
ACEF/1920/0310722 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
ACEF/1314/10722

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
2015-04-27

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de
recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

2._Ponto2 Sintese Melhorias pt e en.pdf

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Ver ponto 2. Foi introduzida a disciplina de Opção Livre cuja área científica é Qualquer Área Científica (QAC) no 1º semestre do 1º ano.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
See point 2. It was introduced the Free Option course whose scientific area is Any Scientific Area (QAC) in the 1st semester of the 1st year.

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Ver ponto 2. Seguindo as recomendações da avaliação anterior reformulamos e eliminamos do plano de estudos algumas das UCs do ramo
Finanças e introduzimos cadeiras base dos dois ramos para os ligar mais ao Mestrado em Economia, nomeadamente, Economia Financeira e
Economia da Empresa. Foi introduzida uma UC transversal aos cursos de mestrado da UA designada por opção livre no 1º semestre do 1º ano.
Foram alterados os nomes de algumas UCs obrigatórias aos dois ramos e reformulados os conteúdos programáticos das mesmas por forma a
evitar sobreposições com o grau de Licenciatura e para distinguir o ramo finanças do mestrado em gestão. 
O atual plano curricular incluiu a UC de Avaliação de Empresas como uma UC de opção no ano letivo de 2018/2019 no ramo Economia da Empresa
para não limitar tanto o leque de escolhas dos alunos (opção II).
Algumas das UCs abertas como opção aproveitaram valências tanto do lado da oferta (valências do corpo docente) como do lado da procura,
refletindo as temáticas desenvolvidas ao nível de D/P/E por parte dos alunos. 
Foram discutidos aspetos referentes a algumas disciplinas do Ramo de Finanças, sugerindo-se uma componente mais específica de economia
financeira, que o permitisse distinguir face ao mestrado em gestão. Face a esta recomendação foram criadas duas disciplinas que permitissem
uma melhor distinção de ramos: Economia Financeira e Economia da Empresa.
Como haviam 6 disciplinas partilhadas com o mestrado de gestão, procedeu-se a uma reestruturação das disciplinas de opção.
A estrutura definida desde a última avaliação deixou de impedir a possibilidade de optar uma vez escolhido o ramo dado que o aluno matricula-se
num ramo mas consegue até dezembro do primeiro ano letivo mudar a sua opção de ramo, pela estrutura transversal do curso no 1º semestre do 1º
ano. Antes de iniciar o 2º semestre do 1º ano o aluno já tem de ter a sua escolha definitiva pelo facto de a Opção I ser uma opção “obrigatória de
ramo”.
Os conteúdos programáticos das UC foram reformulados face à última avaliação e de acordo com a sugestão, para apresentarem conteúdos
díspares do nível da licenciatura. Algumas UCs foram retiradas do plano anterior do Ramo Finanças, por forma a não existirem sobreposições e
novas UCs foram criadas (Economia Financeira – como sugerido - e Finanças Aplicadas).
O número de aulas em inglês aumentaram no mestrado, pois recebemos alunos de Erasmus e internacionais. Os conteúdos programáticos das UCs
são facultados em inglês ou nas duas línguas.
A boa relação das sucessivas direções de mestrado com os alunos e as comissões de curso (formadas pela direção e um aluno representante de
cada ano) permitem analisar com regularidade as necessidades sentidas pelos alunos, incorporando-se sugestões dos mesmos no plano de
estudos e ajustando os programas das UCs consoante as sugestões dos alunos.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
See point 2. Following the recommendations of the previous evaluation, we reformulated and eliminated from the syllabus some of the UCs of the
Finance branch and introduced base UCs from both branches to link them more to the Master in Economics, namely, Financial Economics and
Business Economics. A cross-curricular unit was introduced to the UA Masters Courses called Free Option in the 1st semester of the 1st year. The
names of some compulsory UCs were changed in both branches and the program contents were reformulated in order to avoid overlaps with the
undergraduate degree and to distinguish the finance branch from the master's degree in management.
The current curriculum included the Company Evaluation UC as an option UC in the 2018/2019 school year in the Business Economics branch so as
not to limit the range of student choices (option II).
Some of the optionally open UCs took advantage of both supply-side (faculty-valence) and demand-side valences, reflecting the themes developed at

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


the D / P / E level by students.
Aspects related to some disciplines of the Finance Branch were discussed, suggesting a more specific component of financial economics, which
would distinguish it from the Master in Management. In light of this recommendation, two disciplines were created to allow a better distinction of
branches: Financial Economics and Business Economics.
As there were 6 subjects shared with the master's degree in management, the optional subjects were restructured.
The structure defined since the last assessment no longer precludes the possibility of choosing the branch once chosen because the student enrolls
in a branch but manages until December of the first school year to change his branch option, by the cross-sectional structure of the course in the
first semester. Before starting the 2nd semester of the 1st year the student must already have his / her definitive choice because Option I is a
“mandatory branch” option.
The syllabus of the UC were reformulated in view of the last evaluation and according to the suggestion, to present different contents of the
undergraduate level. Some UCs have been taken from the previous Finance Branch plan so that there are no overlaps and new UCs have been
created (Financial Economics - as suggested - and Applied Finance).
The number of English classes has increased in the Masters as we welcome Erasmus and international students. The syllabus of the curricular units
(UCs) are available in English or in both languages.
The good relationship of the successive Masters Directorates with the students and the course commissions (formed by the Master Direction and
one student representative of each year) allow to regularly analyze the needs felt by the students, incorporating their suggestions in the syllabus and
adjusting the UCs programs according to students' suggestions.

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações
não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Relativamente às instalações, foi realizada uma intervenção estrutural na quase totalidade do edifício para resolver problemas de infiltração de
águas pluviais, aproveitando-se para mudar a caixilharia das janelas no sentido de aumentar o isolamento térmico e acústico; pintura de alguns
espaços mais degradados. Criada uma sala de empreendedorismo quer para o ensino, quer para projetos de parceria com organizações. Foi ainda
inaugurado o DEGEIT Research Lab (um espaço de partilha e cruzamento de ideias entre os estudantes de doutoramento) e o BELEM@UA
(economia experimental). 
Foram remodelados integralmente três laboratórios de computadores num total de quatro e foram instaladas quatro novas impressoras topo de
gama. Novas licenças de software e acesso a Bases de Dados aplicáveis ao ciclo de estudos, vai ser possível em 2020. Salas de aula com meios
audiovisuais renovados e com a possibilidade de utilização de meios multimédia (vídeo-conferência em algumas salas) mais sofisticados.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Regarding the installations, a structural intervention was carried out in almost the whole building to solve problems of rainwater infiltration, taking
advantage to change the window frames in order to increase the thermal and acoustic insulation; painting of some more degraded spaces. Created
an entrepreneurship room for both teaching and partnership projects with organizations. It also opened the DEGEIT Research Lab (a space for
sharing and crossing ideas between PhD students) and Belem @ UA (experimental economics).
Three computer labs were fully refurbished from a total of four and four new high-end printers were installed. New software licenses and access to
Databases applicable to the study cycle will be possible in 2020. Classrooms with renewed audiovisual media and the possibility of using more
sophisticated multimedia (video conference in some rooms).

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de
avaliação?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Os estudantes de Economia estão inseridos em áreas de mobilidade de excelência, quer no 1º, 2º e 3º ciclos nas redes Erasmus+, European
University Foundation - Campus Europae; Programa Santander de mobilidade com a América Latina; e ECIU. No 2º Ciclo os alunos podem agora
realizar mobilidade no âmbito do Dual Degree em mestrado em Economia,DEGEIT, UA, com o mestrado de Internacional Economics da Faculty of
Economics and Business da Vytautas Magnus University, Kaunas, Lituania. A criação do dual degree, único no DEGEIT, e o único em efetivo
funcionamento na UA, desenvolve competências que são valorizadas no mercado de trabalho (conferência de dois diplomas). Apenas para alunos
incoming temos ainda o programa de acordo no 1º e 2º ciclo com países Palop (Cabo verde e Timor Leste). Parcerias Internacionais novas: Itália:
Bergamo; Espanha: Valência, Sevilha, Santiago de Compostela, Consortium de Cádis; Eslovénia: Maribor; França: Cergy Pontoise; e Macedónia.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Economics students are inserted in areas of excellence mobility, either in the 1st, 2nd and 3rd cycles in Erasmus + networks, European University
Foundation - Campus Europae; Santander Mobility Program with Latin America; and ECIU. In the 2nd Cycle students can now pursue Dual Degree
mobility in the Master of Economics, DEGEIT, UA, with the Master of International Economics from the Faculty of Economics and Business of
Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania. The creation of the dual degree, unique in DEGEIT, and the only one in effective operation in the UA,
develops skills that are valued in the labor market (conference of double diploma). Only for incoming students we still have the agreement program
in the 1st and 2nd cycle with Palop countries (Cape Verde and East Timor). New International Partnerships: Italy: Bergamo; Spain: Valencia, Seville,
Santiago de Compostela, Consortium de Cádiz; Slovenia: Maribor; France: Cergy Pontoise; and Macedonia.

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de
avaliação?

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foram criadas algumas estruturas de apoio a nível departamental de modo a assegurar o bom funcionamento dos vários ciclos de estudos,
nomeadamente a definição de uma coordenação científica por área (existem quatro, sendo uma delas a área da Economia), assim como a criação
de várias comissões onde se encontram representadas todas as áreas do departamento, de modo a trabalhar algumas questões específicas:
- mobilidade internacional
- estágios curriculares
- programa de tutoria da UA (pt-ua)



- seminários e eventos
- empregabilidade
- ética e responsabilidade social
- promoção e divulgação do degeit
- atividades organizadas em parceria com a reitoria (exemplo: Academia de Verão)
- rede alumni do degeit
Foi adquirido o acesso a uma base de dados, disponível para docentes e estudantes do ciclo de estudos, nomeadamente a SABI (da Bureau van
Dijk).
Foi realizada a contratação de mais dois funcionários, um para a secretaria do degeit, e outro técnico superior para apoio às relações do DEGEIT.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Some support structures have been set up at departmental level to ensure the smooth functioning of the various study cycles, namely the definition
of a scientific coordination by area (there are four, one of which is the area of economics), as well as the creation of several committees where all
areas of the department are represented, to address some specific issues:
- international mobility
- curricular internships
- UA tutoring program (pt-ua)
- seminars and events
- employability
- ethics and social responsibility
- promotion and dissemination of degeit
- activities organized in partnership with the rectory (eg Summer Academy)
- degeit alumni network
Access to a database, available to teachers and students of the study cycle, namely SABI (from Bureau van Dijk), was granted.
Two more employees were hired, one for the degeit secretariat, and another senior technician to support DEGEIT relations.

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas
entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Desde a última avaliação do ciclo de estudos, foi alargado o número de protocolos e parcerias no âmbito dos locais de estágio dos estudantes. No
DEGEIT, onde se insere o mestrado em economia, subiu, em 2013 de 324 empresas a oferecer estágio para 650 em 2018. Mais em concreto, para a
área da economia havia 34 oportunidades, em 2013, havendo, em 2018/2019, 62 oportunidades para estes alunos do mestrado. A UA tem tido
melhorias significativas, publicitadas nos media, quer no que respeita ao ensino quer relativamente à investigação e transferência de conhecimento
e de tecnologia. Também aumentou a oferta de estágios em virtude de relações pessoais dos docentes do grupo de economia. O aumento do
número de parcerias e protocolos demonstra a dinâmica e reconhecimento do curso junto das entidades, assim como uma aposta crescente ao
nível do estágio curricular por parte dos estudantes como forma de ganhar experiência e se constituir como uma porta de entrada no mercado de
trabalho.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Since the last evaluation of the study cycle, the number of protocols and partnerships within student internship places has been expanded. At
DEGEIT, where the master's degree in economics is included, in 2013, there were 324 companies offering internships which increased to 650 in
2018. More specifically, in the economy area there were 34 opportunities in 2013, and in 2018/2019 there were 62 opportunities for these master
students. The UA has had significant improvements, advertised in the media, both in terms of education and research and knowledge and technology
transfer. It also increased the offer of internships due to personal relations of professors of the economics group. The increase in the number of
partnerships and protocols demonstrates the dynamics and recognition of the course with the entities, as well as a growing focus on students'
internship as a way of gaining experience and becoming a gateway to the labor market.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
Economia

1.3. Study programme.
Economics

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).



1.5._Plano estudos Economia 2016 publicado DR.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

Economia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Economics

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
314

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
345

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
2 anos

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):
2 years

1.10. Número máximo de admissões.
50

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
50

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
50

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se:
Os detentores de grau de licenciado ou equivalente legal em Economia, Gestão, Finanças, Ciências Económicas e Empresariais, ou áreas afins.
Os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Economia, Gestão, Finanças, Ciências Económicas e
Empresariais, ou áreas afins, conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por
um Estado aderente a este processo.
Os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Economia, Gestão, Finanças, Ciências Económicas e Empresariais, ou áreas afins, que
seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico e estatutariamente competente.
Outros candidatos que não satisfaçam as condições anteriormente referidas, com curriculum adequado, sob admissão do Conselho Científico da
Universidade de Aveiro, sob proposta do diretor do ciclo de estudos.

1.11. Specific entry requirements.
Can apply to the master in Economics:
Holders of a bachelor's degree or equivalent in Economics, Management, Finance, Business and Economics Sciences, and similar areas.
Holders of a foreign academic degree preferably in Economics, Management, Finance, Business and Economics Sciences, and similar areas,
conferred following a 1st cycle of studies organized according to the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process.
Holders of a foreign academic degree preferably in in Economics, Management, Finance, Business and Economics Sciences, and similar areas, that
is recognized as meeting the objectives of a degree by the Scientific and statutorily competent organism.
Applicants who do not meet the conditions described in the previous point but whose school, cientific or professional curriculum demonstrates
adequate preparation for the master frequency.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
N/A

1.12.1. If other, specify:
N/A

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro (UA), Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT)

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._creditações_unico.pdf

1.15. Observações.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


As creditações são realizadas de acordo com o regulamento e pelo diretor de curso, sendo sujeitas a aprovação superior. Para cada ano letivo são
definidas, pela Direção do Ciclo de Estudos, as opções que irão funcionar no ano letivo seguinte em cada ramo de especialização.
As creditações das UCs correspondentes ao primeiro ano do dual degree, são feitas de acordo com os critérios de creditações aprovados pelo
conselho científico da Universidade de Aveiro (UA), quer no que concerne às disciplinas acordadas entre as duas instituições para serem
creditadas no ano de frequência do mestrado em universidade externa (ou UA ou Vytautas Magnus). Para além do acordo estabelecido entre as
duas universidades relativamente a que UCs fazem correspondência nesta creditação, também existem critérios específicos relativamente às
notas das UCs a serem creditadas, que corresponde às diferenças de ECTS existentes. Posteriormente, cabe ao diretor de curso proceder às
creditações online no sistema, via indicação que provém do conselho científico. Estes alunos do dual degree entram no concurso internacional de
acesso ao mestrado em Economia via edital, concorrendo assim com os seus pares nacionais e internacionais, sendo contabilizados no total de
vagas abertas por edital em 2ª fase.
Como fase intermédia de avaliação para os alunos a frequentar a unidade curricular (UC) de dissertação/projeto/estágio (D/P/E), a direção do
mestrado criou o Dia Aberto do Mestrado em Economia em 2017 que consiste num momento em que os alunos em fase de desenvolvimento de
D/P/E vêm apresentar aos seus pares (discentes do 1º e do 2º ano do mestrado) e aos docentes o trabalho que estão a desenvolver. Todavia, não
está sujeito a nota final, por a UC de D/P/E ser uma UC anual. Este evento decorre normalmente em abril de cada ano letivo, próximo da data da
reunião da apresentação de estágios curriculares em oferta para o Departamento (DEGEIT).
A UA coloca as questões da qualidade como uma prioridade institucional com o sistema interno de Garantia da Qualidade do processo de Ensino-
Aprendizagem (SGQ), onde se monitorizam numa primeira fase (diagnóstico) as UCs, através do preenchimento do SGQ por UC, docente e
responsável dos relatórios de avaliação por parte dos discentes, tendo como resultado a obtenção de parâmetros quantitativos que caracterizam o
seu funcionamento, sendo dada especial atenção às UCs cujo comportamento se afaste de um padrão de normalidade. Na fase de melhoria, há
elaboração de relatórios para cada uma das UCs, passando-se à fase de garantia onde há a análise por uma comissão departamental dos relatórios
de melhoria propostos pelo docente responsável, depois da comissão de curso se ter pronunciado sobre os mesmos e ter elaborado um relatório
final de curso. O processo termina com a supervisão do sistema por parte do Conselho Pedagógico da UA, promovendo a sua adequada
implementação, análise e divulgação de resultados.

