the
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existence of abilities, skills and resources bulking scientific and technological innovation and development.
The High Institute of Intercultural and Transdisciplinary Studies (ISEIT) of Almada is a social structure aimed to
fulfil the main purposes of IP organising and giving university courses witch according to the Educative System
Law and the High Education Institutions Regime may contribute to the development of the country and specially the
region where it is established.

This 1st cycle of studies provides training in the field of business administration. Its after work schedules provide a
unique training offer in the region and it meets the needs of professionals working in several areas and fields of the
national economic activity.

Besides meeting the needed skills to Professional performance the academic curricula reflect Instituto Piaget’s
principles for the educational process which are:
- Learning to create and to be
- Learning to know
- Learning to do
- Learning to live in society
- Learning to enterprise

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Transmissão interactiva dos objectivos aos docentes e aos estudantes através dos seguintes meios:
- Coordenação de ciclo presencial e divulgação online na área do curso;
- Grupo de trabalho para o estudo da gestão, economia e das novas tecnologias - ICT4 BED (Information and
Communication Technologies for Business and Economic Development) designado a reunir e compilar conteúdos
(textos, casos práticos e informações diversas de apoio ao ensino sobre as UCs das áreas científicas do curso) e
também aonde a coordenação de ciclo divulga e propõe acções concretas de melhoria, seja para a investigação ou
para a actividade de docência;
- Revista online (intranet) de e para os estudantes – SBR (Student Business Review), aonde são publicados os seus
melhores trabalhos, contribuindo para uma melhor compreensão dos objectivos do curso e para o melhor
entendimento das habilidades a desenvolver para o exercício da profissão (revista organizada por um estudante
finalista, nomeado anualmente).

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
Interactive transmission of objectives to teachers and students through the following means:
- Coordination cycle and online dissemination in the virtual area of the course;
- Working Group for the study of management, economics and new technologies - ICT4 BED (Information and
Communication Technologies for Business and Economic Development) designed to gather and compile contents
(texts, case studies and various information to support scientific areas of the course) and also where the
coordination cycle releases and proposes concrete actions for improvement, whether for research or for teaching
activities;
- Online Magazine (intranet) to and from the students - SBR (Student Business Review), where their best works are
published, contributing to a better understanding of the course objectives and to better understanding the
necessary skills to develop for professional future activity (revised and organized by finalist student, nominated
annually).

2. Organização Interna e Mecanismos de 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 de curso é nomeada pelo Director, sendo responsável pela apresentação de propostas
fundamentadas de revisão e actualização do plano de estudos ou novas formações; pela distribuição de serviço
docente; pela articulação dos conteúdos programáticos com os respectivos regentes e pela proposta de alteração
de programas.
Compete ao Conselho Científico apreciar a distribuição de serviço docente, pronunciar-se sobre a admissão do
pessoal docente, pronunciar-se sobre a criação de ciclos de estudos e aprovar os respectivos planos de estudos,
assim como aprovar os conteúdos programáticos das unidades curriculares.
Compete ao Conselho Pedagógico pronunciar-se sobre a criação de ciclos de estudos e respectivos planos de
estudos.
A contratação de novos docentes e investigadores compete ao Instituto Piaget, entidade instituidora do ISEIT, sob
proposta do Director, ouvido o Conselho Científico.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.
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The coordination of the course is appointed by the Director as responsible for the presentation of properly based
propositions of revision and modernization of the study cycle or the formation of new ones; for the allocation of the
teaching activities; for the articulation of the program contents with its teachers and for the proposal of change of
the programmes.
It is an attribution of the Scientific Council to evaluate the allocation of teaching activities, opine on the engagement
of new teachers, the opening of new study cycles and approval of its syllabus, as well as of the programmes of its
course-units.
It is an attribution of the Pedagogical Council to opine on the opening of new study cycles and its syllabus.
It is for the Instituto Piaget, the founder of the ISEIT, to hire new teachers and researchers, on proposal of the
Director, after consideration by the Scientific Council.

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 qualidade do processo de ensino/aprendizagem é assegurada pelos diferentes órgãos, particularmente pelos
Conselhos Científico (CC) e Pedagógico (CP), e pela Comissão de Avaliação da Qualidade de Ensino (CAQE), com
representação e participação activa de docentes e/ou estudantes.
O CC é responsável pela orientação da política científica e pedagógica, sendo constituído por membros eleitos de
entre docentes doutorados, em regime de tempo integral, e pelo Director.
O CP estuda e aprecia as actividades de ensino/aprendizagem, garantido o bom funcionamento dos cursos. É
constituído por igual número de docentes, incluindo o Director -Adjunto, e dos alunos, ambos eleitos pelos seus
pares.
A CAQE procede à avaliação da instituição, contribuindo para uma melhoria da qualidade do ensino. Dela fazem
parte o Director-Adjunto, Coordenadores de curso, um representante da Associação de Estudantes, um
representante dos alunos com assento no CP, um membro docente do CP e um membro docente do CC.

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 quality of the teaching/learning (T/L) process is asserted by different organs, specifically by the Scientific (SC)
and Pedagogical (PC) Councils and by the Commission for Evaluation of the Quality of Education (CAQE), with
representation of teachers and/or students.
The SC is responsible for the direction of the scientific and pedagogical politics. It is partaken by the Director and
by elected members among the full time professors.
The PC evaluates the T/L activities, warranting the good functioning of the different courses. It is partaken by the
same number of professors, including the Assistant Director, and students, both elected by their peers.
The CAQE carries on the evaluation of the school, contributing to the improvement of its quality. It is partaken by
the Assistant Director, the courses Coordinators, a student from the Students Association, another representing
the students of the PC, a professor of the PC and one of the SC.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Os órgãos de gestão da instituição, particularmente o Director e Coordenador de curso, asseguram o bom
funcionamento do ciclo de estudos, tendo em vista a melhoria da qualidade do curso.
O Sistema Interno de Garantia da Qualidade da instituição organiza-se e adopta os seguintes mecanismos:
- Comissão de Avaliação e Qualidade de Ensino, criada no ano lectivo 2009/10 nos termos do Artigo 43º dos
estatutos da Instituição e da Lei nº 38/2007, responsável pelo acompanhamento da avaliação interna
(autoavaliação) e externa, em articulação com o Departamento de Orientação, Inspecção e Auto-avaliação. A
recolha sistemática de dados administrativos e de informações obtidas através de questionários, sustentam o
processo de auto-avaliação que culmina com o Relatório de Avaliação.
- A análise SWOT, baseada nos dados do Relatório, evidencia a posição competitiva do ciclo de estudos.
- O plano de melhoria da qualidade do ciclo de estudos, que é divulgado aos diferentes órgãos da instituição.

2.2.1. Quality assurance mechanisms for the study cycle.
The Management bodies of the school, especially the Director and the Coordinator of the course, assure the proper
functioning of the cycle of studies, considering the improvement of the quality of the course.
The Internal System for the Assurance of the Quality of the school is organized and abides by the following rules:
- Commission for Evaluation of the Quality of Education instituted in the school year 2009/10 by the article 43rd of
the statutes of the school and the Law nº 38/2007, responsible for accompanying the internal (self) evaluation and
external evaluation, in articulation with the Department of Orientation, Inspection and Self-evaluation. The
methodical gathering of data to the self-evaluation culminates with the Report of Evaluation.
-The SWOT analysis, based on the data of the Report, shows the competitive position of the cycle of studies.
-The plan for a better quality of the cycle of studies, disclosed to the different organs of the school.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
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Coordenação da Comissão de Avaliação e Qualidade de Ensino (CAQE) – Prof. Doutora Maria Cristiana Henriques
Nunes, na sua qualidade de Directora – Adjunta.

Directora – Prof. Doutora Maria de Fátima Nunes Serralha.

Director do Departamento de Orientação, Inspecção e Auto-avaliação (DOIA) – Prof. Doutor Manuel João Vaz
Freixo.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
Coordination of the Commission for Evaluation of the Quality of Education (CAQE) – Prof. Doutora Maria Cristiana
Henriques Nunes, as co-Director.

Director – Prof. Doutora Maria de Fátima Nunes Serralha.

Director of the Department of Orientation, Inspection and Self-evaluation (DOIA) – Prof. Doutor Manuel João Vaz
Freixo.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
A Comissão de Avaliação e Qualidade de Ensino coordena o sistema de recolha de informação, o
acompanhamento e avaliação periódica, através de um processo bienal de autoavaliação.
O processo de avaliação baseia-se em vários parâmetros: dados de caracterização dos estudantes, qualificação do
corpo docente, metodologias de ensino-aprendizagem, actividade científica, cooperação internacional,
equipamento e recursos materiais e sucesso escolar. Os resultados obtidos através da aplicação de questionários
de avaliação do ensino aos estudantes e docentes, questionários de satisfação aos diplomados e questionários de
empregabilidade, são outros dos parâmetros considerados.
Os órgãos de gestão, particularmente o Director e Coordenador de curso, asseguram o acompanhamento das
actividades lectivas, analisando o cumprimento do programa, controlando a taxa de cumprimento da carga horária
e assegurando o lançamento dos resultados das avaliações.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The Commission for Evaluation and Quality of Education coordinates the system of gathering of information,
accompaniment and periodical evaluation, through the process of biennial self-evaluation.
The evaluation process is based according to the following parameters: data characterising the student body;
qualification of the teaching body; teaching/ learning methodologies; scientific activity; international cooperation;
equipment, resources and students success. The outcome of the administration of teaching/learning evaluation
questionnaires to students and teachers, satisfaction and job questionnaires to graduates, are also considered.
The management bodies, especially the Director and the Course Coordinator, care for the normal functioning of the
school activities, analysing the execution of the programme, the carrying out of the timetable, and making sure that
the final marks are attributed.

2.2.4. Formas de avaliação das qualificações e das competências dos docentes para o desempenho das suas
funções.

A admissão de novos docentes e a afectação de serviço docente é apresentada por proposta da Coordenação de
curso, em articulação com a Direcção, ao Conselho Científico. Para além da qualificação académica e experiência
de ensino, valoriza-se a actividade científica.
O acompanhamento e avaliação do desempenho dos docentes é da responsabilidade do Coordenador de Curso,
em articulação directa com os órgãos de gestão, através da análise dos vários registos de actividades lectivas e
das reuniões regulares com os docentes e com os estudantes. Um dos importantes objectivos da Comissão de
Avaliação e Qualidade de Ensino é a avaliação da competência pedagógica dos docentes, com aplicação dos
inquéritos de avaliação do ensino/aprendizagem aos estudantes.
No final de cada ano lectivo são elaborados os Relatórios de Actividade Docente, que integram informação sobre a
actividade de docência, a actividade científica e aspectos de ordem pedagógica.

2.2.4. Mechanisms for evaluating the academic staff qualifications and competences for the performance of its
functions.

The admission of new teachers and distribution of teaching activities is made by proposal of the Course
Coordination, backed by the Direction, presented to the Scientific Council. Besides the academic qualification and
the previous experience as teachers, it is also considered their scientific experience.
The follow up and evaluation of the performance of the teachers is the responsibility of the Coordinator of the
Course, together with the management bodies, after the analysis of different registers of school activities and the
regular meetings with teachers and students. One of the important aims of the Commission for Evaluation and
Quality of Education is to evaluate the pedagogical competence of the teachers, through the administration of
teaching/ learning questionnaires to the students.
At the end of each school year Reports of the Teaching Activity are issued, containing information on teaching and
scientific activities as well as certain pedagogical aspects.
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2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Cabe à Direcção, enquanto órgão executivo, implementar as decisões que os diferentes órgãos deliberativos
tomam no âmbito das suas competências.
Para além das decisões de melhoria dos diferentes órgãos, são tomadas em consideração as acções de melhoria
definidas pela Comissão de Avaliação e Qualidade de Ensino (CAQE) no seu relatório bienal.
No plano de melhoria definido no Relatório de Auto-Avaliação, proposto pelo Coordenador de curso e discutido
nas reuniões da CAQE, é proposto o responsável pela sua implementação, a sua calendarização e os recursos
necessários.
O Relatório de Auto-avaliação é dado a conhecer a toda a academia e a todos os órgãos da instituição, tendo em
vista o plano de acção de melhoria aí referido.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
The Direction, as the executive organ, is responsible for implementing the decisions taken by the different
deliberative bodies according to their capacity.
Besides the decisions to improve the different bodies, the actions for improving defined by the Commission for
Evaluation and Quality of Education (CAQE) in its biennial report are also taken into consideration.
In the improving plan defined in the Report of Self-Evaluation, submitted by the Course Coordinator and debated in
the meetings of the CAQE it is also appointed the teacher responsible for its implementation, its calendar and
necessary resources.
The Report on Self-Evaluation is to make public to the entire academy and all the bodies of the school having in
consideration the action plan for improvement defined there.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação.
O ciclo de estudos já foi objecto de avaliação/acreditação? Se sim, indique a natureza da avaliação/acreditação, a
data, a entidade avaliadora e os resultados da mesma.

Não

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation.
Has the study cycle already been assessed/accredited? If the answer is yes, please indicate the nature of the
assessment/accreditation, its date, the identification of the accreditation institution and the accreditation results.

No

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Recursos Materiais – Áreas disponíveis

3.1.1 Recursos Materiais - Áreas Disponíveis / Material Resources - Available Areas

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

4 Salas de aula 146

2 Anfitiatros 156

2 Auditórios 160

3 Salas de Laboratório TIC 213

Biblioteca com sala multimédia 484

Sala de Estudo 181

Aula Magna 488

Livraria 128

Reprografia 53

3.1.2 Recursos Materiais – Equipamentos
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3.1.2. Recursos Materiais - Equipamentos / Material Resources - Equipments

Tipo de Equipamento / Type of equipment Número / Number

Computadores disponíveis nos Laboratórios TIC 29

Computadores disponíveis na Sala de Estudo 11

Computadores disponíveis na Biblioteca 5

Software standard 1

Software estatístico SPSS-18 1

Software estatístico STAFS 3.0 1

Software estatístico PAWS-18 1

Quadro interactivo com software E-Beam 1

Sistema de internet sem fios (Wireless) 1

Videoprojectores 15

Sistemas de televisão/LCD e vídeo (DVD/ VHS) 7

Títulos disponíveis na Biblioteca 15339

Base de dados EBSCOhost Research Databases 1

Base de dados Mylibrary 1

3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de forma
sustentada.

3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de forma
sustentada.

Considerou-se na análise financeira os matriculados em 10/11, os preços de mercado, a estrutura de custos, o grau
de investimento e a sustentabilidade da Unidade Orgânica. Incluem-se aqui as receitas provenientes de
candidatura, matrícula e renovação de matrícula, creditações, propinas, emolumentos e diplomas.
Os custos unitários decorrem essencialmente de 3 rubricas: recursos humanos (docente e não docente),
cumprindo as normas legais de corpo docente; custos gerais, incluindo os custos de funcionamento de toda a
estrutura: administrativa, operacional e da entidade instituidora; e custos de investimento.
A margem unitária é gerida pelo Instituto Piaget, que afecta os valores a projectos de investigação e de
desenvolvimento profissional de alto nível, na reestruturação física dos espaços, no investimento em equipamento
e recursos materiais e na melhoria da qualidade de ensino.

3.1.3 Financial resources available for the study cycle to fulfill its objectives in a sustained way.
It was considered in the financial analysis the enrolled students in 10/11, the market prices, the costs structure, and
the Unit’s investment and sustainability. This analysis includes proceeds from application, registration and
registration renewal, accreditations, tuition fees, fees and diplomas.
The unit costs result essentially from 3 items: human resources (academic and non-academic staff), in compliance
with the legal norms set for academic staff; general costs, resulting from functional costs of all structure:
administrative, operational and from the responsible entity; and investment costs.
The unit margin is managed by the Instituto Piaget, being the amounts assigned to research projects and high-level
professional development, restructuring and remodeling of the physical space, investment into equipment and
material resources, and general improvement of the quality of teaching.

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
No âmbito do ciclo de estudos da Gestão, as parcerias internacionais são ainda de carácter pontual mas a
valorização da perspectiva comparativa com a Europa está presente, e também nos planos de estudo, sendo
concretizadas da seguinte forma:
- Desde 2010, um Professor Catedrático da Universidade de Huelva (Espanha) é convidado a vir apresentar uma
palestra, no âmbito da UC de Métodos de Investigação;
- Desde 2010, profissionais de reconhecido mérito na área científica do curso e/ou professores de universidades
estrangeiras são convidados a apresentar um tema/conteúdo, depois de análise da adequação do orador em
questão, dos conteúdos previstos e dos objectivos do âmbito das UCs da área específica da gestão, no âmbito de
um seminário ou conferência.
Apesar dos resultados já conseguidos, esta é uma dimensão a consolidar e desenvolver, no que se refere à criação
de condições para aumento do número de estudantes em mobilidade.

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
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In the management course, international partnerships are still sporadic but the comparative perspective and
appraisal with Europe is present, and also in the study plans, being implemented as follows:
- Since 2010, a Professor from the University of Huelva (Spain) is invited to come and present a lecture as part of
the curricular unit of Research Methods;
- Since 2010, recognized professionals in terms of scientific merit and / or teachers from foreign universities are
invited to submit a theme / content, after review of the adequacy of the speaker in question and, considering the
content and objectives of the curricula scope of specific area of management, in a seminar or conference.
Despite these achievements, this is a dimension to consolidate and develop, with regard to creating conditions for
increasing the number students in mobility.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
O facto do 1º ciclo de gestão pertencer ao Campus de Almada e ao mesmo tempo ao projecto educativo do
Instituto Piaget, proporciona intrínsecamente a colaboração com outros ciclos de estudos e com outras
instituições de ensino superior nacionais.
Além destas colaborações directas e permanentes, o ciclo de estudos em Gestão tem um corpo docente que
lecciona em outras instituições de ensino superior em Portugal e, como tal, a partilha de conhecimentos e de
aprendizagens novas nos domínios da acção educativa são uma constante.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The 1st cycle in management belongs to the Campus of Almada and at same time to the educational project of the
Piaget Institute, thus, intrinsically these facts require for direct collaboration with other educational institutions.
In addition the Management course has a board of teachers who work as well for other institutions of the higher
educational system in Portugal and, therefore, knowledge sharing and learning innovative educational practices is
happening every day.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A Instituição fomenta e cria condições para a concretização de colaborações com outras instituições de ensino
superior, viabilizando a partilha de docentes, através da celebração de protocolos e acordos específicos para o
efeito. Para além disso, o incentivo permanente à realização de projectos de investigação em consórcio, integrando
diversas instituições, contribui de modo decisivo para a materialização de diversas parcerias.
Por outro lado, o programa de mobilidade Erasmus permite o alargamento da cooperação com novas instituições,
fomentando a mobilidade dos estudantes e docentes.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The institution develops conditions to collaborate with other institutions in postgraduate courses, promoting the
sharing of lecturing staff through the celebration of protocols and agreements specific for that aim. Furthermore,
there is a permanent incentive for developing research projects in partnership with other institutions, which is an
effective contribution for promoting the establishment of partnerships. On the other hand, the ERASMUS
programme enables the cooperation with other institutions, expanding the range of possible collaborators and
promoting the students’ mobility.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Para assegurar a qualidade do corpo docente e do ensino ministrado é indispensável fazer investigação de
excelência, desenvolver produção científica de nível internacional, e, não menos importante, garantir uma forte
ligação da instituição com o tecido empresarial e social. Assim, um dos principais objectivos do curso de gestão
consiste em criar um grupo de investigação que poderá apoiar os trabalhos de grupos de alunos e professores, e
incentivar o desenvolvimento da prestação de serviços à comunidade, a par com o ensino. Para tal, a Coordenação
de Ciclo já deu início às primeiras acções concretas e elaborou uma base de dados do meio empresarial,
institucional e público a contactar.
Numa primeira fase, a abordagem está a ser direccionada para as empresas e Câmaras Municipais, pois as
valências destes grupos de trabalho recentemente constituídos são ainda muito reduzidas.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
To ensure the quality of the board of professors and teaching activity it is essential to have excellent research,
develop scientific production internationally, and, to ensure a strong connection with social and entrepreneurial
organizations. Thus, a major objective of the management course is to create a research group that can support the
work of groups of students and teachers, and encourage the development of services to the community, along with
teaching-learning activities. To this end, the Coordination Cycle has already started the first concrete actions and
established a database of business, institutional and public contacts.
Initially, the approach is being targeted for companies and municipalities, since the valences of these newly
established working groups are still very small.

CEF/0910/27226 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de est... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=db01...

16 de 131 16-02-2011 11:38



4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Equipa docente do ciclo de estudos

Anexo VII - - - 1º Ano / 1º semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

4.1.1.1. Study Cycle:
Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

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

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

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

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/ 1st semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares
/ Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours (2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Antropossociologia
Evolutiva

José Alves
Antunes de Sousa

TC 2.1 1 20 -

Antropossociologia
Evolutiva

Khalid Fekhari T 2.1 1 20 -

Introdução à Gestão
Luísa Margariga
Cagica Carvalho

T 1.1 1 18 -

Introdução à Gestão
Luísa Margariga
Cagica Carvalho

TP 0.5 1 18 -

Introdução à Gestão
Luísa Margariga
Cagica Carvalho

OT 1.1 1 18 -

Introdução ao Direito
Armando Rui
Teixeira dos
Santos

T 0.5 1 19 -

Introdução ao Direito
Armando Rui
Teixeira dos
Santos

TP 1.1 1 19 -

Introdução ao Direito
Armando Rui
Teixeira dos
Santos

OT 1.1 1 19 --

Matemática I
Alexandra
Margarida Adelino
Gomes Carneiro

PL 2.1 1 27 -

Matemática I
Alexandra
Margarida Adelino
Gomes Carneiro

OT 0.5 1 27 -
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Matemática I
Gonçalo da
Câmara e Almeida
Pinto

T 1.6 1 27 -

Microeconomia I
Albertina da
Conceição Dias

T 1.1 1 20 -

Microeconomia I
Albertina da
Conceição Dias

TP 1.1 1 20 -

Microeconomia I
Albertina da
Conceição Dias

OT 0.5 1 20 -

Teoria das
Organizações

Cristina Margarida
Martins Serra
Granado

T 2.1 1 21 -

Teoria das
Organizações

Cristina Margarida
Martins Serra
Granado

OT 0.5 1 21 -

(16 Items)       

Anexo VII - - - 1º Ano / 2º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

4.1.1.1. Study Cycle:
Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

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

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/ 2nd semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Turmas /
No. classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Cálculo Financeiro
Luis Filipe da
Cunha Pimentel
Lopes dos Santos

T 1.1 1 22 -

Cálculo Financeiro
Luis Filipe da
Cunha Pimentel
Lopes dos Santos

TP 1.1 1 22 -

Cálculo Financeiro
Luis Filipe da
Cunha Pimentel
Lopes dos Santos

OT 0.5 1 22 -
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Dinâmicas do Mundo
Contemporâneo e Evolução
do Espaço Português

Gonçalo Maria
Duarte Couceiro
Feio

T 2.1 1 21 -

Direito Comercial
Armando Rui
Teixeira dos
Santos

T 2.6 1 19 -

Matemática II
Gonçalo da
Câmara e Almeida
Pinto

T 1.6 1 25 -

Matemática II
Gonçalo da
Câmara e Almeida
Pinto

PL 2.1 1 25 -

Matemática II
Gonçalo da
Câmara e Almeida
Pinto

OT 0.5 1 25 -

Microeconomia II
Álvaro António
Calado Afonso
Matias

T 0.3 1 21 -

Microeconomia II
Álvaro António
Calado Afonso
Matias

TP 0.3 1 21 -

Microeconomia II
Albertina da
Conceição Dias

T 0.7 1 21 -

Microeconomia II
Albertina da
Conceição Dias

TP 0.7 1 21 -

Microeconomia II
Albertina da
Conceição Dias

OT 0.5 1 21 -

Sistemas de Informação
para a Gestão

António Carlos
Bárbara Grilo

T 0.5 1 19 -

Sistemas de Informação
para a Gestão

António Carlos
Bárbara Grilo

TP 1.1 1 19 -

Sistemas de Informação
para a Gestão

António Carlos
Bárbara Grilo

OT 1.1 1 19 -

(16 Items)       

Anexo VII - - - 2º Ano / 1º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

4.1.1.1. Study Cycle:
Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

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

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 1st semester
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4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Contabilidade Geral I
Bruno Daniel Barata
Campino

T 1.1 1 19 -

Contabilidade Geral I
Bruno Daniel Barata
Campino

TP 1.1 1 19 -

Contabilidade Geral I
Bruno Daniel Barata
Campino

OT 0.5 1 19 -

Cooperativismo,
Economia Social e
Ambiental

Amílcar Manuel
Frazão Couvaneiro

T 0.5 1 18 -

Cooperativismo,
Economia Social e
Ambiental

Maria da Conceição
Henriques Serranho
Couvaneiro

T 1.1 1 18 -

Cooperativismo,
Economia Social e
Ambiental

Maria da Conceição
Henriques Serranho
Couvaneiro

TP 0.5 1 18 -

Cooperativismo,
Economia Social e
Ambiental

Maria da Conceição
Henriques Serranho
Couvaneiro

OT 0.5 1 18 -

Direito do Trabalho
Armando Rui
Teixeira dos Santos

T 2.6 1 19 -

Fundamentos de
Marketing

Henrique Jorge
Cristo Lopes

T 2.2 1 20 -

Fundamentos de
Marketing

Henrique Jorge
Cristo Lopes

TP 1.6 1 20 -

Gestão de Recursos
Humanos

João Miguel Pinheiro
Lopes da Silva
Ferreira

T 1.6 1 20 -

Gestão de Recursos
Humanos

João Miguel Pinheiro
Lopes da Silva
Ferreira

TP 0.5 1 20 -

Gestão de Recursos
Humanos

João Miguel Pinheiro
Lopes da Silva
Ferreira

OT 0.5 1 20 -

Macroeconomia
Álvaro António
Calado Afonso
Matias

T 0.2 1 17 -

Macroeconomia
Albertina da
Conceição Dias

T 0.8 1 17 -

Macroeconomia
Albertina da
Conceição Dias

TP 1 1 17 -

Macroeconomia
Albertina da
Conceição Dias

OT 0.5 1 17 -

(17 Items)       

Anexo VII - - - 2º Ano / 2º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

4.1.1.1. Study Cycle:
Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

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

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 2nd semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours (2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Análise Financeira
Albertina da
Conceição Dias

T 1.1 1 22 -

Análise Financeira
Graciete Rosa Calado
Afonso Matias

TP 1.1 1 22 -

Análise Financeira
Graciete Rosa Calado
Afonso Matias

OT 0.5 1 22 -

Contabilidade
Analítica I

Antonio Campos Pires
Caiado

T 1.1 1 18 -

Contabilidade
Analítica I

Nuno Miguel Pereira
dos Reis Cortez

TP 1.1 1 18 -

Contabilidade
Analítica I

Nuno Miguel Pereira
dos Reis Cortez

OT 0.5 1 18 -

Contabilidade Geral
II

Bruno Daniel Barata
Campino

T 1.1 1 21 -

Contabilidade Geral
II

Bruno Daniel Barata
Campino

TP 1.1 1 21 -

Contabilidade Geral
II

Bruno Daniel Barata
Campino

OT 0.5 1 21 -

Estatística

Maria Isabel
Braamcamp Freire
Ramires de Eça
Pinheiro

T 1.1 1 16 -

Estatística
Sofia Bandeira Nunes
Couvreur de Oliveira

TP 0.8 1 16 -

Estatística
Albertina da
Conceição Dias

TP 0.2 1 16 -

Estatística
Sofia Bandeira Nunes
Couvreur de Oliveira

OT 0.5 1 16 -

Fundamentos de
Estratégia
Empresarial

Albertina da
Conceição Dias

T 1.6 1 20 -

Fundamentos de
Estratégia
Empresarial

Albertina da
Conceição Dias

TP 0.5 1 20 -

Fundamentos de
Estratégia
Empresarial

Albertina da
Conceição Dias

OT 0.5 1 20 -

Política Económica
Luísa Margariga
Cagica Carvalho

T 1.1 1 19 -

Política Económica
Luísa Margariga
Cagica Carvalho

TP 1.1 1 19 -

Política Económica
Luísa Margariga
Cagica Carvalho

OT 0.5 1 19 -

(19 Items)       
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Anexo VII - - - 3º Ano / 1º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

4.1.1.1. Study Cycle:
Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

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

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/ 1st semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal / Weekly
Hours (2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Avaliação de
Projectos

Tiago dos Santos
Botelho

T 1.1 1 13 -

Avaliação de
Projectos

Tiago dos Santos
Botelho

TP 1.1 1 13 -

Avaliação de
Projectos

Tiago dos Santos
Botelho

OT 0.5 1 13 -

Contabilidade
Analítica II

Ana Catarina
Pagarim Ribeiro
Kaizeler

T 1.1 1 18 -

Contabilidade
Analítica II

Ana Catarina
Pagarim Ribeiro
Kaizeler

TP 1.1 1 18 -

Contabilidade
Analítica II

Ana Catarina
Pagarim Ribeiro
Kaizeler

OT 0.5 1 18 -

Epistemologia e
Sistema das
Ciências

João Carlos
Sacadura de Sousa
Paz

T 2.1 1 6 -

Gestão Financeira I
Sérgio Manuel
Franco Martins

T 1.6 1 16 -

Gestão Financeira I
Sérgio Manuel
Franco Martins

TP 1.1 1 16 -

Investigação
Operacional

Luís Filipe da
Cunha Pimentel
Lopes dos Santos

T 1.1 1 15 -

Investigação
Operacional

Luís Filipe da
Cunha Pimentel
Lopes dos Santos

TP 1.1 1 15 -

Investigação
Operacional

Luís Filipe da
Cunha Pimentel
Lopes dos Santos

OT 0.5 1 15 -

CEF/0910/27226 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de est... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=db01...

22 de 131 16-02-2011 11:38



Portfólio Pessoal I
Albertina da
Conceição Dias

- 0 1 16 -

(13 Items)       

Anexo VII - - - 3º Ano / 2º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão

4.1.1.1. Study Cycle:
Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

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

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/ 2nd semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Turmas /
No. classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

A Humanidade e o Futuro:
Paradigmas Ecológico,
Ético, Poiético e Direitos
Humanos

João Carlos
Sacadura de
Sousa Paz

T 1.6 1 9 -

Estudos de Mercado
Célia Gamboa da
Fonseca

T 1.6 1 12 -

Estudos de Mercado
Célia Gamboa da
Fonseca

TP 1.1 1 12 -

Fiscalidade Comunitária e
Portuguesa

Bruno Daniel
Barata Campino

T 1.1 1 9 -

Fiscalidade Comunitária e
Portuguesa

Bruno Daniel
Barata Campino

TP 1.1 1 9 -

Fiscalidade Comunitária e
Portuguesa

Bruno Daniel
Barata Campino

OT 0.5 1 9 -

Gestão da Produção e
Operações

António José da
Costa Gonçalves

T 1.1 1 13 -

Gestão da Produção e
Operações

António José da
Costa Gonçalves

TP 1.1 1 13 -

Gestão da Produção e
Operações

António José da
Costa Gonçalves

OT 0.5 1 13 -

Gestão Financeira II
José Manuel
Albuquerque
Martins

T 1.6 1 16 -

CEF/0910/27226 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de est... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=db01...

23 de 131 16-02-2011 11:38



Gestão Financeira II
José Manuel
Albuquerque
Martins

TP 1.1 1 16 -

Portfólio Pessoal II
Albertina da
Conceição Dias

- 0 1 16 -

(12 Items)       

4.1.2. Fichas curriculares

Anexo VIII - Albertina da Conceição Dias

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Albertina da Conceição Dias

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Anexo VIII - Alexandra Margarida Adelino Gomes Carneiro

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Margarida Adelino Gomes Carneiro

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
26,3

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

Anexo VIII - Álvaro António Calado Afonso Matias

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Álvaro António Calado Afonso Matias

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

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
5,3

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

Anexo VIII - António José da Costa Gonçalves

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José da Costa Gonçalves

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
13,2

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

Anexo VIII - Armando Rui Teixeira Santos

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armando Rui Teixeira Santos

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
78

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

Anexo VIII - Bruno Daniel Barata Campino

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Bruno Daniel Barata Campino

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

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

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

Anexo VIII - Célia Gamboa da Fonseca

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Célia Gamboa da Fonseca

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
40,7

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

Anexo VIII - Cristina Margarida Martins Serra Granado

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Margarida Martins Serra Granado

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

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

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo VIII - Gonçalo da Camara e Almeida Pinto

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo da Camara e Almeida Pinto

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Anexo VIII - Gonçalo Maria Duarte Couceiro Feio

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Maria Duarte Couceiro Feio

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
32,6

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

Anexo VIII - Henrique Jorge Cristo Lopes

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique Jorge Cristo Lopes

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
72
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4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - João Miguel Pinheiro Lopes da Silva Ferreira

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Miguel Pinheiro Lopes da Silva Ferreira

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
13,2

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

Anexo VIII - José Alves Antunes de Sousa

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Alves Antunes de Sousa

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Anexo VIII - Khalid Fekhari

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Khalid Fekhari

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
13,3

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

Anexo VIII - Luis Filipe da Cunha Pimentel Lopes dos Santos

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Filipe da Cunha Pimentel Lopes dos Santos

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

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

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

Anexo VIII - Maria da Conceição Henriques Serrenho Couvaneiro

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Henriques Serrenho Couvaneiro

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
63,3

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

Anexo VIII - Maria Isabel Braancamp Freire Ramires de Eça Pinheiro

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Braancamp Freire Ramires de Eça Pinheiro

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

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Anexo VIII - Sérgio Manuel Franco Martins

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Franco Martins

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
13,2

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

Anexo VIII - Tiago dos Santos Botelho

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago dos Santos Botelho

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
13,2

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

Anexo VIII - Antonio Carlos Bárbara Grilo

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Antonio Carlos Bárbara Grilo
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4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
16,7

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

Anexo VIII - Amilcar Manuel Frazão Couvaneiro

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Amilcar Manuel Frazão Couvaneiro

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Anexo VIII - Ana Catarina Pagarim Ribeiro Kaizeler

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Catarina Pagarim Ribeiro Kaizeler

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
13,1

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

Anexo VIII - João Carlos Sacadura de Sousa Paz
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4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Sacadura de Sousa Paz

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

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

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

Anexo VIII - Luísa Margarida Cagica Carvalho

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Margarida Cagica Carvalho

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

Instituto Politécnico de Setúbal

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior de Ciências Sociais Empresariais de Setúbal

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

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

Anexo VIII - Sofia Bandeira Nunes Couvreur de Oliveira

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sofia Bandeira Nunes Couvreur de Oliveira

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
7,5

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

Anexo VIII - Graciete Rosa Calado Afonso Matias Franco

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Graciete Rosa Calado Afonso Matias Franco

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
7,9

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

Anexo VIII - António Campos Pires Caiado

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Campos Pires Caiado

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
6,6

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

Anexo VIII - Nuno Miguel Pereira dos Reis Cortez

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Pereira dos Reis Cortez

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
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4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
6,5

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

Anexo VIII - José Manuel Albuquerque Martins

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Albuquerque Martins

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

<sem resposta>

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
16,7

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

4.1.3 Equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3. 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

Albertina da Conceição Dias Doutor Economia 100 Ficha submetida

Alexandra Margarida Adelino Gomes
Carneiro

Mestre Matemática 26.3 Ficha submetida

Álvaro António Calado Afonso Matias Doutor Economia 5.3 Ficha submetida

António José da Costa Gonçalves Mestre
Engenharia Electrotécnica e
Computadores

13.2 Ficha submetida

Armando Rui Teixeira Santos Doutor Ciência Política 78 Ficha submetida

Bruno Daniel Barata Campino Mestre Gestão 100 Ficha submetida

Célia Gamboa da Fonseca Doutor Gestão e Marketing 40.7 Ficha submetida

Cristina Margarida Martins Serra
Granado

Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Gonçalo da Camara e Almeida Pinto Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Gonçalo Maria Duarte Couceiro Feio Mestre História Moderna 32.6 Ficha submetida

Henrique Jorge Cristo Lopes Doutor Gestão 72 Ficha submetida

João Miguel Pinheiro Lopes da Silva
Ferreira

Mestre
Psicologia Social e das
Organizações

13.2 Ficha submetida

José Alves Antunes de Sousa Doutor Filosofia e Literatura 100 Ficha submetida

Khalid Fekhari Doutor Antropologia Social e Etnologia 13.3 Ficha submetida

Luis Filipe da Cunha Pimentel Lopes
dos Santos

Mestre Gestão 100 Ficha submetida

Maria da Conceição Henriques
Serrenho Couvaneiro

Doutor Psicologia 63.3 Ficha submetida

Maria Isabel Braancamp Freire Ramires
de Eça Pinheiro

Doutor Economia Agrária 100 Ficha submetida

Sérgio Manuel Franco Martins Mestre Finanças / Finance 13.2 Ficha submetida

Tiago dos Santos Botelho Mestre Economia e Finanças 13.2 Ficha submetida
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Antonio Carlos Bárbara Grilo Doutor Gestão Industrial 16.7 Ficha submetida

Amilcar Manuel Frazão Couvaneiro Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Ana Catarina Pagarim Ribeiro Kaizeler Mestre Economia Internacional 13.1 Ficha submetida

João Carlos Sacadura de Sousa Paz Mestre Filosofia 100 Ficha submetida

Luísa Margarida Cagica Carvalho Doutor Gestão 33.3 Ficha submetida

Sofia Bandeira Nunes Couvreur de
Oliveira

Licenciado
Estatística e Gestão de
Informação

7.5 Ficha submetida

Graciete Rosa Calado Afonso Matias
Franco

Mestre
Sociologia Económica e das
Organizações

7.9 Ficha submetida

António Campos Pires Caiado Doutor Gestão 6.6 Ficha submetida

Nuno Miguel Pereira dos Reis Cortez Licenciado Gestão 6.5 Ficha submetida

José Manuel Albuquerque Martins Doutor
Ciências Económicas e
Empresariais

16.7 Ficha submetida

<sem resposta>

Perguntas 4.1.4. a 4.1.10.