1.15. Observations.
Credits are made in accordance with the regulations and by the course director and are subject to higher approval. For each school year, the Study
Cycle Course Direction defines the options that will work for the next school year in each branch of specialization.
The credits of the UCs corresponding to the first year of the dual degree are made according to the crediting criteria approved by the scientific
council of the University of Aveiro (UA), as regards the disciplines agreed between the two institutions to be credited in the year of frequency of the
Master's degree at an external university (either UA or Vytautas Magnus). In addition to the agreement between the two universities to which UCs
correspond in this credit system, there are also specific criteria regarding the grades of UCs to be credited, which correspond to the differences in
existing ECTS. Subsequently, it is up to the course director to proceed to online credit in the system, via indication from the scientific council. These
dual degree students enter the international competition for access to the Master's degree in Economics by public notice, thus competing with their
national and international peers, being accounted for in the total openings by public notice in the 2nd phase.
As an intermediate assessment phase for students attending the curricular unit (UC) dissertation / project / internship (D / P / E), the Masters
Direction created the Open Day of the Master in Economics in 2017 which is a time when students in the development phase of D / P / E come to their
peers (students of the 1st and 2nd year of the master) and to the teachers, the work they are developing. However, it is not subject to a final grade
because the D / P / E UC is an annual UC. This event usually takes place in April of each school year, close to the meeting date of the presentation of
curricular internships offered to the Department (DEGEIT).
The UA puts quality issues as an institutional priority with the internal Quality Assurance system of the Teaching-Learning process (SGQ), where the
UCs are monitored at a first stage (diagnosis) by filling the SGQ by UC, teacher and responsible, by the evaluation reports filled by the students,
resulting in the obtainment of quantitative parameters that characterize its functioning, with special attention given to the UCs whose behavior
deviates from a normality pattern. In the improvement phase, reports are prepared for each of the curricular units, going on to the guarantee phase
where there is the analysis by a departmental committee of the improvement reports proposed by the responsible teacher, after the course
committee has commented on them and have produced a final course report. The process ends with the oversight of the system by the UA
Pedagogical Council, promoting its proper implementation, analysis and dissemination of results.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de
doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

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

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

Finanças Finance
Economia da Empresa Business Economics

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

2.2. Estrutura Curricular - Finanças

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Finanças

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Finance

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à 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 Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Observações /
Observations



Economia/Economics E 90 24
Qualquer Área Cientif ica / Any Scientif ic
Area QAC 0 6

(2 Items)  90 30  

2.2. Estrutura Curricular - Economia da Empresa

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Economia da Empresa

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Business Economics

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à 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 Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Economia/Economics E 90 24
Qualquer Área Científ ica / Any Scientif ic
Area QAC 0 6

(2 Items)  90 30  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

Contando com um corpo docente qualificado e multidisciplinar, capaz de responder aos objetivos gerais e específicos propostos e moldar-se à
diversidade do perfil dos discentes, espera-se que os alunos sejam capazes de assimilar as competências gerais envolvendo a identificação e
aplicação de instrumentos e técnicas de apoio à decisão no contexto formal das organizações. Com a formação ao nível do 2º ciclo em economia
entende-se fundamental o desenvolvimento de competências de conhecimento e compreensão, conhecimento aplicado, avaliação e análise crítica,
comunicação, autonomia, especialização e parceria na aprendizagem. As metodologias de ensino e aprendizagem usam informação quantitativa e
teórica para responder a problemas e desafios concretos, sendo suportada em modelos estatísticos e de ferramentas de análise. Espera-se a
participação ativa dos discentes nas aulas teóricas e práticas, ajustadas às suas ambições, expectativas, necessidades de especialização e
objetivos do curso.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to
be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

With a qualified and multidisciplinary faculty capable of responding to the proposed general and specific objectives and conforming to the diversity
of students' profile, it is expected that students will be able to assimilate the general competences involving the identification and application of
instruments and decision support techniques in the formal context of organizations. With the training at the level of the 2nd cycle in economics, the
development of knowledge and comprehension skills, applied knowledge, critical assessment and analysis, communication, learning autonomy,
specialization and partnership is fundamental. Teaching and learning methodologies use quantitative and theoretical information to answer specific
problems and challenges, being supported by statistical models and analysis tools. The active participation of students in theoretical and practical
classes is expected, adjusted to their ambitions, expectations, specialization needs and course objectives.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A gestão da carga de trabalho é assegurada pelo sistema de garantia de qualidade (SGQ) implementado na UA, incluindo perceção e avaliação dos
alunos. Há as comissões de curso com reuniões programadas para refletir sobre os resultados do SGQ (direção de curso e um aluno representante
por ano) em cada semestre (3 reuniões semestrais). No SGQ existe uma questão específica sobre o assunto aos estudantes (Carga de trabalho em
termos de ECTS estimados pelos alunos). No ano em avaliação, a mediana para quase todas as UCs é de 4, exceto Finanças Aplicadas (6),
Economia da Inovação (6) e Avaliação de Empresas (5.5). No relatório global de curso, o volume de trabalho/tempo exigido para obter aprovação
final, avaliado pelos alunos, em ambos os semestres letivos obteve uma mediana de 7.
Os discentes têm acompanhamento para os dotar das competências adequadas no domínio das metodologias de investigação relevantes no
contexto do plano curricular, proporcionando ferramentas de autonomização.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
Workload management is ensured by the quality assurance system (SGQ) implemented in the UA, including student perception and assessment.
There are course committees with meetings scheduled to reflect on the SGQ results (course direction and one student representative per year) each
semester (3 semiannual meetings). In the SGQ there is a specific question to students about the subject (Workload in terms of ECTS estimated by
students). In the year under review, the median for almost all UCs is 4, except Applied Finance (6), Innovation Economics (6) and Business Valuation
(5.5). In the overall course report, the workload / time required to obtain final approval, evaluated by students, in both semesters had a median of 7.
Students are provided with appropriate skills in the field of relevant research methodologies in the context of the curriculum, providing tools for
empowerment.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
O Mestrado em Economia, em articulação com o primeiro ciclo, visa um aprofundamento teórico, crítico e experimental dos conhecimentos do
âmbito económico-empresarial, financeiro e institucional, de forma a garantir uma formação especializada. O plano de estudos, os conteúdos
teóricos e práticos, o formato de lecionação e de avaliação das UCs obedecem a uma organização por objetivos de aprendizagem. Como
componente de avaliação, há momentos de reflexão, entre os responsáveis da Unidade Curricular e os discentes, no sentido de promover o sentido
crítico e, sempre que se considere necessário, identificar eventuais limitações que requeiram o ajuste face aos objetivos de aprendizagem. Todos
os semestres a direção de curso assegura que os momentos de avaliação entre as várias UCs são compatíveis e existe o RELMUA para as



diretrizes nas diferentes tipologias de avaliação. O processo culmina com a defesa do documento final de D/P/E que é submetido a um júri para
avaliação.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The Master in Economics, in conjunction with the first cycle, aims at a theoretical, critical and experimental deepening of the knowledge of the
economic-business, financial and institutional scope, in order to guarantee specialized training. The syllabus, the theoretical and practical contents,
the format of teaching and assessment of the curricular units obey an organization based on learning objectives. As an evaluation component, there
are moments of reflection, between the heads of the Curricular Unit and the students, in order to promote the critical sense and, whenever deemed
necessary, identify any limitations that require adjustment in relation to the learning objectives. Every semester the course direction ensures that
the assessment times between the various UCs are compatible and there is RELMUA for the guidelines in the different assessment typologies. The
process culminates in the defense of the final D / P / E document that is submitted to a jury for evaluation.

2.4. Observações

2.4 Observações.
A organização curricular do 2º ciclo de Economia associa uma formação científica avançada em teoria económica e métodos quantitativos,
oferecendo perfis de especialização direcionados para o mercado e de acordo com as valências e competências do corpo docente, dos perfis de
especialização dos alunos aquando da entrega de dissertações/relatórios de projeto/relatórios de estágio e das necessidades de mercado
identificadas. A estruturação teve em conta a estrutura do 1º ciclo em Economia, os objetivos de um 2º ciclo em Economia, e a possibilidade de
transição dos alunos para um 3º ciclo.
Entre os objetivos específicos temos o conhecimento e compreensão (domínio profundo dos conceitos e métodos específicos da economia nas
áreas de especialização; sólidos conhecimentos instrumentais em econometria e métodos quantitativos), de conhecimento aplicado (integrar
conhecimentos adquiridos para analisar e resolver problemas complexos; capacidade de criar, empreender e inovar), avaliação e análise crítica
(capacidade de tomar decisões operacionais e estratégicas; atuar como agente de mudança; avaliar impactos extra económicos das decisões
tomadas ou propostas), comunicação (capacidade para comunicar informação, ideias, problemas e soluções para audiências de especialistas ou
não especialistas – apresentações de trabalhos em aula, em conferências nacionais e/ou internacionais) e autonomia e parceria na aprendizagem
(disciplinas quantitativas e de métodos; desenvolvimento da capacidade de investigar; incentivo à participação em congressos, workshops,
conferências; possibilidade de estágio e aproximação à vida ativa; através da UC Dissertação/Projeto/Estágio). O Dia Aberto do Mestrado em
Economia (3ª edição em 2019), ocorre em Abril de cada ano letivo (iniciou no ano letivo de 2016/2017), onde os alunos inscritos em D/P/E procedem
à apresentação, aos seus pares (do 1º e 2º anos do ME e dos colegas da licenciatura) e docentes, do estado de desenvolvimento dos seus trabalhos
finais de D/P/E. Não sendo um momento de avaliação do curso é um fórum de reflexão e de responsabilização para tentar garantir o bom
desenvolvimento dos trabalhos, que é a entrega do documento final para defesa e avaliação.
Envolvem-se os alunos nas atividades de investigação em algumas UCs do curso, nos dois ramos, e há alunos envolvidos em projetos de
investigação.
As metodologias de ensino procuram transmitir o conhecimento de base nas áreas disciplinares do plano de estudos, para que, consequentemente
clarifiquem e operacionalizem os temas de investigação dos discentes. Mais ligado às atividades científicas, os alunos são motivados a participar
em encontros científicos, para apresentarem avanços (metodológicos e práticos) dos seus trabalhos individuais, podendo ter apoio pelas Unidades
de Investigação. Podem, ainda, acompanhar os seminários de investigação em prática pelos estudantes de 3º ciclo ou outras que tenham lugar na
UA ou internacionalmente.

2.4 Observations.
The curricular organization of the 2nd cycle of Economics combines advanced scientific training in economic theory and quantitative methods,
offering market-oriented specialization profiles and in accordance with the faculty's skills and competences, student specialization profiles when
delivering dissertations / project reports / internship reports and identified market needs. The structure took into account the structure of the 1st
cycle in Economics, the objectives of a 2nd cycle in Economics, and the possibility for students to transition to a 3rd cycle.
Specific objectives include knowledge and understanding (deep mastery of specific concepts and methods of economics in the areas of
specialization; solid instrumental knowledge in econometrics and quantitative methods), applied knowledge (integrating acquired knowledge to
analyze and solve complex problems; capacity to create, undertake and innovate), evaluation and critical analysis (ability to make operational and
strategic decisions; act as a change agent; assess extra-economic impacts of decisions made or proposed), communication (ability to communicate
information, ideas, problems and solutions for expert or non-specialist audiences - presentations of lectures at national and / or international
conferences) and autonomy and partnership in learning (quantitative and method subjects; development of research capacity; incentives to
participation in congresses, workshops, conferences; possibility of internship and approach to the active life; through the Dissertation / Project /
Internship UC). The Open Day of the Master of Economics (3rd edition 2019) takes place in April of each school year (started in the 2016/2017 school
year), where students enrolled in D / P / E proceed to the presentation to their peers (1st and 2nd years students of the ME and to the colleagues of
the undergraduate degree) and teachers, of the state of development of their final D / P / E works. Not being a moment of evaluation of the course is a
forum for reflection and responsibility to try to ensure the good development of the work, which is the delivery of the final document for defense and
evaluation.
Students are attempted to engage in research initiation activities in some course UCs in both branches, and there are students enrolled in research
projects.
The teaching methodologies seek to transmit the basic knowledge in the disciplinary areas of the syllabus, so that, consequently, clarify and put in
practice the students' research themes. More closely linked to scientific activities, students are motivated to participate in scientific meetings in
order to present advances (methodological and practical) of their individual work, and may be supported by the Research Units. They can also follow
the research seminars in practice by students of 3rd cycle or others that take place at the UA or internationally.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Mara Teresa da Silva Madaleno
Hugo Casal Figueiredo

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)



3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Anabela Botelho Veloso Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

António Jorge Fernandes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Económicas e

Empresariais 100.00 Ficha submetida

António Miguel Amoedo Lebre
de Freitas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

Celeste Maria Dias de Amorim
Varum

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Economia 100.00 Ficha submetida

Daniel Margaca Magueta Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Economia e Gestão 100.00 Ficha submetida

Egas Manuel da Silva Salgueiro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economics 25.00 Ficha submetida

Hugo Casal Figueiredo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Management Sciences /

Employment Studies 100.00 Ficha submetida

Joana Maria Costa Martins da
Dores

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Políticas Públicas 100.00 Ficha submetida

João Paulo Cerdeira Bento Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

Joaquim Carlos da Costa Pinho Professor Associado ou
equivalente Doutor Economia Aplicada 100.00 Ficha submetida

Joaquim da Costa Leite Professor Associado ou
equivalente Doutor História, especialidade de História

Económica e Social 100.00 Ficha submetida

Luís Miguel da Mata Artur Dias
Pacheco

Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Economia 30.00 Ficha submetida

Mara Teresa da Silva Madaleno Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

Margarita Matias Robaina Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

Maria da Conceição Cristo
Santos Lopes Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Maria Elisabeth Teixeira Pereira
e Rocha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida

Marta Alexandra da Costa
Ferreira Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

Micaela Moreira Pinho Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Economia 50.00 Ficha submetida

Peter Cornelis Roebeling Investigador Doutor Social Sciences 100.00 Ficha submetida
Sílvia Luís Teixeira Pinto
Ferreira Jorge

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

     1805  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
20

3.4.1.2. Número total de ETI.
18.05

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the
institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

% em relação ao total de ETI / % relative to
the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff w ith a
full time link to the institution: 16 88.642659279778

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff
holding a PhD

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/4f65278e-d3aa-b05e-d054-5ddfb2122ac7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/68f1b700-02f8-a942-51b2-5ddfb2ebbf86
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/2332c944-0a24-a2aa-6799-5ddfb2b4f985
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/c81efb12-95b7-a757-d366-5ddfb240d892
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/3a7e798b-c899-339b-c0bb-5ddfb23d2d85
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/cb1c4015-0914-a09a-3c70-5ddfb23bc0f1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/bc1a9205-1012-6ee7-a6d7-5ddfb2132474
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/89c23fdd-cf1a-3836-18a9-5ddfb2da8696
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/9a54c7fa-f9fb-77d5-d7db-5ddfb2275f7f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/dc7ec9bb-3c86-303b-230c-5ddfb2b22362
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/7cc345ec-1202-2019-f023-5ddfb25dd144
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/25fe8217-72c2-1404-e9fa-5ddfb24f9aa3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/11d18ada-9462-47f0-a197-5ddfb2b6cba0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/bcf07749-15e4-bbc9-00a0-5ddfb2b35c92
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/b6a10776-9e99-f263-9a0a-5ddfb2cf20bb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/8cf3ab71-ad66-e850-16a6-5ddfb2481c75
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/76180403-aee1-a372-7a7f-5ddfb2a6375d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/ceb798c6-6b24-1193-bca3-5ddfb2366731
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/bf522707-03ce-1712-6b78-5ddfb2c96c3f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/annexId/67d6a507-94fc-596e-a3c7-5ddfb2c61803


Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified
teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff number
in FTE

% em relação ao total de ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding
a PhD (FTE): 18.05 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 15.05 83.379501385042 18.05

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, w ith w ell recognised experience and professional capacity in the
fundamental areas of the study programme

0 0 18.05

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

% em relação ao total de ETI* /
% relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for over 3 years 17 94.182825484765 18.05

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 18.05

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

O DEGEIT conta no seu todo, com 9 colaboradores, funcionários não docentes e não investigadores, em regime de dedicação exclusiva, nas
seguintes categorias: técnico superior (4); coordenador técnico (1); assistente técnico (3) e assistente operacional (1). Estes colaboradores
ocupam-se de atividades diversas ligadas às funções técnico-administrativas, funcões académicas, funções de coordenação e funções financeiras,
direta ou indiretamente ligadas ao ciclo de estudos.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
DEGEIT has a total of 9 employees, non-teaching and non-research staff, under exclusive dedication, in the following categories: senior technician
(4); technical coordinator (1); technical assistant (3) and operational assistant (1). These employees are engaged in various activities related to
technical and administrative functions, academic functions, coordination and financial functions, directly or indirectly linked to the study cycle.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Doutoramento – 1 (Técnico superior)
Mestrado – 2 (Técnico superior)
Licenciatura – 1 (Técnico superior)
Ensino secundário – 3 (Assistente técnico)
3º ciclo do ensino básico – 1 (Coordenador técnico)
1º ciclo do ensino básico – 1 (Assistente operacional)

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
PhD - 1 (Senior Technician)
Master's Degree - 2 (Senior Technician)
Undergraduate Degree - 1 (Senior Technician)
Secondary Education - 3 (Technical Assistant)
3rd cycle of basic education - 1 (Technical Coordinator)
1st cycle of basic education - 1 (Operational Assistant)

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
104



5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 39.4
Feminino / Female 60.6

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students

1º ano curricular 41
2º ano curricular 63
 104

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 50 50 50
N.º de candidatos / No. of candidates 105 132 196
N.º de colocados / No. of accepted candidates 45 61 63
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 24 45 50
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 10.5 10.5 10.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 11.8 11.9 12.9

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Desde a última avaliação do ciclo de estudos (2012/2013), registou-se um total de 113 diplomados (de 2013/2014 a 2018/2019), sendo que este
indicador tem vindo a aumentar nos últimos 4 anos (2016, 2017, 2018, 2019). Destes, 68% concluiu a formação em 2 anos, apesar de
maioritariamente na 2ª fase. As classificações médias de conclusão dos anos de 2013/2014 a 2017/2018, variam entre os 12,79 e os 14,64 valores,
sendo que o valor mais elevado foi atingido em 2015/2016. 
O ramo em Economia da Empresa absorve, tradicionalmente, a grande maioria dos estudantes (55,56% em 2018/2019), sendo que a restante
percentagem escolheu o ramo Finanças. Os alunos do dual degree Incoming (desde o seu início) foram somente 4 (até ao ano 2018/2019) e são
afetos ao ramo em Economia da Empresa, o único outcoming ocorreu em 2016/2017 e pertencia ao ramo Finanças. 
O acesso é feito globalmente através da abertura de Edital anual de concurso (1ª, 2ª e 3ª fase) para a UA ao nível dos 2º ciclos, tendo-se verificado
um aumento significativo do acesso de estudantes internacionais, tendo atingido 12,7% do total no atual ano letivo (4 em 2017/2018 e 8 em
2018/2019). Estes alunos provêm maioritariamente do Brasil (4), de Angola (2) e do Irão (2). Da Lituânia (dual degree) vieram 3. Para além destes
estudantes salienta-se a diversidade de países de origem dos alunos ERASMUS, nomeadamente, os alunos incoming de Mestrado em 2018/2019
tiveram proveniência dos seguintes países: Espanha, Itália, Eslovénia, Croácia, Alemanha, Lituânia, Turquia (vários alunos com frequência das mais
diversas UC do mestrado), e 2 alunos da Croácia que vieram realizar UCs do mestrado mais a dissertação.
No ano em análise (2018/2019), ao nível da origem geográfica dos estudantes nacionais, observa-se que a maioria se concentra nas NUTS III Área
Metropolitana do Porto e Região de Aveiro, ambas com igual percentagem (29,8%). Do total de inscritos, ao nível dos distritos 48% são provenientes
de Aveiro, 16% do Porto e 8% de Viseu. É importante referir que os restantes 28% são oriundos de todos os distritos do país, embora em menor
dimensão. Destaca-se que a diversificação da origem dos discentes internacionais tem vindo a aumentar.
Ainda no âmbito da diversidade de estudantes do ciclo de estudos, é de referir a variedade de formações de base dos mesmos. Para além dos
estudantes com licenciatura em Economia, destacam-se a Gestão, as Finanças, as Ciências Económicas e Empresariais, a Gestão Comercial, a
Gestão da Qualidade, a Gestão e Planeamento em Turismo e a Administração Pública. Isto acaba por trazer uma interessante dinâmica de grupo e
multiplicidade de experiências partilhadas quer em sala de aula, quer no âmbito dos trabalhos práticos. Esta realidade reflete a grande atratividade
do ciclo de estudos, o que se verifica igualmente ao nível das candidaturas num rácio de 3,9 candidatos por vaga.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Since the last assessment of the study cycle (2012/2013), there have been a total of 113 graduates (from 2013/2014 to 2018/2019), and this indicator
has been increasing in the last 4 years (2016, 2017, 2018, 2019). Of these, 68% completed their education in 2 years, although mostly in the 2nd
phase. The average completion ratings for the years 2013/2014 to 2017/2018 range from 12.79 to 14.64, with the highest being reached in 2015/2016.
The Business Economics branch traditionally absorbs the vast majority of students (55.56% in 2018/2019), with the remaining percentage of
students choosing the finance branch. The students of the dual degree Incoming (since its inception) were only 4 (until the year 2018/2019) and are
enrolled in the Business Economics branch, the only outgoing occurred in 2016/2017, which was enrolled in the Finance branch.
Access is made globally through the opening of annual assessment (by Edital - 1st, 2nd and 3rd phase) at UA for the 2nd cycle level, with a
significant increase in international student access, reaching 12.7% of the total in the current school year (4 in 2017/2018 and 8 on 2018/2019). These
students come mainly from Brazil (4), Angola (2) and Iran (2). From Lithuania (dual degree) came 3. In addition to these students, we highlight the
diversity of countries of origin of ERASMUS students, namely, incoming Master students in 2018/2019 came from the following countries: Spain,
Italy, Slovenia, Croatia, Germany, Lithuania, Turkey (several students which were enrolled in several Master's degree UCs), and 2 students from
Croatia who came to do some of the Master's degree UCs plus the dissertation.
In the year under evaluation (2018/2019), in terms of the geographical origin of national students, most of them are concentrated in the NUTS III Porto
Metropolitan Area and Aveiro Region, both with an equal percentage (29.8%). From the total of students registered in the Economics Master, 48%



come from the Aveiro district, 16% from Porto and 8% from Viseu. It is important to mention that the remaining 28% come from all districts of the
country, although in smaller dimension. It is important no notice that the diversification of the origin of international students has been increasing.
Also in the scope of the diversity of students of the cycle of studies, it is worth mentioning the variety of their basic formation. In addition to
undergraduate students in Economics, we highlight Management, Finance, Economic and Business Sciences, Commercial Management, Quality
Management, Tourism Management and Planning and Public Administration. This brings an interesting group dynamics and multiplicity of shared
experiences both in the classroom and in the practical work (applied works). This reflects the great attractiveness of the study cycle, which is also
true for applications at a rate of 3.9 candidates per vacancy.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the
last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 14 27 18
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 12 22 10
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 1 4
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than
N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final
(exclusivamente para cursos de doutoramento). 

N/A

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
N/A

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
No ano letivo 2018/2019, o curso de mestrado em Economia registou uma taxa global de aprovação dos estudantes do curso, no 1º semestre de
97,31% e no 2º semestre de 94,57%, referente aos estudantes avaliados. Faz sentido, nesta reflexão, comparar o sucesso escolar entre as unidades
curriculares nucleares (obrigatórias) e as opcionais (de cada ramo), tanto mais que se propõe a criação de dois ramos adicionais para definir
melhor a área de especialização e se poder trabalhar com grupos mais pequenos para promover o sucesso escolar com a entrega da D/P/E. Regra
geral, a taxa de aprovação das UCs de opção tem rondado os 100% dos alunos avaliados, uma vez que funcionam em grupos mais pequenos, e
maior especialização em conteúdos específicos, enquanto a taxa de aprovação das UCs nucleares concentrou-se no intervalo de 81,58 (Economia
da Inovação) a 100% (Seminário de Teoria e Prática Económica - STPE). Note-se que as estratégias e os métodos de ensino-aprendizagem
utilizados permitem garantir o sucesso escolar dos estudantes.
O curso não detém no ano em análise diferentes áreas científicas no ciclo de estudos, exceto via a Opção Livre. Regra geral, os discentes concluem
a Opção Livre com sucesso, pela informação detida pela direção de curso através dos relatórios das comissões de curso. 
De acordo com a análise feita pela comissão de curso, os alunos elogiam globalmente a estrutura, o funcionamento e as condições de
aprendizagem no mestrado, à exceção da UC de STPE que os alunos aconselham a ser uma UC do 2º ano, 1º semestre (o que se propõe no pedido
de reestruturação), mas entendem que há um misto de temáticas que não lhes permite atingir na totalidade o grau de especialização que pretendem
relativamente a algumas UCs nucleares. Também apontam nestas comissões de curso a falta de opções de escolha dentro das Opções
disponíveis, limitando as escolhas dos mesmos. Os docentes mostram-se motivados para a lecionação e dedicados à maximização do potencial
dos alunos, introduzindo sempre que necessário mudanças quer em conteúdos, metodologias de ensino e de avaliação. Fruto da auscultação
realizada junto de discentes e docentes, procurou-se incorporar mudanças, nomeadamente na inclusão de mais opções nas UCs de opção nos
vários ramos e criar dois novos ramos para fomentar áreas de especialização, resultado da evidência dos temas defendidos em D/P/E desde a
última avaliação, respondendo também às novas exigências num contexto em mudança.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
In the 2018/2019 school year, the Masters Degree in Economics recorded an overall approval rate for students in the first semester of 97.31% and in
the second semester of 94.57% for the students evaluated. It makes sense, in this reflection, to compare academic achievement between core
(compulsory) and optional (each branch) curricular units, especially as it is proposed to create two additional branches to better define the area of
specialization and to work with smaller groups to promote school success with the delivery of D/P/E. As a rule, the approval rate of optional UCs has
been around 100% of the students assessed as they work in smaller groups, and greater specialization in specific content, while the approval rate of
nuclear UCs has been concentrated in the range of 81.58% (Economics of Innovation) to 100% (Seminar on Economic Theory and Practice - STPE). It
should be noted that the strategies and teaching-learning methods used ensure students' academic success.
The course does not have in the year under review different scientific areas in the study cycle, except the Free Option. In general, students
successfully complete the Free Option, by the information held by the course direction through course committee reports.
According to the analysis made by the course committee, students generally praise the structure, functioning and learning conditions of the Master,
except for the STPE UC which students advise to be a 2nd year, 1st semester UC (the proposed in the restructuring request), but take the view that
there is a mix of themes that do not allow them to fully achieve the degree of specialization they want for some nuclear UCs. They also point out in
these course committees the lack of choice within the Available Options, limiting their choice. Teachers are motivated to teach and dedicated to
maximizing students' potential, introducing changes in content, teaching methodologies and assessment whenever necessary. As a result of
listening to students and teachers, we sought to incorporate changes, namely the inclusion of more options in the option UCs in the various branches
and creating two new branches to foster areas of specialization, resulting from the evidence of the themes defended in D/P/E since the last
evaluation period, to respond also to new demands in a changing context.



6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e
fonte de informação). 

O observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da UA realizou um inquérito aos estudantes que concluíram o curso no triénio 2012-
2014, sendo a amostra constituída por 25 diplomados (46,3% do total). Os resultados indicam que a percentagem de diplomados empregados é de
92%, sendo que apenas 2 estavam à data da recolha de dados (abril e julho de 2016) desempregados. Dos 92%, 100% refere-se a trabalhadores por
conta de outrem, sendo que apenas 8,7% obtiveram emprego em setores de atividade não relacionados com a área do ciclo de estudos (69,6% com
enquadramento total ou elevado na área e 21,7% com bastante). A percentagem do total de diplomados que declararam ter emprego (até 12 meses
após a conclusão) foi de 91.3%. Dos 92%, 65,3% afirmam que as competências que o ciclo de estudos lhes deu para o desempenho profissional
foram totais e muitas, e 56,5% estavam efetivos. O salário médio mensal líquido ronda por intervalos: 35% [450-749]; 40% [750-999]; e 25% [1000-
1499].

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the
data source). 

The UA Graduate Socio-Professional Career Observatory conducted a survey of students who completed the course in the 2012-2014 triennial, with
a sample of 25 graduates (46.3% of the total). The results indicate that the percentage of graduates employed is 92%, and only 2 were unemployed at
the time of data collection (April and July 2016). Of the 92%, 100% refers to employees working for others, and only 8.7% were employed in sectors
of activity not related to the area of study (69.6% with full or high qualifications in the area and 21.7% with a lot). The percentage of all graduates who
declared having a job (up to 12 months after completion) was 91.3%. Of the 92%, 65.3% say that the skills that the study cycle gave them for
professional performance were total and many, and 56.5% were effective workers. The average monthly net salary rounds by intervals: 35% [450-
749]; 40% [750-999]; and 25% [1000-1499].

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
De acordo com as estatísticas da DGEEC (dezembro 2018), zero alunos do ciclo em apreço estava registado como desempregado no IEFP.
Comparando com as universidades nacionais da área científica dos ramos (economia e finanças, e subramos), foi possível apurar 832 diplomados,
27 registados como mestres desempregados e destes, 20 estavam registados para o 1º emprego (há menos de 1 ano). Estes valores espelham as
oportunidades que os alunos do mestrado em Economia têm de colocação direta no mercado após a conclusão, nacionalmente e na UA. Esta
melhoria deve-se a algumas medidas tomadas internamente: a criação da comissão de estágios (com o coordenador de economia sendo o diretor
de curso), que garante uma primeira oportunidade de emprego que depois é continuada, e a organização de diversos eventos em coordenação com
o núcleo de estudantes e a licenciatura, dentro das novas abordagens de ensino-aprendizagem, que potenciam a ligação dos estudantes ao mundo
empresarial.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
According to DGEEC statistics (December 2018), zero students in this cycle were registered as unemployed at IEFP. Comparing with the national
universities in the field of science (economics and finance, and subfields/subbranches), it was possible to obtain 832 graduates, 27 registered as
unemployed masters and of these, 20 were registered for the 1st job (less than 1 year). These values mirror the opportunities that Masters of
Economics students have to market directly upon completion, nationally and in the UA. This improvement is due to some measures taken internally:
the creation of the internships committee (with the economics coordinator being the course director), which guarantees a first job opportunity that is
then continued, and the organization of several events in coordination with the students of economics association and the undergraduate direction,
within the new teaching-learning approaches, which enhance the students' connection to the business world.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the
area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de
Investigação
/ Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution

N.º de docentes
do ciclo de
estudos
integrados/ No.
of integrated
study
programme’s
teachers

Observações
/
Observations

GOVCOPP Muito Bom /
Very Good Universidade de Aveiro / University of Aveiro 15

9 Membros
efetivos; 4
associados; 2
externos

CIPES Excelente

Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Universidade do Minho, Institutos Politécnicos de Bragança e de
Leiria, Universidade Europeia (Laureate International Universities), Universidade Portucalense, Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES) / University of Aveiro, University of Porto, University of Minho, Polytechnic Institutes of
Bragança and Leiria, European University (Laureate International Universities), Portucalense University,
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Higher Education Evaluation and
Accreditation Agency (A3ES)

1 Membro efetivo

CIDMA Muito Bom Universidade de Aveiro 1 Membro efetivo

REMIT Ainda em
Avaliação Universidade Portucalense Infante D. Henrique 2 Membros

efetivos

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.