4.1.4. Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral (100%).
31

4.1.5. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudos com doutoramento.
67,9

4.1.6. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudo com doutoramento na área científica do ciclo de estudos.
28,1

4.1.7. Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral com doutoramento na área científica do ciclo de
estudos.

2

4.1.8. Percentagem dos docentes que mantêm a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a três anos.
17,2

4.1.9. Informação sobre procedimentos previstos para avaliação da competência e do desempenho dos docentes do
ciclo de estudos, e sobre medidas para a sua permanente actualização..

As linhas estruturais da Avaliação do Desempenho dos Docentes emergem de princípios consagrados nos
Estatutos da Carreira Docente Universitária, orientações da entidade instituidora–Instituto Piaget (IP) e estatutos
das Escolas, como modelo integral das diversas componentes de serviço docente e com recurso a diferentes
fontes: estudantes, relatórios da Comissão de Avaliação da Qualidade de Ensino, Directores das Escolas e pares.
Esta abordagem permite a combinação de dados sobre o desempenho docente, a partir de uma avaliação de
desempenho anual e de acordo com princípios definidos. A Direcção do IP procedeu a uma reflexão alargada sobre
avaliação do desempenho docente e as implicações do Processo de Bolonha no mesmo, integrando estas
questões no Relatório Individual de Docente, uma prática institucional do IP. A avaliação de desempenho docente é
realizada a partir do desempenho das actividades agrupadas nas componentes pedagógica, científica e
organizacional.

4.1.9. Information on procedures to evaluate competences and performance of the study cycle’s academic staff, and
on measures for its updating.

The structure of the Teaching Staff Performance Assessment follows the principles stated in the University Teacher
Career Statutes, guidelines of the instituting entity—Instituto Piaget (IP) and Schools Statutes, in a model
integrating different teaching service components and based on the data collected from different sources:
students, reports of the Commission for Teaching Quality Evaluation, School Principals and peers. This approach
allows to combine the data on the teachers’ performance, gathered from the annual performance evaluation and
according to the established principles.
The Board of the IP made a broad reflection about teachers’ performance assessment and on the Bologna process
implications on this and integrates these issues into Teacher‘s Individual Reports, an institutional practice at the IP.
The implementation of teachers’ performance assessment takes into account the performance of activities
organized in pedagogical, scientific and organizational components.
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4.1.10. Promoção da mobilidade do pessoal docente do ciclo de estudos entre instituições nacionais ou
internacionais.

A partilha de docentes com IES nacionais tem sido conseguida através da celebração de protocolos e acordos
específicos, permitindo fortalecer o corpo docente das instituições envolvidas na área de especialidade dos
docentes.
A promoção da mobilidade de docentes para missões de leccionação na União Europeia tem sido conseguida
através do Programa Erasmus, enquadrado no Quadro Comunitário 2007-2013. O Instituto Piaget (IP) detém a Carta
Universitária Erasmus desde 2004 e a Carta Universitária Erasmus Alargada desde 2007, tendo efectuado as
primeiras acções de mobilidade em 2006 e, desde então, tem vindo a expandir, tanto em número e natureza dos
participantes como em parcerias estabelecidas. O Gabinete de Mobilidade Erasmus do IP articula-se com o
Gabinete do Campus de Almada.
As parcerias existentes com IES nacionais e internacionais, no âmbito das colaborações e dos projectos de
investigação em que os docentes estão envolvidos, fomentam o intercâmbio de experiências e conhecimento.

4.1.10. Promotion of the mobility of the study cycle’s academic staff, both among national and international
institutions.

The celebration of protocols and agreements between other higher education institutions enabled the sharing of
senior lecturers, promoting the strengthening of the teaching board of the institutions involved. The promotion of
teachers’ mobility in the EU has been achieved through the ERASMUS programme, according to the community
framework of 2007-2013.
The Instituto Piaget holds the Carta Universitária Erasmus since 2004 as well as the Carta Universitária Erasmus
Alargada since 2007, having performed the first action in 2006 and since then the number and nature of the
participants and partnerships has increased. The Erasmus mobility office of the IP works in collaboration with each
local Erasmus office.
The existing partnerships between national and international higher education institutions for the collaboration in
research projects promote the interchange of knowledge and experiences.

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
O ciclo de estudos tem associado ao seu funcionamento 30 recursos humanos não docentes, que exercem
actividade em todas as áreas que permitem a dinamização do ciclo de estudos (Serviços Académicos, Sala de
Professores, Gabinete de Mestrados e Pós-Graduações, Secretariado, Apoio Informático, Laboratórios, Gabinete de
Apoio à Inserção na Vida Activa, Biblioteca, Livraria, Portaria, Limpeza, Manutenção). Destes 30 funcionários, 90%
têm com a instituição contratos de trabalho sem termo. A afectação a cada área é efectuada considerando o
equilíbrio entre as exigências específicas de todos os ciclos em funcionamento na instituição.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
There are 30 human resources associated to this degree, that work on several areas to allow conditions and inject
dynamism to the normal functioning of this degree. (Academic Service, Teaching Staff Room, Master and
Pos-Graduation Office, Secretary, Computing Support, Laboratory, Job External Appliances Room, Library, Book
Shop, Porter, Cleaning, Maintenance). From these 30 members of the non-teaching staff, 90% have, with the
Administration permanent job conditions. It is considered that the person on each position provides a good
balance that satisfies all the specific demands of the different degree that are taught in this Institution.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
A qualificação académica do pessoal não docente é estabelecida de acordo com as suas áreas específicas de
actuação. Dos 30 funcionários referidos, 26% têm uma qualificação inferior ao 9º ano (é do caso dos funcionários
da portaria, manutenção e limpeza), 13% tem uma qualificação entre o 9º e o 12º ano (assumem actividades de
apoio administrativo), 39% tem o 12º ano e/ou frequência universitária (actividades administrativas e de
secretariado), 22% são licenciados (chefia de serviços e secretariado).
De salientar o facto de mais de 70% dos funcionários pertencerem aos quadros da instituição há mais de 10 anos e
do esforço que tem sido efectuado para promover a melhoria das qualificações académicas dos funcionários,
nomeadamente através do incentivo à progressão de estudos superiores. Destaque-se as condições especiais de
financiamento aos funcionários que fazem a sua formação na própria instituição.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
The academic qualification of the non-teaching staff is established in accordance with the specific areas of work.
From the universe of 30 employees mentioned, 26% (porters, maintenance and cleaning) have a basic education
level (9th year level), 13% (administrative) have a non-completed secondary education (between the 9th and the
12th levels), 39% (higher administrative and secretary) have a complete secondary education and some where
students in a not completed first University degree, 23% (administrative leadership and secretary) have a University
degree.
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We emphasize the fact that 70% of the employee, work in this Institution over 10 years. A great effort has been
made to upgrade the academic qualifications of the non-teaching staff, specifically in the progress of University
degrees. Finance support is provided for employees that are also students in the Institution.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do pessoal não docente é efectuada anualmente, integrando, até à data, essencialmente a avaliação da
chefia directa e da Direcção. A avaliação alusiva a 2010 já irá integrar o relatório de auto-avaliação.
Os documentos referidos envolvem a análise, pelo próprio e pela chefia, de aspectos como: qualidade do trabalho,
conhecimentos utilizados e aplicados, rigor, gestão do tempo, avaliação de erros, capacidade de trabalho em
equipa, adaptabilidade, responsabilidade, assiduidade/pontualidade, relacionamento interpessoal, pro-actividade e
realização de acções de formação. Conjugando as duas apreciações, a Direcção equaciona a continuidade das
funções, a eventual adequação a outras tarefas ou mesmo a necessidade de reforçar a formação em áreas
específicas.
O resultado deste processo será também um incentivo para os funcionários à melhoria e adequação do seu
desempenho ao que possa ser expectável para o seu posto de trabalho.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
Non-academic staff evaluation is done on an annual basis, and has, up to date, included evaluation of the
employee’s immediate superior and the Board. However, 2010 evaluation will also contain a self-evaluation report.
The above-referred evaluation documents include the employee’s, and his or her immediate superior’s analysis of
aspects such as work quality, mobilized and applied knowledge, precision, time management, error evaluation,
capacity to work on a team, adaptability, responsibility, assiduity/punctuality, interpersonal relationships,
proactivity and training attendance.
The two appreciations are then contrasted by the Board, and a decision is taken either on the employee’s
continuation at the workplace, on his or her possible better suitability for other tasks or even on the need to
reinforce his or her training in a specific area.
The process also results in an incentive for the staff to enhance their performance and adjust it to what is expected
from their work tasks.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
O Instituto Piaget organiza anualmente um plano de formação destinado aos seus colaboradores, efectuado com
base no levantamento de necessidades formativas assinaladas pelos mesmos, bem como das necessidades de
adequação profissional identificadas pela Direcção.
No último ano lectivo realizaram-se, especialmente para os não docentes, formações na área da Informática:
Outlook e Excel, nível básico e avançado, e na área da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho: Introdução ao
Socorrismo e Práticas em SHST. Para além destas, desenvolveram-se outras mais direccionadas para cada posto
de trabalho, como gestão de tempo e de conflitos, técnicas de venda, secretariado e de utilização dos programas
de gestão da Instituição – Sophia, programa de registo pontométrico, de gestão de Docentes e dos serviços de
documentação.
A instituição cria condições para que todos os interessados possam cumprir a sua formação, integrando- a dentro
do horário de trabalho e procedendo à respectiva certificação.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The Piaget Institute plans its staff training on an annual basis and according to a training needs survey that
includes the needs indicated by the staff as well as those identified by the Board as requirements for better
professional adequacy.
Over the past academic year several training courses especially designed for non-academic staff took place in the
area of Computers (Outlook; Basic and Advanced Excel) and in the area of Safety, Hygiene and Health at Work
(Introduction to First-Aid; Good Practices in SHHW).
Also, training courses designed for specific workplaces were carried out: Time Management; Conflict Management;
Sales Techniques; Secretarial Duties; use of the Institution’s management programmes (Sophia; Office Hours
Monitoring; Academic Staff Management; Documentation Services Management).
Thus, the PI creates the conditions necessary for the interested staff to enhance their training by integrating it in
office hours and providing the corresponding certificates.

5. Estudantes

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).
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5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 52.2

Feminino / Female 47.8

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 6

20-23 anos / 20-23 years 10.4

24-27 anos / 24-27 years 29.9

28 e mais anos / 28 years and more 53.7

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

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

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 0

Centro / Centre 3

Lisboa / Lisbon 92.5

Alentejo / Alentejo 4.5

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

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

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 0

Secundário / Secondary 0

Básico 3 / Basic 3 0

Básico 2 / Basic 2 0

Básico 1 / Basic 1 0

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

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

Empregados / Employed 0

Desempregados / Unemployed 0

Reformados / Retired 0

Outros / Others 0

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

5.1.2. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2008/09 2009/10 2010/11

N.º de vagas / No. of vacancies 40 40 45

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 21 30 21

N.º colocados / No. enrolled students 21 30 21

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 21 30 16

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 95 95 95

Nota média de entrada / Average entrance mark 129.3 123.13 117.66

 327.3 348.13 315.66

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
A orientação pedagógica dos estudantes e o enquadramento do seu percurso é assegurado essencialmente pelo
Coordenador de curso, que garante o acompanhamento permanente da actividade académica dos estudantes.
Neste sentido, é incentivada uma relação de grande proximidade do Coordenador com os estudantes, que se
suporta no facto de o Coordenador ter uma permanência diária na instituição.
No entanto, salienta-se também o papel do Provedor do Estudante, que tem com principais atribuições apoiar a
integração dos estudantes tendo em vista a promoção do seu sucesso académico e ouvir os estudantes sobre
problemas e dificuldades por estes sentidas nas suas relações com a instituição, elaborando pareceres
endereçados aos órgãos competentes.
Nos aspectos em que o percurso académico pode estar relacionado com a inserção no mercado de trabalho,
poderá haver também o recurso ao Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Activa.

5.2.1. Measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The pedagogical orientation of the students and the counselling of their studies are mainly ensured by the
Coordinator of the Degree, that guarantees the permanent escort of their academic activities. In this way it is
encouraged a close relation between the Coordinator and the students, that is supported on the fact that the
Coordinator has a daily permanence on the institution. In addition we emphasize the position of the Student's
Purveyor, which has as main tasks the integration of the students, having as a goal their academic success; also
listening students about their problems and difficulties in the relation with the institution, giving is opinion to the
competent academic authorities.
On the aspects that the academic route is connected with the insertion in the labour life, students can also use the
Job External Appliances Room.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A integração dos estudantes na comunidade académica é assumida pela Associação dos Estudantes, que organiza
actividades com esse propósito. Destaca-se a realização das actividades da semana de indução – integração dos
novos estudantes, a semana académica, traçar das capas, baile de finalistas, festas temáticas e bênção das fitas.
A Direcção estabelece uma estreita ligação com a Associação de Estudantes de modo a acompanhar estas
actividades.
Os docentes organizam também actividades inseridas na semana de indução (1ª semana de actividades
académicas), que para além da integração dos novos estudantes, criem condições de partilha de temáticas que são
transversais a todos os anos. No presente ano lectivo, o programa da semana de indução, com o tema “Bolonha:
repensar o papel do estudante do ensino superior” contemplou, as seguintes temáticas: Processo de Bolonha,
Erasmus, Provedor do Estudante, Trabalhos académicos/Investigação, GAIVA, Projecto Piaget on-line.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The integration of students in the academic community is a role played by the Students Union, which organizes
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activities for that purpose. We emphasize the program organized for the new students – their integration, academic
week, vests ceremony, graduation ball, thematic parties and ribbons blessing. The Administration has a close
relation with the Students Union in order to accompany these activities.
The teaching-staff also organizes activities in the first week of the academic year, which complement the
integration of the new students: create conditions to share themes that are transversal to all student community.
On this year, we had in that period of time a series of activities under the themes: “Bolonha Treaty, Erasmus,
Student's Purveyor, Academic/Research work, GAIVA, Piaget on-line”.

5.2.3. Medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Os estudantes têm acesso ao programa de bolsas de acção social e de bolsas de mérito financiadas pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior. Para além disso, o Instituto Piaget tem um programa de
bolsas de mérito próprio. Quando necessário, os serviços académicos dão informações sobre as fontes de
financiamento suplementares, existindo um técnico especializado que aconselha os estudantes nessa matéria.
O Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Activa tem a função de promover a inserção dos estudantes no mercado
de trabalho e fomentar a formação ao longo da vida, através da divulgação de ofertas de emprego e de programas
de estágios profissionais e de auto-emprego, nomeadamente os do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Existem no Campus de Almada outras possibilidades de financiamento e emprego, nomeadamente através dos
protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal de Almada no âmbito da dinamização das actividades de
enriquecimento curricular.

5.2.3. Measures for providing advice on financing and employment possibilities.
Students have access to the social security program of scholarships and merit scholarships financed by the
“Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior”. Apart from that, Piaget Institute has its own merit
scholarships. Whenever necessary, the Academic Board provide information about supplementary finance sources.
There exists a specialized employee that advises students on this subject.
The Job External Appliances Room has as a task, the insertion of students in the labour market world as well as
promoting formation during all labour life through professional traineeships and conditions to create their own
business, namely those from “Instituto de Emprego e Formação Profissional”.
There exists in the Almada Campus other finance possibilities and job appliances, namely through protocols with
Almada’s Town Hall, on the stimulation of curricular enrichment.

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

Na reunião semestral com o corpo discente (no início de cada semestre) e também com o corpo docente (no fim de
cada semestre) é efectuada uma análise dos resultados dos inquéritos e algumas acções regulares podem ter
lugar:
- realização de reuniões individuais com os estudantes com insucesso escolar no semestre anterior, com vista a
encontrar causas concretas particulares do insucesso;
- implementação de acções de melhoria.
Para além dos questionários de avaliação, a coordenação de gestão está a desenvolver um manual de acolhimento
aos docentes e um manual de acolhimento aos estudantes de 1º ano. Estes manuais procuram dar a conhecer aos
novos docentes as boas práticas que promovemos na licenciatura em gestão e orientar os estudantes de 1º ano
nos mais diversos procedimentos inerentes à vida académica, dando-lhes conhecimento dos critérios de qualidade
e excelência requeridos.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the biannual meeting with the student body (at the beginning of each semester) and also with the board of
teachers (at the end of each semester) is made an analysis of survey results and some regular actions can take
place:
- Meetings, individually, with students who failed in the previous semester in order to find the specific causes of
failure;
- Implementation of improvement measures.
Apart from the evaluation questionnaires, the coordination of the 1st cycle is developing a manual for teachers and
a manual to host students from 1st year. These guides seek to acquaint the new teachers and to promote good
practices in the course of management and guide students of 1st year in several procedures related to academic
life, giving them knowledge of the criteria of quality and excellence required.

5.2.5. Medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
Os estudantes do Instituto Piaget têm ao seu dispor o Programa de Mobilidade LLP/Erasmus. Para tal, os
estudantes são informados aquando do seu ingresso, através da Semana de Indução, das vantagens do Programa.
Com a ajuda do Gabinete Erasmus ou dos respectivos Coordenadores de curso, o estudante procura uma
universidade de destino que pretende frequentar. Obtida uma lista das unidades curriculares a realizar, a lista é
apresentada ao Conselho Científico para aprovação, garantindo-se assim que os ECTS das unidades curriculares
são reconhecidas no Plano de Estudos do curso original. O Gabinete Erasmus entra em contacto com a
Universidade de destino e, sendo possível, ambas as instituições assinam então um Learning Agreement. Esta
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forma de trabalhar garante ao estudante um constante acompanhamento bem como a garantia de que as UC
realizadas ser-lhe-ão averbadas no diploma.

5.2.5. Measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
Students at Instituto Piaget have access to the Long Life Learning Program/Erasmus. Students are briefed at the
beginning of the first term, through the Presentation Week, of the advantages of studying abroad under
LLP/Erasmus. The Erasmus Department or the Course Coordinator helps the student to chose one foreign
university to attend. A list of the classes is then set up and this list is submitted to the Scientific Council in order to
be approved thus ensuring that ECTS will be recognized to those the student should attend at Instituto Piaget. The
Erasmus Department then initiates contact with the foreign university and, if possible, both institutions sign a
Learning Agreement. This procedure guaranties the student a full support along the process as well as the subjects
he/she attends will be validated as equivalent subjects in his/her diploma.

6. Processos

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

6.1.1. Competências a desenvolver no ciclo de estudos, operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de
cumprimento.

A licenciatura em Gestão tem como objectivo central formar gestores com as competências básicas exigidas aos
profissionais desta área. No final do curso, os estudantes devem possuir as seguintes competências:
1. Compreender e analisar a evolução e situação de uma economia;
2. Compreender quais as estratégias e reacções do tecido empresarial face às conjunturas económicas e ao
ambiente económico;
3. Conhecer a evolução da economia e dos mercados internacionais e capacidade de prever e tomar medidas nas
empresas para a introdução de ajustamentos face a essas conjunturas;
4. Conhecer os princípios básicos da gestão empresarial e da legislação aplicável à empresa
5. Aplicar técnicas de gestão empresarial e saber analisar a situação económica e financeira das empresas;
6. Saber gerir uma empresa nas suas diferentes funções (financeira, recursos humanos, marketing, direcção
administrativa);
7. Saber definir estratégias de desenvolvimento empresarial seguindo os contextos e ambientes económicos;
8. Utilizar métodos quantitativos de programação, análise económica e empresarial;
9. Dominar a ligação entre fiscalidade, economia e a gestão de organizações;
10. Realizar estudos e análises financeiras e de gestão em organizações.
Operacionalizam-se os objectivos através do plano curricular especificado em função dos mesmos:
Os objectivos 1, 2 e 3 são operacionalizados, principalmente, através das unidades curriculares pertencentes à
área científica das Ciências Sociais e Economia, como sejam a Microeconomia I, Microeconomia II,
Macroeconomia, Cooperativismo, Economia Social e Ambiental e Política Económica, Dinâmicas do Mundo
Contemporâneo e Evolução do Espaço Português.
Os objectivos 4, 5, 6 e 7 são operacionalizados através das unidades curriculares relativas aos domínios científicos
do direito e da gestão, como por exemplo, o Direito Comercial, o Direito do Trabalho, Introdução à Gestão,
Fundamentos de Marketing, Contabilidade Geral e Analítica, Análise Financeira, Fundamentos de Estratégia
Empresarial.
A operacionalização dos objectivos 8, 9 e 10 é conseguida através das unidades curriculares nos domínios
científicos da matemática, a Estatística, a Investigação Operacional, Fiscalidade Comunitária e Portuguesa,
Sistemas de Informação para a Gestão.
A medição do grau de cumprimento dos objectivos é feita através de:
- Informação obtida pela Coordenação do ciclo de estudos em reuniões com os docentes e com estudantes;
- Inquéritos de avaliação do ensino-aprendizagem a estudantes e docentes;
- Análise dos inquéritos realizados no âmbito da actividade da CAQE (Comissão de Avaliação e Qualidade do
Ensino);
- Análise de situações pontuais e eventuais, geralmente com a colaboração do Provedor do Estudante do ISEIT;
- Análise das informações disponibilizadas pelo GAIVA (Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Activa).

6.1.1. Competences to be developed in the study cycle, operationalization of the objectives, and measurement of its
degree of fulfillment.

The degree in Management aims to train managers in the basic skills required for its professional life. At the end of
the course, students must possess the following competencies:
1. Understand and analyze the situation and evolution of an economy;
2. Understand the strategies and reactions of businesses when facing economic environment and circumstances;
3. Knowing economic development and international markets and acquire ability to anticipate and take actions in
companies dealing with such scenarios;
4. Knowing the basic principles of corporate governance and legislation applicable to it;
5. Apply business management techniques and know how to analyze the economic and financial situation of
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enterprises;
6. How to manage a company in its various functions (finance, human resources, marketing, administrative
management, etc.);
7. Learn strategies for business development considering economic contexts and environments;
8. Using quantitative methods for planning perform economic and business analysis;
9. Dominate the link between taxation, economics and management of organizations;
10. Have the capacity to carry out studies and financial analysis and management in organizations;
To achieve and actively follow up the objectives specified by the curriculum:
Objectives 1, 2 and 3 are achieved mainly through the courses belonging to the scientific field of social sciences
and economics, such as Microeconomics I, Microeconomics II, Macroeconomics, and Economic Policy, etc.
Objectives 4, 5, 6 and 7 are achieved through the courses on law and science of management, such as the
Commercial Law, Labor Law, Introduction to Management, Fundamentals of Marketing, General and Analytical
Accounting , Financial Analysis, Fundamentals of Business Strategy, etc.
Achievement of the objectives 8, 9 and 10 is undertaken through courses in mathematic science, Statistics,
Operational Research, Community and Portuguese Fiscality, Management Information Systems, etc.
Measuring the degree of fulfillment of the objectives is done through:
- Information obtained by coordination of the course of meetings with the teachers and students;
- Evaluation surveys about teaching-learning process to students and teachers;
- Analysis of surveys conducted by CAQE (Commission for the Evaluation of the Quality in Education)
- Analysis of specific situations, usually in collaboration with the Students Purveyor.
- Analysis of information provided by GAIVA (Support Group for the Insertion in Active Life).

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
As unidades curriculares do plano de estudos de Gestão possuem conteúdos programáticos mais direccionados
para a prática, utilizando-se actualmente metodologias de ensino que têm em vista uma aprendizagem melhorada -
acção e autonomia por parte dos alunos – nomeadamente pelo uso da plataforma tecnológica moodle, a qual
permite maior acessibilidade a conteúdos e maior interacção entre os utilizadores da comunidade académica,
facilitando a aprendizagem por meio de análises de casos práticos, reforçando a possibilidade do corpo discente
constituir grupos de estudo que podem trabalhar de forma assíncrona (aspecto muito importante para uma
comunidade de estudantes em regime pós-laboral) e, melhorando as competências de comunicação.
Com o objectivo explícito de incentivar e apoiar a inserção, reinserção e/ou ascensão na carreira profissional do
estudante, são preparadas diversas actividades extra-curriculares, como sejam as visitas de estudo a empresas ou
outras instituições, conferências, seminários ou tertúlias, que têm permitido a vinda de profissionais da gestão ao
ISEIT (como acontece, por exemplo, em Avaliação de Projecto), aproximando assim, a comunidade académica do
ambiente real. A este propósito, realça-se a presença de alguns docentes com experiência efectiva de gestão.
Ainda ao nível dos programas e metodologias de ensino, apostou-se na modernização tecnológica ao nível da
aquisição de package de Gestão Global, introdução no ensino e na investigação do software de análise estatística
SPSS, existindo actualmente um maior número de unidades curriculares com suporte informático - Sistemas de
Informação para a Gestão, Investigação Operacional, Estatística, Estudos de Mercado, Contabilidade e Portefólio I:
Web Marketing (onde os estudantes podem optar por construir o seu próprio website, no âmbito de um trabalho
prático).
Com o objectivo de promover o sucesso escolar, os momentos de avaliação contínua e realização de trabalhos
práticos são mais breves e mais frequentes, nomeadamente nas unidades curriculares nucleares e naquelas em
que os estudantes solicitam maior apoio. De referir a constituição das aulas de apoio ao estudo e recuperação de
conhecimentos na área da Matemática.
O reconhecimento da licenciatura em Gestão pela Câmara dos TOC permite garantir aos nossos alunos
competências profissionais no fim deste 1º ciclo de formação, o que constitui a concretização, neste curso, de um
dos pressupostos do processo de Bolonha – a empregabilidade. Da mesma forma, está em curso o diálogo com a
Ordem dos Economistas, com vista a aproximar a comunidade académica desta ordem profissional que os poderá
acolher, apoiar e orientar profissionalmente após a conclusão da licenciatura.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The study plan and syllabus of the curricular units are tailored to target practical knowledge achievement, using
current teaching methods which aim at an enhanced learning – students’ action and autonomy is required -
including the use of the technological platform (Moodle is accessed via the intranet system of ISEIT), which allows
greater accessibility to content and greater interaction among the users of the academic community by facilitating
learning through the analysis of case studies, reinforcing the possibility of the students to form study groups that
can work asynchronous (very important for a community of students who are working during the daytime and
studying at night), and improving communication skills.
With the explicit aim of encouraging and supporting the integration, reintegration and / or career development of
the student, the study plan of the Management course previews and has prepared several extra-curricular activities,
such as visits to companies or institutions, conferences, seminars and similar contacts with the professional
environment, which have allowed the contact of management professionals with ISEIT academic community, thus
approaching the academic community to the real environment. In this regard, it is wise to highlight the presence of
some teachers with practical experience in management.
Although the level of programs and teaching methodologies, bet on the technological modernization in the
acquisition of Global Management package, introduced in teaching and research of statistical analysis software
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SPSS, there is currently a greater number of units with computer support - Information Systems Management,
Operations Research, Statistics, Market Research, Accounting and Portfolio I: Web Marketing (where students can
choose to build your own website, in a practical work).
In order to promote school success, the moments of continuous assessment and practical work are shorter and
more frequent, especially in core courses and in those in which students apply for further support. The recognition
of the degree in Management from the Chamber of Accountants allows us to provide our students professional
skills and guidance to this career in particular. Likewise, there is an ongoing dialogue with the Association of
Economists, in order to bring the academic community to closer and straight acknowledge of this professional
association requirements, possible support and professional guidance after graduating.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
A Coordenação de curso é responsável pelas propostas de revisão curricular, de modo a assegurar a actualização
científica e de metodologias de ensino e a responder às exigências do mercado, ordens ou associações
profissionais e às indicações do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior. Posteriormente, compete
ao Conselho Científico pronunciar-se sobre a revisão dos ciclos de estudo e aprovar os respectivos planos de
estudo, assim como aprovar os conteúdos programáticos das unidades curriculares.
A licenciatura em Economia e Gestão foi aprovada pela Portaria 693/2003 de 30 de Julho, tendo depois sido
adequada a Bolonha como 1º ciclo de estudos em Gestão através do Despacho nº 9288-AT/2007 de 21 de Maio,
com publicação do plano de estudos no Diário da República pelo Despacho nº 15225/2008 de 30 de Maio. Tendo em
vista o reconhecimento do curso pela actual Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, sofre revisão curricular
através do Despacho nº 30640/2008 de 26 de Novembro.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The Degree Coordination has the responsibility to provide proposals in order to adjust the curricula to the new
scientific knowledge and teaching methodologies, to answer the market demands, professional associations and
the indications of the Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior (Ministry of Science, Technology and
Higher Education). Later on, it is a competence of the Scientific Committee to give its opinion on the review of the
degrees and to approve the new curriculum as well as the syllabus of each subject.
The Degree in “Economia e Gestão” was approved by the Law (“Portaria”) 693/2003, July 30, being adapted to
Bolonha Treaty has a first Degree in “Gestão” through the Dispatch nº 9288-AT/2007 May 27, whose curriculum was
published on “Diário da República” with the Dispatch nº 15225/2008 May 30. In order to obtain the approval of the
Accountant Association, it has a new review through the Dispatch nº 30640/2008, November 26.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
A metodologia de ensino-aprendizagem e o plano curricular do curso conduzem os estudantes de forma natural às
práticas diárias de investigação científica. Acrescem a estas práticas, as práticas de acompanhamento da
aprendizagem do estudante, bem como a metodologia de avaliação utilizada, a qual prevê de forma sistemática, a
realização de trabalhos práticos (individuais ou de grupo) que implicam um comportamento adequado à integração
nas actividades de investigação.
Em particular, foi instituída a oferta opcional de conteúdos programáticos de Métodos de Investigação, no âmbito
da unidade curricular Portefólio II. Os estudantes podem então optar (desde o ano lectivo de 2009/2010) por
frequentar uma unidade curricular de Métodos de Investigação ou, em alternativa, podem desenvolver um projecto
no âmbito de Portefólio I e II, sendo que podem sempre frequentar as aulas de Métodos de Investigação.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
The teaching-learning methodology and the curricular course plan leads students in a natural way to the daily
practices of scientific research. Additionally, the practices of monitoring student’s learning and the evaluation
methodology used and the practical work (individual or work group) provides a behavior suitable for integration in
research.
In particular, it was established the optional provision of syllabus on Research Methods, under Portfolio Course II.
Students can then choose (from the academic year 2009/2010) to attend a Course in Research Methods, or
alternatively, they may develop a project under Portfolio I and II, and can always attend classes for Research
Methods.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Anexo IX - Microeconomia I / Microeconomics I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Microeconomia I / Microeconomics I

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
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Albertina da Conceição Dias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina tem como objectivos gerais a apresentação dos conceitos fundamentais de economia bem como
das teorias microeconómicas dos mercados, do consumo e da produção. Nesta disciplina os alunos têm o primeiro
contacto com a terminologia económica e iniciam o exercício de formas de raciocinar com base nos conceitos
económicos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course aims presenting the fundamentals on economics and more specifically on the microeconomic theory of
markets, consumption and production. In this course students shall have their first contact with economic
terminology and begin to exercise on the forms of reasoning based on economic concepts.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
Conceitos e problemas fundamentais da Ciência Económica
Escassez e bens económicos
Fronteira de Possibilidades de Produção
Custo de Oportunidade e Vantagem Comparativa
2. Funcionamento dos Mercados
Teoria Elementar da Procura e da Oferta
Elasticidades
Eficiência e Equidade
A Intervenção do Estado
3. Teoria do consumidor
Procura individual e procura de mercado
Utilidade total e utilidade marginal
Excedentes do consumidor e do produtor
Excedente total ou social
4. Teoria do Produtor
A Produção e os Factores de Produção
Análise de curto e longo prazos
A curva de experiência
5. Estruturas de Mercado
Concorrência Perfeita
Monopólio
Concorrência Monopolística
Oligopólio

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction
Concepts and fundamental problems of economic science
Scarcity and economic assets
Production-possibility frontier
Opportunity Cost and Comparative Advantage
2. Markets: Elementary Theory of Demand and Supply
Elasticities
Efficiency and Equity
The Government Intervention
3. Consumer theory
Individual demand and aggregate demand
Total utility and marginal utility
Consumer surplus and producer surplus
Total or social surplus
4. Producer Theory
Production and Factors of Production
Short and long term analyses
The experience curve
5. Market Structures
Perfect Competition
Monopoly
Monopolistic Competition
Oligopoly

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
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diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Parkin, Michael. Microeconomics (2010) 8th Ed. Addison Wesley. Pearson International Edition
(conteúdos disponíveis online para estudantes www.u-on.pt através do acordo realizado entre a Coordenação do 1º
CE de Gestão e a Pearson)
Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D. Economia (1999) 16ª Ed. McGraw-Hill
César das Neves, João Luís. Introdução à economia (2000) 5ª ed. – Lisboa. Verbo: Dep. Economia da Fac. de
Ciências Económicas e Empresariais da Univ. Católica Portuguesa
Mansfield, Edwin. Economia empresarial: teoria, aplicação e casos (2000) trad. José Dias Ferreira. - Lisboa:
Instituto Piaget, D.L.
Maréchal, Jean-Paul. Elementos de análise económica da empresa (2001) trad. Pedro Filipe Henriques. - Lisboa:
Instituto Piaget, D.L.
Chiang, Alpha C. Matemática para economistas (1982) trad. Roberto Campos Moraes. São Paulo: McGraw-Hill : Ed.
Universidade de São Paulo

Revistas Electrónicas:
Economic Analysis and Policy
Nova Economia
Relatório Mensal de Economia

Anexo IX - Microeconomia II / Microeconomics II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Microeconomia II / Microeconomics II

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Albertina da Conceição Dias
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6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina surge no seguimento da disciplina de Microeconomia I, dando continuidade ao estudo do
paradigma económico neoclássico, com saliência para alguns desenvolvimentos recentes. Para além da
consolidação dos conhecimentos nucleares de Microeconomia, são também fornecidos os instrumentos de análise
utilizáveis em outras cadeiras de teor económico ao longo do plano de curso (nomeadamente Política Económica,
Fundamentos de Estratégia Empresarial e Macroeconomia).
Na conclusão deste curso o estudante consegue:
- Introduzir conceitos e tem capacidade de raciocínios microeconómicos que envolvam elementos do
funcionamento geral da economia.
- Desenvolver competências no âmbito decisional para a actividade dos agentes económicos.
- Adquirir capacidade crítica sobre as teorias convencionais da microeconomia.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course follows on from the discipline of Microeconomics I, continuing the study of neoclassical economic
paradigm emphasizing on recent developments of game theory. Apart from the consolidation of core knowledge of
microeconomics, are also provided analytical instruments used in other economic contents of disciplines along the
course plan (including Economic Policy, Corporate Strategy Fundamentals and Macroeconomics).
On completion of this course the student can:
- Introduce concepts and is capable of reasoning involving microeconomic issues of the general functioning of the
economy.
- Develop skills in decision making for economic actors.
- Acquire critical capacity on the conventional theories of microeconomics.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Teoria do equilíbrio geral
Lei de Walras e o óptimo de Pareto
Eficiência económica em mercados competitivos
2. Economia do bem-estar
Factores de produção, produto e distribuição do rendimento
Externalidades, bens públicos e direitos de propriedade
Falhas de mercado e o papel do Estado
Estruturas de mercado e concorrência imperfeita
3. Teoria dos jogos
Dilema do prisioneiro
Jogos não cooperativos, cooperativos, jogos repetidos e sequenciais
Mercados e estruturas industriais
4. Risco, incerteza e decisão intertemporal
Critérios de decisão, utilidade esperada e aversão ao risco
Consumo presente versus consumo futuro
Restrição orçamental e o valor presente
Economia ambiente e dos recursos naturais
5. Teoria do comércio internacional
Teoria clássica das vantagens comparativas
Teorias contemporâneas do comércio internacional: das vantagens competitivas de M. Porter às novas teorias da
“era pós-Krugman”
Proteccionismo e abertura económica
Integração económica

6.2.1.4. Syllabus:
1. General equilibrium theory
Walras's Law and the Pareto equilibrium
Economic efficiency in competitive markets
2. Welfare Economics
Input, output and income distribution
Externalities, public goods and property rights
Market failures and the role of the state
Market structures and imperfect competition
3. Game theory
Prisoner's Dilemma
Non-cooperative games
Cooperative games, repeated and sequential games
Markets and industrial structures
4. Risk, uncertainty and inter-temporal decision
Decision criteria, expected utility and risk aversion
Present consumption versus future consumption
Budget constraint and the present value
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The economics of natural resources and environment
5. International trade theory
The classical theory of comparative advantage
Contemporary theories of international trade: the competitive advantages of M. Porter to the new theories of "post-
Krugman" era
Protectionism and economic openness
Theory of Economic Integration

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Besanko, David & Braeutigam, R. Microeconomics: An Integrated Approach (2002) - John Wiley & Sons
Gibbons, Robert. Game Theory for Applied Economists (1992) - Princeton University Press, New Jersey
Mateus, Abel & Mateus, M. Microeconomia: Teoria e Aplicações Volumes I e II - (2001) Editorial Verbo
Frank, Robert H. Microeconomia e Comportamento (1999) - 3ª ed., revista, McGraw Hill
Parkin, Michael. Microeconomics (2010) 8th Ed. Addison Wesley. Pearson International Edition
(conteúdos disponíveis online para estudantes www.u-on.pt através do acordo realizado entre a Coordenação do 1º
CE de Gestão e a Pearson)
Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D. Economia (1999) 16ª Ed. McGraw-Hill
Chiang, Alpha C. Matemática para economistas (1982) trad. Roberto Campos Moraes. São Paulo: McGraw-Hill : Ed.
Universidade de São Paulo

Revistas Electrónicas:
Economic Analysis and Policy
Nova Economia
Relatório Mensal de Economia
Textos de Economia
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Anexo IX - Macroeconomia / Macroeconomics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Macroeconomia / Macroeconomics