6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou
capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s)
fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural,
desportiva e artística. 

O contributo do ciclo de estudos prende-se com as suas áreas de intervenção: formação de estudantes, iniciação à investigação através das
dissertações de mestrado com aplicação prática em organizações Portuguesas, ações de disseminação e divulgação de conhecimento científico e
projetos de investigação aplicada cujos beneficiários são empresas, organizações e público em geral.
As atividades desenvolvidas neste âmbito, não o são, na sua maioria no âmbito do ciclo de estudos em análise. Contudo, existem no departamento e
no Centro de Investigação (GOVCOPP) várias iniciativas, de que são exemplo, formação sobre a utilização de software de apoio à investigação,
programas de formação avançada (também em parceria com a UNAVE, ex: MicroMBA), projetos de investigação, serviços de consultoria e têm
sido realizados diversos estudos de investigação aplicada no âmbito de projetos em curso (ex: Projeto Aveiro STEAM city, etc.), onde estão
envolvidos docentes do ciclo de estudos. Há ainda a envolvência dos docentes nas comissões de seminários e eventos, ética e responsabilidade
social e a comissão de atividades organizadas em parceria com a reitoria (ex. Academia de Verão; Xperimenta, etc.), abertas ao público em geral. 
Há um desenvolvimento de cultura de Responsabilidade Social no DEGEIT e na UA, onde contamos com o envolvimento de todos, funcionários,
docentes e discentes (representados por núcleos e associações). Por exemplo, ações de recolha de sangue de grande alcance na comunidade UA;
recolha de bens (alimentares, pedagógicos e de higiene); recolha de fundos financeiros para apoio a Instituições Sociais; aulas, seminários e
workshops abertos à comunidade em geral; registo de marcas ligadas à responsabilidade social corporativa (incluindo a “Sê Humano – A
solidariedade está no teu ADN”); reciclagem; entre outros. 
Na dinamização do DEGEIT há ações e eventos conjuntos e transversais ao departamento, na maioria abertos ao exterior (DEGEIT em rede:
Jornadas do DEGEIT (para professores e alunos, chamando pessoas de fora e havendo contacto com empresas), Young Talents (concurso nacional
de alunos), Jornadas de Economia (evento do núcleo de estudantes de economia em parceria com os docentes, com empresas), Smart Connect
(onde participam alunos e docentes de economia), Open Day (convidam-se escolas secundárias para virem participar e conhecer as áreas), ações
de divulgação in e out em escolas para conhecerem os cursos do DEGEIT, entre outros.
As atividades desenvolvidas permitem atuar: ao nível da formação científica, contribuindo para o grau de qualificação dos alunos, que mais tarde
vão integrar o tecido empresarial; ao nível da realização de trabalhos de investigação, com aplicação em organizações públicas e privadas; e ao
nível de redes formais e informais com empresas, universidades e comunidade local.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the
study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic
activity. 

The contribution of the study cycle is related to its areas of intervention: student training, initiation to research through master's dissertations with
practical application in Portuguese organizations, dissemination activities and dissemination of scientific knowledge and applied research projects
whose beneficiaries are companies, organizations and the general public.
The activities carried out in this area are not, for the most part within the study cycle under analysis. However, there are several initiatives in the
department and research center (GOVCOPP), such as training on the use of research support software, advanced training programs (also in
partnership with UNAVE, eg MicroMBA), projects research, consulting services and several applied research studies have been carried out under
ongoing projects (eg Aveiro STEAM city project, etc.), where teachers of the study cycle are involved.
There is also the involvement of teachers in the committees of seminars and events, ethics and social responsibility and the activities committee
organized in partnership with the rectory (eg Summer Academy; Xperimenta, etc.), open to the general public.
There is a development of a culture of Social Responsibility at DEGEIT and the UA, where we count on the involvement of everyone, staff, teachers
and students (represented by nuclei and associations). For example, far-reaching blood collection actions in the UA community; collection of goods
(food, teaching and hygiene); collection of financial funds to support social institutions; classes, seminars and workshops open to the general
community; registration of brands linked to corporate social responsibility (including “Be Human - Solidarity is in your DNA”); recycling; among
others.
In promoting DEGEIT there are joint and cross-departmental actions and events, mostly open to the outside (DEGEIT in network: DEGEIT Days (for
teachers and students, calling outsiders and having contact with companies), Young Talents (national competition of Economics Days (event of the
core economics students in partnership with professors, with companies), Smart Connect (where economics students and professors participate),
Open Day (secondary schools are invited to come and learn about the areas), dissemination actions in and out in schools to learn about DEGEIT
courses, among others.
The developed activities allow to act: at the level of the scientific formation, contributing to the qualification degree of the students, that later will
integrate the business community; at the level of research work, with application in public and private organizations; and at the level of formal and
informal networks with businesses, universities and the local community.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável,
indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

As atividades científicas do corpo docente manifestam-se através da sua participação em projetos de investigação. A nível nacional destacam-se
projetos financiados pela FCT, FEDER, UIA - Urban Innovative Action (valores globais):
Aveiro STEAM City - 6.115.915, 00€
DRIVIT-UP - 237.026,00€
ARTUR – 213.563,00€
CeNTER – 1.210.635,28€
AVD- 207.449,77€
S4F - Competências de Futuro? - 237.301,87€
Know-Best - 217.336,42€
Pela Fundação FFMS:
Ensino Superior: Benefícios Económicos e Não Económicos - 55.890,00€
A nível internacional destacam-se os projetos (financiados pela European Commission; Erasmus +):
Catch IT – 34.770,00€ 
Craftmanship+ - 441.421,70€
Act Youth – 56.185,80€
SES-EU- 63.580,00€
Students4Change – 53.334,00€
#EuropeHome – 27.987,40€
KATCH_e - 999.951,00€
Estes projetos permitiram a inclusão, em algumas UCs do ciclo de estudos, do conhecimento gerado ao nível da investigação desenvolvida, sendo
ainda integrados alguns estudantes como investigadores ou em dissertações/projetos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e


6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the
main projects with external funding and the corresponding funding values. 

The scientific activities of the faculty manifest themselves through their participation in research projects. At the national level, we highlight projects
funded by FCT, FEDER, UIA - Urban Innovative Action (global values):
Aveiro STEAM City - € 6,115,915.00
DRIVIT-UP - € 237,026.00
ARTUR - € 213,563.00
CeNTER - € 1,210,635.28
AVD- € 207,449.77
S4F - Future Skills? - € 237,301.87
Know-Best - € 217,336.42
By the FFMS Foundation:
Higher Education: Economic and Non-Economic Benefits - € 55,890.00
At international level, the following projects stand out (funded by the European Commission; Erasmus +):
Catch IT - € 34,770.00
Craftmanship + - € 441,421.70
Act Youth - € 56,185.80
SES-EU- € 63,580.00
Students4Change - € 53,334.00
#EuropeHome - € 27,987.40
KATCH_e - € 999,951.00
These projects allowed the inclusion in some UCs of the study cycle, the knowledge generated at the level of research developed, and some
students were also integrated as researchers or through dissertations / projects.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 12.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 11.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 42.9
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 15

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Professores recebidos no ano letivo 2018/2019 em Economia (teaching e training) que lecionaram no primeiro e no segundo ciclo: 21 das
universidades parceiras, dos quais 15 lecionaram no 2º ciclo em Economia. Existem parcerias internacionais sólidas que se têm mantido por 10 a
20 anos, de forma continuada (Milano-Biccoca, Pisa, Tor-Vergata, Katowice, Rey Juan Carlos). Existe uma boa implantação do curso nas redes
internacionais, e recebemos muitos alunos Incoming. No segundo ciclo, existência do Dual Degree no Mestrado em Economia. Enviamos poucos
alunos por ano após a implementação de bolonha. Oportunidade: aproveitar redes de parecerias internacionais para desenvolver competências que
são valorizadas no mercado de trabalho, e passar dos 18 alunos em média anuais outgoing, nos dois ciclos de estudo, para a média dos 50 que são
incoming. O mestrado em Economia é um dos mestrados da UA disponíveis no site studyportals masters e na página mastersportal da UA, por ser
lecionado em EN e PT.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Teachers received in the 2018/2019 school year in Economics (teaching and training) who taught in the first and second cycle: 21 from the partner
universities, of which 15 taught in the 2nd cycle in Economics. There are solid international partnerships that have been ongoing for 10 to 20 years
(Milano-Biccoca, Pisa, Tor-Vergata, Katowice, Rey Juan Carlos). There is a good implementation of the course in international networks, and we
received many Incoming students. In the second cycle, existence of the Dual Degree Master in Economics. We send few students by year after the
implementation of Bologna. Opportunity: Take advantage of international peer networks to develop skills that are valued in the labor market, and
move from 18 average annual outgoing students in both study cycles to the average of 50 incoming students. The MSc in Economics is one of the UA
Masters degrees available on the study-portals masters website and on the UA masters-portal page, as it is taught in EN and PT.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
No anterior relatório eram apontadas algumas fraquezas relativamente a softwares e bases de dados. Relativamente a Software iremos ter licença
campus para Stata (sendo que já temos licença stata para leccionação numa sala aula, mas passará a licença campus) já em janeiro de 2020
(comprada pela Govcopp, com apoio da Reitoria); iremos dispor de uma licença campus para NVIVO já em janeiro de 2020 (comprada pela Govcopp,
com apoio da Reitoria); a UA já tem licença campus para SPSS e MatLab (CIDMA e reitoria UA). 
Relativamente a Bases de Dados iremos ter Quadros de Pessoal já em janeiro de 2020 (apoio CIPES e GOVCOPP); iremos ter acesso à Base de
Dados Datastream já em janeiro de 2020 (comprada pela Govcopp, com apoio da Reitoria); iremos ter a Base de Dados Amadeus já em janeiro de
2020 (comprada pela Govcopp, com apoio da Reitoria); e continuaremos a ter a Base de Dados SabiPT (comprada pela Govcopp, com apoio da
Reitoria) acesso esse realizado via VPN desde dezembro de 2016; detemos ainda a base de dados UNWTO da Organização Mundial do Turismo.
Espera-se com estes acessos criar condições de atratividade e melhorar a quantidade e qualidade da investigação, que até já é realizada em
quantidade e qualidade.
As instalações físicas são adequadas ao funcionamento do ciclo de estudos e a concentração dos departamentos no campus (colaboração entre os
mesmos na lecionação e investigação), uma mais valia. A UA está bem localizada e com fáceis acessibilidades. O ciclo de estudos dispõe ainda de
bom acesso a bibliografia, bases de dados e softwares de apoio ao ensino e investigação. As plataformas eletrónicas na UA oferecem inúmeras



funcionalidades. Melhorias ao nível das ações de formação promovidas pela Biblioteca da UA, providenciando um ainda melhor acesso a vastas
bases de dados bibliográficas que permitem acesso remoto a publicações relevantes, artigos e livros. Melhorias ao nível da rede wireless e VPN e
funcionalidade da plataforma elearning. Melhorias de imagem ao nível das páginas da UA para uma melhor promoção dos cursos, da Universidade e
das UCs. 
O curso de 2º ciclo em Economia é agora lecionado em inglês e português, passando a ser divulgado nas plataformas de Marketing da UA como um
curso em inglês para atração de mais alunos internacionais.
Destacamos ainda o Dual Degree e aumento das parcerias internacionais da rede Erasmus na área da Economia, promovendo a mobilidade de
docentes e discentes. 
Os conteúdos programáticos das UCs incorporam desafios e necessidades do tecido empresarial, institucional e da sociedade em geral,
promovendo a coerência do plano com o desenvolvimento dos trabalhos. A avaliação destes tem na sua base: i) alinhamento com os objetivos
específicos da UC, ii) relevância para o ramo; iii) resposta a desafios e problemas concretos da realidade (é possível ajustamentos derivados de
discussão aberta entre discentes e docentes).

6.4. Eventual additional information on results.
In the previous report there were some weaknesses regarding software and databases. With respect to Software we will have a campus license for
Stata (since we already have a stata classroom teaching license, but will switch to the campus license) as early as January 2020 (purchased by
Govcopp, with the support of the Rectory); we will have a campus license for NVIVO as early as January 2020 (purchased by Govcopp with support
from the Rectory); UA already has campus license for SPSS and MatLab (CIDMA and UA rectory).
Regarding Databases, we will have Quadros de Pessoal in January 2020 (CIPES and GOVCOPP support); we will have access to the Datastream
Database as early as January 2020 (purchased by Govcopp, with support from the Rectory); we will have the Amadeus Database as early as
January 2020 (purchased by Govcopp with support from the Rectory); and we will continue to have the SabiPT Database (purchased by Govcopp,
with the support of the Rectory) accessed via VPN since December 2016. We also have the UNWTO database of the World Tourism Organization.
We hope through these accesses to create attractiveness conditions and improve the quality and quantity of research, which is already realized in
both quantity and quality.
The physical facilities are suitable for the operation of the study cycle and the concentration of departments on campus (collaboration between them
in teaching and research), an added value. The UA is well located and easily accessible. The study cycle also has good access to bibliography,
databases and software to support teaching and research. Electronic platforms in the UA offer numerous features. Improvements in training
activities promoted by the UA Library, providing even better access to vast bibliographic databases allowing remote access to relevant publications,
articles and books. Wireless and VPN improvements and elearning platform functionality. UA page-level image enhancements for better promotion
of courses, University, and UCs.
The 2nd cycle course in Economics is now taught in English and Portuguese and is now being featured on UA Marketing platforms as an English
course to attract more international students.
We also highlight the Dual Degree and the increase of Erasmus international partnerships in the Economics area, as a way to promote the mobility of
teachers and students.
The syllabus of the UCs incorporate challenges and needs of the business, institutional and society in general, promoting the coherence of the plan
with the development of the work. Their assessment is based on: i) alignment with the specific objectives of the UC, ii) relevance to the branch; iii)
response to challenges and concrete problems of reality (adjustments possible from open discussion between students and teachers).

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens
7.1.1 e/ou 7.1.2.

Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://www.ua.pt/sigq/page/22105

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade
(PDF, máx. 500kB).

7.1.2._RelCurso_9161_2018_2019.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos
de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos
estudantes e os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e
utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas. 

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and
learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic
success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to
define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos
ciclos de estudos. 

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
<no answer>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento
profissional. 

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
<sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Estrutura por ramos permite aprofundar conteúdos em áreas horizontais e especializadas, mantendo um corpo sólido comum; garante continuidade
e aprofundamento de conhecimentos entre o 1º ciclo em Economia para o 2º ciclo, e possibilidade de integração imediata no mercado de trabalho ou
progressão para o 3º ciclo.
Organização e objetivos do curso alinhados com estratégia de formação matricial do DEGEIT e da UA (permite um leque de opções de
especialização). 
Ambiente de trabalho e proximidade com alunos permite aquisição de competências relevantes no domínio da investigação aplicada (trabalhos com
aplicação prática de conteúdos).
Possibilidade de diploma duplo (Dual Degree).
Áreas de competências e especialização do corpo docente permite desenvolvimento de competências específicas em vertentes com interesse no
mercado.
Forte permeabilidade às perspetivas do mundo empresarial por força do enquadramento do departamento no contexto empresarial regional.
Parcerias com empresas no âmbito de estágios e eventos (seminários, conferências e workshops).
Equipa docente jovem, dinâmica e com ambição, a tempo integral, com sólida formação na área (elevada percentagem de doutorados em
Economia).
Significativa atividade científica no âmbito da área de estudo (acolhida maioritariamente pela GOVCOPP); forte motivação e melhoria progressiva de
índices de desempenho académico por parte dos docentes, refletindo-se nos números de publicações recentes e envolvimento em projetos de
investigação.
Participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão; dinâmica consolidada de participação de alunos e docentes nas
estruturas de Coordenação de Curso, Direção de Curso e Comissão de Curso.
SGQ tem atuado como uma ferramenta útil para a avaliação das UCs, pelos docentes e discentes, permitindo aumentar a capacidade de
identificação de problemas e soluções.
Sistema de avaliação dos docentes (PADUA), em fase de consolidação, tem contribuído para melhorar a qualidade do desempenho do corpo
docente.
Elevado dinamismo do corpo docente e boa relação de proximidade com discentes; boa comunicação docente-docente e docente-discente (elevada
promoção de eventos, workshops e apresentações ligadas ao mundo empresarial em conjunto com os discentes).
Oferta letiva em inglês e docentes fluentes em inglês, possibilitando a oferta de UCs com lecionação em inglês e permitindo o alargamento das
parcerias com universidades estrangeiras.
Instalações físicas adequadas ao funcionamento do ciclo de estudos; concentração dos departamentos no campus (colaboração entre os mesmos
na lecionação e investigação); UA bem localizada e de fácil acesso.
Bom acesso a bibliografia, bases de dados e softwares de apoio ao ensino e investigação; Plataformas eletrónicas na UA com inúmeras
funcionalidades. 
Serviços de ação social consolidados permitem acolhimento dos alunos, aconselhamento sobre as possibilidades de emprego e financiamento do
curso; bom acompanhamento ao aluno estrangeiro.

8.1.1. Strengths 
The course branch structure allows students to deepen knowledge both horizontally and with specialization, keeping a solid common body; ensures
continuity between the 1st cycle in Economics and the 2nd cycle, allowing for a quicker integration in the labor market or transitioning to the 3rd
cycle of studies.
Course organization and objectives aligned with the UA and DEGEIT matrix structure strategy (allowing a wide array of specialization options). 



The working environment and the proximity to students allows a greater focus on the acquisition of relevant applied research skills (quick
perception of practical application of course contents).
Dual Degree program available to students (double diploma). 
Areas of competence and specialization of the faculty allow the development of specific competences in areas of interest to employers and labor
markets.
Strong permeability to business perspectives due to the department's links to the regional business context.
Partnerships with companies with respect to internships and events (seminars, conferences and workshops).
Young, dynamic and ambitious full-time teaching team with a solid background in the field (high percentage of doctorates in Economics).
Significant and growing scientific activity (mostly hosted by GOVCOPP); strong motivation and progressive improvement of academic performance
indices by teaching staff, reflected in the growing number of recent publications and involvement in research projects.
Active participation of lecturers and students in decision-making processes; consolidated dynamics of student and faculty participation in the realm
of the Course Coordination, Course Direction and Course Comission structures.
Quality management mechanisms (SGQ) have acted as useful tools for evaluating the UCs, by faculty and students, enabling the capacity to identify
problems and solutions.
Staff evaluation system (PADUA), which is being consolidated, has contributed to improving the quality of faculty academic performance.
Highly dynamic faculty and good proximity relationship with students; good teacher-teacher and student-teacher communication (high promotion of
business events, workshops and presentations organized jointly with students).
English lectures offer and faculty with good English-language skills, allows the offer of UCs in English and allowing for the expansion of partnerships
with foreign universities.
Adequate physical infrastructure on a well-equipped campus; concentration of departments on campus allows spirit of collaboration regarding
teaching and research; UA well located and of easy access.
Good access to bibliography, databases and software to support teaching and research; access to highly-developed electronic platforms with
numerous features. 
Consolidated social support services which provide highly valuable services regarding student reception, the provision of employment advice as
well as course funding opportunities; good integration of foreign students.

8.1.2. Pontos fracos 
Limitações na oferta de UCs de opção por ramo na atual estrutura.
O mestrado confere uma formação global com apenas dois ramos de especialização, um mais específico (finanças) e outro mais geral (economia da
empresa), o que pode ser encarado sob uma perspetiva menos positiva.
Expectativas dos estudantes nem sempre adequadas relativamente aos objetivos do curso e respetivos conteúdos, dados os perfis individuais de
cada um e as suas expectativas/ambições profissionais futuras.
Perceção de insuficiente especialização da atual estrutura de ramos (por parte dos alunos) e falta de articulação da atual lista de opções com tópico
de especialização do ramo (economia da empresa).
Necessário procurar um maior equilíbrio entre dissertação, projeto ou estágio de acordo com os perfis, capacidades e motivações dos estudantes.
Apesar da taxa elevada de sucesso na parte curricular, ainda existe um número aquém do desejável de dissertações/relatórios de projeto/relatórios
de estágio (D/P/E) finalizados em cada ano, associado a problemas de distanciamento e desistência de estudantes trabalhadores em fase de D/P/E,
quer por necessidades familiares e financeiras, quer porque começam a trabalhar antes de concluir o curso (alguns que continuam com contrato
de trabalho na empresa onde realizaram o estágio curricular ou numa entidade que os contrata em virtude do desempenho demonstrado no estágio
curricular). 
Apesar do curso permitir boas saídas profissionais, os casos de sucesso e estatísticas de empregabilidade são ainda pouco divulgadas.
Ainda insuficiente notoriedade da área de Economia da UA e respetivo trabalho científico e aplicado junto dos atores económicos da região e
nacionais. Estudantes têm ainda pouco conhecimento sobre as atividades científicas dos docentes.
Ações de formação específica na área pedagógica e métodos de ensino inovadores para cada docente ainda insuficiente.
Proporção de docentes na categoria de professor associado e catedrático ainda insuficiente face aos números indicados no estatuto da carreira
docente.
Insuficiente taxa de participação nos inquéritos pedagógicos (SGQ) por parte dos discentes.
Apetência insuficiente de discentes e docentes para aproveitamento de oportunidades de internacionalização existentes.

8.1.2. Weaknesses 
Limitations in the offer of optional UCs per branch in the current structure.
The master's degree provides a global formation with only two branches of specialization, one more specific (finance) and the other more general
(business economics), which can be viewed from a less positive perspective.
Student expectations are not always adequate with regard to the course objectives and content, given their individual profiles and their future
professional expectations / ambitions.
Perception of insufficient specialization of the current branch structure (by the students) and lack of articulation of the current list of options with
topic of branch specialization (business economics).
It is necessary to look for a better balance between dissertation, project or internship according to the students' profiles, abilities and motivations.
Despite the high success rate in the curriculum, there is still a less than desirable number of dissertations / project reports / internship reports (D / P /
E) completed each year, associated with distancing and dropping out of working student in the D / P / E phase, either because of family and financial
needs or because they start working before completing the course (some who continue to work at the company where they took the curricular
internship or at an entity that hires them because of their performance demonstrated at the curricular internship).
Although the course allows good career opportunities, success stories and employability statistics are still poorly reported.
There is still insufficient awareness of the UA Economics area and its scientific work and applied to the regional and national economic actors.
Students still have little knowledge about the scientific activities of teachers.
Specific training actions in the pedagogical area and innovative teaching methods for each professor still insufficient.
Proportion of professors in the category of associate professor and professor still insufficient compared to the numbers indicated in the teaching
career statute.
Insufficient participation rate in pedagogical surveys (SGQ) by students.
Insufficient motivation of students and teachers to take advantage of existing internationalization opportunities.

8.1.3. Oportunidades 
Existência de potencial de procura instalado na própria UA (alunos de outros cursos – ex: Administração Pública, Gestão, Turismo, Escolas
Politécnicas, etc.) bem como externamente, pelo interesse continuado em Economia e a massificação de mestrados entre os jovens. 
Existência de mercados emergentes de língua portuguesa de onde serão originários potenciais candidatos constituindo fonte de dinamismo na
procura.
Setor empresarial regional muito dinâmico, vasto e desenvolvido que fomenta a procura de mão-de-obra qualificada (maior empregabilidade para os
alunos e aumento da procura por estágios, na região e arredores); potencial para estabelecer parcerias para formação, estágios, eventos,
consultoria, responsabilidade social e transferência de tecnologia.
O ambiente de campus da UA permite relações privilegiadas e acessíveis a outras áreas de saber em valência na UA e no DEGEIT
(interdependência e interdisciplinaridade); permite maior oferta de UCs opcionais em áreas complementares; potencial de sinergias ainda por



explorar com outras áreas de saber e departamentos para lecionação, investigação e desenvolvimento de projetos, adequadas aos propósitos do
ME.
Possibilidade de impulsionar a divulgação do curso em conexão com a imagem da UA, altamente valorizada no mercado. Rede Alumni-UA e redes
sociais em consolidação que poderá ancorar comunicação institucional e do curso (divulgar os sucessos, investigação e eventos dos docentes,
alunos e ex-alunos – Dia Aberto do ME).
A crescente aposta na internacionalização da UA, com potencial de crescimento de redes de parcerias internacionais e maior atratividade de
alunos internacionais para o 2º ciclo em Economia; possibilidade de alargar oferta de dual degrees.
Crescente colaboração com universidades nacionais e internacionais permite identificar as melhores práticas didáticas e científicas, e permite
oportunidades de troca de informação.
Possibilidade de acesso a novas ferramentas de investigação, bases de dados e softwares já em 2020, a partir da integração de atividades com
GOVCOPP e CIPES (unidades de investigação) e Laboratórios de Investigação a serem criados; Laboratório de Economia Experimental
(BELEM@UA) já em funcionamento na área da Economia e a UC a funcionar no 2º ciclo; Laboratório de Dados Económicos e Sociais (safe-center de
dados estatísticos) em constituição e a ser lançado em 2020. 
Equipamentos UA; conjunto de infraestruturas (residências de estudantes, cantinas/bares, gimnodesportivo, salas de computadores acessíveis,
cobertura wireless e VPN, softwares disponíveis e bases de dados na área, entre outros) podem ser usadas na promoção da imagem do mestrado.
Rede de unidades de investigação (GOVCOPP, CIPES, CIDMA) e de interface com empreendedorismo /inovação / ligação ao exterior (PCI,
UACoopera) cria oportunidades de formação e trabalho aplicado.
Nova plataforma web da UA poderá permitir melhor divulgação do Mestrado em Economia.

8.1.3. Opportunities 
The course has a strong future demand potential within the University of Aveiro (students from other courses - eg Public Administration,
Management, Tourism, Polytechnic Schools) as well as outside, from the continued interest in Economics and the massification of master degrees
among the young. 
Increasing demand from candidates of emerging Portuguese-speaking countries.
Very dynamic, vast and developed regional business sector creates demand for skilled labor (increased employability for students and increased
demand for internships in and around the region); potential to establish partnerships for training, internships, events, consultancy, social
responsibility and technology transfer activities.
The University of Aveiro campus and the DEGEIT environment allows easy access to other complementary areas of knowledge (interdependence
and interdisciplinary); allows greater offer of optional UCs in complementary areas; untapped synergies with other areas of knowledge and
departments for teaching, research and project development that fit the strategic aims of the master degree in Economics.
Possibility of using the University of Aveiro’s Brand, highly valued in the higher education market, to support further publicity activities; UA-alumni
and social networks provide further opportunities (cases of successful transition to employment, research and and faculty and students’ activities,
ME Open Day).
Growing internationalization of the University of Aveiro creates further potential for international partnerships and ability to attract a growing number
of international students; also gives the possibility of extending the offer of dual degrees.
The increasing collaboration and information exchange with national and international universities enables the identification of best teaching and
scientific practices. 
Access to new research tools, databases and software in 2020, through the integration of activities with GOVCOPP and CIPES (research units) and
branch seminar labs to be created; Experimental Economics Laboratory (BELEM @ UA) already in operation with support provided by an optional
unit available for students; Economic and Social Data Laboratory (safe-center for statistical data) under construction and will be launched in 2020. 
The University of Aveiro’s campus and infrastructure (student residences, canteens/bars, sports facilities, accessible computer rooms, wireless
and VPN coverage, available software and databases, among others) can be used to promote the (Master in) Economics@UA brand. 
The existing network of research units (GOVCOPP, CIPES, CIDMA) and interface units (entrepreneurship / innovation / external connection (PCI,
UACoopera) create opportunities for further training and applied work.
The University of Aveiro’s new web platform should allow a better dissemination platform for the Master in Economics.

8.1.4. Constrangimentos 
Capacidade de recursos limitada para lançar estratégias de marketing individualizadas ao nível do DEGEIT ou da direção de curso.
Apetência da procura por cursos de mestrado mais especializados.
Forte concorrência de outros cursos de mestrado especializados, tanto do setor público como privado, em regiões próximas, em áreas específicas
dentro da Economia e em outras áreas, que são mais atrativas por garantir essa titularização de especialização.
A manutenção e fortalecimento das parcerias exige um esforço contínuo.
Possibilidade de diminuição do número de candidatos ao ensino superior e da procura pelo 2º ciclo, por razões demográficas e económicas.
Alterações de necessidades, modas, tendências e desenvolvimentos da sociedade exigem atenção constante para acompanhar as necessidades e
exigências da procura.

8.1.4. Threats 
Limited capacity to launch individualized marketing strategies at DEGEIT or course direction level.
Strong market demand for more specialized Masters Courses.
Strong competition from other specialized masters courses, both public and private, in nearby regions, in specific areas within Economics and in
other areas, which are more attractive in securing this securitization of specialization.
Maintaining and strengthening partnerships requires continuous effort.
Possibility of decreasing the number of higher education candidates and the demand for the 2nd cycle, for demographic and economic reasons.
Changes in society's needs, fashions, trends and developments require constant attention to keep up with the needs and demands of demand.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Das atuais 5 opções oferecidas pelo 2º ciclo (opção livre, opções I, II, III e IV) algumas opções são obrigatórias, específicas de ramo. Todavia, os
discentes têm denotado a escassez de escolhas nas opções gerais que delimitam as suas preferências de especialização. 
Aumentar o leque de escolhas dos discentes ao nível das opções, através da oferta de UCs já existentes em outros ciclos de estudo de mestrado.
O ambiente de campus da UA permite relações privilegiadas e acessíveis a outras áreas de saber em valência na UA e no DEGEIT
(interdependência e interdisciplinaridade), permite maior oferta de UCs opcionais em áreas complementares; potencial de sinergias ainda por
explorar com outras áreas de saber e departamentos para lecionação, investigação e desenvolvimento de projetos, adequadas aos propósitos do
ME.
Fomentar a especialização através da inclusão de UCs que propiciam essa mesma especialização por áreas de saber no mestrado em Economia.



8.2.1. Improvement measure 
From the present 5 options offered by the 2nd cycle (free option, Options I, II, III and IV) some are mandatory, branch specific. However, students
have denoted the scarcity of choices in the general options that limit their specialization preferences. Increase student choice, through the offer of
UCs from other master study cycles.
The UA campus and DEGEIT environment allows privileged and accessible relationships to other areas of knowledge (interdependence and
interdisciplinary) and its matrix structure allows a wide choice of optional units in complementary areas; there is a large potential for untapped
synergies with other areas of knowledge and departments for teaching, research and project development appropriate to the purposes of the ME
program.
To foster specialization through the inclusion of UCs that provide this same specialization by areas of knowledge in the Master of Economics.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta (antes do início do novo ano letivo)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High (before the beginning of the school year)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Maior diversidade de ofertas de especialização (ramos).
Número de unidades curriculares optativas.
Supervisões conjuntas com outras áreas do saber na UA.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Wider choice of branches.
Number of optional curricular units.
Joint supervision of D/P/E with other areas of knowledge at UA.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Término da carga letiva excessiva no segundo ano do ME.
Reforçar grupos de trabalho mais especializado com aproveitamento da UC de seminário de ramo.
Fomentar os estágios curriculares, mas em simultâneo, apoio desde a primeira fase na elaboração dos relatórios/dissertações.
Proporcionar a existência de pequenos grupos de trabalho que permitam especialização em áreas específicas e acompanhamento especializado.
Tornar o desenvolvimento do documento de D/P/E um meio de garantir a entrega final do mesmo na época normal (junho) e aumentar as defesas na
época normal (maior número de defesas atualmente na época especial de outubro), responsabilizando docentes e discentes.
Reforçar a participação dos discentes e dos stakeholders no Dia Aberto do ME para sinalização do interesse do mercado nessa conclusão e como
estratégia de divulgação de boas práticas e resultados aplicáveis.