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Albertina da Conceição Dias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina pretende dotar os estudantes dos instrumentos teóricos que permitem a compreensão da evolução
da economia e das medidas que os agentes económicos dispõem para lidar com os vários contextos
macroeconómicos conjunturais e estruturais que se lhes deparam através dos tempos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course aims to provide students with the theoretical tools that allow the understanding of economic
developments and with tools that economic agents have available to deal with the various macroeconomic cyclical
and structural contexts they face over time.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
Objecto, Método e Principais Problemáticas
2. Contabilidade nacional: Medição Actividade Económica
Indicadores de actividade
Indicadores de preços e custos
Indicadores de mercado de trabalho: Inflação, Emprego e Desemprego
3. Moeda e Crédito
Noções básicas de teoria monetária: Moeda, preços e inflação
4. A determinação do rendimento agregado e do nível geral de preços
Crescimento e ciclos económicos
Procura e Oferta Agregadas
Política Monetária e Orçamental
Choques de Procura e de Oferta
Teorias Clássicas e Contemporâneas
Modelo Keynesiano Simples
O modelo do multiplicador
Flutuações e Política Orçamental
Taxa de Juro, Consumo e Investimento
5. O impacto das políticas orçamentais e monetária na economia
Finanças públicas
Receitas e despesas do Estado
Saldos e défices orçamentais
Dívida pública
Política monetária
Objectivos e instrumentos
Estratégia de política monetária
6. Balança de pagamentos
Composição
Equilíbrio interno e externo

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction
Objective and methodology of the macroeconomics’ curricula and Key Issues
2. Measuring Economic Activity
Activity indicators
Price and cost indicators
Labor market indicators: Inflation, Employment and Unemployment
3. Money and Credit
Basics of monetary theory: Money, prices and inflation
4. Determination of aggregate income and of the general price level
Growth and business cycles
Aggregate Demand and Supply
Monetary and Fiscal Policy
Classical and Contemporary Theories
Simple Keynesian Model
Multiplier Model
Fluctuations and Fiscal Policy
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Interest Rates, Consumption and Investment
5. The impact of monetary and fiscal policies on the economy
Public finance
Revenues and expenditures of the State
Balances and budget deficits
Public debt
Monetary policy
Objectives and instruments
The monetary policy strategy
6. Balance of payments
Composition
Internal and external balance

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Parkin, Michael. Macroeconomics (2010) 8th Ed. Addison Wesley. Pearson International Edition
(conteúdos disponíveis online para estudantes www.u-on.pt através do acordo realizado entre a Coordenação do 1º
CE de Gestão e a Pearson)
Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D. Economia (1999) 16ª Ed. McGraw-Hill
César das Neves, João Luís. Introdução à economia (2000) 5ª ed. – Lisboa. Verbo: Dep. Economia da Fac. de
Ciências Económicas e Empresariais da Univ. Católica Portuguesa
Dornbusch, Rudiger et al. Macroeconomia (1999) trad. Maria de Fátima St. Aubyn, 7ª ed.Lisboa: McGraw-Hill
Carneiro, Roberto (Coord.) Uma avaliação da criação e destruição de emprego em Portugal na década 2000-2010
(2005) Lisboa: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Direcção-Geral de Estudos, Estatística e
Planeamento

Revistas Electrónicas:
Economic Analysis and Policy
Nova Economia
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Relatório Mensal de Economia
Textos de Economia

Anexo IX - Sistemas de Informação para a Gestão / Information Systems for Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação para a Gestão / Information Systems for Management

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António Grilo

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Situar o papel dos Sistemas de Informação (SI) e a Gestão do Conhecimento na modelação das Organizações.
Identificar objectivos de melhoria, a atingir com o desempenho dos processos, devidamente alinhados com a
estratégia da organização;
Conceber e implementar um protótipo de SI;
Avaliar o desempenho do protótipo e fazer recomendações quanto à implementação definitiva de um novo SI.
Capacita os estudantes a utilizar eficientemente os SI com:
- o domínio dos conhecimentos básicos sobre sistemas e, em particular, sobre sistemas de informação, que os
torna aptos a desempenhar um papel activo na análise de propostas de redesenho de sistemas organizacionais e
dos sistemas de informação associados;
- o domínio dos conhecimentos processos de apoio à decisão e sobre técnicas de modelação de tais processos
(em rede e em online), que os torna aptos a desempenhar um papel activo na especificação e no acompanhamento
da implementação de um sistema de informação.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understand the role of Information Systems (IS) and Knowledge Management in modeling organizations.
Identify targets of improvement to be achieved with the performance of procedures, properly aligned with the
strategy of the organization;
Designing and implementing a prototype of SI;
Evaluate the performance of the prototype and make recommendations on the definitive implementation of a new
IS.
This course enables students to efficiently use IS by providing:
- Basic knowledge about systems and, in particular, information systems, making them able to play an active role in
examining proposals for redesign of organizational systems and associated information systems;
- Domain of knowledge processes for decision support and modeling techniques on such processes (networking
and online), which makes them able to play an active role in specifying and monitoring the implementation of an
information system.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Informática: Fundamentos de Hardware/Software
Introdução aos computadores. Evolução do sistema computacional.
2. Contexto do Sistemas de Informação para a Gestão (SIG)
Organizações, decisão e informação
Da Sociedade da Informação (SI) à Sociedade do Conhecimento
O valor da Informação e paradigmas organizacionais emergentes
3. SI e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a Tomada de Decisão
Análise de dados e Gestão de Bases de Dados
Gestão de Processos e Actividades e Gestão Global de Recursos
Gestão do Conhecimento (Data warehouse, Knowledge Management)
Integração Aplicacional
Modelos e Tecnologias on line:
- SIG orientado ao negócio
- Arquitecturas de suporte (B2B, B2C)
- Características comuns das plataformas disponíveis e soluções específicias (e-learning, e-CRM, e-SCM, Portais
institucionais, Extranet e Intranet)

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction to Computers: Fundamentals on Hardware / Software
Introduction to computers. Evolution of the computer system
2. Context of Management Information Systems (MIS)
Organizations, decision and information
From Information Society (IS) to the Knowledge Society
The value of information and emerging organizational paradigms
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3. SI and Information and Communication Technology (ICT) for Decision Making
Data Analysis and Database Management
Process Management and Global Management Activities and Resources
Knowledge Management (Data warehouse, Knowledge Management)
Application Integration
Models and Technologies online:
- MIS-Business oriented
- Support Architectures (B2B, B2C)
- Common characteristics of available platforms and specific solutions (e-learning, e-CRM, e-SCM, institutional
portals, Extranet and Intranet)

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Laudon, Ken & Laudon, Jane. Management Information Systems, 11/E (2010) - Prentice Hall
Amaral, Luís et al. Sistemas de Informação Organizacionais (2005) - Edições Sílabo, Lisboa
Magalhães, Rodrigo. Fundamentos da Gestão do Conhecimento Organizacional (2005) - Edições Sílabo, Lisboa
Rascão, José. Sistemas de Informação para as Organizações - A Informação chave para a Tomada de Decisão
(2001) -Edições Sílabo, Lisboa
Dias, Morgado. Sistemas digitais: princípios e prática (2010) - Lisboa: FCA
Azul, Artur Augusto. Introdução ás Tecnologias de Informação 2 (1997) - Porto: Porto Editora (IPAL) - F 9645
Campos, Luís. Introdução aos computadores (1995) - 4ª ed. Lisboa: Presença

Revistas Electrónicas:
Revista Electrónica de Gestão Organizacional

Anexo IX - Avaliação de projectos / Projects Assessment
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Avaliação de projectos / Projects Assessment

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tiago dos Santos Botelho

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O objectivo desta disciplina é integrar as componentes das teorias da gestão financeira e da decisão que são
relevantes para a avaliação de projectos de investimento. Discutir os processos elementares da elaboração de um
plano de negócios bem como os métodos usados na avaliação de investimentos e a sua dependência de
informação imperfeita. Apresentam-se os utensílios conceptuais capitais que permitam familiarizar os alunos com
análise económica e financeira de projectos de investimento. Inclui-se na análise do investimento as decisões de
financiamento e a variável incerteza. Competências a adquirir: Elaborar um Plano de Negócios, Identificar as fases
de desenvolvimento de projectos de investimento; Conhecer os critérios económicos e financeiros que orientam as
decisões sobre investimentos; Conhecer as métricas de decisão que permitem a tomada de decisão quanto a
escolha e ao financiamento dos projectos; Aplicar a teoria sobre avaliação de investimentos a situações e casos
específicos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The aim of this course is to integrate the components of theories of financial management and decision that are
relevant to the evaluation of investment projects. Discuss the elementary processes of developing a business plan
and the methods used in evaluating investments and its dependence on imperfect information. Students learn a
framework of conceptual tools allowing them to familiarize with economic and financial analysis of investments’
projects. It is included in the analysis of investment financing decisions and uncertainty variable.
At the end of this course students will have developed skills on:
Developing a Business Plan;
Identifying the stages of development of investment projects;
Knowing the economic and financial criteria that guides investment decisions; Decision metrics that enable
decision making regarding the choice and financing projects;
The theory of Investment’s Appraisal and its practical appliance in specific cases and situations.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos Introdutórios
Plano de Negócios; Planeamento; Conceito de Investimento; Projecto de Investimento
Objectivos de um Plano de Negócios
Principais Tipos de Planos de Negócios e Principais Erros
Análise da Procura
Estrutura do Estudo de Mercado
Estudo da Localização
Estudos Técnicos
Enquadramento Jurídico
2. Estrutura Base de um Plano de Negócios
Sumário Executivo
Objectivos e Missão
O Mercado
Projecto / Produto / Ideia
Estratégia Comercial
Preço; Canais de Distribuição e Equipa de Vendas; Publicidade; Promoção; Serviços de Pós-venda
Plano de Investimento; Plano de Exploração; Plano de Financiamento
3. Critérios de Avaliação do Negócio
Cash-Flow; Período de Vida de um Investimento
Análise de Viabilidade
Métodos Empíricos; Métodos Científicos
Análise do Risco
Métodos Empíricos de Analise de Risco; Métodos de Simulação; Métodos Probabilísticos
Controlo
4. O financiamento do projecto
Teorias de estrutura do capital

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introductory Concepts
Business Plan - essential concepts
Business Plan, Planning, Investment Concept, Project Investment
Objectives of a Business Plan
Main Types of Business Plans and Major Mistakes
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Structure of the Market Study
Localization study
Technical Studies
Size / Capacity Studies
Legal Framework
2. Basic Structure of a Business Plan
Executive Summary
Mission and Objectives
Project / Product / Idea
Business Strategy
Price, Distribution Channels and Sales Team, Advertising, Promotion, After Sales Services
Feasibility Study Economic and Financial
Investment Plan, Operation Plan, Financing Plan
3. Evaluation Criteria for Business
Profitability Analysis
Cash-Flow, Investment lifecycle
Feasibility Analysis
Empirical Methods; Scientific Methods
Risk Analysis
Empirical Methods for Risk Analysis, Simulation Methods, Probabilistic Methods
Control
4. Project Financing/Funding
Understand solvency.
Theories of capital structure

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions and practical exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Barros, Carlos (2007): Avaliação Financeira de Projectos de Investimento. 1ª ed. Lisboa: Escolar Editora
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Barros, H. (2005). Análise de Projectos de Investimento. 4 ª Ed. Lisboa: Edições Silabo.
Brealey, Richard A. & Myers, Stewart, (1998): Princípios de Finanças Empresariais, 5.ª Edição, Alfragide:
McGraw-Hill.
Barros, C. (1995). Decisões de Investimento e Financiamento de Projectos. 3 ª Ed. Lisboa: Edições Silabo.

Anexo IX - Análise Financeira / Financial Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Financeira / Financial Analysis

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Albertina da Conceição Dias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina pretende dar ao estudante a fundamentação da ligação entre a análise financeira e os princípios
contabilísticos de base. Apresentar os princípios de base da análise financeira. Garante-se a aprendizagem nas
diferentes técnicas de análise financeira, consubstanciando uma avaliação de performance, a análise de
rendibilidade e risco, bem como a análise do equilíbrio financeiro. Finalmente, o aluno saberá associar risco
económico-financeiro ao break-even-point.
No conclusão do curso o estudante:
- Domina os princípios de base da análise financeira, bem como as suas respectivas técnicas;
- É capaz de efectuar uma análise dos fluxos de caixa;
- É capaz de efectuar uma análise de rendibilidade, associando-a ao nível de risco;
- É capaz de efectuar uma análise do equilíbrio financeiro e do ponto crítico.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course aims to provide students the basic principles of financial analysis and the link between financial
analysis and basic accounting principles basis. Students will learn the different techniques of financial analysis,
performance analysis, profitability analysis and, risk analysis as well as analysis of financial equilibrium. Finally,
the student will be capable of joining the economic and financial risk to the break-even-point.
On completion of the course the student:
- Masters the basic principles of financial analysis as well as its techniques;
- Is able to perform a cash flow analysis;
- Is capable of performing a profitability analysis, linking it to the level of risk;
- Is able to conduct a review on financial equilibrium and critical point.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Enquadramento da análise financeira
2. Conceitos e documentos básicos de análise financeira
3. Principais princípios contabilísticos e preparação da análise financeira
4. Análise dos fluxos de caixa
5. Técnicas de análise financeira
6. Avaliação do desempenho através do método de rácios
7. Análise da rendibilidade e do risco
8. Análise do equilíbrio financeiro
9. Análise do ponto crítico e dos graus de alavanca

6.2.1.4. Syllabus:
1. Financial analysis context and framework
2. Concepts and basic documents of financial analysis
3. Principal accounting policies and preparation of financial analysis
4. Cash flows’ analysis
5. Financial analysis techniques
6. Performance evaluation through the method of ratios
7. Costs’ and Risk Analysis
8. Analysis of financial balance
9. Analysis of the critical point and degrees of leverage

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.
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6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Brealey, R. & Myers, S. Principles of Corporate Finance (2003) - 7ª Ed. McGraw Hill (available student resources at
‘online learning center’ McGraw Hill http://www.mcgraw-hill.co.uk/mh_community/students.html)
Caldeira Menezes, H. Princípios de Gestão Financeira (1999) - 7ª ed., revista e aumentada. - Lisboa : Presença
Directrizes Contabilísticas Nacionais
http://www.cnc.min-financas.pt/sitecncDC.htm
Carvalho das Neves, João. Análise financeira: métodos e técnicas (1991) - 5ª ed. - Lisboa: Texto
Abecassis, Fernando & Cabral, Nuno. Análise económica e financeira de projectos (2000) - 4ª ed.. - Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian
Chiang, Alpha C. Matemática para economistas (1982) trad. Roberto Campos Moraes. São Paulo: McGraw-Hill : Ed.
Universidade de São Paulo

Anexo IX - Estatística / Statistics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística / Statistics

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria Isabel B. F. Ramires E. Pinheiro

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina tem como objectivo a introdução de conhecimentos de estatística, indispensáveis para a análise e
tratamento de dados, enfatizando a sua aplicação nas áreas de economia e gestão. Pretende-se ainda fornecer as
noções básicas da teoria de probabilidades, como suporte para a inferência estatística e a previsão.
No final deste curso os estudantes são capazes de:
- Reconhecer a importância da análise estatística dos dados, como suporte às decisões na área da economia e da
gestão;
- Utilizar métodos estatísticos e gráficos, nomeadamente recorrendo a procedimentos computacionais básicos,
que lhes permitem analisar dados de forma exploratória;
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- Dominar os fundamentos da Teoria das Probabilidades, indispensáveis para o desenvolver o estudo da Inferência
Estatística e da Econometria;
- Resolver e interpretar problemas simples, com aplicação nas áreas de gestão e economia.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course aims to introduce statistical knowledge, indispensable for the analysis and data processing,
emphasizing its application in economics and management. Another objective is to provide the basics of
probabilistic theory as a support for statistical inference and prediction.
At the end of this course students are able to:
- Recognize the importance of statistical analysis as a decision support technique in the area of economics and
management;
- Use statistical and graphical methods, including the use of basic computational procedures, which allow them to
analyze exploratory data;
- Master the fundamentals of Probabilistic Theory, indispensable for developing the study of Statistical Inference
and Econometrics;
- Interpret and solve simple problems, with application in management and economics.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Estatística Descritiva
Conceitos elementares
Apresentação dos dados: quadros e gráficos
Distribuição de frequências
Medidas de estatística descritiva (localização, dispersão, assimetria e achatamento)
2. Números Índices
Índices Simples
Índices agregados ou compostos (Índices de Laspeyres, de Paasche e de valores)
Manipulação de números índices
Deflação de séries cronológicas
3. Teoria das Probabilidades
Conceitos básicos
Cálculo das probabilidades
Variáveis aleatórias e suas distribuições
Parâmetros de posição e de dispersão
Modelos de Probabilidades: Distribuições Binomial, Multinomial, Poisson, Exponencial, Normal, Qui-quadrado, t de
Student e F de Snedcor
4. Modelos de Regressão
Regressão linear simples
Medição do grau de associação entre variáveis
Regressão Múltipla

6.2.1.4. Syllabus:
1. Descriptive Statistics
Basic concepts
Data presentation: tables and graphs
Frequency distribution
Measures of descriptive statistics (location, dispersion, skewness and flatness)
2. Index Numbers
Simple indexes
Aggregate or composite indexes (Laspeyres index, Paasche and values)
Handling of index numbers
Deflation series
3. Probabilistic Theory
Fundamentals
Calculation of probabilities
Random variables and their distributions
Positional parameters and dispersion
Probabilistic models: Binomial distribution, Multinomial, Poisson, Exponential, Normal, chi-square, t Student and F
Snedcor
4. Regression Models
Simple linear regression
Measuring the degree of association between variables
Multiple Regression

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
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concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions and practical exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Carreira, A. & Pinto, G. Cálculo da Probabilidade (2002) - Editorial Piaget
Amaro, Ana et al. Estatística Descritiva: O Segredo dos Dados (2010) 1ª edição de autor.
Amaro, Ana et al. Uma Introdução à Econometria (2010) 1ª edição de autor.
Amaro, Ana et al. Sobre Estatística Multivariada (2010) 1ª edição de autor. Recursos para estudantes disponíveis
online:
https://sites.google.com/site/anaairesamaro/inferencia-estatistica---isg-2010
Murteira, Bento José Ferreira. Decisão estatística para gestores (1996) - Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa,
D.L.
Reis, E. Estatística Descritiva (1998) - Sílabo.
Reis, E., et al. Estatística Aplicada (2001) – Volume 1. 4ª Edição, Sílabo.
Chiang, Alpha C. Matemática para economistas (1982) trad. Roberto Campos Moraes. São Paulo: McGraw-Hill : Ed.
Universidade de São Paulo

Anexo IX - Fundamentos de Estratégia Empresarial / Corporate Strategy Fundamentals

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Estratégia Empresarial / Corporate Strategy Fundamentals

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Albertina da Conceição Dias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina estuda as decisões estratégicas da empresa, atendendo à natureza única de cada organização e às
características das indústrias em que as empresas operam. Oferece ainda uma perspectiva integrada dos dois
paradigmas dominantes em estratégia: a teoria do posicionamento competitivo e a teoria dos recursos estratégicos
da empresa.
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No final deste curso o estudante deverá:
- Conhecer a origem do pensamento estratégico
- Diferenciar Plano Estratégico do Incremental e diferenciar o papel do Líder e de gestor.
- Ter noção da importância do diagnóstico externo e interno à organização e é capaz de o realizar;
- Ser capaz de diferenciar o modelo de análise estratégica das ferramentas estratégicas;
- Conhecer as principais vias de desenvolvimento estratégico de uma organização;
- Ter noção da importância de adaptar a estratégia à estrutura organizacional;
- Diferenciar plano estratégico de plano de negócios e de desenvolvimento de uma organização.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course examines the company's strategic decisions, given the unique nature of each organization and the
characteristics of the industries in which firms operate. It also offers an integrated perspective of the two dominant
paradigms in strategy: competitive positioning theory and the theory of strategic resources of the company.
At the end of this course students must be capable of:
Knowing the sources of strategic thinking;
Differentiate strategy plan from incremental strategy and differentiate the roles of leader and manager;
Being aware of the importance of internal and external diagnosis to the organization and be able to fulfill it;
Know the main routes of strategic development of an organization;
Be aware of the importance of adapting the strategy to the organizational structure;
Distinguish the strategic plan and business plan and also, the development plan of an organization.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
Origens do Pensamento Estratégico
Comparação entre Líder, Gestor e Estratega
Estratégia da Empresa
A Gestão Estratégica
2. A Análise Estratégica
Análise Ambiental
Análise PEST
Análise da Indústria
Estrutura e atractividade estrutural
Ciclo de vida da industria
Factores Críticos de Sucesso
Análise Interna da Empresa
Recursos Internos: Humanos, financeiros, tecnológicos e organizacionais
Análise SWOT
3. A Selecção e a Formulação da Estratégia
Bases para a Selecção da Estratégia
Opções Estratégicas: Estratégias Genéricas de Porter
Selecção e Formulação da Estratégia
Expansão de Produtos/ mercados
A integração vertical e o “outsourcing” estratégico
A diversificação e a concentração em “core business”
A estratégia de Internacionalização
4. Implementação da Estratégia
Desenho e Estrutura Organizacional
Alocação de Recursos e controlo
Gestão da Mudança Estratégica

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction
Origins of Strategic Thinking
Comparison of Leader, Manager and Strategist
Corporate Strategy
Strategic Management
2. A Strategic Analysis
Environmental Analysis
PEST Analysis
Industry Analysis
Structure and structural attractiveness
Industry Life Cycle
Critical Success Factors
Internal Analysis Company
Internal Resources: Human, financial, technological and organizational
SWOT Analysis
3. The Selection and Strategy Formulation
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Basis for Selection Strategy
Strategic Options: Porter Generic Strategies
Selection and Strategy Formulation
Expansion of products / markets
The vertical integration and outsourcing strategic
The diversification and concentration on core business
The strategy of internationalization
4. Strategy Implementation
Design and Organizational Structure
Resource Allocation and Control
Management of Strategic Change

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Freire, A. Estratégia – Sucesso em Portugal (1997) - Lisboa, Verbo.
Teixeira, Sebastião. Gestão das Organizações – (2005) 2ª edição, McGraw-Hill, Lisboa
Vários, Strategor: Política Global da Empresa. Estratégia, estrutura, decisão, identidade (2000) - rev. téc. Jorge
Jordão; trad. J. Freitas e Silva. - 3ª ed. actualiz. - Lisboa: Dom Quixote
Jesuino, J. C. A negociação: estratégias e tácticas (1996) - 2ª ed. - Lisboa: Texto
Porter, M. Estratégia Competitiva (1996) - Rio de Janeiro, Campus.
Lemaire, Jean-Paul. Estratégias de internacionalização: desenvolvimento internacional da empresa (1999) - trad.
Pedro Filipe Henriques. - Lisboa: Instituto Piaget, D.L.
Murteira, M. Economia do mercado global: ensaio sobre condicionantes mega e macro das estratégias
empresariais (1997) - Lisboa: Presença
Carneiro, A. Inovação: estratégia e competividade (1995) - Lisboa: Texto

Revistas Electrónicas:
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Management
Revista Electrónica de Gestão Organizacional

Anexo IX - Estudos de Mercado / Market Studies

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estudos de Mercado / Market Studies

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Célia Gamboa da Fonseca

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina pretende sensibilizar o estudante para o desempenho de uma função de desenvolvimento dos
estudos de mercado numa empresa e para a importância destes estudos como um instrumento chave na tomada
de decisões ao nível da gestão e marketing.
No final deste curso o estudante:
- Conhece as diferentes fases da elaboração de um estudo de mercado;
- Realiza desenhos alternativos de pesquisa, bem como as técnicas e métodos mais utilizados na execução de
Estudos de Mercado;
- Reconhece os potenciais enviesamentos e limitações dos dados de Estudos de Mercado;
- Utiliza software de análise estatística de dados para estudos de mercado

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course aims at providing the student the ability to perform the development of a market research within a
company and emphasizes the importance of these studies as a key tool in making decisions in management and
marketing activities.
At the end of this course the student:
- Knows the different stages of a market study development;
- Performs research alternative designs, as well as techniques and methods used in carrying out market studies;
- Acknowledges the potential biases and limitations of data from market studies;
- Uses statistical analysis software for market research data.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos Estudos de Mercado
2. Formulação do problema de pesquisa
Características externas dos consumidores
Comportamentos de consumo
Atitudes dos consumidores
Processo de decisão de compra
3. Tipologias de estudos de mercado
Inquéritos aos hábitos e atitudes
Inquéritos repetitivos
Inquéritos qualitativos
Métodos de experimentação
4.Fontes de dados
5. Mensuração e escalas
6. O questionário
Dimensão e estrutura do questionário
Tipo de perguntas
Método de realização dos questionários
Principais erros a evitarem
7. Desenho da amostra
A dimensão da amostra
O método de amostragem
As fontes de erro
8. Métodos de recolha de dados
9. Análise e interpretação dos dados

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction to Market Research
2. Formulation of research problem
External characteristics of consumers
Consumption behavior
Consumer attitudes
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Buying decision processes
3. Types of market research
Surveys on attitudes and habits
Repetitive Surveys
Qualitative Surveys
Testing methods
4. Data sources
5. Measurement and Scaling
6. The questionnaire
Size and structure of the questionnaire
Type of questions
Method of completion of the questionnaires
Key mistakes to avoid
7. Sample design
The sample size
The sampling method
The sources of error
8. Methods of data collection
9. Analysis and interpretation of data

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Aaker, David A., Kumar, V. & Day, George. Marketing research (2003) - 8th ed. - New York: Wiley
Malhotra, N. & Birks, D. Marketing Research An applied Approach (2003) - 2ª European ed. Essex, Prentice-Hall,
Harlow.
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Burns, A.C. & Bush, R. F. Marketing Research (2005) - 4ª ed. Pearson Education, New Jersey, Upper Saddle River.
Maroco, J. Análise Estatística com Utilização do SPSS (2003) - Lisboa, Edições Sílabo
Murteira, Bento José Ferreira. Decisão estatística para gestores (1996) - Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa,
D.L.
Hill, M.M. & Hill, A. Investigação por Questionário (2000) - Lisboa, Edições Sílabo
Lopes, José Luís Pessôa. Fundamental dos Estudos de Mercado – Teoria e Prática (2009) - Edições Sílabo

Revistas e Revistas Electrónicas:
- Journal of consumer research: an interdisciplinary quarterly / ed. David Glen Mick. - Chicago : University of
Chicago Press
- Rimar - Revista Interdisciplinar de Marketing

Anexo IX - Portfólio Pessoal I / Personal Portfolio I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Portfólio Pessoal I / Personal Portfolio I

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Albertina da Conceição Dias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O Portefólio Pessoal I pretende ser um espaço individualizado, o qual será construído pelo aluno e segundo o seu
próprio projecto educativo, adoptando uma atitude pró-activa e de auto-responsabilização. Assim, define-se
enquanto um instrumento para reconhecer, estimular e apoiar o desenvolvimento do aluno num contexto fora do
ensino tradicional, onde se enquadram uma panóplia de disciplinas, actividades e projectos, que possam derivar
num tipo de aprendizagem estruturada e direccionada para a sua vida profissional futura, e desenvolvendo nos
alunos alguma responsabilidade no seu projecto formativo e na sua valorização individual, de acordo com os seus
interesses mais imediatos, assim como uma atitude de empreendedorismo na sua formação.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The Personal Portfolio I pretend to be an individual space, which will be built by the student and according to their
own educational plan, adopting a proactive attitude and self-empowerment. Thus, it is defined as a tool to
recognize, encourage and support student development in a context outside of traditional teaching, where they fit a
variety of disciplines, activities and projects, from which may derive a kind of structured learning and targeted for
their future professional life, and developing in students higher responsibility for their training project and its
individual value, according to their immediate interests as well as an entrepreneurial attitude in their training.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O espaço do Portefólio Pessoal I poderá, deste modo, ser preenchido por:
Disciplinas de carácter técnico ou cultural à escolha por cada aluno do conjunto de lista proporcionada pelo
Conselho Científico do estabelecimento de ensino, podendo ser da área específica do curso.
OU
Projecto na área específica do curso e devidamente credenciado pela Coordenação do curso. O Projecto poderá
ser desenvolvido ao longo dos Portefólios Pessoais (I e II), sendo que terá de ser apresentado um relatório parcelar
em cada Portefólio, de acordo com as normas definidas pela Coordenação e Conselho Científico.

6.2.1.4. Syllabus:
Thus, Personal Portfolio may then be completed by achieving knowledge in contents of:
Technical or cultural disciplines chosen by each student from the list of curricular units provided by the Institute
and approved on Scientific Council;
OR
Personal Portfolio may then be completed by realizing a Project in the specific area of the course and duly
accredited by the Coordination of course. The Project can be developed over the Personal Portfolios (I and II),
although it requires the submission of a partial report on each Portfolio in accordance with standards set by the
Coordination and Scientific Council.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.
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6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino depende da escolha que o estudante fizer. No caso do estudante optar por uma unidade
curricular, a metodologia de ensino e avaliação será a constante na respectiva unidade curricular. No caso do
estudante optar pela realização de projecto, é usado o método clássico de orientação de estudo e investigação
individual e a avaliação consiste na realização de um relatório final de projecto, o qual será sujeito a avaliação.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology depends on the choice that students make. Should the student choose a course, the
teaching methodology and assessment will be one in its course. Should the student choose to take the project, the
classical method of guided individual study and research will be used and, assessment will be based on the
achievement of a final report on the project.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A coerência das metodologias de ensino com os objectivos dependerá da escolha que o estudante fizer. No caso
do estudante optar por uma unidade curricular, este aspecto será garantido pela metodologia utilizada nessa
mesma unidade curricular. No caso do estudante optar pela realização de um projecto, a coerência metodológica
face aos objectivos é assegurada por reuniões regulares de orientação de estudo e pesquisa com o tutor
responsável.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The coherence of teaching methodology with the objectives will depend on the choice that students make. Should
the student choose a course, this will be granted by the respective curricular unit chosen. Should the student
choose to take the project, the coherence will be granted by regular guidance and assessment meetings with the
responsible tutor.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Vaz Freixo, Manuel João. Metodologia científica: fundamentos, métodos e técnicas (2009, 2010) 1ª, 2ª ed. - Lisboa:
Instituto Piaget, D.L.
Lakatos, Eva Maria & Marconi, Marina de Andrade. Metodologia científica (1995) 2ª ed. revista e ampliada. - São
Paulo: Atlas
Hill, Manuela Magalhães & Hill, Andrew. Investigação por questionário (2002) 2ª ed. rev. e aumentada. - Lisboa:
Edições Sílabo
Moraes Sarmento, Eduardo & Dominguez, Nuno. Metodologia do trabalho cientifico: com recurso ao processador
de texto (2003) Porto: IPAM
Fortin, Marie-Fabienne. O processo de investigação: da concepção à realização (2003) 3ª ed. Loures: Lusociência

Anexo IX - Portfólio Pessoal II / Personal Portfolio II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Portfólio Pessoal II / Personal Portfolio II

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Albertina da Conceição Dias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O Portefólio Pessoal I pretende ser um espaço individualizado, o qual será construído pelo aluno e segundo o seu
próprio projecto educativo, adoptando uma atitude pró-activa e de auto-responsabilização. Assim, define-se
enquanto um instrumento para reconhecer, estimular e apoiar o desenvolvimento do aluno num contexto fora do
ensino tradicional, onde se enquadram uma panóplia de disciplinas, actividades e projectos, que possam derivar
num tipo de aprendizagem estruturada e direccionada para a sua vida profissional futura, e desenvolvendo nos
alunos alguma responsabilidade no seu projecto formativo e na sua valorização individual, de acordo com os seus
interesses mais imediatos, assim como uma atitude de empreendedorismo na sua formação.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The Personal Portfolio I pretend to be an individual space, which will be built by the student and according to their
own educational plan, adopting a proactive attitude and self-empowerment. Thus, it is defined as a tool to
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recognize, encourage and support student development in a context outside of traditional teaching, where they fit a
variety of disciplines, activities and projects, from which may derive a kind of structured learning and targeted for
their future professional life, and developing in students higher responsibility for their training project and its
individual value, according to their immediate interests as well as an entrepreneurial attitude in their training.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O espaço do Portefólio Pessoal I poderá, deste modo, ser preenchido por:
Disciplinas de carácter técnico ou cultural à escolha por cada aluno do conjunto de lista proporcionada pelo
Conselho Científico do estabelecimento de ensino, podendo ser da área específica do curso.
OU
Projecto na área específica do curso e devidamente credenciado pela Coordenação do curso. O Projecto poderá
ser desenvolvido ao longo dos Portefólios Pessoais (I e II), sendo que terá de ser apresentado um relatório parcelar
em cada Portefólio, de acordo com as normas definidas pela Coordenação e Conselho Científico.

6.2.1.4. Syllabus:
Thus, Personal Portfolio may then be completed by achieving knowledge in contents of:
Technical or cultural disciplines chosen by each student from the list of curricular units provided by the Institute
and approved on Scientific Council;
OR
Personal Portfolio may then be completed by realizing a Project in the specific area of the course and duly
accredited by the Coordination of course. The Project can be developed over the Personal Portfolios (I and II),
although it requires the submission of a partial report on each Portfolio in accordance with standards set by the
Coordination and Scientific Council.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino depende da escolha que o estudante fizer. No caso do estudante optar por uma unidade
curricular, a metodologia de ensino e avaliação será a constante na respectiva unidade curricular. No caso do
estudante optar pela realização de projecto, é usado o método clássico de orientação de estudo e investigação
individual e a avaliação consiste na realização de um relatório final de projecto, o qual será sujeito a avaliação.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology depends on the choice that students make. Should the student choose a course, the
teaching methodology and assessment will be one in its course. Should the student choose to take the project, the
classical method of guided individual study and research will be used and, assessment will be based on the
achievement of a final report on the project.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A coerência das metodologias de ensino com os objectivos dependerá da escolha que o estudante fizer. No caso
do estudante optar por uma unidade curricular, este aspecto será garantido pela metodologia utilizada nessa
mesma unidade curricular. No caso do estudante optar pela realização de um projecto, a coerência metodológica
face aos objectivos é assegurada por reuniões regulares de orientação de estudo e pesquisa com o tutor
responsável.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The coherence of teaching methodology with the objectives will depend on the choice that students make. Should
the student choose a course, this will be granted by the respective curricular unit chosen. Should the student
choose to take the project, the coherence will be granted by regular guidance and assessment meetings with the
responsible tutor.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
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Vaz Freixo, Manuel João. Metodologia científica: fundamentos, métodos e técnicas (2009, 2010) 1ª, 2ª ed. - Lisboa:
Instituto Piaget, D.L.
Lakatos, Eva Maria & Marconi, Marina de Andrade. Metodologia científica (1995) 2ª ed. revista e ampliada. - São
Paulo: Atlas
Hill, Manuela Magalhães & Hill, Andrew. Investigação por questionário (2002) 2ª ed. rev. e aumentada. - Lisboa:
Edições Sílabo
Moraes Sarmento, Eduardo & Dominguez, Nuno. Metodologia do trabalho cientifico: com recurso ao processador
de texto (2003) Porto: IPAM
Fortin, Marie-Fabienne. O processo de investigação: da concepção à realização (2003) 3ª ed. Loures: Lusociência

Anexo IX - Investigação Operacional / Operational Research

6.2.1.1. Unidade curricular:
Investigação Operacional / Operational Research

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luis Filipe da Cunha Pimentel Lopes dos Santos

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O objectivo principal desta disciplina é o de apresentar a investigação operacional, seu contexto de
desenvolvimento e seu âmbito de aplicação. Através dos algoritmos seleccionados, pretende-se transmitir o
conceito de modelação e optimização na abordagem de problemas complexos da vida real.
O aluno deverá desenvolver as seguintes competências:
a) Conhecer o campo de aplicações da programação linear e da optimização em redes, bem como os aspectos
básicos relativos aos respectivos modelos matemáticos;
b) Ser capaz de equacionar um problema de optimização e resolvê-lo, consoante o seu grau de dificuldade,
utilizando métodos analíticos, gráficos, algoritmos ou recorrendo a software adequado;
c) Interpretar os resultados do ponto de vista económico, tanto da solução primal como da dual.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The major purpose of this Unit is to present operational research, its development context and its applications.
Through the use of selected algorithms we intend to transmit modeling and optimizing concepts of complex real life
problems.
The student should develop the following competences:
a) Understand the application field for linear programming and network optimization, as well as the mathematical
models basis;
b) Be able to formulate an optimization problem and solve it, depending on its complexity, by means of graphic
models, analytic models,, specific algorithms or software;
c) Interpret the results and achieve economical conclusions from both primal and dual solutions.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1 - Introdução à Investigação Operacional
Objectivos da Investigação Operacional
Método da Investigação Operacional
2 - Programação Linear
Definição do modelo geral de PL
Construção de modelos de PL
Exemplos de aplicação
Métodos de Resolução Gráfica (duas variáveis), Analítica e pelo Algoritmo do Simplex
Dualidade
Análise pós-optimal e de sensibilidade
Interpretação económica da solução
Uso da ferramenta “SOLVER” do “EXCEL” para resolução de problemas de programação linear e respectiva
análise de sensibilidade dos lados direitos das restrições e dos coeficientes da função objectivo
3 - Casos Particulares da Programação linear
Problema de Transportes
Problema de Afectação
Optimização em redes: Problema e Algoritmos - Árvore Geradora de Custo Mínimo; Caminho Mais Curto; Fluxo
Máximo e Fluxo de Custo Mínimo
4 - Introdução à programação Linear Inteira
Definição e resultados
Relaxação Linear
Alguns métodos de resolução: Branch and Bound e Enumeração Implícita
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6.2.1.4. Syllabus:
1 - Introduction to Operational Research
Operational Research goals
Operational Research methods of analysis
2 -Linear Programming (LP)
Definition - General LP Model
LP models built
Examples
Resolution techniques: Graphic (2 variables), Analitic and through Simplex Algorithm
Duality
Sensitivity analysis
Economic interpretation
Use ”EXCEL SOLVER” tool for LP problems and sensitivity analysis
3 - Linear Programming Special Cases
Transportation
Allocation
Network optimization: Minimum Cost Tree; Shortest Path; Maximum Flow e Minimum Cost Flow
4 - Introduction to Integral Linear Programming
Definition and results
Linear Relaxation
Resolution Techniques: Branch and Bound e Implicit Enumeration

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Para transmitir o conceito de modelação e optimização na abordagem de problemas complexos da vida real tais
como os da gestão da produção, da determinação da política de preços, da afectação da força de vendas, da
programação de investimentos, da gestão de transportes e redes de comunicação, da afectação de pessoal e de
muitos outros campos, estudamos a programação linear e as respectivas técnicas de sistematização, formulação e
resolução, incluindo os casos especiais de logística e gestão de pessoal que são cobertos pelos algoritmos dos
transportes e de afectação. Pelo estudo de problemas de optimização de redes cobrimos várias situações da vida
real como o planeamento de redes de abastecimento de energia, de telecomunicações, planeamento de tarefas e
outras.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Modeling and optimization concepts use on complex management problems like we find at manufacturing
management, pricing policy, allocation of sales team, investments programming, rods and transportation and many
other fields are studied using linear programming formulation and resolution techniques, including special case
like logistics and staff allocation. Network optimization covers real life situations as power networks,
telecommunications networks and many others.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de aprendizagem desenvolve-se em dois níveis: O primeiro, um estudo mais de carácter individual,
tendo por base a bibliografia de trabalho e na exposição teórica da matéria, procura envolver o aluno para um
processo de aprendizagem e de domínio dos modelos, métodos e técnicas matemáticas. O segundo, através de
aulas práticas, promovendo desenvolvimento de competências de análise de problemas económicos ou de gestão
e consequente resolução de problemas com base em algoritmos matemáticos transmitidos no processo de
aprendizagem teórico-prático. Na Avaliação Contínua, a nota final é composta por 4 partes e ponderadas da
seguinte forma: 1. Realização de 2 trabalhos individuais (10% cada) 2. Realização de 2 testes (40% cada) com nota
mínima de 8 valores. A avaliação contínua só é válida para alunos que tenham pelo menos 75% de assiduidade às
aulas, de outra formam, a avaliação é efectuada por meio de um único exame final.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The learning process is a two-way process: Firstly, an independent and self-study is encouraged, based on the
supplied bibliography and theoretical expositional sessions. The objective is to guide the students to the learning
of mathematical models, methods and techniques. The second learning path is carried out through tutorial
sessions in order to develop competences on analysis evaluation and resolution of management and economic
problems.
The evaluation system is twofold: 1. Continuous Evaluation 2. System of Final Exam. The Continuous Evaluation
comprises the following four instruments: i. 2 home works (10% each) ii. 2 tests (40% each) – whose minimum
grade should be no less than 8. Remark: Students engaged in Continuous Evaluation shall have 75% of presence
record otherwise it will be submit to final exam evaluation system.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino pretende incentivar o estudo individual apoiado na bibliografia recomendada e o trabalho
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de grupo pelo que se compõe de aulas teóricas e práticas, bem como de trabalhos de grupo, assim como na
realização de testes individuais.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching method is intended to develop individual study supported on the recommended bibliography and
team work therefore supported by theoretical and practice classes, as well as team work, also including individual
tests.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
HILL, Manuela Magalhães e SANTOS, Mariana Marques dos (1999): Investigação Operacional – Vol. 1 –
Programação Linear, Edições Sílabo
HILL, Manuela Magalhães e SANTOS, Mariana Marques dos (2004): Investigação Operacional – Vol. 2 – Exercícios
de Programação Linear, Edições Sílabo
HILL, Manuela Magalhães e SANTOS, Mariana Marques dos, MONTEIRO, Ana Líbano (2008): Investigação
Operacional – Vol. 3 Transportes, Afectação e Optimização de Redes, Edições Sílabo
HILLIER, F.S. and G.J. Lieberman (2001); Introduction to Operations Research, 7th ed., McGraw-Hill.
MURTY, K.G. (1983): Linear programming, John Wiley & Sons.
RAMALHETE, Manuel, Jorge Guerreiro e Alípio Magalhães (1984): Programação Linear – Vol I e II. McGraw-Hill.
TAHA, H.A. (2003): Operations Research. An Introduction, 7th ed., Prentice
TAVARES, L.V. (1996): Investigação Operacional, McGraw-Hill.
WINSTON, Wayne (1998): Operations Research Applications and Algorithms

Anexo IX - Gestão de Recursos Humanos / Human Resources Management

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

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Miguel Pinheiro Lopes da Silva Ferreira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Nesta disciplina ensina-se a fundamentar a dimensão estratégica da actual Gestão de Recursos Humanos,
fornecendo aos estudantes as bases para a compreensão das principais funções e instrumentos de gestão de
recursos humanos. No final da disciplina, os alunos deverão saber interligar e interpretar as teorias e os resultados
de investigação relacionados com as funções e os processos de gestão de recursos humanos quer na perspectiva
teórica como na prática, procurando estimular o pensamento crítico através da análise de problemas de recursos
humanos, utilizando a metodologia de estudo de casos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
In this discipline is taught to support the strategic dimension of the current Human Resource Management by
providing students the foundation for an understanding of essential functions and tools for human resource
management. At the end of the course, students should be able to connect and interpret the theories and research
results related to the functions and processes of human resource management from the perspective both
theoretically and in practice, trying to stimulate critical thinking through analysis of problems human resources,
using the methodology of case studies.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Evolução da Teoria Organizacional
2. Organização da Função Recursos Humanos
3. Gestão de Recursos Humanos e Estratégia Empresarial e Cultura
4. Cultura Organizacional e a Gestão de Recursos Humanos
5. Sistemas Integrados de Gestão de Competências
6. Sistemas de Gestão do Desempenho
7. Recrutamento/Selecção e Acolhimento
8. Planeamento de Recursos Humanos e Gestão de Carreiras
9. Sistemas de Remunerações e Benefícios
10. A Gestão da Formação Profissional

6.2.1.4. Syllabus:
1. Evolution of Organizational Theory
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2. Organization of the Human Resources Function
3. Human Resource Management and Business Strategy and Culture
4. Organizational Culture and Human Resource Management
5. Integrated Management Systems Competency
6. Performance Management Systems
7. Recruitment / Selection and Reception
8. Planning for Human Resources and Career Management
9. Systems Compensation and Benefits
10. Management of Vocational Training

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
No final desta disciplina o aluno deverá conhecer a evolução da teoria organizacional por forma a saber situar
enquadrar no contexto actual a função Recursos Humanos nas organizações, tendo em conta a Cultura e a
Estratégia Empresarial.
Deverá ainda ser capaz de perceber e interligar os diversos instrumentos de gestão de recursos humanos numa
perspectiva de negócio, i.e., na perspectiva estratégica da Gestão do capital intelectual, designadamente na gestão
do capital humano, desenvolvendo sentido crítico sobre a problemática da GRH, no contexto das organizações.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
At the end of this course the student should understand the evolution of organizational theory in order to learn to
place the frame in the current HR function in organizations, taking into account the Culture and Business Strategy.
It should also be able to understand and link the various instruments of human resource management in a business
perspective, ie from the perspective of strategic management of intellectual capital, particularly in the management
of human capital, developing a critical sense on the issue of HRM in the context organizations.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos expositivo, interrogativo e demonstrativo, exercícios, trabalhos em grupo e realização de testes escritos
de avaliação.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical method, interrogative and demonstrative exercises, group work and written tests for evaluation.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Nesta disciplina é necessário percorrer o enquadramento teórico que suporta as práticas de gestão de recursos
humanos, realizando exercícios e dando exemplos práticos para obter a melhor compreensão das metodologias e
técnicas de gestão e desenvolvimento do capital humano nas organizações.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
In this discipline is necessary to take the theoretical framework that supports the practices of human resources
management, doing exercises and giving practical examples to get a better understanding of methodologies and
techniques of administration and development of human capital in organizations.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
ALCOBIA, Paulo. (2005): Manual Prático da Gestão de Recursos Humanos.
BARANGER, P., et al. (1993): Gestão. 2ª Edição. Lisboa, Edições Sílabo.
BARROS, Luís, (2000): Strategor - Política Global da Empresa. Lisboa, Publicações Dom Quixote.
CAETANO, A. e Vala, J. (2000): Gestão de Recursos Humanos: Contextos, Processos e Técnicas. Lisboa, RH
Editora.
CÂMARA, P.B., Guerra, P. e Rodrigues, J. V. (1997): Humanator: Recursos Humanos e Sucesso Empresarial.
Lisboa, Publicações D. Quixote.
CAMPOS E CUNHA, Rita (1998), A Gestão de Recursos Humanos na Estratégia da Empresa, Lisboa: Colecção
Aprender.
CHIAVANETO, I. (1989): Recursos Humanos na Empresa. S. Paulo, Editora Atlas.
GOMES, Jorge, CUNHA, Miguel Pina, REGO, Arménio, CUNHA, Rita Campos, CARDOSO, Carlos e MARQUES,
Carlos (2008) Manual de Gestão de Pessoas e do Capital Humano, Ed. Sílabo.
HOFSTEDE, Geert and Hofstede, Gert-Jan. Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York:
McGraw-Hill U.S.A., 2004.

Anexo IX - Matemática I / Mathematics I

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Matemática I / Mathematics I

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Gonçalo da Camara e Almeida Pinto

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina insere-se no primeiro ano da Licenciatura. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos
gerais e técnicas necessárias à análise e resolução de problemas que poderão surgir quer no âmbito desta
disciplina, como noutros que integram o currículo deste curso, como também, em situações da vida real.
De um modo mais global, pretende-se formar o raciocínio científico e crítico dos futuros licenciados.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course is offered on the first year of this degree. The main aim is that the students acquire the general
knowledge and the necessary techniques that allow the resolution of the problems that may occur in this course
our in any other course of this degree that uses mathematics, as well as solutions to problems of the real life.
Generally, we intend to implement the scientific and critical maturity of the student.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Matrizes
Generalidades. Matrizes especiais. Operações: adição, multiplicação escalar, produto, potências, transposta,
inversa. Sistemas de Equações Lineares. Operações elementares de Gauss. Método de condensação.
Característica de uma matriz. Sistemas homogéneos.
Determinantes Definição. Teorema de Laplace. Propriedades. Regra de Cramer. Valores próprios e vectores
próprios. Diagonalização.
Funções Reais de Variável Real.
Definição. Principais funções elementares. Funções algébricas. Funções exponencial e logarítmica. Limite e
continuidade de funções. Derivada: definição, interpretação geométrica da derivada, regras de derivação, regra de
Cauchy. Esboço gráfico de funções: monotonia e extremos, concavidades e pontos de inflexão, assímptotas.
Funções Reais de várias Variáveis Reais.
Derivação de funções reais de várias variáveis reais. Extremos locais, extremos absolutos, extremos
condicionados.

6.2.1.4. Syllabus:
Matrices
Generalities. Special matrices Operations: addition, scalar multiplication, product powers, transpose, inverse.
Systems of Linear Equations. Gauss operations. Characteristic of a matrix. Homogeneous systems. Determinant.
Definition. Laplace theorem. Cramer’s rule. Eigenvalues and eigenvectors. Definition. Calculus. Properties.
Hamilton-Cayley theorem. Diagonalization.
Real functions of one variable
Elementary functions. Algebraic functions. Exponential and logarithmic function. Limits and continuity. Definition
of derivative of a real function with one real variable. Geometric interpretation of derivatives. Differentiation rules.
Cauchy’s rule. Applications to the sketch of the function. Increasing and decreasing functions. Concavity and
inflections. Maximum-minimum problems.
Real functions of several variable
Derivatives of real function with several real variables. Local extremes, absolute extremes, conditioned extremes.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Para cada noção matemática, considera-se a sua utilidade, implementação e principais características. Tal
complementado com a evidência de aplicação a casos concretos, evidencia coerência com os objectivos desta
Unidade Curricular.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
For each mathematical concept that is presented we consider its utility, implementation and principal
characteristics and properties. Complemented with the applications to specific situations, shows coherence with
the targets of the unit’s objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia proposta para que o aluno assimile os conceitos e os resultados principais da teoria, é a expositiva.
A avaliação consta de uma prova de frequência, a realizar na última aula agendada, com um peso de 100%. Em
alternativa, realizar prova de exame final com peso de 100%.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
We use the expositive method. There is a final written test with percentage 100%. As an alternative, the students
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can present to a final exam also with percentage 100%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
No sentido de adequar a metodologia de ensino aos objectivos da disciplina entende-se que se deve adoptar uma
abordagem metodológica múltipla. Assim, utilizaremos o método expositivo para transmitir os conceitos teóricos
necessários à compreensão das matérias e inter-actividade entre os elementos da turma durante a aula.
Procuraremos complementar esta metodologia de ensino com a utilização do método demonstrativo.
a) motivação através de exemplos
b) apresentação teórica do conceito
c) resolução de exemplo de aplicação
d) Utilização de ferramentas informáticas
e) exemplos de aplicação à economia

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
We use the expositive method, complemented with the demonstrative method.
The methodology used in order to the students understand the main concepts and theoretical results, is the
following:
a) Motivation through examples
b) Theoretical presentation of the concept
c) Resolution of applied examples
d) Applications to economics.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Apostol, Tom (1964), Calculus, volume I, New York: Blaisdell, 4ª edição.
Campos Ferreira, Jaime (1999), Introdução à Análise Matemática, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 7ª
edição.
Carreira, A., Pinto, G., Cálculo Matricial, volumes I, II, III, Editora Piaget.
Harshbarger, Ronald & Reynolds, James, Matemática Aplicada - Aministração, Economia e Ciências Sociais e
Biológicas, São Paulo: McGraw Hill, 7ª edição.
Larson, R. et al, (2006), Cálculo volumes 1 e 2, Lisboa: McGraw Hill, 8ª edição.
Santos Guerreiro, J. (1989), Curso de Análise Matemática, Lisboa: Escolar Editora.
Sydsaeter, Knut & Hammond, Peter (1995), Mathematics for Economic Analysis, New Jersey: Prentice Hall.

Anexo IX - Matemática II / Mathematics II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática II / Mathematics II

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Gonçalo da Camara e Almeida Pinto

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina insere-se no primeiro ano da Licenciatura. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos
gerais e técnicas necessárias à análise e resolução de problemas que poderão surgir quer no âmbito desta
disciplina, como noutros que integram o currículo deste curso, como também, em situações da vida real.
De um modo mais global, pretende-se formar o raciocínio científico e crítico dos futuros licenciados.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course is offered on the first year of this degree. The main aim is that the students acquire the general
knowledge and the necessary techniques that allow the resolution of the problems that may occur in this course
our in any other course of this degree that uses mathematics, as well as solutions to problems of the real life.
Generally, we intend to implement the scientific and critical maturity of the student.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Cálculo Integral
Primitivação: imediatas, por partes, racionais, substituição. Integral definido: propriedades fundamentais do
integral definido, cálculo do integral definido, fórmula de Barrow. Cálculo de áreas de regiões limitadas do plano.
Integral indefinido. Integrais impróprios. Cálculo de áreas de regiões ilimitadas do plano.
Séries
Séries numéricas. Critérios de convergência. Séries de potências. Intervalo de convergência. Séries de Taylor.
Equações Diferenciais
Equações diferenciais não lineares de primeira ordem. Equações lineares de 1ª e 2ª ordem com coeficientes
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constantes.

6.2.1.4. Syllabus:
Integration: immediate, by parts, rational, by substitution. Defined integral: fundamental properties, calculus,
Barrow’s formulae. Calculus of limited areas of the real plane. Indefinite integrals. Improper integrals. Calculus of
unlimited areas of the real plane.
Series.
Numerical series. Convergence criteria. Power series. Convergence intervals. Taylor’s series.
Differential Equations
First order non-linear differential equations. First and second order linear differential equations with constant
coefficients.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Para cada noção matemática, considera-se a sua utilidade, implementação e principais características. Tal
complementado com a evidência de aplicação a casos concretos, evidencia coerência com os objectivos desta
Unidade Curricular.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
For each mathematical concept that is presented we consider its utility, implementation and principal
characteristics and properties. Complemented with the applications to specific situations, shows coherence with
the targets of the unit’s objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia proposta para que o aluno assimile os conceitos e os resultados principais da teoria, é a expositiva.
A avaliação consta de uma prova de frequência, a realizar na última aula agendada, com um peso de 100%. Em
alternativa, realizar prova de exame final com peso de 100%.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
We use the expositive method. There is a final written test with percentage 100%. As an alternative, the students
can present to a final exam also with percentage 100%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
No sentido de adequar a metodologia de ensino aos objectivos da disciplina entende-se que se deve adoptar uma
abordagem metodológica múltipla. Assim, utilizaremos o método expositivo para transmitir os conceitos teóricos
necessários à compreensão das matérias e inter-actividade entre os elementos da turma durante a aula.
Procuraremos complementar esta metodologia de ensino com a utilização do método demonstrativo.
a) motivação através de exemplos
b) apresentação teórica do conceito
c) resolução de exemplo de aplicação
d) Utilização de ferramentas informáticas
e) exemplos de aplicação à economia

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
We use the expositive method, complemented with the demonstrative method.
The methodology used in order to the students understand the main concepts and theoretical results, is the
following:
a) Motivation through examples
b) Theoretical presentation of the concept
c) Resolution of applied examples
d) Applications to economics.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Apostol, Tom (1964), Calculus, volume I, New York: Blaisdell, 4ª edição.
Campos Ferreira, Jaime (1999), Introdução à Análise Matemática, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 7ª
edição.
Carreira, A., Pinto, G., Cálculo Matricial, volumes I, II, III, Editora Piaget.
Harshbarger, Ronald & Reynolds, James, Matemática Aplicada - Aministração,
Larson, R. et al, (2006), Cálculo volumes 1 e 2, Lisboa: McGraw Hill, 8ª edição.
Santos Guerreiro, J. (1989), Curso de Análise Matemática, Lisboa: Escolar Editora.
Sydsaeter, Knut & Hammond, Peter (1995), Mathematics for Economic Analysis, New Jersey: Prentice Hall.
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Anexo IX - Fundamentos de Marketing / Marketing Fundamentals

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Marketing / Marketing Fundamentals

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Henrique Jorge Cristo Lopes

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Proporcionar ao aluno que poderá ou não fazer do marketing a sua carreira profissional nuclear, uma visão
introdutória mas sistemática, sobre o marketing nas suas componentes de análise e estratégia. Pretende-se
sensibilizar para a visão actual de “atendimento global ao cliente” dando ênfase à filosofia de qualidade de serviço.
Apresenta-se a componente de economia digital como uma das ferramentas actuais do marketing. Mais do que
instruir sobre o “como fazer”, é objectivo facultar uma linguagem e um entendimento dos actos, que facilitem a
integração futura dos alunos nas empresas e outras organizações, aonde a actividade de marketing seja pratica
corrente. Pretende-se também facultar alguns instrumentos de trabalho, úteis para o profissional que tiver de se
inter-relacionar com departamentos e actividades de marketing, como sejam os interfaces com os recursos
humanos e actividades de apoio à Gestão. Por último enquadram-se em permanente consideração os aspectos
éticos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
To provide students who may or may not make marketing your professional career nuclear, a systematic
introductory view on the marketing components in their analysis and strategy. It is intended to raise awareness of
the current vision of "global customer care" philosophy emphasizing service quality. Shows too the component of
the digital economy as one of the current tools of marketing. More than training on "how to" is intended to provide
a language and an understanding of the acts which facilitate the future integration of students in companies and
other organizations, where the marketing activity is common practice. We also intend to provide some tools, useful
for the professional who has to be interrelated with departments and marketing activities, such as interfaces with
human resources and management support activities. Always into permanent ethical discusion.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1º Bloco
Enquadramento específico do marketing dada a conjuntura económica actual.
Filosofia do marketing
2ºBloco
Análise económica do mercado e do sector
Análise dos concorrentes e dos produtos/serviços comercializados
1- Quem são os concorrentes; Como se analisam
2- Técnicas de análise de produto; Fontes e metodologias de recolha de informação
Análise de cliente
1- Os estudos de mercado; sua tipologia e principais metodologias
2- Análise estratégica do cliente
3- O cliente no plano de marketing
3º Bloco
Segmentação de clientes
Targeting
Posicionamento
4ª Bloco
Estratégia e Políticas de Produto
Estratégia de preço
Estratégia de promoção e publicidade
Estratégia de distribuição
Os novos P’s do Marketing

6.2.1.4. Syllabus:
1st Block
Specific framework of marketing given the current economic situation.
Marketing philosophy

2nd Block
Economic analysis of market and sector
Analysis of competitors and the products / services sold
1 - Who are the competitors; How to analyze
2 - Techniques of product analysis, sources and methodologies for collecting information
Client Analysis
1 - Market research, its main types and methods
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2 - Strategic analysis of customer
3 - The customer in the marketing plan

3rd Block
Target customers
Targeting
Positioning

4 th Block
Product Strategy and Policy
Pricing strategy
Strategy for the promotion and advertising
Distribution Strategy
The new P's of Marketing

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Procura-se criar no aluno o interesse através de um estilo teórico-prático uma leitura instrumental das ferramentas
de marketing para a actividade económica. Pretende-se igualmente responder enquadradamente ao plano global de
formação estabelecido para os alunos, tomando em consideração as cadeiras e proveniências anteriores e
simultâneas do Plano de Curso.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
It seeks to create in the student's interest through a theoretical and practical style instrumental reading of
marketing tools for economic activity. It is also intended to respond to the overall plan framework established for
training students, taking into account the origins and chairs before and concurrent Course Curriculum.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1- Teste final com o peso de ponderação de 50%
2- Trabalho com a ponderação de 50%
O trabalho deverá ser executado por pares de alunos. Consiste num plano de marketing aplicado à criação de uma
empresa dada a conjuntura económica presente, ou feito para uma Organização não lucrativa ja existente. A
entrega terá de ser feita até quatro semanas antes do final do período lectivo.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
1 - Final test with a weight of 50%
2 - Practical Work with a weigh of 50%
The work must be performed by pairs of students. It consists of a marketing plan applied to the creation of a
company given the present economic situation, or a nonprofit organization that already exists. Delivery will be
made until four weeks before the end of the semester

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
leituras, redação de textos, exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
São definidos como instrumentos didácticos-pedagógicos da cadeira:
1- Cadernos de Marketing com a cópia dos acetatos digitais que serão passados ao longo do semestre, produzidos
pelo regente da cadeira, bem como outro material ilustrativo necessário às aulas.
2- Livro base de Marketing: P. KOTLER, P., Gary Armstrong, John Saunders e Veronica Wong. (1996; 1999; 2008)
“Principles of Marketing - The European Edition”. 5ª Edição. Prentice-Hall Europe, Englewood Cliffs, Hemel
Hempstead, Hertfordshire.
3- Bibliografia complementar: P. KOTLER, P.. (2009) “Marketing Management- The international Edition”.
Prentice-Hall Europe, Englewood Cliffs, Hemel Hempstead, Hertfordshire.; “Marketing Management” (2009). Philip
Kotler, Kevin Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman, Mr Torben Hansen.

Anexo IX - Cálculo Financeiro / Financial Calculus
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Cálculo Financeiro / Financial Calculus

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luis Filipe da Cunha Pimentel Lopes dos Santos

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina tem como objectivo fundamental, dar o suporte teórico-prático necessário para que os futuros
gestores consigam efectuar a decisão financeira tão certa quanto possível, tendo em conta os vários cenários com
que se debatem. Para isso, não é possível separar o conceito do valor do capital, com a sua referência temporal.
Consciencializar os alunos para a importância determinante do factor tempo e do valor inter-temporal do dinheiro.
Desenvolver competências dos alunos na utilização de um conjunto de técnicas e metodologias susceptíveis de
permitir a análise de operações financeiras e a selecção racional entre várias alternativas de financiamento e de
investimento. Introdução da lógica do raciocínio matemático, no estudo das operações financeiras, a curto, médio
e longo prazo. No que concerne ao âmbito do curso, fornecer conhecimentos de base indispensáveis a disciplinas
subsequentes, designadamente Avaliação de Projectos de Investimentos, Gestão Financeira I e II.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course has as its aim: to support the necessary theoretical and practical so that future managers can make a
financial decision as certain as possible, taking into account the various scenarios they face. To do this, you
cannot separate the concept of the capital, with its temporal reference. To make students aware of the crucial
importance of time factor and the inter-temporal value of money. Develop students' skills in using a set of
techniques and methodologies to enable the analysis of financial operations and rational choice between various
alternatives for financing and investment. Introduction of the logic of mathematical reasoning, the study of financial
transactions in the short, medium and long term. Regarding the scope of the course,provide basic knowledge
essential disciplines followed, including the InvestmentProject Evaluation, Financial Management I and II.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Operações Financeiras. O Capital, o Tempo, o Juro e Capitalização
Definição de Operação Financeira
Definição de Juro
Regime de Juro Simples, Regime de Juro Composto e Regimes Mistos
2. Equações de Capitalização
Regime de Juro Simples
Regime de Juro Composto
3. Equivalência de Capitais e equivalência de taxas
Capitalização e Actualização
Equação de Valor
Equivalência de Capitais em Regime de Juro Simples
Equivalência de Capitais em Regime de Juro Composto
Taxas nominais e taxas efectivas
Taxas equivalentes
Taxa instantânea de capitalização
4. Rendas
Conceito e Caracterização
Rendas inteiras
Rendas fraccionadas
Rendas de termos constantes
Rendas de termos variáveis
5. Leasing, locação financeira e aluguer de longa duração (ALD)
Conceito e Caracterização
6. Amortização de Empréstimos
Modalidades de reembolso
Quadros de amortização
7. Aplicações de Capital
Avaliação em Investimentos Reais

6.2.1.4. Syllabus:
1. FinancialOperations. Capital, Time, Interest and Capitalization
Definition of Financial Operations
Definition of Interest
Regime of Simple Interest, Compound Interest Regime and Mixed Regimes
2. Equations Capitalization
Regime of Simple Interest
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System of Compound Interest
3. Equity Capital and equivalent rates
Capitalization and Updated
Value Equation
Equity Capital Regime of Simple Interest
Equity Capital Regime of Compound Interest
Nominal rates and effective rates
Fees similar
Instantaneous rate of capitalization
4. Rents
Definition and Characterization
Rents whole
Income split
Income from constant terms
Income from variable terms
5. Leasing, rental and leasing of long duration (ALD)
Definition and Characterization
6. Loan Amortization
Method of reimbursement
Frames amortization
7. Applications of Capital
Evaluation in Real Investment

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
No decorrer do ano lectivo os alunos deparam-se com situações/simulações de casos reais em aula, onde devem
resolver os problemas apresentados da mesma forma que se estivessem caso fossem os responsáveis pelo
departamento financeiro de uma qualquer empresa.
Adquirindo as competências propostas por esta disciplina permite aos alunos não só criar ferramentas essenciais
para a sua vida profissional, como também para a sua vida pessoal, visto que aprendem todos os mecanismos dos
processos de capitalização, como os processos de obtenção de um empréstimos e a forma de amortizar o mesmo.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
During the school year students are faced with situations / simulations of real cases in class, where they must
solve the problems presented in the same way they were if they were responsible for the financial department of
any company.
Acquiring the skills offered by this course allows students to not only create essential tools for your professional
life, but also for his personal life, as they learn all the mechanisms of the processes of capitalization, as the
process of obtaining a loan and how to repay the same.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os elementos necessários para a definição da avaliação são os seguintes:
1. Prova escrita individual sem consulta, incidindo sobre os temas expostos nas aulas;
2. Trabalho prático, sobre aplicações financeiras a resolver em grupo;
3. Resolução de seis mini-testes/quizzes, no decorrer do semestre lectivo;
4. Avaliação individual da participação em aula;

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The elements needed to define the evaluation are:
1. Written exam without consultation, focusing on the issues outlined in class;
2. Practical work on financial applications to solve in groups;
3. Resolution of six mini-tests/quizzes, during the semester;
4. Individual evaluation of class participation;

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Durante todo o semestre os alunos necessitam de responder a seis mini-testes onde são apresentadas
questões/situações que as empresas se deparam diariamente e que devem ser resolvidas com os conteúdos
programáticos.
O trabalho de grupo permite aos alunos desenvolver acções extremamente realistas do que são as questões que
surgem em empresas do sector financeiro, sendo a principal vantagem deste tipo de metodologia a criação de
competências fora de aula e o próprio trabalho de investigação para a obtenção de toda a informação necessária
para desenvolver esse mesmo trabalho.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
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Throughout the semester students need to answer six mini-tests are presented where issues / situations that
businesses encounter daily and that should be resolved with the program content.
Group work allows students to develop actions that are extremely realistic questions that arise in financial sector
companies, the main advantage of this type of methodology to create skills outside of class and own research work
to obtain all information needed to develop this same work.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
MATEUS, Alves, (1995): Cálculo Financeiro, Lisboa: Edições Sílabo.
MATEUS, Alves, (1995): Exercícios de Cálculo Financeiro, Lisboa: Edições Sílabo.
MATIAS, Rogério Paulo, (1998): Sebenta de Matemática Financeira, Viseu: Ed. Instituto Politécnico de Viseu.
MATIAS, Rogério, (2004): Cálculo Financeiro – Teoria e Prática, Lisboa: Escolar Editora.
BREALEY, Richard A. & Myers, Stewart, (1998): Princípios de Finanças Empresariais, 5.ª Edição, Alfragide:
McGraw-Hill.

Anexo IX - Direito do Trabalho / Labour Law

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do Trabalho / Labour Law

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Armando Rui Teixeira Santos

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Visa preparar os alunos para conhecerem o direito do Trabalho português e europeu, assim como noções básicas
do Processo do Trabalho.
Saber distinguir as especifícidades das relações laborais.
Saber distinguir as relações laborais das prestações de serviços.
Habilitar os alunos a saberem os principais parâmetros da legislação laboral e do processo de trabalho aplicado à
gestão de empresas.
Habilitar os alunos a elaborarem minutas de contratos de trabalho, sua denúncia, revogação, suspensão,
resolução.
Habilitar os alunos a elaborarem de minutas para despedimentos e para reclamação de créditos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Aims to prepare students to know the Portuguese and UE Labor Law and Labor Judicial Process.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I PARTE
Delimitação do Direito do Trabalho. Fontes do Direito do Trabalho. Relação jurídico-laboral privada.
Enquadramento das relações laborais. Regime Juridico das Ferias, Feriados e Faltas. Tempo de Trabalho.
Retribuição. Mobilidade do Trabalhador e transmissão da empresa ou do estabelecimento. Redução da actividade e
suspensão do contrato de trabalho. Protecção do trabalhador na insolvência. Direitos de Personalidade do
Trabalhador. Igualdade e não discriminação.Direito do trabalho comunitário. Responsabilidade Penal e Contra-
ordenacional.
II PARTE
Do Processo de trabalho. Princípios gerais do Processo civil. Princípios gerais do Processo Penal. Processo do
Trabalho Declarativo Comum.

6.2.1.4. Syllabus:
PART I
Delimitation of the Labor Law. Sources of Employment Law. Value for private legal work.
Framework of industrial relations. Legal Regime of the holidays, Holidays and Absences. Working Time.
Retribution. Labour mobility and transfer of business or establishment. Reduction of activity and suspension of the
employment contract. Worker protection in bankruptcy. Personality Rights of Workers. Equality and non
discriminação.Direito community work. Criminal Liability and misdemeanors.
PART II
Labor Process. General Principles of Civil Procedure. General Principles of Criminal Procedure. Declarative
Process of Labor policy.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O conhecimento das leis habilitará os alunos a constituírem organizações do terceiro sector conhecendo o seu
regime jurídico.
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6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The knowledge of the laws will enable learners to make up the third sector organizations know their legal status.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Exposição teórica na aula com recurso a fórmulas, gráficos acompanhada da feitura
de exercícios adequados.
Análise, de textos, PP e exposições relacionados com as matérias em apreço.
Intervenção dos alunos a propósito de dúvidas e comentários.
Exposição oral,
Casos práticos,
Exercícios.
Intervenções na aula.
Análise de textos.
Pontos escritos.
2- Métodos de Avaliação:
Exposição oral;
Uso de PP;
Acompanhamento evolutivo das fórmulas e gráficos correspondentes;
Participação em seminários e conferências;
Teste escrito.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Theoretical exposure in the classroom using formulas, charts, accompanied by the making suitable exercise.
2- Analysis of texts, PP and exhibitions related to the matters.
Intervention with regard to students' questions and comments.
Oral presentation, practical cases, exercises, Interventions in the classroom and analysis of texts.
3 - Methods of Evaluation:
Oral presentation, use of PP, follow up of formulas and corresponding graphs, participation in seminars and
conferences and written test.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
50 horas de aulas teórico-praticas para exposição dos conceitos e conhecimentos, correspondendo à ideia de que
cada disciplina deve funcionar também de uma forma integrada, não se justificando a separação entre o ensino
teórico das matérias e a sua aplicação prática.
O interesse e o empenhamento dos alunos na aprendizagem individual deverão ser estimulados, por exemplo,
através da introdução de esquemas flexíveis e diversificados de trabalho. Análise de casos práticos. Esta UC
corresponde a 150 horas de trabalho do aluno.
A unidade curricular será dada 3 horas por semana, com uma sequência que se inicia sempre com uma exposição
inicial e depois um debate entre os grupos de alunos. A unidade curricular será apoiada por e-learning e trabalhos
de investigação elaborados pelos alunos.
Os alunos deverão durante ao semestre fazer apresentações de 10 minutos dos trabalhos de grupo (com o máximo
de 3000 palavras) ou elaborar um relatório das aulas (sebenta).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
50 hours of classroom exposure to concepts and knowledge, corresponding to the idea that each discipline should
also work in an integrated manner, would not justify the separation of theoretical and practical application materials
.
Interest and commitment of students on individual learning should be encouraged, for example through the
introduction of flexible and diversified schemes of work. Analysis of case studies. This course represents 150
hours of student work.
The unit will be given five hours per week, with a sequence that always begins with an initial exposure and after a
debate between groups of students. The unit will be supported by e-learning and research prepared by students.
Students will make presentations during the semester in 10 minutes of group work (maximum 3000 words) or a
course report.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
QUINTAS, Paula e Helder Quintas, Manuela de Direito do Trabalho e de Processo de Trabalho, Almedina 2010
QUINTAS, Paula e Helder Quintas, Código do Trabalho, anotado e comentado, Almedina 2010
AMADO, João Leal ,Contrato de Trabalho - À Luz do novo Código do Trabalho, Coimbra Editora, 2009.
AMADO, João Leal, Temas Laborais, Coimbra Editora, 2005.
BAPTISTA, Albino Mendes, Temas de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho, Petrony, 2008.
MANSO, Luís Duarte e Erica neves Dias, Direito do Trabalho – Casos Práticos resolvidos, Vol I e II, 2º edição, Quid
Juiris, 2010
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Anexo IX - Introdução ao Direito / Introduction to Law

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Direito / Introduction to Law

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Armando Rui Teixeira Santos

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Habilitar os alunos a saberem caracterizar as relações jurídicas, a conhecer as diversas áreas do direito.
Dotar os alunos de conhecimentos e noções elementares de Direito Privado e Público
Breve introdução aos Princípios e Teoria Geral do Direito Público e do Direito Civil
Habilitar os alunos a saberem os principais parâmetros da elaboração da legislação e os princípios do processo
civil aplicado à gestão de empresas.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
To enable students to know characterize legal relations, to know the different areas of law.
Provide students with the knowledge and basic notions of Private Law and Public
Brief Introduction to the Principles and General Theory of Public Law and Civil Law
To enable students to know the main parameters of the formulation of laws and principles of civil procedure applied
to business management.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Conceito Direito. Ramos Direito. Fontes do Direito e hierarquia das leis. Direito e Vida
2. Noções Gerais de Direito Público. Princípios Direito Constitucional. Noções básicas Direito Administrativo.
Princípios Direito Público Económico.
3. Direito Civil.
Direito de Obrigações. Relação obrigacional e elementos. Fontes Obrigações. Sujeitos e Objectos das Obrigações.
Transmissão de créditos e dívidas. Garantia geral das Obrigações. Garantias especiais das Obrigações.
Cumprimento de Obrigações. Não cumprimento de Obrigações e causas de extinção, além do cumprimento.
Contratos em Especial.
Direito das Coisas. Direito de Propriedade. Direitos Reais limitados de gozo. Direito de superfície. Servidões
prediais. Direito Real de Habitação Periódica.
Direito da Família.
Direito das Sucessões. Direito de crescer. Partilha da Herança. Colação e alienação da Herança.
4. Int. Direito Processual. Processo Civil. Processo Penal. Processo Fiscal. Processo do Trabalho.