8.2.1. Improvement measure 
Remove excessive teaching load in the second year of the ME.
Strengthen more specialized working groups within branches taking advantage of the seminar UC branch.
Encourage internships, but at the same time, provide further support in early stages of the D/P/E work.
Organize small working groups that allow specialization in specific areas and specialized monitoring.
Make the development of the D/P/E document a way of ensuring its final delivery in the normal season (June) and increase defenses in the normal
season (most defenses currently in the October special season), responsibility of teachers and students.
Reinforce the participation of students and stakeholders in the Open Day of the ME to signal the market interest for this conclusion and as a strategy
for disseminating good practices and applicable results.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média (pelo menos dois anos)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium (at least two years)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de alunos que concluem o 2º ciclo em Economia.
Número de relatórios de projeto, de estágio e dissertações defendidos e finalizados.
Ações de divulgação do 2º ciclo.
Especialização em áreas temáticas de interesse dos alunos.
Ações de divulgação dos documentos finais de D/P/E junto dos stakeholders (evidências de trabalho final e sinal de qualidade).
Grau de satisfação dos alunos.
Procura crescente de alunos nacionais e internacionais pelo 2º ciclo em Economia.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of students who complete the 2nd cycle in Economics.
Number of project reports, internships and dissertations completed and defended.
Actions to disseminate the 2nd cycle.
Specialization in thematic areas of students’ interest.
Actions to disseminate information about the final D / P / E documents to stakeholders as a signal of quality.
Student satisfaction levels.
Growing demand of national and international students for the 2nd cycle in Economics.



8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Fortalecer a promoção do curso, idealmente com uma estratégia profissional de comunicação para atingir o público desejado, com recursos
humanos não docentes afetos à sua gestão.
Possibilidade de impulsionar a divulgação do curso em conexão com a imagem da UA, altamente valorizada no mercado. Rede Alumni-UA e redes
sociais em consolidação que poderá ancorar comunicação institucional e do curso (divulgar os sucessos, investigação e eventos dos docentes,
alunos e ex-alunos – Dia Aberto do ME).
Melhorar a estratégia de divulgação do curso; divulgação online de boas práticas, investigação e testemunhos.
A curto prazo, a direção de curso irá fomentar ainda mais a divulgação das boas práticas nas redes sociais, continuará a promover a organização
de eventos com Alumni, os discentes, com empresas e outros profissionais.

8.2.1. Improvement measure 
Strengthen the promotion of the program, ideally with a professional communication strategy to reach the desired audience with dedicated
administrative human resources.
Use the UA brand, highly valued in the market, to increase publicity to the program. Use the Alumni-UA and social networks that can anchor
institutional and course communication (disseminate the successes, research and events organized by teachers, students and alumni; promote the
ME Open Day).
Improve the dissemination strategy of the course; online dissemination of good practice, research and testimonials.
In the short term, the course management will further promote the dissemination of good practices in social networks and will continue to promote
the organization of events with Alumni, students, companies and other professionals.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média (entre dois e três anos)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium (between two and three years)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Rede de amigos da página do facebook MLEconomia.
Criação do instagram MLEconomia e marcar presença em outras redes sociais relevantes atualmente (twitter).
Número de eventos organizados.
Número de candidatos que procuram os diferentes ramos.
Grau de satisfação dos discentes.
Divulgação e partilhas de eventos nas redes sociais.
Número de relatórios de projeto, de estágio e dissertações finalizados, com qualidade e com divulgação dos resultados.
Número de estudantes que transitam do 1º ciclo para o 2º ciclo.
Número de divulgação dos casos de sucesso.
Partilhas de casos de sucesso dos Alumni.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of friends in the MLEconomia Facebook page.
Create an Instagram for the MLEconomia and create profiles in other relevant social networks currently (twitter).
Number of events organized.
Number of candidates seeking the different branches.
Degree of student satisfaction.
Dissemination and sharing of events on social networks.
Number of project reports, internships and dissertations completed, with quality and dissemination of results.
Number of students transitioning from 1st cycle to 2nd cycle.
Number of dissemination of success cases. 
Alumni success story shares.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reforço da divulgação do curso internamente junto dos alunos da licenciatura e não somente os do 3º ano, como ocorre atualmente.
Convidar outros alunos e stakeholders para o Dia Aberto do ME para reforçar a participação, tornando este um evento interno, mas externo
também.
Reforço das atividades de marketing junto das partes interessadas.
Maior divulgação dos objetivos e conteúdos do 2º ciclo de estudos a potenciais estudantes.
Aproveitar as plataformas de curso, com imagem renovada, para expor mais detalhes sobre o curso, nomeadamente objetivos gerais e específicos,
e por ramos.

8.2.1. Improvement measure 
Develop further actions to disseminate internally the course among all undergraduate students and not only those in the 3rd year, as it is currently
happening.
Invite other students and stakeholders to the ME Open Day to reinforce participation, making this an internal but external event as well.
Increase marketing activities with external stakeholders.
Greater dissemination of the objectives and contents of the 2nd cycle of studies to potential students.
Take advantage of course web platforms, with renewed image, to expose more details about the course, including general and specific objectives,
and by branches.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média (pelo menos dois anos)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 



Medium (at least two years)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de candidatos que procuram os diferentes ramos.
Ações de divulgação do curso.
Número de participantes nas atividades de divulgação.
Número de partilhas nas redes sociais.
Número de estudantes que transitam do 1º ciclo para o 2º ciclo.
Procura crescente de alunos nacionais e internacionais.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of candidates applying to the different branches. 
Publicity actions of the 2nd cycle.
Number of participants in outreach activities.
Number of shares on social networks.
Number of students transitioning from 1st cycle to 2nd cycle.
Growing demand from national and international students.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Melhorias das páginas web dos centros de investigação, da UA e do DEGEIT para que as atividades científicas (projetos e artigos) sejam mais
divulgados.
Inserir nos conteúdos programáticos ações de divulgação da investigação científica realizada pelos docentes, nomeadamente na UC de seminário.
Grupos de trabalho mais especializados que permitam uma melhor proximidade entre docente e discente nas áreas de investigação de excelência.
Fortalecer a promoção do curso, idealmente com uma estratégia profissional de comunicação para atingir o público desejado, com recursos
humanos afetos à sua gestão.
Estratégia de marketing do curso a nível central, a nível do DEGEIT e da Direção de Curso, deve ser definida e fortalecida. 
Rede de unidades de investigação (GOVCOPP, CIPES, CIDMA) e de interface com empreendedorismo /inovação / ligação ao exterior (PCI,
UACoopera) cria oportunidades de formação e trabalho aplicado.

8.2.1. Improvement measure 
Improvements to the web pages of research centers, the UA and DEGEIT so that scientific activities (projects and articles) are more widely
disseminated.
Insert in the syllabus actions of dissemination of scientific research carried out by teachers, namely in the seminar UC.
More specialized working groups that allow a better proximity between teacher and student in the research areas of excellence.
Strengthen the promotion of the course, ideally with a professional communication strategy to reach the desired audience, with human resources
allocated to its management.
Course marketing strategy at central level, at DEGEIT and Course Direction level, should be defined and strengthened.
Network of research units (GOVCOPP, CIPES, CIDMA) and interface with entrepreneurship / innovation / external connection (PCI, UACoopera)
creates opportunities for training and applied work.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média (dois anos)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium (two years)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Produção científica aplicada e envolvimento em projetos de responsabilidade social.
Número de publicações em revistas ISI e Scopus da área científica do ciclo de estudos.
Ações estratégicas de divulgação de atividade científica junto dos discentes.
Número de casos de estudo e trabalho aplicado em sala de aula desenvolvidos.
Apresentações em grupos de trabalho especializado de trabalho desenvolvido.
Grau de satisfação dos discentes.
Número de visualizações e partilhas nas redes sociais.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Applied scientific production and involvement in social responsibility projects.
Number of publications in ISI and Scopus journals in the scientific area of the study cycle.
Strategic actions for dissemination of scientific activity to students.
Number of case studies and classroom applied work developed.
Presentations in specialized working groups of the developed work.
Degree of student satisfaction.
Number of views and shares on social networks.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reforço e diversificação de metodologias didáticas e científicas.
Inserção de métodos de ensino inovadores na lecionação de UCs.
Promoção e estímulo a que os docentes participem em ações de formação de sensibilização pedagógica.
Implementação de métodos de ensino inovadores, em parcerias de lecionação internacional por exemplo.
Promover o trabalho especializado e personalizado. 



Rede de unidades de investigação (GOVCOPP, CIPES, CIDMA) e de interface com empreendedorismo /inovação / ligação ao exterior (PCI,
UACoopera) cria oportunidades de formação e trabalho aplicado.

8.2.1. Improvement measure 
Reinforcement and diversification of didactic and scientific methodologies.
Insertion of innovative teaching methods in teaching UCs.
Promotion and encouragement for teachers to participate in pedagogical awareness training actions.
Implementation of innovative teaching methods, for example in international teaching partnerships.
Promote specialized and personalized work.
Network of research units (GOVCOPP, CIPES, CIDMA) and interface with entrepreneurship / innovation / external connection (PCI, UACoopera)
creates opportunities for training and applied work.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média (três anos)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium (three years)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de iniciativas de interação junto do corpo docente (cursos de formação, seminários e workshops).
Número de estudantes envolvidos em projetos de investigação e atividades de investigação dos docentes.
Participação de parcerias tipo Hub Academy de âmbito internacional para partilha de experiências e práticas.
Número de métodos de ensino inovadores.
Número de ações de formação específica na área pedagógica e métodos de ensino.
Investigação aplicada na área científica do curso de 2º ciclo em avaliação.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of interaction initiatives for faculty (training courses, seminars and workshops).
Number of students involved in research projects and teacher research activities.
Participation in international Hub Academy partnerships to share experiences and practices.
Number of innovative teaching methods.
Number of specific training actions in the pedagogical area and teaching methods.
Applied research in the scientific area of the 2nd cycle course in evaluation.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aproximar os rácios do corpo docente às recomendações e exigências do RGIES em termos de proporção de professores associados e
catedráticos, para manutenção do terceiro ciclo na área.
Aproveitamento dos concursos de promoção interna por mérito absoluto (em curso).

8.2.1. Improvement measure 
Bring faculty ratios closer to RGIES recommendations and requirements in terms of proportion of associate and full professors to maintain the third
cycle in the area.
Use of internal promotion contests on absolute merit (ongoing).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta (um ano)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High (one year)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Cumprimento das recomendações do RGIES quanto à composição do corpo docente.
Número de novos professores catedráticos e associados em Economia.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Compliance with RGIES recommendations on faculty composition.
Number of new full professors and associates in Economics.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reforço da divulgação da importância de que se reveste o preenchimento dos inquéritos do SGQ junto dos discentes, como forma de garantir a
relação de qualidade e garantir estratégias de intervenção em caso de problemas identificados que perturbem o normal funcionamento do ciclo de
estudos.
Promover mais encontros entre a Direção de Curso e os discentes do 2º ciclo para alertar da necessidade de preenchimento dos inquéritos, como
forma de instruir as direções de curso em caso de necessidade de intervenção.

8.2.1. Improvement measure 
Strengthen the dissemination of the importance of completing these surveys with students, as a way to ensure the quality relationship and ensure
intervention strategies in case of identified problems that disturb the normal functioning of the study cycle.



Promote more meetings between the Course Directorate and the students of the 2nd cycle to alert the need to complete the surveys, as a way to
instruct the course directions in case of need for intervention.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média (até dois anos)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium (until two years)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de alunos que participam no preenchimento dos inquéritos do SGQ.
Grau de satisfação dos discentes.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of students participating in completing SGQ surveys.
Degree of student satisfaction.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aumentar o número de estudantes e docentes em mobilidade in e out.
Maior divulgação das oportunidades de mobilidade in e out por parte da coordenação da rede Erasmus em conjunto com os programas de
mobilidade internacional existentes na UA.
Envolvimento de associações de estudantes (como a AISEC e a Aveiro Smart Business) que também promovem mobilidade internacional para
discentes.
Aumentar as parcerias internacionais que resultem em mobilidade efetiva de estudantes.
Promoção e divulgação das vantagens da mobilidade. 
Estratégias de marketing nacionais e internacionais para aproveitar esta mobilidade.
Existência de mercados emergentes de língua portuguesa de onde serão originários potenciais candidatos constituindo fonte de dinamismo na
procura.

8.2.1. Improvement measure 
Increase the number of students and teachers mobility in and out.
Greater dissemination of in and out mobility opportunities by Erasmus network coordination in conjunction with existing UA international mobility
programs.
Involvement of student associations (such as AISEC and Aveiro Smart Business) that also promote international student mobility.
Increase international partnerships that result in effective student mobility.
Promotion and dissemination of the advantages of mobility.
National and international marketing strategies to take advantage of this mobility.
Existence of emerging Portuguese-speaking markets from which potential candidates will originate, providing a source of dynamism in demand.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Baixa (entre 4 a 5 anos)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Low (between 4 and 5 years)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de discentes e docentes em mobilidade in e out.
Número de protocolos e acordos de parceria com IES estrangeiras no âmbito de ensino.
Número de docentes em mobilidade out.
Número de discentes em mobilidade out.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of students and teachers in mobility in and out.
Number of protocols and partnership agreements with foreign HEIs in education.
Number of teachers in mobility out.
Number of students in mobility out.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reestruturação do curso de 2º ciclo para uma oferta formativa mais especializada por ramos.
Alteração do plano de estudos, incluindo novas UCs que abordam as temáticas e tendências emergentes na Economia.
Aproveitamento das áreas de especialização dos docentes, e a procura refletida nos temas em defesa dos discentes em D/P/E, para alteração do
plano de estudos. 
Maior acompanhamento de estudantes que demonstrem dificuldades acrescidas ou menor conhecimento em áreas disciplinares específicas.

8.2.1. Improvement measure 
Restructuring of the 2nd cycle course for a more specialized training offer by branches.
Alteration of the syllabus, including new UCs that address emerging themes and trends in economics.



Harnessing the areas of expertise of teachers, and the demand reflected in the themes in defense of students in D / P / E, to change the study plan.
Greater follow-up of students who demonstrate increased difficulties or less knowledge in specific subject areas.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta (antes do início do próximo ano letivo)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High (before the beginning of the school year)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aprovação das alterações propostas ao ciclo de estudos pelas entidades/órgãos competentes.
Aumento do número de discentes que concluem o ciclo de estudos com a correspondente defesa de D/P/E (este num prazo mais longo, até 4 anos).

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Approval of proposed changes to the study cycle by the competent authorities / bodies.
Increase in the number of students completing the study cycle with the corresponding D / P / E defense (this in a longer term, up to 4 years).