6.2.1.4. Syllabus:
1. Concept of Law. Sources of Law and its hierarchy.
2. General Concepts of Public Law. Principles of Constitutional Law. Administrative Law. Economic Principles of
Public Law.
3. Civil Law.
Law of Obligations. Obligatory relation and its elements. Sources of Obligations. Subjects of the Bonds. Objects of
the Bonds. Transfer of credits and debts. General guarantee of the Notes. Specific guarantees of the Notes.
Fulfillment of Obligations. Breach of Obligations. Causes of extinction of obligations beyond compliance. Contract
Special.
Law of Things. Concept and classification. Property Law. Limited Real Rights of enjoyment. Right to surface.
Servitudes. Real Right of Ownership.
Family Law.
Law of Succession. Right to grow. Shares of Inheritance. Collation and transfer of Inheritance.
4.Int. Procedural Law. Civil Procedure. Criminal Procedure. Fiscal Procedure. Labor Process.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O conhecimento das leis habilitará os alunos a perceberem os princípios de direitoque conformam a sociedade e a
economia.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The knowledge of the laws will enable learners to de influence of the legal status.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Exposição teórica na aula.
Análise, de textos e exposições relacionadas com as matérias em apreço.
Intervenção dos alunos a propósito de dúvidas e comentários.
Exposição oral,
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Casos práticos,
Exercícios.
Intervenções na aula.
Análise de textos.
Testes escritos e orais.
2- Métodos de Avaliação:
Exposição oral;
Uso de PP;
Acompanhamento evolutivo das fórmulas e gráficos correspondentes;
Participação em seminários e conferências;
Teste escrito e oral.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Theoretical exposure in the classroom using formulas, charts, accompanied by the making suitable exercise.
2- Analysis of texts, PP and exhibitions related to the matters.
Intervention with regard to students' questions and comments.
Oral presentation, practical cases, exercises, Interventions in the classroom and analysis of texts.
3 - Methods of Evaluation:
Oral presentation, use of PP, follow up of formulas and corresponding graphs, participation in seminars and
conferences and written and oral tests.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
50 horas de aulas teórico-praticas para exposição dos conceitos e conhecimentos, correspondendo à ideia de que
cada disciplina deve funcionar também de uma forma integrada, não se justificando a separação entre o ensino
teórico das matérias e a sua aplicação prática.
O interesse e o empenhamento dos alunos na aprendizagem individual deverão ser estimulados, por exemplo,
através da introdução de esquemas flexíveis e diversificados de trabalho. Análise de casos práticos. Esta UC
corresponde a 150 horas de trabalho do aluno.
A unidade curricular será dada 3 horas por semana, com uma sequência que se inicia sempre com uma exposição
inicial e depois um debate entre os grupos de alunos. A unidade curricular será apoiada por e-learning e trabalhos
de investigação elaborados pelos alunos.
Os alunos deverão durante ao semestre fazer apresentações de 10 minutos dos trabalhos de grupo (com o máximo
de 3000 palavras) ou elaborar um relatório das aulas (sebenta).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
50 hours of classroom exposure to concepts and knowledge, corresponding to the idea that each discipline should
also work in an integrated manner, would not justify the separation of theoretical and practical application materials
.
Interest and commitment of students on individual learning should be encouraged, for example through the
introduction of flexible and diversified schemes of work. Analysis of case studies. This course represents 150
hours of student work.
The unit will be given five hours per week, with a sequence that always begins with an initial exposure and after a
debate between groups of students. The unit will be supported by e-learning and research prepared by students.
Students will make presentations during the semester in 10 minutes of group work (maximum 3000 words) or a
course report.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
AMARAL, Diogo Freitas do, Manual de Introdução ao Direito, Vol I, Almedina 2004
COSTA, Mário Júlio de Almeida e, Noções Fundamentais do Direito Civil, 5ª edição, Almedina 2009
Código Civil
Constituição da Republica Portuguesa

Anexo IX - Direito Comercial / Commercial Law

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito Comercial / Commercial Law

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Armando Rui Teixeira Santos

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Visa preparar os alunos para conhecerem o Direito Comercial português e europeu, assim como noções básicas
do Processo nos Tribunais do Comercio.
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Saber distinguir as especificidades das relações comercias.
Saber distinguir as relações comercias das relações e contratos civis.
Habilitar os alunos a saberem os principais parâmetros da legislação das sociedades comercias e do processo
aplicado às sociedades comercias e aos comerciantes.
Habilitar os alunos a elaborarem minutas de estatuto de sociedades comercais, e o processo da sua liquidação.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Aims to prepare students to know the Portuguese Commercial Law and Commercial Process.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I Parte
I - Introdução
II – Fontes e Arbitragem
III – Actos de Comércio
IV – Dos Sujeitos
V – Obrigações Especiais do Comerciante
VI – A Organização do Comerciante
VII – Dos Direitos da Propriedade Industrial
VIII – Contratos Comerciais
II Parte
I – Sociedades Comerciais
II – Classificação das Sociedades Comerciais
III – A Constituição, Modificação e Transformação das Sociedades Comerciais.
III Parte
I – Os Títulos de Crédito
II – A Letra de Câmbio
III – A Livrança
IV – O Cheque

6.2.1.4. Syllabus:
PART I
I - Introduction
II - Sources and Arbitration
III - Acts of Trade
IV - Subjects
V - Special Obligations of the Merchant
VI - The Organization of Merchant
VII - Industrial Property Rights
VIII - Commercial Contracts
Part II
I - Companies
II - Classification of Companies
III - The Constitution, Modification and Transformation of Companies Act.
Part III
I - Titles of Credit
II - Bill of Exchange
III - The Cashier
IV - The check

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O conhecimento das leis habilitará os alunos a constituírem sociedades comercais e conhecerem o seu
enquadramento jurídico.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The knowledge of the laws will enable learners to form commercial companies and know their legal framework

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Exposição teórica na aula com recurso a fórmulas, gráficos acompanhada da feitura
de exercícios adequados.
Análise, de textos, PP e exposições relacionados com as matérias em apreço.
Intervenção dos alunos a propósito de dúvidas e comentários.
Exposição oral,
Casos práticos,
Exercícios.
Intervenções na aula.
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Análise de textos.
Pontos escritos.
2- Métodos de Avaliação:
Exposição oral;
Uso de PP;
Acompanhamento evolutivo das fórmulas e gráficos correspondentes;
Participação em seminários e conferências;
Teste escrito.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Theoretical exposure in the classroom using formulas, charts, accompanied by the making suitable exercise.
2- Analysis of texts, PP and exhibitions related to the matters.
Intervention with regard to students' questions and comments.
Oral presentation, practical cases, exercises, Interventions in the classroom and analysis of texts.
3 - Methods of Evaluation:
Oral presentation, use of PP, follow up of formulas and corresponding graphs, participation in seminars and
conferences and written test.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
50 horas de aulas teórico-praticas para exposição dos conceitos e conhecimentos, correspondendo à ideia de que
cada disciplina deve funcionar também de uma forma integrada, não se justificando a separação entre o ensino
teórico das matérias e a sua aplicação prática.
O interesse e o empenhamento dos alunos na aprendizagem individual deverão ser estimulados, por exemplo,
através da introdução de esquemas flexíveis e diversificados de trabalho. Análise de casos práticos. Esta UC
corresponde a 150 horas de trabalho do aluno.
A unidade curricular será dada 3 horas por semana, com uma sequência que se inicia sempre com uma exposição
inicial e depois um debate entre os grupos de alunos. A unidade curricular será apoiada por e-learning e trabalhos
de investigação elaborados pelos alunos.
Os alunos deverão durante ao semestre fazer apresentações de 10 minutos dos trabalhos de grupo (com o máximo
de 3000 palavras) ou elaborar um relatório das aulas (sebenta).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
50 hours of classroom exposure to concepts and knowledge, corresponding to the idea that each discipline should
also work in an integrated manner, would not justify the separation of theoretical and practical application materials
.
Interest and commitment of students on individual learning should be encouraged, for example through the
introduction of flexible and diversified schemes of work. Analysis of case studies. This course represents 150
hours of student work.
The unit will be given five hours per week, with a sequence that always begins with an initial exposure and after a
debate between groups of students. The unit will be supported by e-learning and research prepared by students.
Students will make presentations during the semester in 10 minutes of group work (maximum 3000 words) or a
course report.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, Vol. I e II, 7º Edição, Almedina, Coimbra, 2009
Paulo Olavo Cunha, Direito das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2008
Código Comercial
Código das Sociedades Comerciais
Código da Insolvência e da Recuperação das Empresas

Anexo IX - Gestão Financeira I / Financial Management I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão Financeira I / Financial Management I

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Franco Martins

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Compreender a ligação entre a contabilidade e a gestão financeira;
- Introduzir os principais instrumentos e técnicas de análise financeira de apoio à tomada de decisão no meio
empresarial;
- Desenvolver os conceitos e técnicas de planeamento financeiro e de gestão de tesouraria;
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- Discutir os conceitos de risco, rendibilidade e valor fundamental de uma empresa.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Understand the links between accounting and financial management;
- Introduce the main tools and techniques used to analyze the financial situation of a company in order to help the
manager to take the correct decisions in different business environments
- Develop the concepts and techniques of financial planning
- Discuss the concepts of: risk, return and intrinsic value (fundamental) of a company

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
- Da informação contabilística à gestão financeira
- Conceitos e documentos da gestão financeira
- Técnicas de análise financeira
- A análise de balanços e de demonstração de resultados
- Demonstração de Fluxos de Caixa
- O balanço financeiro
- Avaliação da performance através de rácios económico-financeiros
- Análise do equilíbrio económico-financeiro
- Introdução à teoria de carteiras
- O modelo de avaliação de activos financeiros: CAPM
- Planeamento financeiro

6.2.1.4. Syllabus:
- From accounting to Financial Management
- Financial Management concepts and documents
- Financial Analysis Techniques
- Financial Statement Analysis: Balance Sheet and Income Statement
- Cash-Flow Statement
- Functional Balance Sheet
- Performance Evaluation through economic and financial ratios
- Economic and financial equilibrium analysis
- Portfolio Theory Introduction
- Asset pricing model: CAPM
- Financial Planning

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Tendo em conta os objectivos do curso, os conteúdos programáticos foram escolhidos cuidadosamente de modo a
responder às necessidades dos alunos. O curso começa por analisar e preparar Demonstrações de Resultados de
modo a estas poderem ser utilizadas para a análise financeira. O método dos rácios permite ao alunos ter o
instrumento para analisar a situação económico-financeira da empresa. Durante o curso também é discutido os
teoremas de Modigliani-Miller e o modelo CAPM.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Taking into account the objectives of the course, the unit’s objectives were carefully chosen in order to answer the
students’ needs. The course starts with the overview of financial statement analysis and how to prepare
fundamentals for the analysis. Then, we introduce the ratio analysis: typology, advantages and limitations, which is
a very useful instrument to analyze the economic and financial situation of one company. During the course we
also discuss the Modigliani-miller theorem and the CAPM model.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino consiste numa abordagem teórico-prática dos conteúdos programáticos do ponto 3.34. Nas
aulas após a exposição teórica dos conceitos são realizados exercícios práticos de forma a consolidar
conhecimentos.
Sistema de Avaliação:
2 Trabalhos Individuais: 20% (10% Cada)
Trabalho Grupo: 30%
Frequência: 50%

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology consists on an theoretical-practical approach of the subjects described on the syllabus
(3.3.5). During the classes, after discussing the concepts from a theoretical point of view, the students have to solve
practical exercises in class to consolidate its knowledge.
Assessment:
2 Individual Assignments: 20% (10% each)
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Group assignment: 30%
Final Individual exam: 50%

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo do curso visa introduzir os conceitos fundamentais de análise financeira de uma empresa. Um dos
principais objectivos do curso é que o aluno tenha as competências necessárias para conseguir preparar, analisar
e comentar a situação económica de uma empresa. O sistema de avaliação tem isso em conta. Os trabalhos
individuais e de grupo ao longo do semestre permitem aos alunos adquirem as competências necessárias para
avaliar a situação económico-financeira de uma qualquer empresa.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The aim of the course is to introduce the fundamental concepts required to analyze one company. The student
needs to be able to prepare, analyze and comment the situation of a company. The assessment takes this into
account. The Individual and group assignments throughout the semester allow the student to be exposed to the
challenges of analyzing the economic and financial situation of one company.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- BREALEY, R. & Myers, S. (2003): Principles of Corporate Finance, 7ª Edição, McGraw Hill
- DAMODARAN, A. (2001): Corporate Finance: Theory and Practice, 2ª Edição, John Wiley & Sons, Inc.
- Directrizes Contabilísticas Nacionais
- MAYES, T. & Shank, T. (1996): Financial Analysis with Microsoft Excel, 1ª Edição, The Dresden Press.
- NEVES, J. (2000): Análise Financeira I: Técnicas Fundamentais, 12ª Edição, Lisboa, Texto Editora.

Anexo IX - Gestão Financeira II / Financial Management II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão Financeira II / Financial Management II

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Manuel Albuquerque Martins

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Desenvolver um aprofundamento dos temas da gestão financeira avançada
- Ilustrar o papel que o financiamento e o investimento podem ter na valorização da empresa;
- Dotar os alunos dos conceitos necessários à determinação do custo de capital.
- Dotar os alunos de instrumentos capazes de analisar a contribuição que as decisões de financiamento de
dividendos podem possuir na valorização da empresa;
- Dotar os alunos das ferramentas técnicas necessárias à avaliação de empresas.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Develop advanced concepts of financial management
- Understand and calculate the importance of financing and investment decisions to the valuation of a company
- Endow the students with the required concepts to determine the cost of capital.
- Endow the students with the required instruments to analyze the contribution of the financing and payout policies
to determine the intrinsic value of an asset.
- Endow the students with the techniques to value a company.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
- Uma Introdução às Finanças Empresariais
- Decisões de Financiamento e Investimento
- Relação Risco - Rendibilidade e Eficiência dos Mercados
- Estrutura de Financiamento
- Política de Dividendos
- Avaliação de Empresas
- Opções Reais

6.2.1.4. Syllabus:
- Introduction to Corporate Finance
- Financing, Investment Decisions
- Relation Risk-Return and Market efficiency
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- Capital Structure
- Payout Policy
- Valuation and Capital Budgeting
- Real Options

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Na primeira parte do programa, é discutido o mundo das finanças corporativas e os principais conceitos, incluindo
as decisões de avaliação de projectos quando uma empresa é totalmente financiada pelos accionistas. Na segunda
parte do curso, é discutido o conceito de risco-retorno e o equilíbrio entre estes conceitos. Na terceira parte, é
discutido é aprofundado alguns conceitos relacionados com as decisões de financiamento, estrutura de capital e
os efeitos na avaliação e decisão sobre projectos. Depois, é discutido o impacto da politica de dividendos no valor
da empresa. Finalmente, é discutida a avaliação de projectos com opções reais.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The first part of the course discusses the corporate finance and main concepts, including capital budgeting
decisions assuming that the company is fully financed by the shareholders. The second part of the course deals
with the equilibrium relationship between risk and return. The third part of the course deals with the financing
decision, with an emphasis on the choice of capital structure and the effects of financing on capital budgeting
decisions. Afterwards, we will discuss the impact of the dividend policy on the value of a company. And finally, we
will discuss how to evaluate using the real options approach.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino consiste numa abordagem teórico-prática dos conteúdos programáticos. Nas aulas após a
exposição teórica dos conceitos são realizados exercícios práticos de forma a consolidar conhecimentos.
Sistema de Avaliação:
Teste Intermédio: 20%
Trabalho Grupo: 30%
Frequência: 50%

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology consists on a theoretical-practical approach of the subjects described on the syllabus.
During the classes, after discussing the concepts from a theoretical point of view, the students have to solve
practical exercises in class to consolidate its knowledge.
Assessment:
Mid-term test: 20%
Group assignment: 30%
Final Individual exam: 50%

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia utilizada permite aos alunos adquirirem os conhecimentos teóricos e praticá-los durante as aulas. O
trabalho de grupo visa complementar os conhecimentos adquiridos permitindo aos alunos testar os
conhecimentos adquiridos no mundo real ao analisar uma empresa cotada em bolsa.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The used methodologies allow the students acquiring the theoretical knowledge and practice it on the classes. The
Group assignment complements the acquired knowledge by testing the students in the real world case study. The
students have to analyze one company quoted on the stock Exchange.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- BREALEY, R. & Myers, S. (2003): Principles of Corporate Finance. 7ª Edição, McGraw Hill.
- BRUNNER, R. F. (2003): Case Studies in Finance. 3rd Ed., Illinois, Irwin McGraw-Hill, Burr Ridge.
- Damadoran, A. (2001): Corporate Finance: Theory and Practice. 2ª Edição, John Wiley & Sons, Inc.
- KESTER, W. C., Fruhan, Jr., W. F., Piper T. R. & Ruback, R. S. (1997): Case Problems in Finance. 11th Ed., Chicago,
Irwin McGraw-Hill.
- MAYES, T. & Shank, T. (1996): Financial Analysis with Microsoft Excel. 1ª Edição, The Dresden Press.
- MEGGINSON, W. L. (1997): Finance Theory. Massachussets, Adison-Wesley, Reading, Massachusetts.
- NEVES, J. (2000): Análise Financeira: Técnicas Fundamentais. 12ª Edição, Lisboa, Texto Editora.
- ROSS, S. A., Westerfield, R. W. & Jaffee, J. F. (2004): Corporate Finance. 7th Ed. Singapore, Irwin/McGraw-Hill
Book Co.

Anexo IX - Gestão da Produção e Operações / Production and Operations Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Gestão da Produção e Operações / Production and Operations Management

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António José da Costa Gonçalves

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos fundamentais:
Conceitos e ferramentas da GPO no contexto da empresa;
Desenvolvimento de pensamentos estruturados e conceptualmente suportados.
O estudante deverá:
Adquirir conceitos da GPO e sua contextualização;
Aplicar conceitos e ferramentas disponíveis na resolução de problemas;
Perceber a relação entre a estratégia competitiva das empresas e a GPO;
Identificar os recursos instrumentais e sua aplicação;
Aplicar as metodologias de concepção do produto/serviço e as tecnologias e processos produtivos mais
adequados;
Dominar as ferramentas de planeamento, programação e controlo da produção, aplicando-as a situações com
características simplificadas da realidade;
Aplicar conceitos e ferramentas da gestão de existências;
Formular o problema da organização do trabalho e apresentar soluções para aplicações concretas;
Equacionar e resolver problemas, com características simplificadas da realidade, utilizando os diversos conceitos
e ferramentas da disciplina.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Fundamental objectives:
Concepts and tools of the GPO in the context of a modern business;
Development of structured and conceptually supported thinking.
The student should:
Acquire the concepts of the GPO and its context;
Apply the concepts and tools available to solve problems;
Understand the relationship between the competitive strategy of companies and GPO;
Identify the instrumental resources and their application;
Apply the methodologies of designing the product / service and the technologies and processes best suited;
Mastering the tools of planning, programming and production control, applying them to situations with simplified
reality;
Apply the concepts and tools of inventory management;
Formulate the problem of labor organization and provide solutions for specific applications;
Tackling and solving problems, with simplified reality, using the various concepts and tools of the discipline.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Secção I: Conceitos Base
1 – Conceitos e Propósito das Operações
2 – Resumo histórico
3 – Estratégia das Operações
Secção II: Actividades das Operações
4 – Introdução às actividades das operações
5 – Concepção do produto/serviço
6 – Processos e tecnologias
7 – Planeamento, programação e controlo da produção
8 – Gestão de existências
9 – Sistemas estruturados de planeamento e programação
10 – Organização do trabalho
11 – Gestão de Projectos

6.2.1.4. Syllabus:
Section I: Basic Concepts
1 - Purpose and Concepts of Operations
2 - Historical Overview
3 - Operations Strategy
Section II: Operations Activities
4 - Introduction to business operations
5 - Product / service design
6 - Processes and Technologies
7 - Planning, scheduling and production control
8 – Stocks Management
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9 - Structured Systems Planning and Programming
10 - Organization of work
11 - Project Management

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
A análise do detalhe dos Conteúdos Programáticos permitirá fazer uma ligação directa entre Conteúdos e
Objectivos

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The detail analysis of the syllabus will support a direct link between content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e teórico-práticas suportadas em slides. Exercícios de aplicação resolvidos na aula. Exercícios de
aplicação resolvidos pelos alunos fora da aula e corrigidos nesta.
AVALIAÇÃO:
1. 2 Trabalhos de grupo – 15% de ponderação, por cada um, na avaliação final
2. Frequência final, com duração de 120 min. – 70% de ponderação na avaliação final

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and practical-supported slideshow player. Application exercises solved in class. Application exercises
solved by students outside the classroom and corrected this.
EVALUATION:
1. 2 Group work - 15% weighting for each one in the final assessment
2. Final frequency, lasting 120 min. - 70% weighting in the final evaluation

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Trata-se de uma metodologia que combina períodos expositivos com outros de participação dos alunos,
orientando-se os alunos nas metodologias de resolução de problemas e testando-se continuamente a sua
aprendizagem, através de exercícios que vão resolvendo, fora do espaço da aula, validando-se a respectiva
resolução, em espaço de aula.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It is a methodology that combines exhibition with other periods with students participation. The students are
guided throughout the methodologies for troubleshooting and testing continuously their learning through
exercises that will be solved outside the class, validating that the respective resolution in the space of class.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Charles Handy (1992): A era da irracionalidade. Edições CETOP.
Juan Antonio Pérez López (1996). Fundamentos da Direcção de Empresas. Edições AESE.
AESE (1998): Textos e casos estudados na área da Direcção da Produção e das Operações.
Orlindo Gouveia Pereira (2004): Fundamentos de Comportamento Organizacional. Fundação Calouste Gulbenkian.
Steven D. Levitt & Stephan J. Dubner (2006): Freakanomics. Editorial Presença.
Victor Sequeira Roldão & Joaquim Silva Ribeiro (2007): Gestão das Operações – Uma abordagem integrada.
Monitor.
João Paulo Pinto (2006): Gestão de Operações na Indústria e nos Serviços. Lidel.
Michael E. Porter (2007): The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review.
Luís Mira Amaral (2008): Economia Tech. Booknomics.
Womack & Jones (2008): Lean Manufacturing. Energy Business Reports.
Peter Skarzynski & Rowan Gibson. Inovar no Essencial. Actual.

Anexo IX - Fiscalidade Comunitaria e Portuguesa / Community and Portuguese Fiscality

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fiscalidade Comunitaria e Portuguesa / Community and Portuguese Fiscality

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Bruno Daniel Barata Campino

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1 – Compreender o Sistema Fiscal Português;
2 – Avaliar o impacto dos impostos pessoais e da Segurança Social no mundo empresarial;
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3 – Cálculo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas;
4 – Estudo de questões relacionadas com o Imposto sobre o Valor Acrescentado;
5 – Saber interpretar e aplicar as normas fiscais.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1 - Understand the Portuguese fiscal system
2 - Evaluate the impact of personal tax and social security tax on corporations
3 - Calculate the corporate income tax
4 - Know how to deal with VAT
5 - Interpret and apply fiscal rules

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I – Direito Fiscal – aspectos fundamentais
1. A fiscalidade e a Constituição. Fontes de Direito Fiscal.
2. Interpretação e aplicação da lei fiscal.
II – O estudo do imposto
1. Noção de imposto e diferenciação de figuras afins.
2. Sujeitos da obrigação do imposto.
3. Incidência, base tributável, taxa, liquidação, colecta e cobrança.
4. Os benefícios fiscais: isenções (ou reduções de taxa), reduções da base tributável e
deduções à colecta. Os incentivos fiscais.
III – Espécies de impostos
1. Classificações diversas dos impostos.
2. Impostos portugueses e taxa social única e seu peso na estrutura das receitas
tributárias.
IV – Estudo dos principais impostos portugueses
1. Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) na óptica da empresa
2. Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)
3. Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

6.2.1.4. Syllabus:
The Main topics covered in this course are:
1 - Fiscal Law
2 - Overview of the Portuguese fiscal system
3 - Direct taxation on corporations
4 - Indirect taxation

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O aprofundamento do estudo do Sistema Fiscal Português permitirá aos alunos assimilar toda a problemática
inerente ao cálculo ou apuramento dos principais impostos nacionais, como o Imposto sobre o Rendimento de
Pessoas Singulares, o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas e o Imposto sobre o Valor
Acrescentado.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
A Deep study of the Portuguese Fiscal Law will be essential to ability the students to understand how indirect
taxation (Vat) and Direct income taxes are used and calculated.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A cadeira de Fiscalidade Comunitária e Portuguesa é composta por aulas teóricas e práticas de 1h30m cada e
totalizando no seu conjunto 25 aulas.
A avaliação de conhecimentos será baseada em duas frequências que terão o peso de 50% cada.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Will be ministered theoretical and practical lessons with the duration of 1h30m each one. In total will be 25 lessons.
The evaluation it is based in a mid-term written exam (50%) and an end of semester written exam (50%)

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Aulas teoricas associadas a uma forte componente prática ajudarão os alunos a atinguir os objectivos da disciplina

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The interaction between theoretical and practical lessons will help students to achieve the objectives of the
curricular unit.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
FERREIRA, Henrique Quintino, Determinação da Matéria Colectável, Rei dos Livros
FERREIRA, Rogério Fernandes, A tributação dos Rendimentos – retrospectiva, actualidades, tendências, Almedina,
2007
Vários, A fiscalização interna nas empresas públicas e organismos autónomos / Encontro sobre a Fiscalização;
org. Inspecção-Geral de Finanças. - Lisboa : Inspecção-Geral de Finanças
CARLOS, Américo Brás, ABREU, Irene Antunes, DURÃO, João Ribeiro e PIMENTA, Maria Emília Pimenta, Guia dos
Impostos, Quid Juris, sociedade editora
CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS, Publicações diversas de Ciência e Técnica Fiscal (Direcção Geral dos Impostos,
Ministério das Finanças)
FAUSTINO, Manuel, O dever de retenção na fonte e outros deveres autónomos de cooperação em IRS, Áreas
Editora, 2003
Código do IRC
Código do IRS
Código do IVA

Anexo IX - Contabilidade Geral I / General Accounting I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Geral I / General Accounting I

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Bruno Daniel Barata Campino

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1 - Compreender o processo de criação da informação financeira
2 - Atender à importância do novo normativo contabilístico (SNC) onde coabitam as normas internacionais e as
normas nacionais (entre as quais se incluem as normas para as pequenas entidades)
3 – Preparar a informação contabilística para o fecho das contas do exercício
4 – Identificar o impacto da tomada de decisão na situação patrimonial
5 – Elaborar e interpretar as Demonstrações financeiras

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1 - To understand the importance of accounting as a fundamental tool in managerial analysis of firm’s
performance.
2 - The importance of a standard is highlighted and the new accounting framework will be used, where
national and international norms cohabit will be presented.
3 - The fundamental concepts of accounting are presented - the method of accounting information
registration and the construction and connection of the main financial statements.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos básicos da contabilidade. Objectivos e âmbito
Utilizadores e finalidades
Principais divisões
O Património: Elementos patrimoniais activos e passivos. Factos patrimoniais permutativos e modificativos
2. O processo contabilistico
Normalização internacional e nacional
Características da informação financeira
Pressupostos contabilísticos
Ciclos Económico, financeiro e de tesouraria
As partidas dobradas
3 Análise das diversas classes de contas
Classe 1 - Meios financeiros líquidos
Classe 2 – Contas a receber e a pagar
Classe 3 – Inventários e activos biológicos
Classe 4 – Investimentos
Classe 5 – Capital, reservas e resultados transitados
Classe 6 – Gastos
Classe 7 – Rendimentos
4 Perdas por imparidade, por redução de justo valor e provisões. Reversões
5 Fecho das contas e a construção dos mapas financeiros
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Operações final exercício
Classe 8 – Resultados
Construção do Balanço e da Demonstração de Resultados
5.4 Encerramento e reabertura das contas

6.2.1.4. Syllabus:
1 - Introduction
2 - Accounting registration process
3 - Analysis of several accounting classes
4 – Impairments, fair value reduces and reversions
5 - The closure of the exercise and the construction of the financial statements: balance sheet and profit
and loss statement.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O Estudo dos conceitos e regras do novo Normativo Contabilístico Nacional permitirá aos alunos assimilar toda a
problemática inerente à construção da informação financeira empresarial bem como a sua interpretação.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Learning the majority of concepts and rules associated to the Portuguese new accounting referential will be
essential to ability the students to understand how financial statements are prepared and analysed.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A cadeira de Contabilidade Geral I é composta por aulas teóricas e práticas de 1h30m cada e totalizando no seu
conjunto 25 aulas.
A avaliação de conhecimentos será baseada em duas frequências que terão o peso de 50% cada.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Will be ministered theoretical and practical lessons with the duration of 1h30m each one. In total will be 25 lessons.
The evaluation it is based in a mid-term written exam (50%) and an end of semester written exam (50%)

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Aulas teoricas associadas a uma forte componente prática ajudarão os alunos a atinguir os objectivos da disciplina

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The interaction between theoretical and practical lessons will help students to achieve the objectives of the
curricular unit.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
1 - Sistema de Normalização Contabilística Explicado - João Rodrigues – Porto Editora – 1ª edição – Set 2009
2 - Sistema de Normalização Contabilística Explicado - João Rodrigues – Porto Editora – 1ª edição – Set 2009
3 – SNC – Contabilidade Financeira: Sua aplicação – Ana Maria Rodrigues, Carla Carvalho, Domingos Cravo e
Graça Azevedo – Almedina Editora – Julho 2010
4 – Anotações ao Sistema de Normalização Contabilística – Carlos Manuel Grenha, Domingos Cravo, Luís Baptista
e Sérgio Pontes – Edição CTOC – Set 2009
Livros de Exercícios:
1 - Contabilidade Financeira: Casos práticos - Eusébio Pires da Silva, Tânia Alves de Jesus e Ana Cristina Pires da
Silva - Rei dos Livros - Janeiro de 2010
2 - SNC - Sistema de Normalização Contabilística: Casos Práticos - António Borges, Emanuel Gamelas, José
Pinhão Rodrigues, Manuela Martins, Nuno Magro e Pedro António Ferreira - Áreas Editora - Novembro de 2009

Anexo IX - Contabilidade Geral II / General Accounting II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Geral II / General Accounting II

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Bruno Daniel Barata Campino
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6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1 - Aprofundar os conhecimentos de contabilidade
2 - Desenvolver o diagnóstico económico-financeiro
3 - Motivar o contacto dos alunos com relatórios & contas de empresas reais

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The mission for this class is to develop the accounting skills of the students and to give them the necessary tools
to perform a comprehensive financial analysis.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. O Novo Modelo de Normalização Contabilística
2. Normas Internacionais de Contabilidade/ Normas Internacionais de Relato Financeiro
Valores a receber e a pagar.
Inventários.
Investimentos financeiros.
Activo fixo tangível e propriedades de investimento.
Activo intangível.
Contas de capital, reservas e resultados transitados.
3. Diagnóstico económico-financeiro de empresa.
A estrutura do Activo;
A estrutura de Passivo e Capital Próprio. Os rácios de financiamento;
Análise das Demonstração de Resultados por Natureza e por Funções. Os rácios de
rentabilidade das vendas;
A rentabilidade do Activo e dos Capitais Próprios. Decomposição da rentabilidade do capital
próprio;
Rácios de funcionamento: Prazo médio de recebimentos, pagamentos e stockagem;
Análise económico-financeira de casos globais.
5. Construção e análise da Demonstração de Fluxos de Caixa.
6. Breve introdução à temática de consolidação de contas.

6.2.1.4. Syllabus:
1 - National and international accounting standards.
2 - Development of the accounting skills:
2.1–Receivables
2.2-Inventories
2.3-Financial investments
2.4-Tangible and intangible fixed assets
2.5-Equity
3-Financial analysis:
3.1-Balance Sheet
3.2-Leverage ratios
3.3-Income Statement
3.4-Profitability ratios
3.5-Funds management ratios
3.6-Liquidity ratios
4-Statement of cash flows
5-Consolidated accounts

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O aprofundamento do estudo dos conceitos e regras do novo Normativo Contabilístico Nacional permitirá aos
alunos assimilar toda a problemática inerente à construção da informação financeira empresarial bem como a sua
interpretação e o estudo de aspectos particulares como a Consolidação de Contas e a demonstração dos fluxos de
caixa.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
A Deep study of concepts and rules associated to the Portuguese new accounting referential will be essential to
ability the students to understand how financial statements are prepared and analysed. Will be study particular
cases like Consolidated financial statements and Cash flow statement.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A cadeira de Contabilidade Geral II é composta por aulas teóricas e práticas de 1h30m cada e totalizando no seu
conjunto 25 aulas.
A avaliação de conhecimentos será baseada em duas frequências que terão o peso de 50% cada.
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6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Will be ministered theoretical and practical lessons with the duration of 1h30m each one. In total will be 25 lessons.
The evaluation it is based in a mid-term written exam (50%) and an end of semester written exam (50%)

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Aulas teoricas associadas a uma forte componente prática ajudarão os alunos a atinguir os objectivos da disciplina

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The interaction between theoretical and practical lessons will help students to achieve the objectives of the
curricular unit.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
1 – “International Financial Reporting Standards”, IASB
2 – “Financial Accounting with Annual Report”, Robert Libby, Patricia Libby and Daniel Short, McGraw-Hill
3 - Sistema de Normalização Contabilística Explicado - João Rodrigues – Porto Editora – 1ª edição – Set 2009
4 – SNC – Contabilidade Financeira: Sua aplicação – Ana Maria Rodrigues, Carla Carvalho, Domingos Cravo e
Graça Azevedo – Almedina Editora – Julho 2010
5 – Anotações ao Sistema de Normalização Contabilística – Carlos Manuel Grenha, Domingos Cravo, Luís Baptista
e Sérgio Pontes – Edição CTOC – Set 2009
Livros de Exercícios:
1 - Contabilidade Financeira: Casos práticos - Eusébio Pires da Silva, Tânia Alves de Jesus e Ana Cristina Pires da
Silva - Rei dos Livros - Janeiro de 2010
2 - SNC - Sistema de Normalização Contabilística: Casos Práticos - António Borges, Emanuel Gamelas, José
Pinhão Rodrigues, Manuela Martins, Nuno Magro e Pedro António Ferreira - Áreas Editora - Novembro de 2009

Anexo IX - Contabilidade Analítica I / Analytical Accounting I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Analítica I / Analytical Accounting I

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António Campos Pires Caiado

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Transmitir aos alunos os conceitos fundamentais da Contabilidade Analítica e do Controlo de Gestão, por forma
aos discentes terem uma visão global do funcionamento da empresa, através do contributo dado por estas áreas
da Gestão.
Suporte teórico-prático necessário para que os futuros gestores consigam efectuar uma visão de gestão acerca
dos indicadores fornecidos pela contabilidade analítica e pelo Controlo de Gestão, tendo em conta os vários
cenários com que se debatem.
Importância da Contabilidade Analítica na tomada de decisões
Análise e identificação do custo dos produtos
Determinação do custo dos produtos
Importância do Controlo de Gestão na tomada de decisões
Definir e questionar os critérios e os métodos de apuramento dos custos de produção.
Desenvolver um sistema de informação contabilístico interno com base nos princípios da contabilidade analítica
Integrar os conceitos da contabilidade geral e da contabilidade segmentada.
Calcular o custo do produto/serviço

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Convey to students the fundamental concepts of cost accounting essentially, and also the Management Control so
the students have an overview of the operation of the company through the contribution of these areas of
Management.
Theoretical and practical support needed so that future managers can make an approach to management about the
indicators provided by cost accounting (or management) and management control, taking into account the various
scenarios they face.
Importance of Cost Accounting in decision making
Analysis and identification of cost of products
Determining the cost of goods
Importance of Management Control in making decisions
Define and question the criteria and methods for the settlement of production costs.
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Develop a system of internal accounting information based on the principles of cost accounting
Integrating the concepts of general accounting and bookkeeping targeted.
Calculate the cost of the product / service

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Introdução e Apresentação
2. Conceitos Fundamentais da Contabilidade Analítica
3. Análise Custo – Volume - Resultado
4. Componentes do custo industrial dos produtos
5. Apuramento do custo de produção e regimes de fabrico
6. Centros de Custos
7. Sistemas de Custeio

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction and Presentation
2. Fundamental Concepts of Analytical Accounting
3. Cost - Volume - Profit
4. Cost of industrial products
5. Cost of production and manufacturing systems
6. Cost Centers
7. Costing Systems

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include exercises, tests,
discussions and practical exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:

CAIADO, António Campos, Contabilidade Analítica – um instrumento para a Gestão, Rei dos Livros.
CAIADO, António Campos, Contabilidade de Gestão, Vislis Editora.
BREALEY, Richard A. & Myers, Stewart, (1998): Princípios de Finanças Empresariais, 5.ª Edição, Alfragide:
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McGraw-Hill.
JORDAN, H., Neves, J.C., Rodrigues, J.C., (1999), O Controlo de Gestão – Ao Serviço da Estratégia e dos Gestores,
3ªEd., Lisboa: Áreas Editora.
MARGERIN, Jacques e Ausset, Gérard, Contabilidade Analítica – utensílio de gestão, ajuda à decisão, Ediprisma.
MENDES, Júlio, Contabilidade Analítica e de gestão, Plátano Editora.
PEREIRA, Carlos C. e Franco, Victor S., Contabilidade Analítica.

Anexo IX - Contabilidade Analítica II / Analytical Accounting II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Analítica II / Analytical Accounting II

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ana Catarina Pagarim Ribeiro Kaizeler

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se com esta disciplina transmitir aos alunos os conceitos fundamentais essencialmente da Contabilidade
Analítica, e também do Controlo de Gestão, por forma aos discentes terem uma visão global do funcionamento da
empresa, através do contributo dado por estas áreas da Gestão.
Esta disciplina tem como objectivo fundamental, dar o suporte teórico-prático necessário para que os futuros
gestores consigam efectuar uma visão de gestão acerca dos indicadores fornecidos pela contabilidade analítica
(ou de gestão) e pelo Controlo de Gestão, tendo em conta os vários cenários com que se debatem.
Assim, pretendem-se atingir os seguintes objectivos específicos:
- A importância da Contabilidade Analítica na tomada de decisões
- Análise e identificação do custo dos produtos
- Determinação do custo dos produtos
- A importância do Controlo de Gestão na tomada de decisões
- O papel do Orçamento na Gestão

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The aim of this course is to provide to students the fundamental concepts of analytical accounting, as well as the
management control so that the students may have an overview of the company operations through the
contribution of these areas of management.
This course aims to support with the necessary theoretical and practical concepts and tools so that future
managers can make an approach to management about indicators provided by analytical accounting (or
management) and management control, taking into account the various scenarios they face.
Thus, it is intended to achieve the following objectives:
- The importance of analytical accounting in decision making
- Analysis and identification of cost of products
- Determination of cost of products
- The importance of management control in decision making
- The role of the Budget Management

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Sistemas de Informação e Responsabilização.
2. Planeamento e Controlo
Planos e orçamentos anual
Orçamentos anuais e mapas que o constituem
Controlo Orçamental
Orçamento Anual e Contabilidade Analítica
3. Importância do Orçamento Anual
Planeamento e fixação de Objectivos
Controlo e avaliação do Desempenho
Métodos de Planeamento
4. Gestão Orçamental
5. Elaboração do Orçamento Anual
Principais mapas: Orçamentos de Exploração, de Vendas, de Custos Comerciais, de Existências de produtos
acabados e/ou de mercadorias, de Custos de Produção, das Compras, de Custos de Estrutura, de Investimentos e
Financeiro.
Orçamento de Tesouraria
Demonstração previsional dos fluxos de caixa.
6. Orçamento Rígido e Flexível
7. Orçamento de Base Zero
Procedimentos de elaboração
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8. Controlo Orçamental e Avaliação do Desempenho
Desvios e intervalos de controlo e orçamentos ajustados.
9. Custeio real e análise dos desvios
10. Apuramento e análise dos desvios extra-contabilísticos.

6.2.1.4. Syllabus:
1. Information Systems and Accountability.
2. Planning and Control
Plans and annual budgets
Annual budgets and maps
Budgetary Control
Annual Budget and Analytical Accounting
3. Importance of Annual Budget
Planning and setting objectives
Monitoring and Evaluation of Performance
Planning Methods
4. Budget Management
5. Preparation of Annual Budget
Key maps: Exploration Budgets, Sales, Commercial Cost of inventories of finished goods and / or goods, Cost of
Production, Procurement, Cost Structure, Investment and Finance.
Treasury Budget
Statement of forecast cash flows.
6. Rigid and Flexible Budget
7. Zero Base Budget
Procedures for the preparation
8. Budgetary Control and Performance Evaluation
Deviations and ranges of control and budget’s adjustments
9. Costing and real analysis of the differences
10. Analysis of extra-accounting deviations.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O acompanhamento constante do aluno, bem como os vários momentos de avaliação permitem fazer um
diagnóstico da aprendizagem e adequar as metodologias mais efectivas para a aprendizagem da matéria em
concreto.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino básica é expositiva por meio de apresentação oral, frequentemente apoiada por
dispositivos tecnologicos, e interactiva, por meio da realização de exercícios práticos em sala de aula ou através da
utilização da plataforma tecnológica de apoio aos professores e estudantes (Moodle). A avaliação consiste na
realização de testes e trabalhos práticos (pelo menos um teste individual), sendo que um destes momentos poderá
consistir na realização de um caso prático.
Um dos testes é realizado no final do curso e requer o domínio dos conhecimentos adquiridos, considerando o
conteúdo global do programa (este teste deve ter a ponderação mínima de 50% para a avaliação global final).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test). One of these tests is performed at the end of the course and demands for
knowledge learned considering all contents of syllabus and, counting for the global evaluation with a minimum of
50%.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os alunos irão dominar os
fundamentos teóricos e adquirir competências práticas avançadas. As actividades de aprendizagem incluem
exercícios práticos, testes, discussões, resolução de casos práticos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include exercises, tests,
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discussions and practical exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CAIADO, António Campos, Contabilidade Analítica – um instrumento para a Gestão, Rei dos Livros.
CAIADO, António Campos, Contabilidade de Gestão, Vislis Editora.
BREALEY, Richard A. & Myers, Stewart, (1998): Princípios de Finanças Empresariais, 5.ª Edição, Alfragide:
McGraw-Hill.
Garrison, R. (2005) – Managerial Accounting,
JORDAN, H., Neves, J.C., Rodrigues, J.C., (1999), O Controlo de Gestão – Ao Serviço da Estratégia e dos Gestores,
3ªEd., Lisboa: Áreas Editora.
MARGERIN, Jacques e Ausset, Gérard, Contabilidade Analítica – utensílio de gestão, ajuda à decisão, Ediprisma.

Anexo IX - Introdução à Gestão / Introduction to Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Gestão / Introduction to Management

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luísa Margarida Cagica Carvalho

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Introduzir os conceitos básicos da gestão, nomeadamente os relacionados com a organização e funções do
gestor;
Compreender e aprofundar as principais etapas do processo de gestão, respectivamente os aspectos relacionados
com o planeamento, organização e direcção e controlo;
Enquadrar a empresa no seu meio envolvente e na sua área de negócio, através da análise S.W.O.T.
Compreende os factores envolvidos na tomada de decisão em ambiente global;
Entender o processo de mudança organizacional considerando a importância da inovação para as organizações.
Adoptar uma visão geral e da dinâmica de gestão de uma organização
Conhecer quais os factores internos e externos que afectam a empresa e as decisões empresariais no mundo
actual
Compreender a importância da Responsabilidade Social e da ètica para a sustentabilidade no mercado
Identificar os factores de mudança e enquadrar com a necessidade de inovar no mercado.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Approach basic concepts of management, including those related to the organization and functions of the
manager;
Understanding the main steps of the management process (planning, organization and direction and control);
Understand how environment could influence the organizations and apply SWOT analysis;
Highlight the importance social responsibility and ethical behavior in the sustainable development of the company.
Understands the factors involved in decision making in a global environment;
Understand terminology and technical language used in management;. Adopt an overview of the dynamics and
management of an organization; understand which internal and external factors affecting the company and
business decisions in today's world and the importance of social responsibility and ethics for sustainability in the
market; Identify drivers of change and fit with the need to innovate in the market.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Introdução e conceitos básicos
1.1. Funções da Gestão
1.2.Papel do Gestor
1.3. Níveis de gestão
1.4. O que é uma organização
1.5.Performance Organizacional
2. Os gestores e os seus ambientes
2.1. Gestores e ambiente interno e externo
2.2.Teorias ambientais e a relação ambiente/organização
2.3. Gestão num ambiente global
3. Gestão do Passado ao Presente
3.1. Modernas Teorias da Gestão
3.2. Learning Organization
4. Funções da Gestão
4.1. Organização
4.2. Direcção e Liderança
4.3. Planeamento e Controlo
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5. Responsabilidade Social e Comportamento Ético
6. Gestão da Informação e Processo de Decisão
7. Preparação para o Futuro
7.1. Objectivos de Longo Prazo
7.2. Análise de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças
7.3. Escolher uma Estratégia: Como alcançar um objectivo de Longo Prazo
8. Mudança organizacional e desenvolvimento da inovação

6.2.1.4. Syllabus:
1.Introduction and basic concepts
1.1. Functions of Management
1.2.Papel Manager
1.3. Levels of management
1.4. What is an organization
Organizational 1.5.Performance
2. Managers and their environments
2.1. Managers and internal and external environment
2.2.Teorias environmental and relationship environment / organization
2.3. Management in a global environment
3. Management of Past to Present
3.1. Modern Theories of Management
3.2. Learning Organizations
4. Functions of Management
4.1. Organization
4.2. Management and Leadership
4.3. Planning and Control
5. Social Responsibility and Ethical Behavior
6. Information Management and Decision Process
7. Preparing for the Future
7.1. Long-Term Objectives
7.2. Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
7.3. Choosing a Strategy: How to achieve a goal of Long Term
8. Organizational change and development of innovation

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão naturalmente directamente relacionados com os objectivos da U.C..
O objectivo ‘Introduzir os conceitos básicos da gestão’, nomeadamente os relacionados com a organização e
funções do gestor) e o objectivo ‘Compreender e aprofundar as principais etapas do processo de gestão’,
respectivamente os aspectos relacionados com o planeamento, organização e direcção e controlo) encontram-se
vertidos nos pontos 1 e 2 dos conteúdos programáticos. O objectivo Enquadrar a empresa no seu meio envolvente
e na sua área de negócio, através da análise S.W.O.T., o objectivo Sublinhar a importância da responsabilidade
social e comportamento ético no desenvolvimento sustentável da empresa. O objectivo Compreende os factores
envolvidos na tomada de decisão em ambiente global e o objectivo Entender o processo de mudança
organizacional considerando a importância da inovação para as organizações, encontram-se explanados nos
pontos seguintes dos conteúdos programáticos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos desta unidade curricular serão abordados em aulas teóricas, práticas e tutoriais. As aulas combinam
a exposição teórica com a discussão de casos práticos e apresentação de trabalhos de grupo.
As aulas apelam à participação activa dos alunos, sendo essa componente valorizada na avaliação contínua.
Serão utilizados como suporte às aulas:
1.Meios de suporte informático, o software Microsoft Powerpoint e a plataforma Moodle da UC para gestão de
conteúdos e suporte à orientação tutorial;
2.Meios de suporte em papel para a resolução de casos práticos.
A avaliação será constituída por:

1. Avaliação Contínua
- Um teste escrito sem consulta
- Um trabalho em grupo com apresentação na aula
- Participação nas aulas (discussão de casos)
2. Avaliação Final
- Um exame escrito sem consulta
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6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test).

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino procuram, visando para além da realização de um teste escrito a discussão de casos e
elaboração de um trabalho em grupo procuram ir ao encontro dos objectivos definidos pela U.C.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Administração : princípios de gestão empresarial / James H. Donnelly, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich
;trad e rev. téc. Eduardo Clarisseau Mesquita de Abreu, Maria Manuela Lucena e Valle. - Lisboa : McGraw-Hill,
2000. - 631 p. (Disponível na Biblioteca)
Administração Princípios de gestão empresarial, Donnelly, Gibson; Ivancevich, McGraw-Hill
Management – an Introduction, David Boddy, Prentice Hall
Introdução à gestão : uma abordagem sistémica / António de Sousa. - Lisboa : Editorial Verbo, reimp. 1999. – 343
(disponível na Biblioteca)

Anexo IX - Politica Económica / Economic Policy

6.2.1.1. Unidade curricular:
Politica Económica / Economic Policy

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luísa Margarida Cagica Carvalho

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1.Compreender o que é a politica económica.
2.Conhecer quais os objectivos de politica económica e os seus instrumentos
3.Perceber quais são os principais instrumentos de política económica
4.Construir modelos de política económica
5.Conhecer os instrumentos para avaliação de políticas económicas
6.Analise as principais políticas económicas levadas a cabo nacional e internacionalmente

1. Compreende as decisões púbicas e sabe decidir sobre as opções ajustadas dos agentes económicos face às
políticas económicas Apreender a terminologia e linguagem técnica utilizada em gestão;
2. Diferencia as políticas de curto e longo prazo, decide conjunturalmente e adopta estratégias de ajustamento a
longo prazo

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Objectives:
1. Understand what is economic policy.
2. Understand what are the objectives of economic policy and its instruments
4. Building models of economic policy
5. Know the instruments to assess the economic policies
6. Analyze the major economic policies carried out nationally and internationally

Competencies:
1. Includes those decisions pubic and knows how to decide on the options set of economic agents face economic
policies Seize the terminology and technical language used in management;
2. Differentiates the policies of short and long term, decides to adopt strategies and the conjuncture of long-term
adjustment.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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Política Económica – Definição
Contribuição da análise económica e de outras disciplinas para a PE
Os fundamentos da PE
A eficácia das decisões individuais e a lógica do intervencionismo do Estado
Poderes e actores na política económica
Análise sintética da PE
Da noção de PE às noções de fins, objectivos e metas
Distinção entre objectivos instrumentos e medidas
PE: Objectivos, Instrumentos e processos
As finalidades e os objectivos da política económica
Eficiência e equidade
Os conflitos de objectivos
Princípios de políticas conjunturais e estruturais
O papel dos modelos econométricos
Os desfasamentos nas políticas
Indicadores e objectivos intermédios
O papel da planificação
Classificação de programas de política (monetária; orçamental e cambial)
Principios de coordenação de políticas
PE internacionais
Fundamentos de políticas estruturais
Crescimento endógeno
Políticas de educação
Políticas de I&D
Problemas de política económica no século XXI

6.2.1.4. Syllabus:
Concept of EP | Contribution of economic analysis and other disciplines to the EP | The fundamentals of economic
policy | Synthetic Analysis of economic policy | The aims and objectives of economic policy | Principles of
economic and structural policies | Fundamentals of Structural Policies | Problems economic policy in the XXI
century

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão naturalmente directamente relacionados com os objectivos da U.C..
Os objectivos 1, 2 e 3 encontram-se vertidos nos pontos 1 a 5 dos conteúdos programáticos. Os restantes
objectivos são abordados nos pontos seguintes.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Continued monitoring of the student, as well as the various stages of evaluation, allow early diagnosis of learning
and adapt the most effective methods for learning the material in concrete.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos desta unidade curricular serão abordados em aulas teóricas, práticas e tutoriais. As aulas combinam
a exposição teórica com a discussão de casos práticos e apresentação de trabalhos de grupo.
As aulas apelam à participação activa dos alunos, sendo essa componente valorizada na avaliação contínua.
Serão utilizados como suporte às aulas:
1.Meios de suporte informático, o software Microsoft Powerpoint e a plataforma Moodle da UC para gestão de
conteúdos e suporte à orientação tutorial;
2.Meios de suporte em papel para a resolução de casos práticos.
A avaliação será constituída por:

1. Avaliação Contínua
- Um teste escrito
-Um trabalho em grupo com apresentação na aula
2. Avaliação Final
- Um exame escrito sem consulta

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Basic teaching methodology is expositive by means of oral presentation often supported by technology devices
and, interactive by means of performing practical exercise in classroom or through the use of the Teacher-Student
technological platform for learning activities (Moodle). Evaluation is basically in the form of tests and practical
works (at least one individual test).
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino procuram, visando para além da realização de um teste a elaboração de um trabalho em
grupo procuram ir ao encontro dos objectivos definidos pela U.C.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course includes a variety of teaching methodologies to ensure that students will master theoretically-
grounded advanced evaluation competencies as a practitioner. Learning activities will include readings, writings,
exercises, tests, discussions, practical exercises, and role-plays.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Amaral, J “Politicas económicas, metodologia, concepção e instrumentos de actuação” Edição cosmos (disponível
na Biblioteca)

Macroeconomia / Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz ; trad. Maria de Fátima St. Aubyn. – Lisboa
[etc.] : McGraw-Hill, 1999 (disponível na Biblioteca)

Anexo IX - A Hum e o Futuro:Parad Eco,Ét,Poiético e Dts Hum/MankindFuture: Eco,Et and Poiet Parad and HumRights

6.2.1.1. Unidade curricular:
A Hum e o Futuro:Parad Eco,Ét,Poiético e Dts Hum/MankindFuture: Eco,Et and Poiet Parad and HumRights

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Carlos Sacadura de Sousa Paz

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos:
1. construir e potenciar o terceiro pilar da compreensão temporal do mundo, das coisas e de si próprio: o futuro;
2. interrogar-se sobre os paradigmas emergentes que procuram estruturar o pensamento e a acção neste novo
século e que acarretam uma redefinição de Humanidade e da Educação
3. desenvolver uma ética do futuro

Competências:
• Descobre e perspectiva as linhas-de-força da evolução do pensamento e da acção humana na sua complexidade
• Reflecte criticamente e criativamente sobre alguns das questões-chave que se levantam em termos do Futuro
pessoal, social e da humanidade
• Desenvolve consciência da relatividade das situações e circunstâncias, das ideias e dos actos, em prol da
construção colectiva de uma Terra – Pátria de todos os humanos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Objectives:
1. to construct and support the third pillar for temporary understanding of the world, things and oneself: the future;
2. to question oneself about emerging paradigms that seek to structure thought and action in the new century and
imply a redefinition of Humanity and Education
3. to develop an ethic of the future

Skills:
• Discover and perspective the lines of force of the evolution of human thought and action in their complexity
• Reflects critically and in a creative way about some of the key issues of the Future, personal, social and of
Humanity
• Develops an awareness of the relativity of situations and circumstances, ideas and actions, aiming to build
collectively the aiming to build collectively a Homeland - Earth

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A flecha do tempo e a pluralidade de futuros.
2. Os paradigmas emergentes de uma nova compreensão do mundo, da sociedade, e da pessoa:
2.1. Paradigma ecológico;
2.2. Paradigma ético;
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2.3. Paradigma poiético:
3. Futuro da espécie, futuro do planeta: um novo contrato natural?
4. Que futuro no espaço: humanizar o espaço?
5. Novos territórios da cultura, pluralismo, e educação: um novo contrato cultural?
6. A vida em sociedade e direitos do Homem: um novo contrato social?
7. Novos territórios do saber: para uma democracia cognitiva?
8. A Humanidade da Humanidade e identidade humana: Um novo contrato ético?
9. Saberes – Chave para a educação do futuro.
10. Para onde vamos? O Ser Humano perante o futuro do Universo

6.2.1.4. Syllabus:
1. The arrow of time and the plurality of futures.
2. The paradigms emerging from a new understanding of the world, the society and the individual:
2.1. Ecological paradigm;
2.2. Ethical paradigm;
2.3. Poietic paradigm:
3. Future of the species, future of the planet: a new natural contract?
4. What future in space: humanising space?
5. New territories of culture, pluralism and education: a new cultural contract?
6. Life in society and human rights: a new social contract?
7. New territories of knowledge: for a cognitive democracy?
8. The Humanity of Humanity and human identity: A new ethical contract?
9. Key competences to the education of the future.
10. Where are we heading? The Human Being facing the future of the Universe

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Ao incidir na compreensão temporal do mundo, das coisas e de si próprio para pensar o futuro, nos paradigmas
emergentes da compreensão do mundo, da sociedade, e da pessoa e num conjunto de questões da actualidade
desenvolvem-se os objectivos de uma nova compreensão do futuro e de como agir eticamente tendo em vista o
futuro a partir do contexto desses novos paradigmas.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
By focusing on the temporal understanding of world, things and of itself to envision the future, on the emerging
paradigms of understanding the world, society, and the person and a number of actual issues, the objectives of a
new understanding of the future and how to act ethically in view of the future, in the context of these new
paradigms, is achieved.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC será estruturada num SGA, por tópicos de estudo, segundo um modelo pedagógico activo, centrado no
estudante, na acessibilidade e na construção social de saberes preconizando-se assim um novo perfil de estudante
que terá de ter uma nova noção de tempo e de espaço, concretizando a sua aprendizagem através de
leituras/pesquisas e da interacção com os outros. Torna-se assim responsável pelo seu percurso de aprendizagem
afirmando-se como uma autodidacta que constrói o seu conhecimento de forma autónoma.
Serão colocados, para cada tema, os materiais de leitura obrigatória e/ou opcionais e fornecidas todas as
indicações necessárias para o desenvolvimento do trabalho do estudante (calendarização, recursos, actividades,
fóruns). Todas as actividades de ensino e aprendizagem são realizadas no espaço virtual da unidade curricular, à
excepção das actividades presenciais.
Avaliação continua: actividades online (50%); P-fólio (50%).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The CU will be structured in an LMS, by study topics, based on an active, pedagogical model, focused on the
student, on accessibility and the social construction of knowledge, thus advocating a new student profile, with a
new conception of time and space, achieving the student’s learning through reading/research and interaction with
others. The student thus becomes responsible for his/her path of learning, asserting him/herself as an auto-didact
who constructs his/her knowledge independently.
For each subject, the compulsory and/or optional reading material will be made available and all the necessary
instructions given for developing the student’s project (scheduling, resources, activities, forums). All teaching and
learning activities are conducted within the virtual space of the study unit, except for face to face activities.
Continuous assessment: online activities (50%); P-folio (50%).

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias preconizadas assentam numa pedagogia não-directiva, i.e., promovendo a auto-aprendizagem e a
auto-formação, e socioconstrutivista privilegiando momentos de trabalho de grupo e interacção online para
construção crítica e reflexiva do conhecimento, fundamentais para o desenvolvimento das competências reflexivas
requeridas.
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6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The methodologies advocated are based on a non-directive pedagogy, ie, encouraging self-learning and
self-training, and socioconstructivism emphasizing moments of group work and online interaction to build critical
and reflective knowledge, fundamental to the development of the reflexive skills required

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•Bartoli, H. (2003). Repensar o Desenvolvimento. Lisboa: Instituto Piaget.
•Bindé, J. (2006). Para Onde Vão os Valores. Lisboa: Instituto Piaget.
•Fortin, R. (2007). Compreender a complexidade. Lisboa: Instituto Piaget.
•Hegarthy, A. e Leonard, S .(2003). Direitos do Homem – Uma Agenda para o Século XXI. Lisboa: Instituto Piaget.
•Jamieson, D. (2005). Manual de Filosofia do Ambiente. Lisboa: Instituto Piaget.
•Morin, E. (org.) (2001). O desafio do séc. XXI. Lisboa: Instituto Piaget. (1ª edição: 1999).
•Morin, E. (2002). Reformar o pensamento. A cabeça bem feita. Lisboa: Instituto Piaget (1ª edição: 1999).
•Morin, E. (2002). Os sete saberes para a educação do futuro. Lisboa: Instituto Piaget (1ª edição: 1999).
•Morin, E. (2001). Terra-Pátria. Lisboa: Instituto Piaget.
•Singer, P. (2000). Ética aplicada. Lisboa: Gradiva.
•Touraine, A. (2005). O Novo Paradigma. Lisboa: Instituto Piaget.
•Unesco (vários autores) (2002). As chaves do Século XXI. Lisboa: Instituto Piaget.

Anexo IX - Dinâmicas do Mundo Contemporâneo e Evolução do Espaço Port/Cont World's Dyn and Ev of the Port
Space

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dinâmicas do Mundo Contemporâneo e Evolução do Espaço Port/Cont World's Dyn and Ev of the Port Space

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Gonçalo Maria Duarte Couceiro Feio

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se que no final desta UC o estudante:
Conheça as linhas gerais do pensamento contemporâneo e o estado actual do mundo, suas organizações
principais, suas manifestações visíveis e menos perceptíveis, o papel de Portugal no mundo e seu contributo para
o mundo contemporâneo

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student should be able to understand the general lines of contemporary thought and the world as it is
organized, its main organisations, its visible and less visible phenomena and the role of Portugal in the
contemporary world.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1 – O Sistema Mundo em Mutação
Breve História do Pensamento Político
Fundamentos de Geopolítica
Noções básicas do pensamento económico
A Sociedade Ocidental em mutação
O primado da política: equilíbrio das potências e colonialismo
As duas Guerras Mundiais
A Nova Ordem Mundial
Os grandes blocos geopolíticos mundiais
O Islão; cultura e ciência.
2 – As Oportunidades da Democracia
A Democracia e as suas contradições
Inclusão e exclusão: transversal e multifacetada
A crise do Estado Nacional e Providência
O choque de culturas e civilizações
3 – A Evolução do Espaço Português
Territórios culturais
Interesses e potencialidades estratégicos

6.2.1.4. Syllabus:
1 – The World-System Changing
Brief History of Political thinking
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Basics of Geopolitics
Basics of economic thinking
The western society changing
The power of politics: the balance of powers and colonialism
The Two World Wars
The New World Order
The Great geopolitical blocs
Islam; culture and science.
2 – Democracy opportunities
Democracy and its contradictions
Inclusion and exclusion: transversal and multiple
The crisis of the State and the Welfare State
The clash of cultures and civilisations
3 – The Portuguese Space Evolution
Cultural territories
Strategic potentials

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Ao tomar contacto com as bases do pensamento ocidental, com conceitos essenciais da ciência política e com as
grandes linhas da história contemporânea, o estudante mune-se de instrumentos para uma melhor compreensão
do mundo que o rodeia, podendo assim agir de forma mais consciente.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Knowing the basis of the western thinking, the basics of political science and the major trends of contemporary
history, the student will thus better understand the world around him/her and act in it in a more conscious way.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC encontra-se estruturada no Sistema de Gestão de Aprendizagem Moodle. A avaliação assume o regime de
avaliação contínua. Os estudantes terão de elaborar ao longo do semestre pequenos trabalhos designados de
E-fólios e uma prova presencial, designada de P-fólio, com a duração máxima de 90 minutos. Entende-se por
E-fólio um documento digital elaborado de forma pessoal incidindo sobre os temas tratados enquanto o P-fólio se
traduz num documento escrito a realizar presencialmente, e complementa os E-fólios realizados electronicamente.
Neste sistema, a classificação final da Unidade corresponde ao somatório das classificações obtidas em cada
E-fólio e no P-fólio. Para concluir a UC com aproveitamento, o estudante terá, pois, de: realizar um E-fólio
subdividido em 4 tarefas (12,5% cada) e um P-fólio (50%). A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20
valores. Segundo o regulamento, deverá completar 70% das tarefas e ter aproveitamento no P-fólio.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The CU is structured according to the Moodle Learning Management System requirements, and applies continuous
assessment process according to which the student makes four short individual assignments (one-page texts or
quizzes), called E-folios, and sits for an in-class test with a maximum time limit of 90 minutes, called P-folio.
An E-folio is a personal digital document that tests different CU topics, while a P-folio is an in-class written
document that complements electronic E-folios.
Thus, the CU final mark is the sum of the partial classifications obtained in each E-folio, and of the P-folio
classification.
The CU is successfully accomplished if the student has completed the E-folio subdivided into four separate tasks
(12.5% of the final mark each) and the P-folio (50%).
Final UC mark corresponds to an item in the 0 – 20 scale. According to the CU Regulations the student should
successfully complete 70% of the E-folio tasks and have a positive mark in the P-folio.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
O uso da plataforma Moodle potencia o contacto do estudante com a realidade que hoje marca os processos de
aprendizagem, ou seja, o uso das TIC. Além disso, é do mundo contemporâneo que se fala o que torna o conteúdo
e o método coerentes nos seus propósitos.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Using the Moodle Platform the student’s contact with today reality is made through the main learning instrument,
the IT. Besides, since it’s the contemporary world the main subject, both method and content are coherent in their
purposes.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
ALMEIDA, Políbio Valente de (1990) Do Poder do Pequeno Estado. Enquadramento geopolítico da hierarquia das
potências, Lisboa, UTL-ISCSP.
CANTERBERY, E. Ray (2002) Breve História do Pensamento Económico, Lisboa: Instituto Piaget
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CARPENTIER, JEAN (1993), História da Europa, Lisboa: Estampa.
FERNANDES, ANTÓNIO JOSÉ (2009), Introdução à Ciência Política, Porto, Porto Editora.
GIDDENS, A. (1992), As consequências da modernidade, Oeiras: Celta Editora.
GIDDENS, A. (1994), Modernidade e Identidade Pessoal, Oeiras: Celta Editora.
GOLDSMITH, E. (1997), Economia Global, Economia Local, Lisboa: Instituto Piaget.
MEDINA, João (1994) História de Portugal Contemporâneo, Político e Institucional, Lisboa, Universidade Aberta.
SÁ, LUÍS DE (1999), Introdução à Ciência Política, Lisboa, Universidade Aberta.
TOURAINE, A. (1998), Iguais e diferentes, Lisboa: Instituto Piaget.

Anexo IX - Antropossociologia Evolutiva / Evolutive Anthroposociology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Antropossociologia Evolutiva / Evolutive Anthroposociology

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Khalid Fekhari

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O objectivo essencial desta UC é conseguir que o estudante obtenha uma visão complexa da evolução humana.
É, também, objectivo desta UC que o estudante possa participar na vida de uma comunidade e/ou situação
relacionadas com a área científica do curso, mesmo que brevemente, e nela possa sentir e observar a interligação
complexa das diferentes dimensões da vida em sociedade.

Com a presente programação espera-se que o estudante:
- Compreenda e reconheça a especificidade do conhecimento em antropologia;
- Conceba, inseparavelmente, a unidade e a diversidade humanas;
- Inclua, na sua reflexão, as diferentes dimensões e saberes, actualmente compartimentados, da condição humana;
- Seja capaz de aprender e praticar técnicas de cariz etnográfico, de observação participante e não participante;
- Seja capaz de tratar minimamente os processos e resultados deles decorrentes e os apresente sob forma de
relatório, memória, trabalho ou monografia.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The CU main aim is to get the student acquire a complex overview of human evolution.
It also intends to provide an opportunity for the student to participate, even if during a short period of time, in the
life of a community, and/or in a situation related to the Course scientific area, and sense and observe the complex
interconnections that exist among different dimensions of life in the society.
Thus the student is expected to:
Understand and recognize Anthropology knowledge specificities;
Conceive human unity and diversity simultaneously;
Include, in his/her reflection, different, currently fragmented, dimensions and types of knowledge of the human
condition;
Be able to acquire and practise ethnographic techniques, namely those of participant and non-participant
observation;
Be able to, even if at a basic level, deal with the processes and outcomes of the performed observation, and present
them in the form of a report, assignment or final course thesis or dissertation.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Componente teórica: Antropossociologia
1. Introdução
1.1 Origens, objecto de estudo e métodos da antropologia e da sociologia
1.2 A abordagem evolutiva
2. Cultura e Identidade
2.1 O conceito de cultura do ponto de vista socioantropológico
2.1.1 Cultura e socialização
2.1.2 Cultura e subcultura
2.1.3 Cultura e aculturação
2.2 A dicotomia sexual: Masculino/Feminino
2.3 Cultura, parentesco e identidade
3. Sistemas socioculturais e nível de organização das sociedades
4. A evolução antropossociológica
5. Conclusão

Componente prática: Trabalho de Campo Antropologico
1. Introdução: A questão do Método
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2. O Método antropológico: A Observação participante
3. Técnicas complementares de recolha de dados
4. Registo da informação: “diário de campo” e meios técnicos
5. Ética do trabalho de campo antropológico
6. Análise e interpretação dos dados
7. Redacção do trabalho de campo

6.2.1.4. Syllabus:
Theoretical component: Anthroposociology
1. Introduction
1.1 Origins, study object and methods in Anthropology and Sociology
1.2 Evolutionary approach
2. Culture and identity
2.1 Concept of culture from a anthroposociological point of view
2.1.1 Culture and socialization
2.1.2 Culture and subculture
2.1.3 Culture and acculturation
2.2 Sexual dichotomy: male / female
2.3 Culture, kinship and identity
3. Sociocultural systems and organisational levels of societies
4. Anthroposociological evolution
5. Conclusion
Practical component: Anthropological Fieldwork
1. Introduction: the method/s to apply
2. Anthropological method: participant observation
3. Complementary data collection techniques
4. Registering information: 'fieldwork journal' and other technical means
5. Anthropological fieldwork ethics
6. Data analysis and interpretation
7. Anthropological Fieldwork Report

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Pensar "quem é o Homem, como apareceu, que estruturas o possibilitaram, onde e quando se afirmou, por que
processos evoluiu e chegou à actualidade, que futuro", implica 1) apontar a sua origem animal e o diversos passos
evolutivos e civilizacionais desde a origem até o surgimento do Homo Sapiens Sapiens, 2) analisar os elementos
estruturantes de qualquer sociedade humana tanto a nível cultural como a nível da organização social, 3) pensar a
natureza do homem enquanto complexo bio-psico-sociocultural
"Participar na vida de uma comunidade e/ou situação relacionadas com a área científica do curso, e nela possa
sentir e observar a interligação complexa das diferentes dimensões da vida em sociedade", implica dispor de
ferramentas metodológicas adequadas para pensar a complexidade da realidade humana. Neste sentido, e tendo
em conta a natureza da presente UC, o método etnográfico, em particular e os métodos qualitativos em geral,
constituem um caminho metodológico necessário.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Reflection on ‘who is Man, how he appeared, what structures made his appearance possible, when and how he
asserted himself, what processes have been involved in his evolution to the present state/condition, and what lies
in his future’ implies 1) pointing out his animal origin, and different evolutionary and civilizational steps up to the
appearance of Homo Sapiens Sapiens; 2) analyzing the elements that structure any human society at cultural and
organisational levels; 3) thinking about Man as a complex bio-psycho-socio-cultural phenomenon.
‘Participation in the life of a community and/or in a situation related to the Course scientific area, and sensing and
observing the complex interconnections that exist among different dimensions of life in the society’ imply
mastering the methodological tools for reflection on the complex human reality.
Thus, and given the CU nature, the necessary methodological requirements include qualitative methods, namely the
ethnographic method.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de natureza semi-presencial, isto é uma parte será leccionada através da plataforma Moodle e outra
parte de forma presencial, combinando assim um modelo pedagógico activo, centrado no estudante e um modelo
clássico de aulas expositivas.

Tendo em conta que a presente disciplina está estruturada em duas partes, uma de cariz teórico e outra de cariz
prático, o processo de avaliação irá decorrer em duas partes. A parte teórica será avaliada mediante uma
frequência, com a ponderação de 50% da nota final, e uma avaliação contínua (realização de três trabalhos com a
ponderação respectiva de 5%, 5% e 10% da nota final). A parte prática será avaliada mediante a realização de um
Trabalho de Campo Antropológico com uma ponderação de 30 % da nota final.
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6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are semi-presential, that is partly taught by means of the Moodle platform and partly in a traditional class,
and thus combine an active, student-centered, pedagogical model, and a classical model of expository lectures.
Therefore, and taking into account that the CU is structured into two different parts - a theoretical and a practical
one, the assessment process is also twofold.
The theoretical component is assessed by a written test that represents 50% of the final CU mark, and continuous
assessment (three shorter assignments, representing 5%, 5% and 10% respectively), while the practical component
is assessed by means of an Anthropological Fieldwork Report, representing 30% of the final CU mark.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Conforme o Projecto de Educação Online do Instituto Piaget, a presente Unidade Curricular (UC) sustenta-se num
modelo pedagógico activo centrado no estudante que, beneficiando de diversos recursos (bibliográficos,
electrónicos, audiovisuais, documentos sintéticos da autoria do professor) e do auxílio e apoio do docente
responsável, tem que desenvolver a sua aprendizagem de forma autónoma. Assim sendo, o estudante é
responsável pelo seu percurso de aprendizagem, estudando ao seu ritmo, cumprindo os compromissos nas datas
definidas e afirmando-se como um autodidacta que constrói o seu conhecimento de forma autónoma.

Sublinha-se que, embora seja construída segundo o modelo acima referido, na presente UC são agendados vários
módulos presenciais que terão como objectivo fazer um enquadramento global das diversas matérias abordadas.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
According to the Piaget Institute’s On-line Education Project, this Curriculum Unit is based on an active, student-
centered pedagogical model, where the student has to develop his/her learning in an autonomous way by means of
different resources (bibliographic, electronic or audiovisual resources, and documents summarizing different
topics, provided by the teacher), and with the help and support of the responsible teacher.
Thus, the student is responsible for his/her own learning process, and has the possibility to work and study at
his/her own pace, fulfill the commitments within the set time schedule and assert him/herself as a self-taught
person who is autonomous in his/her knowledge-building.
However, it has to be underlined that, although the CU is structured according to the above-mentioned model,
several in-class modules are also scheduled, aiming at establishing a global framework for the presented topics.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
1. A. Amorim e al., 1997, O que é a raça? Debate entre a Antropologia e a Biologia, Lisboa, Oikos.
2. B. Bernardi, 1992, Introdução aos estudos etno-antropológicos, Lisboa, Ed. 70.
3. R. G. Burgess, 1997, A pesquisa de terreno: Uma introdução, Lisboa, Celta.
4. Y. Coppens, s.d., O Macaco, a África e o Homem, Lisboa, Gradiva.
5. D. Cuche, A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, Lisboa, Fim de Século.
6. B. Deshais, 1997, Metodologia da Investigação em Ciências Humanas, Lisboa, Instituto Piaget
7. A. Dos Santos, 2006, Antropologia do Parentesco e da Família, Lisboa, Ed. Instituto Piaget.
8. F. Héritier, s.d., Masculino Feminino. O Pensamento da diferença, Lisboa, Ed. Instituto Piaget.
9. M. Lessard-Hérbert; G. Goyette; G. Boutin, 1994, Investigação qualitativa, fundamentos e práticas, Lisboa,
Instituto Piaget.
10. E. Morin, 2003, Introdução ao pensamento complexo, Lisboa, Ed. Instituto Piaget

Anexo IX - Epistemologia e Sistema das Ciências / Epistemology and Science Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Epistemologia e Sistema das Ciências / Epistemology and Science Systems

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Carlos Sacadura de Sousa Paz

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos:
Compreender a complexidade da Epistemologia e das diferentes categorias
Reconhecer a importância da reflexão epistémica no quadro actual da ciências
Competências:
1. Conhece as questões colocadas pela epistemologia em relação à ciência, no geral, e na área científica do curso,
em particular
2. Integra os conceitos fundamentais dos autores das diferentes correntes do conhecimento
3. Realiza uma crítica e autocrítica à ciência e seus paradigmas.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
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Objectives:
To understand the complexity of Epistemology and the different categories
To recognise the importance of epistemic reflection in the current scientific framework
Skills:
1. Knowledge of questions placed by the epistemology in relation to science, in general, and in the scientific area of
the course in particular
2. Integration of fundamental concepts of authors from different streams of knowledge
3. Perform a criticism and self-criticism of the science and its paradigms.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A Epistemologia
2. O Conhecimento Científico e as Condicionantes Sociais
3. Prática Científica
4. Tipos de Conhecimento
5. O Problema da Causalidade nas Ciências
6. Os Paradigmas Científicos
7. As Diferentes Classificações das Ciências
8. As Ramificações das Ciências
9. Objecto de Estudo e Âmbito de cada Ciência

6.2.1.4. Syllabus:
1. Epistemology
2. Scientific Knowledge and Social Conditioners
3. Scientific Practice
4. Types of Knowledge
5. The Problem of Causality in Science
6. Scientific Paradigms
7. Different Scientific Classifications
8. Scientific Ramifications
9. The Object of Study and Scope of each Science

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos abordados nos nove pontos vão de encontro aos objectivos estabelecidos para a unidade curricular,
pois sustentam uma visão da Epistemologia no seu conjunto, salientando as especificidades de cada uma das
respectivas ciências, as suas relações e sobretudo valorizando o papel desta metaciência para o questionamento
sobre a construção e “vigilância” do conhecimento científico.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The content covered in the nine points above come under the objectives established for the study unit, as they
support a vision of Epistemology as a whole, highlighting the specific features of each of the respective sciences,
their relationships and above all valuing the role of this meta-science in questioning the construction and
“vigilance” of scientific knowledge.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC será estruturada num SGA, por tópicos de estudo, segundo um modelo pedagógico activo, centrado no
estudante, na acessibilidade e na construção social de saberes preconizando-se assim um novo perfil de estudante
que terá de ter uma nova noção de tempo e de espaço, concretizando a sua aprendizagem através de
leituras/pesquisas e da interacção com os outros. Torna-se assim responsável pelo seu percurso de aprendizagem
afirmando-se como uma autodidacta que constrói o seu conhecimento de forma autónoma.
Serão colocados, para cada tema, os materiais de leitura obrigatória e/ou opcionais e fornecidas todas as
indicações necessárias para o desenvolvimento do trabalho do estudante (calendarização, recursos, actividades,
fóruns). Todas as actividades de ensino e aprendizagem são realizadas no espaço virtual da unidade curricular, à
excepção das actividades presenciais.
Avaliação continua: participação nas actividades propostas (20%) e e-fólios (30%); P-fólio (50%).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The SU will be structured in an SGA, by study topics, based on an active, pedagogical model, focused on the
student, on accessibility and the social construct of knowledge, thus advocating a new student profile, with a new
conception of time and space, achieving the student’s learning through reading/research and interaction with
others. The student thus becomes responsible for his/her path of learning, asserting him/herself as an auto-didact
who constructs his/her knowledge independently.
For each subject, the compulsory and/or optional reading material will be made available and all the necessary
instructions given for developing the student’s project (scheduling, resources, activities, forums). All teaching and
learning activities are conducted within the virtual space of the study unit, except for on-site activities.
Continuous assessment: participation in the proposed activities (20%) and e-folios (30%); P-folio (50%).
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias preconizadas para esta unidade curricular ao assentarem em pedagogias não-directivas, i.é,
promovendo a auto-aprendizagem e a auto-formação vão de encontro aos objectivos propostos no domínio da
reflexão epistemológica. Através da hermenêutica de textos e da análise de outros recursos é incentivada a reflexão
crítica e o posicionamento face às grandes questões éticas e metodológicas de construção do conhecimento.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The methodologies advocated for this study unit are based on non-directive pedagogies, i.e., those promoting
self-learning and self-training, coming under the objectives proposed in the field of epistemological reflection.
Using textual hermeneutics and the analysis of other resources, critical reflection and positioning in the face of
larger ethical questions and methodologies of knowledge construction are encouraged.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
• CARO, P. (1995) A Roda das Ciências. Do Cientista à Sociedade, os Itinerários do Conhecimento. Lisboa: Instituto
Piaget.
• JARROSSON, B. (1998) Humanismo e Técnica. Lisboa: Instituto Piaget.
• MORIN, E. (1991) Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa: Instituto Piaget.
• CONTENÇAS, P. (2000) A Eficácia da Metáfora. Lisboa: Instituto Piaget.
• FILIPE, R. (2001) Modernidade, Critica da Modernidade e Ironia Epistemológica em Max Weber. Lisboa: Instituto
Piaget.
• JORGE, M. (2001) As Ciências e Nós. Lisboa: Instituto Piaget.
• MORIN, E. (1998) A Sociedade em Busca de Valores. Lisboa: Instituto Piaget.
• POPPER, K. (1993) A sociedade aberta e os seus inimigos. Vol. I e II; Lisboa, Edit. Fragmentos.
• SANITT, N. (2000) A Ciência Enquanto Processo Interrogante. Lisboa: Instituto Piaget.