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Uma das principais alterações propostas passa por desdobrar o curso em mais ramos. Pretendemos que passem a existir quatro ramos distintos
em termos de oferta formativa: 1) Ramo Finanças; 2) Ramo Empresa e Organizações; 3) Ramo Inovação e Internacionalização; 4) Ramo Energia e
Sustentabilidade. 
Esta proposta tem como base de fundamentação o plano estratégico da Universidade de Aveiro e a própria comparação com os cursos oferecidos
pelas demais Universidades e cursos concorrentes. Os programas oferecidos por Universidades estrangeiras congéneres também foram
analisados.
A reorganização do mestrado tem dois objetivos fundamentais: i) transmitir uma ideia de perfis de especialização, que é uma dimensão fundamental
no processo de escolha dos alunos; a perceção de apenas um caminho fragiliza a posição competitiva do Mestrado em Economia da UA; ii) permitir
a constituição de subgrupos de menor dimensão que permitam a implementação de uma cultura de trabalho aplicado e com maior interação e
responsabilização na relação docente – aluno. Nesse sentido, são definidos grupos desde o início do mestrado (não descurando a possibilidade de
transição entre ramos no 1º semestre). Uma outra componente-chave é a existência de uma disciplina-base de cada ramo no segundo semestre (1º
ano) e de um seminário do ramo no terceiro semestre (2º ano). Do lado da procura, esta redefinição permite também alinhar os ramos com os temas
de interesse que os próprios alunos têm vindo a desenvolver e que acabam por defender com os seus projetos de D/P/E. 
Fazendo uso da estrutura matricial da UA e do Departamento, inserimos uma maior oferta de UCs de opção de outras áreas para colmatar a
deficiência apontada da fraca oferta de UC optativas. Outra forte aposta será a garantir desde o primeiro ano que o aluno começa a desenvolver o
seu tema de D/P/E com um orientador afeto ao aluno, continuando o desenvolvimento em seminário no segundo ano. Pretendemos assim combater
o elevado número de desistência, dado que atualmente uma grande parte dos alunos fica apenas pela pós-graduação (parte curricular sem D/P/E).
Os temas abordados e trabalhados pelos alunos serão específicos à área de especialização do aluno, onde serão também abordadas metodologias
de investigação específicas. Dado o calendário de reuniões de estágio (abril do 1º ano), facilita-se a opção por Dissertação, Projeto ou Estágio.
Posteriormente, na UC de seminário de cada ramo (1º semestre, 2º ano) os alunos têm de desenvolver o estado da arte relativamente ao seu tema,
recolher e tratar os dados necessários ao desenvolvimento do seu trabalho, terminando este processo com um momento de avaliação e
apresentação no dia aberto do Mestrado que ocorrerá no final do 1º semestre do 2º ano. Pretende-se garantir o envolvimento dos alunos em
atividades de investigação desde cedo, responsabilizar para entrega do documento final e sua defesa (D/P/E).

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
One of the main changes proposed is to unfold the course in more branches. We therefore intend to structure the program in four distinct branches:
1) Finance Branch; 2) Business and Organizations Branch; 3) Innovation and Internationalization Branch; 4) Energy and Sustainability Branch.
This proposal follows the strategic plan of the University of Aveiro and results from a comparison with similar courses offered by other competing
Universities. Programs offered in similar foreign universities were also analyzed.
The reorganization of the master's degree has two fundamental objectives: i) to create fully aligned and distinctive specialization profiles, which is a
fundamental dimension in student choice; currently, the perception of fewer paths undermines the competitive position of the program; ii) to allow
the creation of smaller subgroups and the implementation of an applied work culture with greater interaction and accountability in the teacher -
student relationship. Such groups will now be defined since the beginning of the master (yet ensuring the possibility of transition between branches
during the first semester). Another key component is the existence of a core branch discipline in the second semester (1st year) and a branch-
specific seminar in the third semester (2nd year). On the demand side, this redefinition also allows the branches to be better aligned with the topics
of interest that the students themselves have been developing and which they end up defending in their D/P/E projects.
Making use of the department and university matrix structure, we have also created a much wider list of optional units to address a previous
weakness of the program. Another strong priority will be to ensure that, already in the first year, the student begins to develop his D/P/E theme and
are already assigned to a supervisor. This is an attempt to fight the high dropout rates, since a large number of students currently finish only their
post-graduation (curricular part without D/P/E). 
The topics addressed and developed by students will be specific to each branch and each group will be able to develop specific research
methodologies. Given the internship calendar (April 1st year), student’s choices between Dissertation, Project or Internship will be facilitated.
Subsequently, in each branch’s seminar (1st semester, 2nd year) students will have to develop a literature review of their theme, as well as collect
and process the data necessary for the development of their work. This preparatory process will end with a moment of evaluation and presentation
on the Master of Economics Open Day that will take place at the end of the 1st semester of the 2nd year. This ensures students' early involvement in
research activities, and greater accountability regarding the delivery of the final document and the defense of D/P/E.

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Ramo Finanças



9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Ramo Finanças

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Finance Branch

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS* Observações / Observations

Economia / Economics E 96 18
Qualquer área científ ica / Any scientif ic area QAC 0 6
(2 Items)  96 24  

9.2. Ramo Empresa e Organizações

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Ramo Empresa e Organizações

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Business and Organizations Branch

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Economia / Economics E 96 0
Economia/Gestão / Economics/Management E / GES 0 6
Economia/Gestão/Ciências Sociais /
Economics/Management/Social Sciences E / GES / CS 0 12

Qualquer área científ ica / Any Scientif ic Area QAC 0 6
(4 Items)  96 24  

9.2. Ramo Inovação e Internacionalização

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Ramo Inovação e Internacionalização

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Innovation and Internationalization Branch

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Economia / Economics E 96 0

Economia/Gestão/Turismo / Economics/Management/Tourism E / GES /
TUR 0 12

Economia/Gestão/Ciências e Engenharia do Ambiente /
Economics/Management/Environmental Sciences and Engineering

E / GES /
CEA 0 6

Qualquer área científ ica / Any Scientif ic Area QAC 0 6
(4 Items)  96 24  

9.2. Ramo Energia e Sustentabilidade

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Ramo Energia e Sustentabilidade

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Energy and Sustainability Branch

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations



Economia / Economics E 96 0

Economia/Gestão/Design/Ciências Sociais / Economics/Management/Design/Social Sciences E / GES /
DS / CS 0 6

Economia/Ciências e Engenharia do Ambiente/Planeamento Regional e Urbano /
Economics/Environmental Sciences and Engineering/Regional & Urban Planning

E / CEA /
PRU 0 12

Qualquer área científ ica / Any scientif ic area QAC 0 6
(4 Items)  96 24  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Ramo Finanças - 1/1

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Finanças

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Finance Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/1

9.3.3 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)

Econometria Aplicada I / Applied
Econometrics I E Semestral 162 TP - 45 6

Análise Macroeconómica /
Macroeconomic Analysis E Semestral 162 TP - 45 6

Análise Microeconómica /
Microeconomic Analysis E Semestral 162 TP - 45 6

Opção I / Option I E Semestral 162 - 6

Opção Livre / Free Option QAC Semestral 162 - 6 Qualquer UC de qualquer área
científ ica da UA, de 2º Ciclo

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Finanças - 1/2

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Finanças

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Finance Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/2

9.3.3 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)

Economia da Informação e Comportamento Estratégico /
Economics of Information and Strategic Behavior E Semestral 162 TP - 45 6

Econometria Aplicada II / Applied Econometrics II E Semestral 162 TP - 45 6
Economia Financeira / Financial Economics E Semestral 162 TP - 45 6
Opção II / Option II E Semestral 162 - 6
Opção III / Option III E Semestral 162 - 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Finanças - 2/1



9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Finanças

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Finance Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2/1

9.3.3 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)

Seminário de Finanças / Seminar of
Finance E Semestral 324 TP - 45 12

Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship E Anual 486 OT - 20 18

(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Finanças - 2/2

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Finanças

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Finance Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2/2

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship E Anual 810 OT - 20 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Empresas e Organizações - 1/1

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Empresas e Organizações

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Business and Organizations Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/1

9.3.3 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)

Econometria Aplicada I / Applied
Econometrics I E Semestral 162 TP - 45 6

Análise Macroeconómica /
Macroeconomic Analysis E Semestral 162 TP - 45 6



Análise Microeconómica /
Microeconomic Analysis

E Semestral 162 TP - 45 6

Opção I / Option I E / GES Semestral 162 - 6

Opção Livre / Free Option QAC Semestral 162 - 6 Qualquer UC de qualquer área
científ ica da UA, de 2º ciclo

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Empresas e Organizações - 1/2

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Empresas e Organizações

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Business and Organizations Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/2

9.3.3 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)

Economia da Informação e Comportamento Estratégico /
Economics of Information and Strategic Behavior E Semestral 162 TP - 45 6

Econometria Aplicada II / Applied Econometrics II E Semestral 162 TP - 45 6
Economia da Empresa e das Organizações / Economics of
Business and Organizations E Semestral 162 TP - 45 6

Opção II / Option II E / GES / CS Semestral 162 - 6
Opção III / Option III E / GES / CS Semestral 162 - 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Empresas e Organizações - 2/1

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Empresas e Organizações

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Business and Organizations Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2/1

9.3.3 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)

Seminário de Empresa e Organizações / Seminar of
Business and Organizations E Semestral 324 TP - 45 12

Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship E Anual 486 OT - 20 18

(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Empresas e Organizações - 2/2

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Empresas e Organizações

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Business and Organizations Branch



9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2/2

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship E Anual 810 OT - 20 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Inovação e Internacionalização - 1/1

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Inovação e Internacionalização

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Innovation and Internationalization Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/1

9.3.3 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)

Econometria Aplicada I / Applied
Econometrics I E Semestral 162 TP - 45 6

Análise Macroeconómica /
Macroeconomic Analysis E Semestral 162 TP - 45 6

Análise Microeconómica /
Microeconomic Analysis E Semestral 162 TP - 45 6

Opção I / Option I E / CEA / GES Semestral 162 - 6

Opção Livre / Free Option QAC Semestral 162 - 6 Qualquer UC de qualquer área
científ ica da UA, de 2º ciclo

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Inovação e Internacionalização - 1/2

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Inovação e Internacionalização

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Innovation and Internationalization Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/2

9.3.3 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)

Economia da Informação e Comportamento Estratégico /
Economics of Information and Strategic Behavior E Semestral 162 TP - 45 6

Econometria Aplicada II / Applied Econometrics II E Semestral 162 TP - 45 6
Economia da Inovação e Internacionalização / Economics of
Innovation and Internationalization E Semestral 162 TP - 45 6



Opção II / Option II E / GES / TUR Semestral 162 - 6
Opção III / Option III E / GES / TUR Semestral 162 - 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Inovação e Internacionalização - 2/1

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Inovação e Internacionalização

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Innovation and Internationalization Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2/1

9.3.3 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)

Seminário de Inovação e Internacionalização / Seminar of
Innovation and Internacionalization E Semestral 324 TP - 45 12

Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship E Anual 486 OT - 20 18

(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Inovação e Internacionalização - 2/2

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Inovação e Internacionalização

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Innovation and Internationalization Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2/2

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship E Anual 810 OT - 20 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Energia e Sustentabilidade - 1/1

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Energia e Sustentabilidade

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Energy and Sustainability Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/1



9.3.3 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)

Econometria Aplicada I / Applied
Econometrics I E Semestral 162 TP - 45 6

Análise Macroeconómica /
Macroeconomic Analysis E Semestral 162 TP - 45 6

Análise Microconómica /
Microeconomic Analysis E Semestral 162 TP - 45 6

Opção I / Option I E / GES / DS / CS Semestral 162 - 6

Opção Livre / Free Option QAC Semestral 162 - 6 Qualquer UC de qualquer área
científ ica da UA, de 2º ciclo

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Energia e Sustentabilidade - 1/2

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Energia e Sustentabilidade

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Energy and Sustainability Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/2

9.3.3 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)

Economia da Informação e Comportamento Estratégico /
Economics of Information and Strategic Behavior E Semestral 162 TP - 45 6

Econometria Aplicada II / Applied Econometrics II E Semestral 162 TP - 45 6
Economia da Energia e Sustentabilidade / Economics of Energy
and Sustainability E Semestral 162 TP - 45 6

Opção II / Option II E / CEA / PRU Semestral 162 - 6
Opção III / Option III E / CEA / PRU Semestral 162 - 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Energia e Sustentabilidade - 2/1

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Energia e Sustentabilidade

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Energy and Sustainability Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2/1

9.3.3 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)

Seminário de Energia e Sustentabilidade / Seminar
of Energy and Sustainability E Semestral 324 TP - 45 12

Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship E Anual 486 OT - 20 18

(2 Items)       



9.3. Plano de estudos - Ramo Energia e Sustentabilidade - 2/2

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Energia e Sustentabilidade

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Energy and Sustainability Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2/2

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship E Anual 810 OT - 20 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Finanças - Opções - 1 º ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Finanças - Opções

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Finance Branch - Options

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1 º ano

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

9.3.3 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)

Economia Experimental / Experimental Economics E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I
Corporate and Project Finance E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I
Gestão de Carteiras de Investimento / Management of
Investment Portfolios E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Mercados e Instrumentos Financeiros / Financial
Markets and Instruments E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Finanças Empresariais / Company Finance E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Qualquer área científ ica / Any scientif ic area QAC 1º semestre 162 - 6 Qualquer UC de qualquer área
científ ica da UA, de 2º ciclo

Finanças Aplicadas / Applied Finance E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Avaliação de Empresas / Business Evaluation E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Análise e Gestão de Risco / Risk Analysis and
Management E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Economia da Empresa e das Organizações /
Economics of Business and Organizations E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Economia da Inovação e Internacionalização /
Economics of Innovation and Internationalization E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Economia da Energia e Sustentabilidade / Economics
of Energy and Sustainability E 2º semestre 162 TP - 45 6 Opção II e III

(12 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Empresa e Organizações - Opções - 1º ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Empresa e Organizações - Opções

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Business and Organizations Branch - Options



9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano

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

9.3.3 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)

Economia Experimental / Experimental Economics E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I
Empreendedorismo e Criação de Empresas / Entrepreneurship
and Business Creation GES 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Estratégia e Competitividade / Strategy and Competitiveness GES 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I
Avaliação e Gestão de Projetos / Evaluation and Project
Management GES 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Marketing Industrial e de Serviços / Business-to-Business and
Services Marketing GES 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Economia das PMEs / Economics of SMEs E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Qualquer área científ ica / Any scientif ic area QAC 1º semestre 162 - 6
Qualquer UC de qualquer
área científ ica da UA, de 2º
ciclo

Avaliação de Empresas / Business Evaluation E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Multinacionais e Investimento Estrangeiro / Multinationals and
Foreign Investment E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Comportamento e Liderança nas Organizações /
Organizational Behavior and Leadership GES 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Negócios Internacionais / International Business GES 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Gestão e Avaliação da Qualidade nos Serviços Públicos /
Quality Management and Assessment in Public Services CS 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Economia Financeira / Financial Economics E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Economia da Inovação e Internacionalização / Economics of
Innovation and Internationalization E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Economia da Energia e Sustentabilidade / Economics of
Energy and Sustainability E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

(15 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Inovação e Internacionalização - Opções - 1º ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Inovação e Internacionalização - Opções

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Innovations and Internationalization Branch

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano

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

9.3.3 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)

Economia Experimental / Experimental Economics E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I
Economia das PMEs / Economics of SMEs E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I
Avaliação e Gestão de Projetos / Evaluation and Project
Management GES 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Empreendedorismo e Criação de Empresas /
Entrepreneurship and Firm Creation GES 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Eco-Design e Eco-Eficiência / Eco-Design and Eco-
Eff iciency CEA 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Estratégia e Competitividade / Strategy and
Competitiveness GES 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Qualquer área científ ica / Any scientif ic area QAC 1º semestre 162 - 6 Qualquer UC de qualquer área
científ ica da UA, de 2º ciclo

Multinacionais e Investimento Estrangeiro / Multinationals
and Foreign Investment E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III



Gestão de Inovação e da Tecnologia / Innovation and
Technology Management

GES 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Gestão do Conhecimento e Business Inteligence /
Know ledge Management and Business Innovation GES 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Inovação em Turismo / Innovation in Tourism TUR 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Negócios Internacionais / International Business GES 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Economia Financeira / Financial Economics E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Economia da Empresa e das Organizações / Economics
of Business and Organizations E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Economia da Energia e Sustentabilidade / Economics of
Energy and Sustainability E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

(15 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ramo Energia e Sustentabilidade - Opções - 1º ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Energia e Sustentabilidade - Opções

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Energy and Sustainability - Options

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano

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

9.3.3 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)

Economia Experimental / Experimental Economics E 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I
Política Energética e Regulação / Energy Policies and
Regulation GES 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Design de Produto em Economia Circular / Product Design
for the Circular Economy DS 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Sociologia e Economia do Desenvolvimento Sustentável /
Sociology and Economy of Sustainable Development CS 1º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO I

Qualquer área científ ica / Any scientif ic area QAC 1º semestre 162 - 6
Qualquer UC de qualquer
área científ ica da UA, de 2º
ciclo

Avaliação de Empresas / Business Evaluation E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Sistemas de Gestão Ambiental / Environmental Management
Systems CEA 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Ambiente e Estratégias de Desenvolvimento / Environment
and Development Strategies PRU 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Economia Financeira / Financial Economics E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
Economia da Empresa e das Organizações / Economics of
Business and Organizations E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III

Economia da Inovação e Internacionalização E 2º semestre 162 TP - 45 6 OPÇÃO II e III
(11 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Econometria Aplicada I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Econometria Aplicada I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Applied Econometrics I

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:



162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
A unidade curricular de Econometria Aplicada I substitui a anterior UC Métodos Quantitativos Avançados.
São necessários conhecimentos básicos na área de Álgebra Linear (em particular, álgebra matricial) e na área de Estatística (fundamentos de
estatística descritiva e noções introdutórias de estatística inferencial).