Anexo IX - Teoria das Organizações/ Organisations Theory

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria das Organizações/ Organisations Theory

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cristina Margarida Martins Serra Granado

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Analisar as condições sociais que estão na génese das organizações de trabalho, as alterações que estas
trouxeram à vida quotidiana e familiar dos seus trabalhadores, bem como o impacto das próprias organizações de
trabalho na sociedade. Procurará, ainda, analisar os processos formais e informais da dinâmica interna destas
organizações.
O aluno deve desenvolver as seguintes competências: Saber o impacto da Revolução Industrial nas formas de
relacionamento das pessoas, nas estruturas sociais e nas formas de organização social; ser capaz de distinguir os
diferentes modelos de organizações de trabalho e perceber que, face a cada modelo, a administração poderá
perspectivar os seus colaboradores em função do mesmo, e de acordo com isso agir em conformidade. Dominar
as problemáticas básicas que ocorrem no interior das organizações de trabalho, estando por isso apto a escolher
as melhores estratégias na profissão de gestor, relativamente aos processos de comunicação, conflito e de
liderança.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Analyze the social conditions that are the genesis of work organizations, the changes they brought to everyday life
and family of employees, as well as the impact of his work organizations in society. To find, also, examine the
formal and informal processes of the internal dynamics of these organizations.
The student should develop the following skills: Knows the impact of the Industrial Revolution in the forms of
relationship between people, in social structures and forms of social organization, be able to make a distinction the
different models of labor organizations and find that, each model of the administration may look to its employees
according to the same, and accordingly act doing the right thing. Master the basic problems that occur within work
organizations and be able to choose the best strategies in the profession of manager, in relation to communication
processes, conflict and leadership.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Impacto da Industrialização: Repercussões do trabalho na vida das pessoas.
Da Sociedade Industrial à Sociedade Pós-Industrial: Evolução da condição operária e massificação; expectativas
sociais da automação do trabalho
Teoria Geral das Organizações: Teoria clássica da administração; Teoria das relações Humanas; Teoria
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neoclássica da administração; Modelo burocrático da organização; Teoria Estruturalista da administração;
Abordagem sistémica das organizações.
Aspectos Psicossociais das Organizações: Atitudes e estereótipos nos processos interaccionais; o processo de
comunicação na dinâmica organizacional
Indivíduos e Grupos nas Organizações de Trabalho: Os conflitos interpessoais e organizacionais; o papel dos
grupos nas organizações
Sistemas de Valores e Relações Laborais: A motivação no trabalho; a satisfação e a insatisfação no trabalho
A liderança nas Organizações de Trabalho: Estilos de liderança; liderança, tarefas e satisfação no trabalho.

6.2.1.4. Syllabus:
Impact of Industrialization: Implications of work in people's lives.
Industrial Society to the Post-Industrial Society: Development of working conditions and massification; social
expectations of the work automation
General Theory of Organizations: Classical theory of management; human relations theory, neoclassical theory of
administration, the bureaucratic model of the organization; Structuralist Theory of administration, systemic
approach to organizations.
Psychosocial Aspects of Organizations: Attitudes and stereotypes in interactional processes, the process of
communication in organizational dynamics
Individuals and Groups in Work Organizations: The organizational and interpersonal conflicts, the role of groups in
organizations
Values Systems and Industrial Relations: Motivation at work; satisfaction and dissatisfaction in job
Leadership in Work Organizations: Leadership styles, leadership, tasks and satisfaction in job.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos destinam-se a aprofundar conhecimentos sobre o estudo das organizações desde o
processo de industrialização com o aparecimento de grandes estruturas organizacionais que exigiram a análise
científica das mesmas e a favorecer a análise crítica distinguindo os diversos modelos de organização do trabalho
e comportamento organizacional.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The syllabus are designed to deepen knowledge about the study of organizations from the process of
industrialization with the onset of major organizational structures requiring scientific analysis of them and to
promote critical analysis by distinguishing the different models of work organization and organizational behavior.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC encontra-se estruturada no Sistema de Gestão de Aprendizagem - Moodle por tópicos de estudo
planeados segundo um modelo pedagógico activo, centrado no estudante, na acessibilidade e na construção
social de saberes.
No Sistema de Gestão de Aprendizagem - Moodle serão colocados, para cada tema da UC os materiais de leitura
obrigatória. A planificação da Unidade Curricular será realizada por módulos semanais aos quais os alunos terão
acesso no início de cada semana. A avaliação assume o regime de avaliação contínua. Os estudantes que não
optem por esta modalidade de avaliação deverão realizar um exame final presencial.
Para concluir a UC com aproveitamento, o estudante terá, que: Realizar uma recensão crítica (ficha de leitura)
sugerida pelo professor (15%); Realizar um trabalho de investigação sobre um dos temas do programa (35%);
Teste de avaliação final da disciplina (50%);
A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 valores.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This CU is structured in the Learning Management System - Moodle for the planned topics of study through an
active teaching model, student-centered, accessibility and the social construction of knowledge.

In the Learning Management System - Moodle will be placed, for each issue of CU required reading materials.
Planning CU will be held weekly modules for which students have access at the start of each week. The evaluation
system is continuous. Students who do not opt for this type of evaluation should conduct a final exam in person.
To successfully complete the CU, the student will have to: Conduct a critical review (reading sheet) suggested by
the teacher (15%) Conduct a research on a topic of the program (35%), Final Evaluation Test discipline (50%) The
final classification is a scale of 0 to 20.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
São elaborados casos práticos de discussão conceptual com vista a ilustrar as diversas situações por que passa a
evolução da análise das organizações. Permite que o aluno esteja apto a escolher as melhores estratégias como
gestor tendo em conta a análise crítica de situações diferentes e com vários graus de complexidade.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Case studies are prepared from the conceptual discussion in order to illustrate the various situations by passing
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the evolution of organizational analysis. Allows the student to be able to choose the best strategies as a manager,
in view of the critical analysis of different situations and with many levels of complexity.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BERTRAND, Yves et al (1994): Organizações : Uma Abordagem Sistémica. Lisboa, Instituto Piaget.
CHIAVENATO, Idalberto (1983): Introdução à Teoria da Administração. São Paulo, McGraw-Hill.
CORNATON, Michel (1979): Grupos e Sociedade. Lisboa, Veja.
DIAS, Fernando Nogueira (2001): Sistemas de Comunicação, de Cultura e de Conhecimento, um Olhar Sociológico.
Lisboa, Instituto Piaget.
DIAS, Fernando Nogueira (2005): Relações Grupais e Desenvolvimento Humano. Lisboa, Instituto Piaget.
FERREIRA, C et al (1998), Psicossociologia das Organizações, Lisboa, McGraw-Hill.
FRIEDBERG, E. (1996): O Poder e a Regra. Lisboa, Instituto Piaget.
KATZ, Daniel et al (1987): Psicologia Social das Organizações. São Paulo, Editoras Atlas.
MORGAN, Gareth (1986): Images of Organizations. Londres, Sage Publications.

Anexo IX - Cooperativismo, Economia Social e Ambiental/ Cooperativism, Social and Environmental Economy

6.2.1.1. Unidade curricular:
Cooperativismo, Economia Social e Ambiental/ Cooperativism, Social and Environmental Economy

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Henriques Serrenho Couvaneiro

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Conhecer conceitos-base da Economia e microeconómica. Estimular, a capacidades e o conhecimento com vista
ao Empreendedorismo e Gestão, para uma intervenção na economia social e ambiental, em domínios empresariais
ou do “terceiro sector”. Focalizar as questões da economia ambiental para a promoção do bem-estar, da adequada
gestão dos recursos naturais e sustentabilidade. Conhecer a economia Europeia e suas tendências, com vista ao
processo de integração das demais economias. Conhece-se o papel de Portugal face às restantes economias.
Compreende a economia e as lógicas do sector empresarial e da economia social e ambiental. Conhece o processo
e o conceito do empreendorismo na economia social e ambiental. Conhece e utiliza os conceitos-base da Gestão.
Conhece o funcionamento das empresas do terceiro sector. Conhece o estatuto legal da economia social e
ambiental.
Conhece as políticas públicas e os tratados Internacionais relacionados com a economia social e ambiental.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowing the basic concepts of economics and microeconomic. Encourage the skills and knowledge for
Entrepreneurship and Management, for an intervention in the economy and social environment, in business areas
or "third sector". Focus on issues of environmental economics in order to promote welfare, appropriate
management of natural resources and sustainability. Know European economy and its trends and in relation to
other economies integration process.Know the role of Portugal compared to other economies. Understand the
economy and the logic of the business sector and social economy and environment.Know the process and the
concept of entrepreneurship in the economy and social environment.Knows and uses basic concepts of
management. Know the operation of third sector enterprises. Know the legal status of the economy and social
environment.Knows public policy and international treaties dealing with economic and social environment.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Conteúdos programáticos: INTRODUÇÃO À ECONOMIA: conceitos-base
2.EMPREENDEDORISMO
2.1Natureza, processo, conceito(s), determinantes e tendências
2.2O empreendedor e o acto de empreender.
3.GESTÃO
3.1Organizações e meio envolvente (contextual e transaccional)
3.2Conceito e o Ciclo da Gestão
3.3A Gestão e os Ciclos Empresariais: económicos, financeiros e monetários
3.4Princípios de Cálculo Financeiro
3.5Princípios de Estratégia Empresarial
4.ECONOMIA SOCIAL e AMBIENTAL
4.1Enquadramento da economia social e ambiental
4.2Contexto actual Europeu e mundial
4.3O quadro teórico e legal da economia social e ambiental
4.4A economia social e a ambiental na União Europeia
4.5A economia social em Portugal

CEF/0910/27226 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de est... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=db01...

109 de 131 16-02-2011 11:38



4.6A Economia Social e ambiental como pólo de utilidade social e de inclusão.
4.7O cooperativismo e da defesa do ambiente em Portugal: políticas, incentivos, organizações
4.8Relatório do clube de Roma. Teoria das externalidades.
4.9Quadro júridico da economia social e ambiental

6.2.1.4. Syllabus:
1.INTRODUCTION TO ECONOMICS: key concepts
2.ENTREPRENEURSHIP
2.1.Nature, concept(s), process, determinants and trends
2.2Entrepreneur and entrepreneur’s act
3.MANAGEMENT
3.3.Organization and surroundings (contextual and transactional)
3.2.Concept and Management Cycle
3.3.Management and Business Cycles: economic, financial and monetary
3.4.Financial calculation principles
3.5.Business strategy principles
4. ENVIRONMENTAL ECONOMICS SOCIAL
4.1 Placement of social economy and environmental
4.2Current European and world context
4.3The theoretical and legal staff of social economy and environmental
4.4The environmental and social economy in the European Union
4.5The Social Economy in Portugal
4.6The Social Economic and environmental considerations of social utility pole and inclusion.
4.7The cooperatives and environmental protection in Portugal: Policies, incentives, organizations
4.8Report of the Club of Rome. Theory of externalities.
4.9Legal staff for social economy and environmental

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os objectivos da unidade curricular assentam no conhecimento e aprofundamento da gestão ligada aos modelos
organizacionais sob as suas diferentes formas.
Apresentam a economia social como uma alternativa aos restantes modelos. Colocam-se em destaque as questões
ambientais e a sustentabilidade dos sistemas. Dá-se a conhecer os princípios norteadores da economia social
conjugando-a com as questões ambientais dando a conhecer a inevitabilidade da optimização e preservação dos
recursos.
Apresenta-se a perspectiva conjugada e a relevância da economia social e ambiental em Portugal, na Europa e no
mundo. Dão-se a conhecer os principais tratados e suas implicações.
Fornece-se o quadro legal em que assenta o funcionamento de uma economia que, para ser social tem que ser
ambiental.
Os conteúdos programáticos surgem, de forma coerente e sequencial, com vista à concretização dos objectivos e à
aquisição de competências, nos domínios assinalados.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The objectives of the CU based on knowledge and depth of management linked to organizational models in their
various forms. Present the social economy as an alternative to other models.
Give emphasis on environmental issues and sustainability of systems. Give to know the principles of the social
economy combining it with environmental issues stating the inevitability of optimization and resource preservation.
Presents the combined perspective and relevance of environmental and social economy in Portugal, Europe and
worldwide. know the major treaties and their implications. Provides the legal staff underpinning the functioning of
an economy that has to be social to be environmental.
The syllabus contents appear in a coherent and sequenced in order to achieve the objectives and skills acquisition
in the areas mentioned.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino são de carácter expositivo no que concerne aos constructos.
A exploração destes faz-se através da literatura adequada, artigos científicos, pesquisas com apoio dos media,
notícias e informações que tratem das questões em estudo.
Os estudantes são envolvidos na investigação dos temas quer fazendo o levantamento das organizações existentes
e suas diferentes tipologias, como procurando outras formas de organização de carácter empreendedor e menos
convencionais.
O aprofundamento dos modelos tem sempre como base a observação e o suporte do que acontece na economia,
latos sensos, nas alternativas apresentadas pela economia social, como nas questões ambientais. Simulam-se
soluções empreendedoras para os problemas detectados. A avaliação é feita por prova escrita 60% e por trabalhos
individuais de pesquisa. 40%

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies are expository with respect to the constructs.

CEF/0910/27226 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de est... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=db01...

110 de 131 16-02-2011 11:38



The exploration of these happened through proper literature, scientific articles, research with support from media,
news and information about the issues under consideration.
Students are involved in the investigation of issues by making a research of existing organizations and their
different types, or looking for other ways of organizing entrepreneurial character and less conventional.
The deepening of the models is always based on observation and the support of what happens in the economy,
broad senses, the alternatives presented by the social economy and environmental issues. Simulate entrepreneurs
solutions to the problems detected. The evaluation is done through written test a(60%) and individual research
work. 40%

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino apresentam-se coerentes com os objectivos traçados.
Partindo dos conceitos fundamentais da economia: a produção e distribuição de bens e da sua vertente mais
humanista - a da economia social -, desenvolve-se a consciência de “por em comum” e de partilhar mais do que
competir, através de exposição, análise e pesquisa partilhada. Essa descoberta pessoal implica reflexão e mudança
de posicionamentos cooperando mais que competindo.
As vertentes da ecologia e da sustentabilidade são exploradas a partir da observação do real, da análise de
depoimentos, de filmes e de artigos. A observação dos fenómenos naturais e a compreensão da forte componente
política que subjaz à exploração dos recursos naturais em Portugal, na Europa e no mundo permitem a apropriação
dos conceitos e a reflexão crítica. A avaliação que confere ao trabalho de pesquisa 40% permite incentivar a
pesquisa.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods are consistent with the objectives.
From the fundamental concepts of economics: the production and distribution of goods and its most humanist side
- the social economy -, develop an awareness of share rather than compete, through joint exposure, analysis and
research. This discovery involves personal reflection and change of positions by cooperating more than competing.
The aspects of ecology and the sustainability are explored by observing the real, the analysis of interviews, films
and articles. The observation of natural phenomena and understanding of the strong policy underlying the
exploitation of natural resources in Portugal, in Europe and world allow the appropriation of concepts and critical
thinking. The evaluation that gives the 40% research work permits to encourage research.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BÜRGENMEIER, h., (2009). Economia do Desenvolvimento Sustentável. Lisboa: Instituto Piaget.
CARVALHO, J. C. e FILIPE, J. C. (2008) Manual de Estratégia: conceitos, prática e roteiro. 2ª Edição. Lisboa:
Edições Sílabo.
COUVANEIRO, C. S., (2011) Práticas cooperativas – personalização e socialização; Lisboa, Ed. Instituto Piaget,
FERREIRA et al (2010), Ser Empreendedor: Pensar, Criar e Moldar a Nova Empresa, 2ª Edição, Lisboa: Edições
Sílabo.
MATIAS, R., (2004), Cálculo Financeiro, Lisboa: Escolar Editora.
NAMORADO, R. (1995): Os princípios cooperativos. Coimbra, Fora do Texto.
NUNES, F. R., L.; CARNEIRO, M. (2001). O Terceiro Sector em Portugal: delimitação, caracterização e
potencialidades. Lisboa: Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo.
PEREIRINHA, J. A. (2008), Política Social. Formas de Actuação no Contexto Europeu, Lisboa: Universidade Aberta
SAMUELSON, P e NORDAUS, W., (2005), Economia, 18ª Edição, Lisboa: Editora McGraw-Hill.

Perguntas 6.2.2. a 6.2.3.

6.2.2. Procedimentos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.
A Coordenação comunica diariamente (e presencialmente) com o corpo docente e discente, estando
permanentemente atenta às necessidades de coordenação de conteúdos entre as unidades curriculares, através do
reporte efectuado pelos estudantes e pelos docentes.
No início de cada semestre, realizam-se reuniões com o corpo docente por forma a assegurar uma interligação
adequada dos programas operacionais entre as várias áreas científicas.

6.2.2. Procedures for ensuring the coordination between the curricular units and their contents.
Coordination communicates daily and personally with the teachers and students being permanently aware and
attentive to the needs of coordination of contents between the different units, through direct reporting by students
and teachers.
In the beginning of each semester, meetings are held with teachers to ensure adequate interconnection of
operational programs among the various scientific fields.

6.2.3. Acções de divulgação dos objectivos das unidades curriculares entre os docentes e os estudantes.
Os objectivos científicos de cada unidade curricular estão indicados no respectivo programa, entregue pelo
docente no início da leccionação (conforme estipulado no Regulamento de Frequência e Avaliação). Assim mesmo,
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ao nível da coordenação de curso, no início de cada semestre, são publicados no Moodle (na área da coordenação
de ciclo), os programas operacionais da responsabilidade de cada docente, bem como os objectivos de cada
unidade curricular.

6.2.3. Actions taken to communicate the objectives of each curricular unit to the academic staff and students.
The scientific objectives of each UC, are published and available on the program delivered to the professor in the
beginning of the course (as established by the Frequency and Evaluation Rules). Likewise, at the level of
coordination of the cycle, in the beginning of each semester, operational programmes are also posted on Moodle
(in the area of coordination of the cycle), under the responsibility of each teacher as well as the objectives of each
curricular unit.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos das unidades curriculares.
Não obstante a necessidade de acompanhamento presencial e do sistema didáctico baseado no método expositivo,
o ISEIT apostou no paradigma de campus em detrimento do uso único e simples de sala de aula, e no
desenvolvendo das competências gerais que permitem uma visão mais profissional e com foco no aprender, saber
e exercer.
O responsável pela UC deverá adequar os conteúdos ao tipo de aula mais apropriado, sendo que após a adaptação
a Bolonha, estão previstas a tipologia de métodos de ensino e o nº de aulas necessárias e adequadas aos
objectivos de cada UC (aulas teóricas, práticas ou tutoriais).
A abordagem didáctica integra uma parte curricular centralizada, ao nível das ciências sociais e humanidades,
exigível aos cursos do ISEIT, com o objectivo de prover uma formação científica de base adequada à aprendizagem
e atingimento dos objectivos específicos do curso de gestão, além da utilização de TIC como ferramenta de apoio à
formação - inclusão de blended-learning através do Moodle.

6.3.1. Teaching methodologies and didactics adaptation to the objectives of the curricular units.
After the adoption of the curricula to Bologna, in each course are provided different types of teaching methods and
the number of classes necessary and appropriate to the objectives, i.e., depending on the objectives of each
curriculum, the methodological approach will consist of lectures, theoretical and practical classes or tutorial
guidance. The teacher responsible in each course should tailor the type of lesson more appropriate to the content.
The didactic approach has a centralized component at the level of social and human science allowing for a solid
basis in the learning-teaching process of the management course and uses as well, ICT as a tool to support
training-blended learning through Moodle. Notwithstanding the need to monitor attendance teaching system based
on the lecture method, ISEIT bets on the paradigm campus instead of using uniquely, simple classroom, and
developing skills that allow a much more professional and focused in learning, knowing and effective practice.

6.3.2. Verificação de que a média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado em ECTS.
Os ECTS atribuídos a cada uma das unidades curriculares do plano de estudos foram determinados aquando da
adequação do plano de estudos ao modelo de Bolonha, com base na legislação em vigor.
Não se realizou ainda a validação dos ECTS, considerando a estimativa efectuada para o tempo de trabalho
autónomo do estudante e o seu real dispêndio de tempo de estudo.
Contudo, pretende-se efectuar essa verificação, através da aplicação de inquéritos aos estudantes de modo a
validar o tempo médio de estudo necessário e os ECTS atribuídos a cada UC. Esta auscultação fará parte dos
questionários de avaliação do processo ensino/aprendizagem, a aplicar no ano lectivo 2011/12.

6.3.2. Verification that the average study time required is the estimated in ECTS.
Based on the existing legislation, the ECTS assigned to each curricular unit of the syllabus were determined
according to model of Bologna. The validation of the ECTS estimated time for the students’ autonomous work and
the real average time needed was not done so far. However, we intend to carry out this verification, with the
implementation of surveys to students in order to validate the average time necessary and the ECTS assigned to
each CU. These surveys will take part of the assessment questionnaires related to the teaching/learning process
and are to be applied in the academic year of 2011/12.

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

O Regulamento de Frequência e Avaliação do Curso de Gestão providencia as linhas gerais de avaliação para todas
as UCs sendo que depois, dependendo dos objectivos concretos de cada UC, o sistema de avaliação é adequado
por forma a garantir que a avaliação de conhecimentos é efectuada de acordo com os mesmos.
Assim, de um modo geral, a avaliação é garantida pela verificação de aprendizagem por meio de testes escritos,
exercícios e trabalhos práticos e apresentações orais.
Faz-se distinção entre duas formas de avaliação: a avaliação contínua, acompanhando o processo de ensino-
aprendizagem de forma regular e a avaliação final que corresponde a uma avaliação isolada, por meio de realização
individual de um teste escrito, o qual contempla a totalidade dos conteúdos programáticos da UC. Na avaliação
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contínua existe sempre pelo menos um momento de avaliação por meio de teste individual escrito e com uma
ponderação na nota final de pelo menos 50% da avaliação final.

6.3.3. Means to ensure that the students learning evaluation is adequate to the curricular unit's objectives.
Assessment Regulation in the Course of Management provides the general guidelines for the evaluation
methodology and then it is adapted to each course accordingly to the specific objectives of it.
Generally, assessment of student learning is made against the objectives of the course and this is guaranteed by
checking the student's learning through written tests, exercises and / or practical work and oral presentations.
Distinction is made between different forms of assessment: continuous assessment and final assessment. The final
evaluation corresponds to a separate evaluation by means of individual fulfillment of a written test, which covers
the whole syllabus of the course. Continuous assessment has, at least, a moment of assessment by means of
individual written test and weighting a minimum of 50% for the final evaluation mark.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
A articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental são dinamizadas
pelos seguintes vectores de dinamização:
- estrutura do plano curricular do curso conduzem os estudantes de forma natural às práticas diárias de
investigação científica;
- o aconsellhamento pelo regime de avaliação contínua, aspecto fundamental para a dinamização e realização de
trabalhos de investigação;
- oferta permanente de frequência (opcional), no âmbito da unidade curricular Portefólio II, conteúdos
programáticos sobre Métodos de Investigação;
- a obrigatoriedade de completarem duas unidades curriculares (Portefólio I e II) que exigem competências no
domínio da actividade científica no último ano do curso;
- Serviço de Documentação e Informação (SDI) do Campus , que propicia apoio bibliográfico e documental à
investigação, à docência e ao desenvolvimento curricular, sendo acessível localmente ou através do site do
Instituto.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Study, teaching, research and experimental development are oriented and streamlined by the following vectors:
- curriculum structure and study plan of the course leads students in a natural way to the daily practices of
scientific research;
- counseling and guidance by the following the method of continuous assessment, which is fundamental to
stimulate and conduct research;
- offering permanent frequency (optional) under Portfolio Course II, where syllabus on Research Methods is
administered;
- the requirement to complete two different courses (Portfolio I and II) that require skills in scientific activity in the
last year of the course;
- Documentation and Information of the Campus (SDI), which provides support for bibliographic and documentary
research, to teachers and curriculum development and that is accessible locally or through the Institute website.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2007/08 2008/09 2009/10

N.º diplomados / No. of graduates 0 12 14

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 12 6

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 1

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 7

 0 24 28

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
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7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.
Analisado o ano lectivo de 2009/2010, verifica-se uma elevada taxa de sucesso escolar nas diversas áreas
científicas: nas áreas de Audiovisuais e Multimédia (média=13), Ciências Sociais (média=13), Economia
(média=13), Ciências Jurídicas (média=12) e Humanidades (média=12) e a taxa de aprovação é cerca de 90% ou
superior. No domínio da Gestão (média=12) a taxa de aprovação é de cerca de 82% e na área científica da
Matemática (média=12) a taxa de aprovação atinge os 67%. De salientar que a razão identificada para a diminuição
do sucesso escolar nestas duas últimas áreas científicas está relacionada com domínio de conhecimentos de base
em matemática e que foram tomadas medidas (no primeiro semestre são oferecidas aulas de apoio a matemática)
para compensar esta fraqueza específica que os estudantes trazem quando entram para o curso de Gestão. A
média global atinge os 13 valores.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas and related curricular units.
Examined the academic year 2009/2010, there is a high rate of scholar success in the majority of scientific fields: in
the areas of Audiovisual and Multimedia (mean=13), Social Sciences (mean=13), Economics (mean=13), Legal
Sciences (mean=12) and Humanities (mean=12), the approval rate is about 90% or higher. In the field of
Management (mean=12), the approval rate reaches around 82% and in the field of Mathematics (mean=12), the
approval rate stands at 67%. The reason identified for the lower scholar success in these last two areas of science
is related to the lower basic knowledge in mathematics (in the 1st semester the institute provides extra classes for
supporting mathematical knowledge recovery). The global average reaches 13 points.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.

Sempre que se verificam resultados atípicos de aproveitamento, a Coordenação solicita aos delegados de turma a
apresentação das possíveis causas identificadas pelos próprios estudantes, bem como solicita o mesmo aos
responsáveis das unidades curriculares em questão, por forma serem apuradas de forma inequívoca e concordante
as razões deste aproveitamento. Após o que, o Coordenador e a Direcção, em colaboração com os docentes em
questão, acordam medidas adequadas a implementar imediatamente, com vista a eliminar os eventuais impactos
negativos no aproveitamento escolar.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
Whenever atypical scholar results appear, the Coordinator interacts with the class delegate and as well with the
teacher of the concerned curricular unit, asking them for the presentation of the possible causes for such results.
Identified the primary and consistent causes, the Coordinator course and the Director, in collaboration with the
teacher involved, agree to implement appropriate measures immediately in order to eliminate the possible negative
impacts on school performance.

7.1.4. Empregabilidade.

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

63

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

38

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

75

 176

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua actividade.

7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua actividade /
Research Center(s) in the area of the study cycle in which the academic staff develops research activities.
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Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) /
Classification
(FCT)

IES / Institution Observações / Observations

ADETTI Bom / Good ISCTE

ALBERTINA DIAS MIBOOK (PRIVATE
RESEARCH ORGANIZATION)IN
COLLABORATION WITH ADETTI FROM
ISCTE

SOCIUS - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO
EM SOCIOLOGIA ECONÓMICA E DAS
ORGANIZAÇÕES

Excelente / Excellent

INSTITUTO SUPERIOR DE
ECONOMIA E GESTÃO-
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE
LISBOA

CATARINA KAIZELER

UNIDEMI-UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E
INDUSTRIAL

Muito Bom / Very
Good

FACULDADE DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA

ANTÓNIO GRILO

Pergunta 7.2.2. a 7.2.5

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, nos últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.

8

7.2.3. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.

Enquanto entidade formadora e através da inserção dos diplomados no mercado de trabalho, a instituição
contribui para o desenvolvimento das instituições e empresas, e consequentemente das regiões em que se
inserem. Através da estreita relação do GAIVA com o Centro de Emprego de Almada, é possível ter informação das
necessidades de quadros profissionais da Região e respectivos perfis de formação.
Ao nível da investigação científica, os outputs resultantes das actividades e dos projectos podem ser potenciados
no sentido da valorização científica, técnica e económica das instituições envolvidas.

7.2.3. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
As education providers and through the inclusion of graduates in the labour market, the institution contributes for
both, the development of other institutions and companies, and consequently for the regions where they are based.
There is also a close relationship with GAIVA and the Almada job center, both provide important information
concerning the needs of the region in terms of employees, and the education profiles required.

7.2.4. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.

Não existe em funcionamento no Instituto Piaget nenhuma unidade de investigação integrada no CIIERT (Centro
Internacional de Investigação, Epistemologia e Reflexão Transdisciplinar) associada à área da Gestão. Contudo,
alguns dos docentes estão a desenvolver actividade de investigação noutras instituições, no âmbito dos seus
programas de doutoramento, conforme indicado nas respectivas fichas curriculares.
De salientar ainda que muitos dos trabalhos de intervenção desenvolvidos pelos alunos nas unidades curriculares
de Portfólio têm sido orientados para áreas específicas de investigação, estando em curso a organização de linhas
de investigação a desenvolver num futuro próximo.

7.2.4. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.

There is no integrated Research Unit in the CIIERT(International Centre for Research, Epistemology and
Transdisciplinary Reflection) in the field of Management.
However, some of the Course academic staff are currently developing research activities at other institutions, in
particular within their doctoral programs, which is dully indicated on their academic staff curricular files. It is also
important to mention that many of the students’ assignments, undertaken within the Curriculum Units of Portfolio,
have been directed to these specific research areas, and are to be organized as Management research topics in the
near future.

7.2.5. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A monitorização levada a efeito pelo IP segue as normas fixadas pelos vários financiadores (ex:FCT). Considerando
os projectos IP eles são ciclicamente avaliados para verificar: finalização dos objectivos/outputs listados na
proposta; limitações dos recursos; publicações; ligações de investigação e participações internacionais. O
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relatório sistemático satisfaz o formato definido na Ficha de Relatório preenchido pelo leader do proj., subscrita
pelo coordenador da UI e enviado para análise final ao CIIERT (responsável pela avaliação/coordenação científica).
Independentemente dos suportes de disseminação usuais dos seus produtos de inv. eles são internamente usados
para: estimular o espírito de inquirição dos alunos usando os projectos como ferramentas de
ensino/aprendizagem; possibilitar aos professores a passagem da sua experiência nas aplicações e metodologias
de investigação; criar oportunidades de envolver os alunos em investigação avançada; reforçar o nexo ensino-
investigação.

7.2.5. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
Project monitoring carried out in IP complies with rules set up by different financing agencies (ex:FCT).
Considering IP projects they are periodically monitored considering: attainment of objectives/deliverables listed in
the proj. proposal; resource constrains; publications, research links & international meetings participation.
Systematically reporting complies with Proj. Report Form used by IP filled twice a year by the Proj. Leader,
subscribed by RU coordinator & sent for final analysis to CIIERT (in charge for research evaluation & coordination).
Independently of normal dissemination & outreach of research products by usual supports, research outcomes is
internally used to: stimulates the spirit of inquiry in IP students using projects as a learning & teaching tools;
enabling teachers to pass on their experience in applications & research methodologies; trying the opportunity of
research to involve students in leading edge activity; strengthening nexus teaching-research.

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.

Ainda não são desenvolvidas de forma sistemática actividades desta natureza, à excepção de colaborações
pontuais com a Câmara Municipal de Almada. Contudo, e dada a actual dinâmica do ciclo de estudos, pretende-se
vir a dinamizar actividades de formação para os estudantes e para profissionais das empresas da comunidade
envolvente.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
At the moment there are not systematic activities of this nature, with an exception for the occasional contributions
with the Almada Council. However, and given the dynamics of the actual cycle of study it is expected to promote
education activities for students and professionals of the companies from the community.

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

Existem contributos pontuais desenvolvidos com a comunidade local:
- Docentes como jurados de selecção, em representação do ISEIT, em concursos para preenchimento de cargos na
Câmara Municipal de Almada (CMA).
- Participação na Mostra do Ensino Superior da responsabilidade da CMA.

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

There are occasional contributions for the local community:
- Staff representing the ISEIT as a jury recruitment for job vacancies for the Almada Council.
- Participation in the Graduate Fair organized by the Almada Council.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.

Os conteúdos divulgados sobre a instituição, o ciclo de estudos e a tipologia de ensino ministrado são da
responsabilidade da unidade orgânica (UO), baseada numa relação estreita com o Instituto Piaget, através do seu
Departamento Central de Comunicação e Imagem (DCCI).
A elaboração dos materiais de divulgação é da responsabilidade do DCCI, a partir dos conteúdos técnicos e
científicos de cada ciclo de estudos, utilizando diversos meios e técnicas de divulgação, consoante a área dos
cursos, os públicos-alvo e os principais objectivos de cada divulgação.
Assim, a Direcção da UO e as coordenações de curso trabalham em parceria interna com o DCCI, com o propósito
de garantir o rigor e a actualidade das informações divulgadas nos diversos materiais em diferentes meios de
comunicação: internet, jornais e revistas, rádios, televisão, entre outros suportes.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.

The contents disclosed about the institution, study cycle and type of teaching carried, are of the responsibility of
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the organic unit, based on a close relationship with the Instituto Piaget, through its Department of Communication
and Image Center (DCCI).
The development of the media materials is a responsibility of the DCCI, from technical and scientific content of
each study cycle, using different means and techniques of dissemination, depending on the courses areas, the
target audiences and key objectives of each disclosure.
Thus, the School Board of the UO and the coordination of cycle studies work in the internal partnership with the
DCCI, in order to assure the accuracy and actuality of the information disclosed in the various materials in different
media: Internet, newspapers and magazines, radio and television, among others supports.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 11.9

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

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0

 11.9

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Missão e Objectivos

8.1.1. Pontos fortes
Ensino pós-laboral e crescente procura por este regime;
Localização estratégica na margem sul de Lisboa com boas acessibilidades;
Larga experiência de ensino do Instituto Piaget em países lusófonos;
Colaboração do ciclo de estudos com outros ciclos de estudos do ISEIT, capitalizando em experiência e
proporcionando aos estudantes um leque alargado de unidades curriculares, bem como um ambiente académico
rico e diversificado;
Apoio à inserção e/ou reinserção no mercado de trabalho através do GAIVA (Gabinete de Apoio à Inserção na Vida
Activa) e do desenvolvimento de uma rede de contactos ao nível externo (nacional e internacional);
Plano de estudos possui conteúdos programáticos mais direccionados para a prática, fazendo uso regular de
técnicas de ensino-aprendizagem baseadas em análise de casos reais e realização de trabalhos práticos.

8.1.1. Strengths
Post-labor course and growing demand on this system;
Strategic location on the south side of Lisbon with good accessibilities;
Broad teaching experience of the Piaget Institute (IP) in Lusophone countries;
Collaboration of the Course with other Courses of ISEIT, capitalizing on experience and providing students with a
wide range of Curricular Units, as well as a rich and diverse academic environment;
Syllabus are targeted to practical cases, making regular use of teaching-learning techniques based on analysis of
real cases and practical work.

8.1.2. Pontos fracos
Embora já existam fortes razões para a abertura do 2º ciclo de estudos (necessidade e procura crescente por parte
dos finalistas pois, as ordens profissionais exigem 60 ECTS adicionais à graduação, na área científica da gestão),
ainda não é oferecido o 2º ciclo na área da Gestão.

8.1.2. Weaknesses
Although there are strong reasons for opening the 2nd cycle of studies (growing demand from the students and
finalists especially because of the requirement from the professional associations of additional 60 ECTS after
graduating in science of management), this not yet offered by the institute.

8.1.3. Oportunidades
Abertura do 2º ciclo de estudos a curto prazo, por forma a acompanhar adequadamente a inserção dos finalistas
no mercado de trabalho e a permitir o reconhecimento mais imediato pelas ordens profissionais;
Criação de uma unidade de investigação que possa incentivar a produção científica, tanto por parte dos docentes,
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como para apoio e incentivo ao corpo discente.

8.1.3. Opportunities
Early opening of the 2nd cycle of studies in order to adequately monitor the insertion of the finalists in the labor
market and allow more effective recognition by professional institutions;
Creation of a research unit which will encourage the scientific production, both by teachers and students as well it
will support and encourage the student body.

8.1.4. Constrangimentos
Não abertura do 2º ciclo de estudos a curto prazo e consequente redução da procura e da credibilidade do ciclo de
estudos.

8.1.4. Threats
Not opening the 2nd cycle in the short term and demand fall with eventual losses on the course credibility.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes
Existência de Estatutos do ISEIT, que definem os seus objectivos, forma de gestão e organização.
Órgão de gestão, Direcção, Conselho Científico, Conselho Pedagógico, Conselho Disciplinar e Conselho
Consultivo e Coordenações de curso em pleno funcionamento.
Existência de Coordenação do ciclo de estudos, em articulação directa com a Direcção.
Existência da Comissão de Avaliação e Qualidade de Ensino (CAQE) do ISEIT, desde o início do ano lectivo
2009/10.
Representação de todos os Coordenadores de curso na CAQE.
Representação dos alunos na CAQE, um representante da Associação de Estudantes e um representante dos
alunos do Conselho Pedagógico.
Existência de normativos internos que regulam o funcionamento do ciclo de estudos (Regulamento Geral,
Regulamento de Frequência e Avaliação, Regulamento de Creditação, Regulamento Financeiro, Regulamento de
Avaliação da Qualidade).
Reuniões sistemáticas da Coordenação com Docentes, Discentes e Órgãos de Gestão do ISEIT.

8.2.1. Strengths
The declaration of statements of the ISEIT, defines their objectives, management and organization.
The several boards: Management, Directive committee, Scientific Committee, Pedagogical Board, disciplinary
committee, consultative board and course coordinators are working in full.
The articulation between the course coordinators and the Directive Committee is good.
The existing ISEIT’ commission of assessment and quality of teaching, since the beginning of the academic year of
2009/2010.
All the course coordinators are represented in this commission, as well as the students, the students union and a
student member from the Pedagogical Board.
The existence of rules and regulations for the study cycle (general rules and regulations, assessment and
evaluation regulations, credits regulation, financial regulations and rules for the assessment of quality).
There are regular meetings with the staff, students and the several committees.

8.2.2. Pontos fracos
Avaliação de qualidade incide, essencialmente, sobre o processo de ensino-aprendizagem.
A recolha de informação necessária à Auto-avaliação do ciclo de estudos, incluindo os procedimentos envolvidos
na avaliação do processo de ensino/aprendizagem, funciona ainda de forma pouco estruturada e articulada com as
estruturas administrativas.
Tratamento dos inquéritos de avaliação do processo ensino/aprendizagem aplicados aos estudantes e docentes do
ciclo de estudos, em ambos os semestres de 2009/10, realizado pelo Gabinete de Estudos Metodológicos e de
Tratamento de Dados do Instituto Piaget. O elevado tempo de resposta não permitiu desencadear uma análise dos
resultados ainda em 2009/10.
Acumulação da função de Director com a de Presidente do Conselho Científico, definida nos Estatutos do ISEIT.

8.2.2. Weaknesses
The evaluation of quality focuses essentially on the teaching-learning process.
The data collection concerning the course self-evaluation, including the procedures related to the teaching-learning
process, is still not completed articulated with the administrative structures.
The data analysis of the survey concerning the teaching-learning process completed by the students and staff in
both semesters of the academic year 2009/2010, coordinated by the Gabinete de Estudos Metodológicos e de
Tratamento de Dados of Instituto Piaget. The time lag to get the results did not allow the analysis of the data in the
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academic year of 2009/2010.
The rules and regulations of the ISEIT define that the functions of the Director and the President of the Scientific
Committee are performed by the same member of staff.

8.2.3. Oportunidades
As alterações legislativas decorrentes do Processo de Bolonha e do RJIES reforçam a necessidade de melhorar e
actualizar os mecanismos de garantia da qualidade.
Interesse e empenho crescente dos estudantes e docentes na avaliação do processo de ensino/aprendizagem.
O processo de avaliação do ciclo de estudos realizado no âmbito da acção da A3ES, permite melhorar a análise
SWOT ao ciclo de estudos, bem como as propostas de acção de melhoria.

8.2.3. Opportunities
The changes in the law caused by the Bologna Process and the RJIES reinforce the need to revise and update the
quality assurance mechanisms.
The increasing interest and commitment of students and staff in the evaluation of the teaching-learning process.
The evaluation process of the study cycle performed according to the A3ES, enables an update of the SWOT
analysis as well as the proposals for improvement.

8.2.4. Constrangimentos
Recente integração dos portais e sistemas de gestão interna (Sophia, Porta7 e Programa de Gestão de Docentes),
não permitindo ainda a rentabilização plena das diversas aplicações.
Resistência interna à mudança dos procedimentos para a recolha de informação e acompanhamento inerentes ao
sistema de garantia de qualidade.

8.2.4. Threats
The recent integration of application software for managing internal information (Sophia, Porta7 e Programa de
Gestão de Docentes) still does not allow a full profit of its potential.
The internal resistance for changes in the procedures concerning data collection e monitoring related to the quality
assurance mechanisms.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
Boas infraestruturas físicas e tecnológicas (incluíndo software de análise estatística SPSS); Recursos
Bibliográficos (físicos e virtuais) adequados às necessidades e em constante actualização, conforme as
recomendações prioritárias dos responsáveis das unidades curriculares; Reconhecimento da licenciatura em
Gestão no ISEIT pela Câmara dos TOC; Parcerias e acordos pontuais com empresas e organismos de investigação
(nomeadamente com a Microsoft, SbH, com o grupo de investigação GITICE em Espanha, com a GesEntrepreuner e
com a organização miBook), instituições estas que podem proporcionam acções concretas nos domínios do
empreendedorismo, da investigação e da orientação profissional e académica.

8.3.1. Strengths
Good physical and technological infrastructure (including statistical analysis software SPSS); Bibliographic
Resources (physical and virtual) and constantly updated resources as priority recommendations from the courses’
responsible teachers; Recognition of Management degree at the Chamber of Accountants (TOC); Partnerships and
ad hoc arrangements with companies and research organizations (such as Microsoft, SBH, with the research group
GITICE in Spain, with GesEntrepreuner miBook organization), institutions that can provide concrete actions in the
areas of entrepreneurship, research and career and academic guidance.

8.3.2. Pontos fracos
Fraca divulgação da abertura de inscrições para o curso de gestão e ausência de acções de marketing direcionado
ao mercado-alvo na região de Almada e arredores;
Excessiva centralização da gestão e apoio tecnológico, causando infeciências várias no dia-a-dia académico.

8.3.2. Weaknesses
Weak disclosure of the opening of registration for the course management and lack of marketing activities directed
to the target market in the region of Almada;
Excessive centralization of management and technological support, causing various inefficiencies in the daily
academic life.

8.3.3. Oportunidades
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Disponibilização de verba anual para a utilização de novas estratégias de captação de novos alunos e incremento
de sessões de informação e divulgação nas escolas secundárias e profissionais; Descentralização parcial da
gestão do sítio web do Instituto Piaget.
Diálogo permanente com a Ordem dos Economistas, com vista a aproximar a comunidade académica desta ordem
profissional que os poderá acolher, apoiar e orientar profissionalmente após a conclusão da licenciatura.

8.3.3. Opportunities
Provision of annual budget for the development of new strategies to recruit new students and developing and
disseminating information sessions in secondary schools and professionals;
Decentralization of technological support management.
Permanent dialogue with the Order of Economists, in order to bring the academic community to the professional
recognition and acceptance in market as well as benefits related with support and professional guidance after
graduating.

8.3.4. Constrangimentos
Eventual redução da procura pelo curso por falta de conhecimento adequado e correcto sobre o mesmo e também
sobre o ISEIT.

8.3.4. Threats
Eventual fall of demand due to inappropriate or lack of adequate and feasible knowledge on the course and
institution.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
Crescente alocação de doutorados, os quais são responsáveis pelas unidades curriculares, ainda que
acompanhados por mestres com experiência nos domínios da gestão profissional, para o acompanhamento de
aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.
O corpo docente e não docente dispõe de uma leque variado de cursos de formação geral e específica, oferecidos
pelo Instituto Piaget.

8.4.1. Strengths
Increasingly allocation of PhDs who are responsible for the scientific units and whenever needed accompanied by
teachers with experience in the areas of professional management for the monitoring of practical classes and
tutorial guidance.
The faculty and other staff have a wide range of courses on general and specific training offered by the Institute
Piaget.

8.4.2. Pontos fracos
Alguns serviços de apoio a docentes e não docentes não estão a funcionar na totalidade do horário pós-laboral;
O número de docentes a tempo Integral (23,1%) e de doutorados na área científica do curso (31,7%) é, ainda,
insipiente.

8.4.2. Weaknesses
Some support services for teaching and non teaching staff are not working in the complete after-work schedule.
The number of full-time teachers (23,1%) and doctors in the management science area (31,7%) is still low.

8.4.3. Oportunidades
Reforçar o corpo docente com doutorados e que possam estar a Tempo Integral de dedicação ao curso de gestão;
Fomentar a mobilidade docente (in e out), ampliando as parcerias com outras instituições de ensino superior;
Possibilidade de acordo inter-institucional com diversas universidades em Espanha, possibilitando o intercambio
de professores com os benefícios daí resultantes para estudantes e professores.

8.4.3. Opportunities
FoStrengthen the faculty with more full-time doctorates in the management course;
Fostering teacher mobility (in and out), expanding partnerships with other institutions of higher education;
Possibility of inter-institutional agreement with several universities in Spain allowing teachers’ exchange with its
resulting benefits to students and teachers.

8.4.4. Constrangimentos
Não estando a funcionar alguns serviços de apoio, durante o horário pós-laboral, o esforço exigido a estes
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profissionais é agravado, facto que a prazo pode causar desmotivação do corpo docente e não docente.
A maior parte dos docentes não tem o seu cv registado na FCT e nem no portal DeGois, alegando excesso de
burocracia e complexidade dos respectivos sistemas de informação.
Doutorados na área da gestão com fortes oportunidades no mundo empresarial que dificilmente são atraídos para
a via universitária.

8.4.4. Threats
The fact that some of the support services are closed during the after work hours, the effort required of these
professionals is higher, which may cause lack of motivation of teachers and other staff.
The great majority of the teachers does not publish its cv online, namely in FCT or in DeGois portal, simply
justifying this attitude due to excessive burocracy and complexity of the respective information systems.
Strong career opportunities in business areas for a Ph. D. in management, which hardly be attracted by an
academic career.

8.5. Estudantes

8.5.1. Pontos fortes
Os estudantes são maioritariamente trabalhadores-estudantes muito motivados, com necessidades de formação
claramente definidas pela própria experiência profissional; Esta experiência profissional prática por parte dos
estudantes permite a abordagem ao método ensino-aprendizagem, depois da adaptação a Bolonha, muito
adequada ao perfil destes estudantes.
Rácio professor-aluno (turmas relativamente pequenas) é muito adequado às características específicas dos
estudantes-trabalhadores e permite a prestação de um serviço de ensino-aprendizagem mais atento às
necessidades individuais de cada estudante.
Existência do Provedor do Estudante, cuja acção se desenvolve em articulação com a Associações de Estudantes e
com outros órgãos e serviços da instituição, nomeadamente com o Conselho Pedagógico, com a Coordenação de
ciclo e com a Direcção.
Organização de uma semana de indução que permite o enquadramento dos estudantes na UO e sua integração na
Comunidade Académica.

8.5.1. Strengths
The students are mostly working students very motivated, with training needs clearly defined by their own
professional experience, this practical work experience for the students allows the approach to the teaching-
learning method, after adaptation to Bologna, which is appropriate to the profile of these students.
Student-teacher ratio (class sizes relatively small) is very suitable to the specific characteristics of students who
already are working and enables the provision of a service of teaching-learning closer to the individual needs of
each student.
Existence of Student’s Purveyor whose action is developed in conjunction with the student’s association and other
bodies and departments, namely the pedagogical council, with the coordination of cycle and ISEIT board.
Organization of an induction week enabling students’ integration in the academic community and in the OU
framework.

8.5.2. Pontos fracos
Como se tratam de trabalhadores-estudantes, as oportunidades proporcionadas pelo programa ERASMUS não se
adequam a esta comunidade estudantil.

8.5.2. Weaknesses
As they are student-worker, the opportunities offered by Erasmus do not fit properly this student community.

8.5.3. Oportunidades
Criação de programas de colaboração inter-institucional internacionais, adequados às características /
necessidades dos estudantes-trabalhadores;
Criação de actividades dinamizadoras e adequadas, com vista a melhorar o ânimo contínuo das razões
motivacionais que levaram a tomar a opção pela contínua aprendizagem, por parte desta comunidade de
estudantes;
Criação de acordos com bancos e outras instituições financeiras para financiamento dos estudos no ISEIT.

8.5.3. Opportunities
Creating programs of international and inter-institutional collaboration tailored to the characteristics /needs of
students who are working;
Creation of appropriate activities, to improve continuous motivational reasons that led these students to opt for
continuous learning apart from the effort in their professional duties;
Establishment of agreements with banks and other financial institutions to finance studies on ISEIT;
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8.5.4. Constrangimentos
A designação da Entidade Instituidora é muitas vezes associada a áreas da Educação, não existindo sempre uma
identificação com a área da gestão.
Situação económica e financeira do país, pois o agravamento da crise económica poderá desmotivar alguns
estudantes, nomeadamente aqueles que se encontram em situação profissional precária e/ou desempregados.
Envelhecimento da população.

8.5.4. Threats
The designation the Establishing Entity is often associated with the education areas with identification no so
related to the management area.
Economic and financial situation of the country, as the deepening economic crisis may discourage some students,
particularly those who are in precarious employment status and / or unemployed; Aging population.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
Modernização de processos das actividades rotineiras da vida académica, como sejam por exemplo, o registo de
sumários online, a utilização da plataforma de ensino-aprendizagem (Moodle) e a utilização da intranet (SOPHIA e
PORTA7) por parte de docentes, não docentes e discentes; Implementação da rede wireless disponível em todo o
Campus vem também acrescentar maior eficiência nos mais diversos processos da vida académica; Crescente
publicação de informações académicas na internet e na intranet, como por exemplo a mais recente área de acesso
via Moodle da comunidade académica do CE de Gestão aos assuntos e publicações de interesse por parte da
coordenação de ciclo.
Plano de estudos possui conteúdos programáticos mais direccionados para a prática, fazendo uso regular de
técnicas de ensino-aprendizagem baseadas em análise de casos reais e realização de trabalhos práticos.
Existência de equipa de suporte permanente a estudantes e docentes no âmbito do projecto Piaget on-line.

8.6.1. Strengths
Modernization process of the routine activities of academic life, such as for example, registration of classes’
summaries online, using teaching-learning platform (Moodle) and the use of the intranet (SOPHIA and PORTA7) by
faculty, staff and students; Implementation of wireless network available throughout the campus has also added
greater efficiency in various processes of academic life; Growing academic publishing information on the Internet
and intranets, such as the latest area of access to contents of interest for the academic community of the
Management course via Moodle and provided by the coordination of the course.
Syllabus are targeted to practical cases, making regular use of teaching-learning techniques based on analysis of
real cases and practical work.
Existence of permanent support for students and teachers within the project Piaget online.

8.6.2. Pontos fracos
Apesar desta modernização tecnológica com consequências positivas sobre a gestão processual, ainda se verifica
elevada burocratização ao nível de processos internos, muitos destes originados por solicitação das diversas
organizações externas ao instituto e que possuem os seus próprios sistemas tecnológicos e necessidades
burocráticas.
Falta de apoio administrativo, ou eventualmente muito limitado, na gestão de processos e realização de tarefas
relacionadas com as necessidades de reporte de informações sobre o funcionamento do curso, tanto ao nível
externo como interno.
Não se realizou ainda a validação dos ECTS, considerando a estimativa efectuada para o tempo de trabalho
autónomo do estudante e o seu real dispêndio de tempo.

8.6.2. Weaknesses
Despite this technological modernization with positive effects on processes’ management, there is still a high level
of bureaucracy in the internal processes, many of these originated at the request of several organizations outside
the institute and who have their own technological information systems and bureaucratic requirements.
Lack of administrative support, or eventually limited in cases where management and execution of tasks related to
the needs of the reporting of information on the operation of the course, both externally and internally.
The validation of the ECTS was not done so far, considering the estimate made for autonomous student work and
his real time expenditure.

8.6.3. Oportunidades
A possível descentralização ao nível de alguns processos mais estreitamente ligados com a instituição
universitária.

8.6.3. Opportunities
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The possible decentralization to the level of some processes more closely associated with the ISEIT.

8.6.4. Constrangimentos
Apesar de ter sido iniciada uma nova unidade curricular, de carácter opcional, versando o estudo e a prática de
Métodos de Investigação, a não existência de um 2º ciclo de gestão, a par com a impossibilidade ou complexidade
processual da constituição natural de um grupo de investigação interno pode comprometer a motivação para a
prática de investigação científica e correspondente produção científica, por parte da comunidade do ciclo de
estudos.

8.6.4. Threats
Despite the creation of a new course (optional) dealing with the study and practice of Methods of Research, the
lack of a 2nd cycle management, coupled with the inability or procedural complexity of the natural constitution of a
research group may undermine the internal motivation for the practice of scientific research and related scientific
production, by the community of course.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
Entrevistados os estudantes-finalistas, estes expressam o seguinte sentimento generalizado: os seus hábitos
diários consolidaram-se em actividades de pesquisa e investigação devida à aprendizagem e sistematização destes
novos hábitos conseguidos após integração na vida académica;
Elevada taxa de sucesso escolar;
Coordenação do CE instituiu (Janeiro de 2010) 2 novos projectos:
- Trabalhos de Investigação dos Estudantes publicados na plataforma Moodle, dando assim visibilidade aos
trabalhos desenvolvidos e propociando um ambiente motivacional e salutarmente competitivo para a produção
científica;
- Formação em construção de Websites, desta vez ao nível da unidade curricular Portefólio I, opcional aos
estudantes que pretendam aprender a construir o seu próprio espaço na web.;
Apoio à inserção e/ou reinserção no mercado de trabalho através do GAIVA (Gabinete de Apoio à Inserção na Vida
Activa) e do desenvolvimento de uma rede de contactos ao nível externo (nacional e internacional).

8.7.1. Strengths
The finalist students express the following generalized feelings concerning the course achievements: daily habits
have become firmly established in research activities and improved their approach to real-life situations, due to
learning new habits after integration into the academic life;
High rate of school success;
Coordination of the EC proposed (Jan-2010) two new projects:
- Students Scientific Works published in the Moodle platform, thus giving visibility to their work and creating
motivational environment and salutary competition for scientific research;
- Training in websites construction, this time at the Course Portfolio I, optional for students wishing to learn how to
build their own web space. All students accepted the challenge and, in some cases, resulted in real projects already
in the real market.
Support for the integration and/or reintegration into the labor market through GAIVA and developing a network of
external contacts (national and international);

8.7.2. Pontos fracos
A estrutura do corpo docente em Departamentos Científicos não está ainda formalmente constituída, por forma a
assegurar um responsável por ramo científico que possa representar com maior disponibilidade e adequação a
área científica e o seu desenvolvimento.
Não existe nenhuma unidade de investigação associada à área da gestão e integrada no CIIERT (Centro
Internacional de Investigação, Epistemologia e Reflexão Transdisciplinar).
Processo de criação de núcleos de investigação centralizado.
Reduzido nível de internacionalização de estudantes e docentes.

8.7.2. Weaknesses
The structure of the faculty in scientific departments is not yet formally established, to ensure that there is a person
responsible for scientific knowledge in each area and that can represent more with more availability and suitability
to science field, as well as its development.
There is no research unit associated with the area of management and integrated in CIIERT (International Centre for
Research, Epistemology and Interdisciplinary Reflection).
Centralized process of research groups’ creation.
Low level of internationalization of students and teachers.

8.7.3. Oportunidades
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Embora já existam práticas de contratação dos estudantes que concluem os cursos no Instituto, tal não se verifica
ainda com os gestores formados no ISEIT. Este procedimento exemplar é um dos objectivos numa eventual
oportunidade.

8.7.3. Opportunities
Although there are hiring practices of students who complete the courses at the Institute, this has not happened
yet with managers trained in ISEIT. This practice shall be one of the targets in any possible opportunity.

8.7.4. Constrangimentos
A não existência de um grupo de investigação no curso, causando perdas ao nível da produção científica do
instituto.

8.7.4. Threats
The lack of a research group in the course causes losses in the level of the scientific production of the institute.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Missão e objectivos

9.1.1. Debilidades
Embora já existam fortes razões para a abertura do 2º ciclo de estudos (necessidade e procura crescente por parte
dos finalistas pois, as ordens profissionais exigem um 60 ECTS adicionais à graduação, na área científica da
gestão), ainda não é oferecido o 2º ciclo na área da Gestão.

9.1.1. Weaknesses
Although there are strong reasons for opening the 2nd cycle of studies (growing demand from the students and
finalists especially because of the requirement from the professional associations of additional 60 ECTS after
graduating in science of management), this not yet offered by the institute.

9.1.2. Proposta de melhoria
Criação do 2º Ciclo de Estudos em Gestão.

9.1.2. Improvement proposal
To propose the 2nd cycle of studies in Management.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
2 anos

9.1.3. Implementation time
2 years

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.1.5. Indicador de implementação
Número de pedidos de informação ou de número inscrições provisórias nos serviços académicos.

9.1.5. Implementation marker
Number of information requests or number of pre-register in academic services.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades
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a) Mecanismos de avaliação de qualidade centrados no processo de ensino-aprendizagem.
b) A recolha de informação necessária à Auto-avaliação do ciclo de estudos, incluindo os procedimentos
envolvidos na avaliação do processo de ensino/aprendizagem, funciona ainda de forma pouco estruturada e
articulada com as estruturas administrativas.
c) Tratamento dos inquéritos de avaliação do processo ensino/aprendizagem aplicados aos estudantes e docentes
do ciclo de estudos, em ambos os semestres de 2009/10, realizado pelo Gabinete de Estudos Metodológicos e de
Tratamento de Dados do Instituto Piaget. O elevado tempo de resposta não permitiu desencadear uma análise dos
resultados ainda em 2009/10.
d) Acumulação da função de Director com a de Presidente do Conselho Científico, definida nos Estatutos do ISEIT.

9.2.1. Weaknesses
a) The evaluation of quality focuses essentially on the teaching-learning process.
b) The data collection concerning the course self-evaluation, including the procedures related to the teaching-
learning process, is still not completed articulated with the administrative structures.
c) The data analysis of the survey concerning the teaching-learning process completed by the students and staff in
both semesters of the academic year 2009/2010, coordinated by the Gabinete de Estudos Metodológicos e de
Tratamento de Dados of Instituto Piaget. The time lag to get the results did not allow the analysis of the data in the
academic year of 2009/2010.
d) The declaration of statements of the ISEIT define that the functions of the Director and the President of the
Scientific Committee are performed by the same member of staff.

9.2.2. Proposta de melhoria
a) Ampliação do Sistema de Garantia da Qualidade de forma a integrar todos os processos e procedimentos da
estrutura da unidade orgânica.
b) Promoção da boa articulação entre as diferentes estruturas administrativas e os Coordenadores de Curso, no
âmbito da recolha de informação o acompanhamento e avaliação do ciclo de estudos.
c) Tratamento local dos resultados dos inquéritos de avaliação do processo ensino/aprendizagem, tendo em vista
um menor tempo de resposta.
d) Apresentar ao Conselho Directivo do Instituto Piaget a alteração dos Estatutos do ISEIT, no sentido do Director
não acumular o cargo de Presidente do Conselho Científico.

9.2.2. Improvement proposal
a) To expand the system of the quality assurance mechanisms in order to integrate all the processes and
procedures of the structure of the organic unit.
b) To promote a better connection between the different administrative structures and the course coordinators,
concerning the data collection and the monitoring of activities and evaluation of the study cycle.
c) The analysis and interpretation of data concerning the evaluation of the teaching-learning process, should be
done locally in order to reduce the time lag to get the results.
d) To present to the Directive committee a change in the declaration of statements of the ISEIT, in order of having
different members of staff in the functions of Director and President of the Scientific Committee.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
a) 2 anos
b) 6 meses
c) 1 ano, a concretizar no ano lectivo 2011/12 para elaboração do próximo
Relatório de Auto-avaliação.
d) 1 ano

9.2.3. Improvement proposal
a) 2 years
b) 6 months
c) one year, to be performed in the academic year of 2011/2012 in order to elaborate the next self-report evaluation.
d) 1 year

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a) Alta
b) Alta
c) Alta
d) Média

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
a) High
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b) High
c) High
d) Medium

9.2.5. Indicador de implementação
a) Início da aplicação do Manual da Qualidade.
b) Relatório da Coordenação de curso e tempo de elaboração do Relatório de Auto-avaliação.
c) Obtenção dos resultados dos inquéritos após 2 meses da sua aplicação.
a) Alteração dos Estatutos do ISEIT.

9.2.5. Implementation marker
a) To begin with the application of the MANUAL OF QUALITY.
b) Report of the course coordination and time to elaborate the self-report evaluation.
c) To get the survey results two months after being completed.
d) Changes in the declaration of statements of the ISEIT.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
Fraca divulgação da abertura de inscrições para o curso de gestão e ausência de acções de marketing direcionado
ao mercado-alvo na região de Almada e arredores.
Ausência de uma turma em horário diurno.

9.3.1. Weaknesses
Weak disclosure of the opening of registration for the course management and lack of marketing activities directed
to the target market in the region of Almada.
Lack of a course in management operating during the day.

9.3.2. Proposta de melhoria
Realização de Plano de Marketing específico e adequado ao ciclo de estudos e implementação do mesmo.
Intensificar as parcerias com empresas e instituições de ensino superior/ investigação, nacionais e estrangeiras.

9.3.2. Improvement proposal
To adequate and implement a specific Marketing Plan to the study cycle.
To establish more intensive relations with entrepreneurial tissue and other research institutions by organizing
concrete actions and partnerships for the students.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
6 meses – para um plano de Marketing com objectivos específicos para o curso de gestão, por forma a que o seu
impacto possa ser efectivo no início do próximo ano académico;
8 meses - Novas Parcerias.

9.3.3. Implementation time
6 months – for the marketing plan with specific objectives for the management course in order that its impact may
be reflected in an efffective way, in the next academicyear;
8 months – new Partnerships.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta – Marketing;
Média – Novas Parcerias.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
High – Marketing;
Medium – New Partnerships.

9.3.5. Indicador de implementação
Número de inscrições nos próximos anos lectivos;
Número de Novos Acordos e Parcerias com outras instituições.
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9.3.5. Implementation marker
Number of registrations in the next academic years;
Number of News Contracts and Partnerships with other institutions.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
O número de docentes a tempo integral (31%) e de doutorados na área científica do curso (28,1%) é, ainda,
insipiente.
Alguns serviços de apoio a docentes e não docentes não estão a funcionar na totalidade do horário pós-laboral.
A maior parte dos docentes não tem o seu cv registado na FCT e nem no portal DeGois, alegando excesso de
burocracia e complexidade dos respectivos sistemas de informação.

9.4.1. Weaknesses
The number of full-time teachers (31%) and doctors in the management science area (28,1%) is still low.
Some support services for teaching and non teaching staff are not working during the total after-working hours’
period.
The great majority of the teachers does not publish its cv online, namely in FCT or in DeGois portal, simply
justifying this attitude due to excessive bureaucracy and complexity of the respective information systems.

9.4.2. Proposta de melhoria
Reforçar o corpo docente com doutorados e que possam estar a Tempo Integral de dedicação ao curso de gestão;
Alargar o horário de funcionamento de alguns serviços, nomeadamente, os serviços académicos de secretaria
(pelo menos até às 20h) e o serviço de bar (até às 21h40).
Captar as vantagens de realização de eventos académicos, em período pós-laboral, com interesse para as
comunidades socio-culturais dos concelhos de Almada, Setúbal e Lisboa, e assim contribuir para um ambiente
académico mais activo e motivador.

9.4.2. Improvement proposal
Strengthen the faculty with more full-time doctorates in the management course;
Extending the opening hours of some services, namely academic services department (at least up to 20h) and bar
service (up to 21.40).
To capture the advantages of realizing academic activities during the after-working hours’ period, inviting the socio-
cultural entities and institutions so that it may bring an active and motivational environment into the academic life.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
6 a 12 meses

9.4.3. Implementation time
6 to 12 months

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium

9.4.5. Indicador de implementação
Percentagem de docentes doutorados na área da gestão e ETI no curso de Gestão;
Alargamento do período de funcionamento dos serviços académicos;
Número de eventos realizados durante o período pós-laboral.

9.4.5. Implementation marker
Percentage of Doctorates in the management scientific area and Full-time allocated to the course of management;
Extended opening hours of the academic services;
Number of events realized during the after-working hours’ period.

9.5. Estudantes

9.5.1. Debilidades
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Cerca de 58% dos estudantes têm mais de 28 anos, já trabalham e deixaram de estudar há alguns anos, pelo que
trazem dificuldades acrescidas no acompanhamento do ritmo de aprendizagem exigível no ensino superior.
Além disso, são a única turma de Gestão, seja em horário diurno ou noturno, facto que impossibilita o recurso ao
apoio em outras turmas e colegas com maior disponibilidade.
As oportunidades proporcionadas pelo programa ERASMUS não se adequam a esta comunidade estudantil.

9.5.1. Weaknesses
Around 58% of students are over 28 years and, beyond working during the day, they stopped studying for some
years and therefore they bring additional difficulties in monitoring the pace of learning required in higher
education.
Moreover, they are the only class of management, whether in daytime or nighttime, which prevents the use other
classes experience and support from other colleagues with greater availability.
The opportunities offered by Erasmus do not fit this student community.

9.5.2. Proposta de melhoria
Atrair uma comunidade de estudantes mais jovem, criando uma turma que funcione em horário diurno, por forma a
incentivar maior dedicação e ritmo de estudo, ao mesmo tempo que desenvolve um ambiente académico mais
equilibrado.
O estudo em grupo, nos espaços da biblioteca ou na sala de estudantes já é incentivado. No entanto, devem ser
constituídos algumas estruturas mais atractivas, como por exemplo:
- organização do grupo de estudantes para a publicação SBR (Student Business Review);
- manutenção de ponto de acesso físico aos trabalhos dos estudantes que tenham sido seleccionados para
publicação na SBR;
- criação de repositório de testes e exercícios para que os estudantes possam ter oportunidade de auto-estudo
com maior orientação aos objectivos de cada UC;
Não existindo capacidade de mobilidade destes estudantes, criar outras tipologias de acordos inter-institucionais e
criar o calendário de eventos de interesse para a Gestão e promover a participação nos mesmos.

9.5.2. Improvement proposal
To attract a community of younger students, creating a class that works in daylight hours, in order to encourage
greater dedication and rhythm of study at the same time developing a more balanced academic environment.
The study group, the spaces in the library or student lounge is already encouraged. However, some structures
should be made more attractive, such as:
- To organize the student group for publishing their works - SBR (Student Business Review);
- Maintenance of physical access point to the work of students who have been selected for publication in the SBR;
- Creation of a repository of tests and exercises for students to have the opportunity to perform self-training with
greater orientation to the objectives of each UC;
In the absence of mobility capability of these students, to create other types of inter-institutional agreements and
create the calendar of events of interest to management and to promote participation in them.

9.5.3. Tempo de implementação da medida
6 a 12 meses

9.5.3. Implementation time
6 to 12 months

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.5.5. Indicador de implementação
Constituição do Grupo SBR e publicação dos trabalhos online (intranet) e na biblioteca;
Organização do repositório de testes e trabalhos na Biblioteca;
Publicação do calendário de eventos (online e no espaço da SBR);
Número de novos acordos inter-institucionais.

9.5.5. Implementation marker
Constitution of SBR and publication of works online (intranet) and in the library;
Organization of the repository of tests and exercises in the Library;
Publication of the calendar of events (online and in the space of SBR);
Number of new inter-institutional agreements.
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9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
Apesar da modernização tecnológica com consequências positivas sobre a gestão processual, ainda se verifica
elevada burocratização ao nível de processos internos, muitos destes originados por solicitação das diversas
organizações externas ao instituto e que possuem os seus próprios sistemas tecnológicos e necessidades
burocráticas.
Falta de apoio administrativo, ou eventualmente muito limitado, na gestão de processos e realização de tarefas
relacionadas com as necessidades de reporte de informações sobre o funcionamento do curso, tanto ao nível
externo como interno.
Não se realizou ainda a validação dos ECTS, considerando a estimativa efectuada para o tempo de trabalho
autónomo do estudante e o seu real dispêndio de tempo.

9.6.1. Weaknesses
Despite this technological modernization with positive effects on processes’ management, there is still a high level
of bureaucracy in the internal processes, many of these originated at the request of several organizations outside
the institute and who have their own technological information systems and bureaucratic requirements.
Lack of administrative support, or eventually limited in cases where management and execution of tasks related to
the needs of the reporting of information on the operation of the course, both externally and internally.
The validation of the ECTS was not done so far, considering the estimate made for autonomous student work and
his real time expenditure.

9.6.2. Proposta de melhoria
Algumas medidas de melhoria já estão em curso:
- sistematização e compilação da informação relacionada com o curso publicada na intranet para fomentar melhor
acessibilidade e constante actualização;
- criação de grupos de trabalho específicos para assuntos diversos, com atribuição de responsabilidades a
docentes e estudantes.
Aplicação de questionários aos estudantes de modo a validar o tempo autónomo do estudante e os respectivos
ECTS atribuídos a cada UC.

9.6.2. Improvement proposal
Improvement measures have already been undertaken:
- Compilation of the management course information in a repository located in intranet in order to provide greater
accessibility and constant renewal/revision;
- Creation of specific Task Forces for several diverse issues, delivering some responsabilities both to teachers and
students.
Application of questionnaires to students in order to validate autonomous student time and the ECTS assigned to
each CU.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
1 ano

9.6.3. Implementation time
1 year

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.6.5. Indicador de implementação
Criação e avaliação periódica do desempenho (alcance dos objectivos) dos novos grupos de trabalho específicos;
Número de actividades e processos do Curso de Gestão que implicam a inter-dependência e necessidade de
comunicação/autorização de diferentes órgãos e organismos do ISEIT e do Instituto Piaget.
Resultados dos questionários.

9.6.5. Implementation marker
Creation and periodical evaluation of the performance (objectives’ achievement) of the specific new task forces;
Number of activities and processes (of the Management cycle) requiring the need for communication / authorization
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of different organs and agents of ISEIT and of Piaget Institute.
Results of the questionnaires.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
A estrutura do corpo docente em Departamentos Científicos não está ainda formalmente constituída, por forma a
assegurar um responsável por ramo científico que possa representar com maior disponibilidade e adequação a
área científica e o seu desenvolvimento.
Não existe nenhuma unidade de investigação associada à área da gestão e integrada no CIIERT (Centro
Internacional de Investigação, Epistemologia e Reflexão Transdisciplinar).
Processo de criação de núcleos de investigação centralizado.
Reduzido nível de internacionalização de estudantes e docentes.

9.7.1. Weaknesses
The structure of the faculty in scientific departments is not yet formally established, to ensure that there is a person
responsible for scientific knowledge in each area and that can represent more with more availability and suitability
to science field, as well as its development.
There is no research unit associated with the area of management and integrated in CIIERT (International Centre for
Research, Epistemology and Interdisciplinary Reflection).
Centralized process of research groups’ creation.
Low level of internationalization of students and teachers.

9.7.2. Proposta de melhoria
Desde o ano lectivo de 2009, que estão em curso a implementação das medidas de melhoria, através da
contratação de docentes doutorados para as diversas áreas da gestão e economia.
Contudo, estas medidas têm um carácter de aplicação semestral, sendo igualmente exigentes na sua consolidação,
tanto ao nível temporal como de consolidação e adequação qualitativa, bem como no que respeita a aplicação de
recursos materiais e humanos.
Depois de mais de um ano, começam a surgir as oportunidades de constituição de grupos de investigação,
nomeadamente, têm surgido desafios por parte de alguns docentes para projectos de investigação nas áreas da
Economia, da Gestão e das TIC. A criação de uma Unidade de Investigação será agora uma oportunidade real, a
concretizar a curto prazo.
No entanto, acrescenta-se uma proposta de melhoria para a descentralização de processos directamente
relacionados com o curso.
Aumento da promoção dos programas de mobilidade.

9.7.2. Improvement proposal
Since the academic year of 2009 that specific improvement measures are undertaken through the hiring teachers
who hold PhD graduation for the various scientific areas of management and economics.
However, these measures require for periodic semester application and are very demanding in its consolidation, for
both temporal and qualitative aspects and adjustment requisitions, as well as regarding the application of material
and human resources.
After more than a year, opportunities for the constitution of research groups start happening, namely, coming from
professors from the areas of Economics, Management and ICT. The creation of a Research Unit represents now a
real opportunity, to accomplish in the short run.
Anyhow, it remains the challenging issue to decentralize some course’s processes directly related to the
management cycle.
Increased promotion of mobility programmes.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
1 ano

9.7.3. Implementation time
1 year

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High
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9.7.5. Indicador de implementação
Formalização de áreas científicas com a respectiva alocação de responsáveis académicos.
Estabilização do corpo docente e seu envolvimento em múltiplas e variadas actividades académicas e de
investigação do ciclo de estudos.
Criação de um Núcleo de Investigação na área da gestão, economia e TIC.
Número de docentes e estudantes em programas de mobilidade.

9.7.5. Implementation marker
Formalization of scientific areas with the allocation of a responsible professor per area.
Achieve active and stable board of teachers participating in many several academic and research activities.
Creation of the Research Group in the area of management, economics and ICT.
Number of teachers and students integrated in mobility programmes.
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