9.4.1.7. Observations:
The Applied Econometrics I course substitutes the previous UC Advanced Quantitative Methods.
Basic knowledge is required in the area of Linear Algebra (in particular matrix algebra) and in the area of Statistics (fundamentals of descriptive
statistics and introductory notions of inferential statistics).

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anabela Botelho Veloso (22,5h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria da Conceição Cristo Santos Lopes Costa (22,5h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Tem como objetivos (i) a uniformização de conhecimentos de conhecimentos base na área da Econometria, com consolidação e aprofundamento de
conhecimentos introdutórios de estimação e inferência estatística no contexto da análise de regressão; e, (ii) familiarizar os estudantes com os
métodos econométricos mais recentemente desenvolvidos na literatura no que respeita a modelos de equações simultâneas e aos modelos
aplicáveis a séries temporais.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Its objectives are (i) the standardization of basic knowledge in the field of Econometrics, with consolidation and deepening of introductory estimation
knowledge and statistical inference in the context of regression analysis; and (ii) familiarize students with the most recently developed econometric
methods in the literature regarding simultaneous equation models and time series models.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O modelo uniequacional de regressão linear múltipla.
1.1 Notação.
1.2 Método dos mínimos quadrados ordinários (MMQO).
1.3 Hipóteses clássicas do modelo.
1.4 Propriedades dos estimadores do MMQO.
1.5. Análise estatística do modelo de regressão linear múltipla.
1.5.1 A hipótese da normalidade.
1.5.2 Testes de hipóteses sobre coeficientes individuais.
1.5.3 Teste da significância global da regressão.
1.5.4 Testes de hipóteses sobre combinações lineares de coeficientes.
2. Situações de violação das hipóteses clássicas do modelo de regressão linear.
2.1 Erros de especificação.
2.2 Multicolinearidade.
2.3 Heterocedasticidadade.
2.4 Autocorrelação.
3. Modelos de Equações Simultâneas
3.1 Identificação.
3.2 Métodos de estimação.
3.3 Testes de especificação.
4. Econometria das Séries Temporais.
4.1 Modelos AR, MA, ARMA, ARIMA, Error-Correction models, etc..
4.2 Testes a raízes unitárias e testes de cointegração.

9.4.5. Syllabus:
1. The uniequational multiple linear regression model.
1.1 Notation.
1.2 Ordinary Least Squares Method (MMQO).
1.3 Classic hypotheses of the model.
1.4 Properties of MMQO estimators.
1.5. Statistical analysis of the multiple linear regression model.
1.5.1 The hypothesis of normality.
1.5.2 Hypothesis tests on individual coefficients.
1.5.3 Test of global significance of regression.
1.5.4 Hypothesis tests on linear combinations of coefficients.
2. Situations of violation of the classical assumptions of the linear regression model.
2.1 Specification errors.
2.2 Multicollinearity.
2.3 Heteroscedasticity.
2.4 Autocorrelation.
3. Simultaneous Equation Models



3.1 Identification.
3.2 Estimation Methods.
3.3 Specification Tests.
4. Time Series Econometrics.
4.1 AR, MA, ARMA, ARIMA models, Error-Correction models, etc.
4.2 Unit root tests and cointegration tests.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objetivo 1 da UC relaciona-se diretamente com os pontos 1 e 2 do programa por aprofundar conhecimentos e elementos básicos da regressão
linear, apostando na aprendizagem dos testes de especificação de variáveis e de validação de resultados.
Já o objetivo 2 está estritamente relacionado com os pontos 3 e 4 do programa da disciplina por apresentar modelos de equações simultâneas e na
econometria das séries temporais que aprofundam os conhecimentos básicos necessário para especificação de variáveis que se enquadram
neste tipo de análise.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective 1 of the UC is directly related to points 1 and 2 of the program by deepening knowledge and basic elements of linear regression, focusing
on learning the tests of specification of variables and validation of results.
Objective 2, on the other hand, is strictly related to points 3 and 4 of the syllabus because it presents models of simultaneous equations and time
series econometrics that deepen the basic knowledge necessary for specifying variables that fit this type of analysis.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino desta unidade curricular (UC) baseia-se na perspetiva teórico-prática de ensino: o docente apresenta definições e
conceitos e desenvolve resultados relativamente ao conteúdo programático da UC, seguindo-se a ilustração e a aplicação prática com exemplos e
exercícios, quando adequado. Seguidamente apela-se à participação dos estudantes com a realização de exercícios ou o desenvolvimento de
outros resultados. Enfatiza-se o estímulo ao trabalho autónomo, tendo em vista a preparação dos alunos para os momentos de avaliação e para a
sua vida profissional futura.
Alternativa 1 – Avaliação Discreta, composta pelos seguintes elementos:
Teste escrito 1 com ponderação 50%
Teste escrito 2 com ponderação 50%
Alternativa 2 – Exame Final escrito

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology of this curricular unit (UC) is based on the theoretical and practical perspective of teaching: the teacher presents
definitions and concepts and develops results in relation to the syllabus of the course, followed by illustration and practical application with examples
and exercises, when appropriate. Students are then called upon to participate by performing exercises or developing other outcomes. Emphasis is
given to encouraging self-employment, with a view to preparing students for assessment times and for their future working life.
Alternative 1 - Discrete Assessment, consisting of the following elements:
Written test 1 with 50% weighting
Written test 2 with 50% weighting
Alternative 2 - Final Written Exam

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação discreta é fundamental para o tipo de abordagem que se opta na UC. O objetivo é os alunos fazerem uma aprendizagem por etapas com
saber prático e aplicações concretas em sala de aula com recurso a softwares econométricos específicos. A metodologia de ensino desta unidade
curricular (UC) baseia-se na perspetiva teórico-prática de ensino, onde o docente apresenta definições e conceitos, mas simultaneamente
desenvolve resultados relativamente ao conteúdo programático da UC. Segue-se a ilustração e a aplicação prática com exemplos e exercícios,
quando adequado. 
Seguidamente apela-se à participação dos estudantes com a realização de exercícios ou o desenvolvimento de outros resultados, pelo que o
envolvimento do aluno na aprendizagem prática é fundamental. Enfatiza-se o estímulo ao trabalho autónomo, tendo em vista a preparação dos
alunos para os momentos de avaliação e para a sua vida profissional futura. Com as aplicações práticas pretende-se que os alunos relacionem todo
o processo de análise, recolha e tratamento de dados necessário para aprofundar os conhecimentos que permitam validar os pontos 1 a 4 do
programa da UC.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Discrete evaluation is fundamental to the type of approach chosen in the UC. The goal is for students to do a step learning with practical knowledge
and concrete classroom applications using specific econometric software. The teaching methodology of this curricular unit (UC) is based on the
theoretical-practical perspective of teaching, where the teacher presents definitions and concepts, but simultaneously develops results regarding
the syllabus of the UC. Following is illustration and practical application with examples and exercises where appropriate. 
Students are then called upon to engage in exercises or other results, so student engagement in practical learning is critical. Emphasis is given to
encouraging self-employment, with a view to preparing students for assessment times and for their future working life. With practical applications,
students are expected to relate the entire process of analysis, data collection and processing necessary to deepen the knowledge to validate points
1 to 4 of the UC program.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Greene, William (2018), Econometric Analysis, 8th edition, Pearson.
2. Golan, A. (2018), Foundations of info-Metrics - Modeling, Inference and Imperfect Information, Oxford University Press
3. Wooldridge, J.M. (2009), Introductory Econometrics - A Modern Approach, 4th Edition, South-Western College Publishing.
4. Mendes de Oliveira, M., Delfim Santos, L., Fortuna, N. (2011), Econometria, Escolar Editora.
5. Gujarati, D.N. (2004), Basic Econometrics, 4th Edition, McGraw-Hill Publishing.

Anexo II - Economia da Informação e Comportamento Estratégico

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Economia da Informação e Comportamento Estratégico

9.4.1.1. Title of curricular unit:



Economics of Information and Strategic Behavior

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Nova UC que substitui a anterior Economia da Informação e Incerteza.

9.4.1.7. Observations:
New UC that substitutes the previous UC Economics of Information and Uncertainty.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Egas Manuel da Silva Salgueiro (22,5h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Sílvia Luís Teixeira Pinto Ferreira Jorge (22,5h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com a realização desta UC, os estudantes irão:
- Compreender o impacto do risco e da informação assimétrica nas decisões dos agentes económicos (discutindo conceitos de utilidade esperada,
lotarias, aversão ao risco, funções distribuição de resultados)
- Analisar conceitos base, eficiência e soluções de equilíbrio perante informação assimétrica 
- Compreender modelos de risco moral, seleção adversa e sinalização bem como processos de aprendizagem com aplicações a diferentes
indústrias e temáticas
- Aprender o funcionamento dos leilões
Esta UC permitirá dotar os estudantes de um conjunto de conceitos e ferramentas necessárias à rigorosa análise da tomada de decisões
estratégicas perante incerteza e assimetria de informação, para além de fornecer aos estudantes o enquadramento conceptual e as ferramentas
analíticas necessárias ao estudo do funcionamento de leilões.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After attending this course, students will:
- understand the impact of risk and asymmetric information on economic agents’ decisions (discussing concepts of expected utility, lotteries, risk
aversion, payoffs distribution functions)
- analyze base concepts, efficiency and equilibrium solutions under asymmetric information setups 
- understand models of moral hazard, adverse selection, signaling and learning with applications to different industries and subjects
- learn how the auctions work 
This course will enable students to achieve a set of concepts and tools necessary for rigorous analysis of strategic decision making under
uncertainty and asymmetric information, and also the conceptual framework and analytical tools needed to study auctions.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1 – Teoria dos Jogos: conceitos e técnicas 
2 – Escolha em contextos de incerteza 
3 – Introdução à assimetria de informação 
4 – Problemas de Risco Moral 
5 – Problemas de Seleção de Adversa 
6 – Problemas de Sinalização e aprendizagem 
7 – Leilões

9.4.5. Syllabus:
1 - Game theory: concepts and techniques
2 - Choice with uncertainty 
3 - Introduction to asymmetric information 
4 - Moral hazard 
5 - Adverse selection 
6 – Signaling and learning 
7 – Auctions

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Através dos conteúdos programáticos, os alunos ficarão aptos a analisar o impacto do risco e da informação assimétrica e modelizar cenários
perante contextos de incerteza e assimetria de informação (pontos 1 a 6) bem como analisar o impacto de diferentes tipos de funcionamento de
leilões (ponto 7). Após a conclusão desta UC, espera-se que os alunos: 



- Adquiram a capacidade para combinar os conceitos económicos com as ferramentas apropriadas de teoria dos jogos para a análise dos
problemas de assimetria de informação e incerteza com aplicações a diferentes problemáticas;
- Adquiram a capacidade para analisar criticamente impactos económicos da existência de assimetria de informação e funcionamento de diferentes
tipos de leilões.
- Modelizem e determinem os equilíbrios em diferentes problemáticas com assimetria de informação e incerteza.
- Apresentem e discutam trabalhos perante uma audiência;
- Redijam um relatório com linguagem adequada; 
- Contribuam ativamente no trabalho de grupo.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through the syllabus, the students will be able to analyze the impact of risk and asymmetric information and model set ups where there is
uncertainty and asymmetric information (points 1 to 6) as well as analyze the impact of different types of auctions (point 7). Upon completion of this
course, students are expected to: 
- be able to combine economic concepts with appropriate tools of game theory for analyzing specific problems under asymmetric information and
uncertainty with applications to different setups;
- have the ability to critically analyze economic impacts of the existence of asymmetric information and different auctions; 
- demonstrate skills to model and determine equilibrium in different setups under asymmetric information and uncertainty
- present and discuss reports to a hearing; 
- write a report in adequate language;
- actively contribute to teamwork.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na UC combinam-se sessões expositivas com atividades mais interativas em sala de aula, as quais são complementadas com a discussão de
exemplos aplicados e temas avançados para os vários tópicos. As atividades teórico-práticas em sala de aula são complementadas com a
realização de um trabalho de grupo desenvolvido ao longo do semestre, com a entrega de um relatório e com a sua apresentação no final do
semestre.
Nesta UC opta-se pela avaliação discreta, cujas componentes são: (i) um primeiro teste intermédio, com uma ponderação de 35% da nota final; (ii)
um segundo teste intermédio, com uma ponderação de 35% da nota final; e (iii) a elaboração, em grupo, de um trabalho ao longo do semestre,
concluindo a entrega de um relatório escrito e sua apresentação oral, com ponderação de 30% na nota final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This UC combines expository sessions with more interactive activities in the classroom, which are complemented with activities of discussion of
application cases and advanced topics under various topics. The theoretical and practical activities in the classroom are complemented by a group
work developed throughout the semester, the delivery of a report and its presentation at the end of the semester.
In this course, we choose the discrete evaluation, whose components are: (i) a first intermediate test, with a weighting of 35% in the final grade; (ii) a
second intermediate test, with a weighting of 35% of the final grade; and (iii) the group elaboration of a work during the semester, concluding the
delivery of a written report and its oral presentation, with 30% weighting in the final grade.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As sessões em sala de aula seguem uma abordagem teórico-prática, procurando dotar os estudantes de uma sólida formação teórica e alargar as
suas competências analíticas, e consistem em: 
• Exposição de conceitos e fundamentos teóricos, garantindo-se a solidez teórica da formação;
• Apresentação de um conjunto selecionado de modelos analíticos e dedução formal dos resultados, procurando desenvolver as competências
técnicas e analíticas dos estudantes;
• Resolução de exercícios, tendo como objetivo consolidar os conhecimentos;
• Apresentação de problemas reais, particularmente relevantes no contexto da UC, motivando os estudantes para esta área estudo e conhecimento
da realidade;
As atividades teórico-práticas em sala de aula são complementadas com a realização de um trabalho de grupo desenvolvido ao longo do semestre,
com a entrega de um relatório e com a sua apresentação no final do semestre. Com a realização deste trabalho pretende-se o desenvolvimento de
competências, tais como: 
• Identificação de problema(s) relevantes no contexto da UC;
• Determinação de equilíbrios das problemáticas identificadas;
• Interpretação crítica dos resultados obtidos.
Em termos de competências transversais, o trabalho de grupo potencia o desenvolvimento das competências de trabalho em equipa,
nomeadamente ao nível de: 
• Distribuição de tarefas e responsabilidades; 
• Comunicação e respeito pelas ideias dos pares; 
• Contribuir ativamente e com qualidade para o trabalho em equipa;
• Gestão de tempo; 
• Escrita de documentos em linguagem adequada;
• Apresentação do relatório perante uma audiência.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classroom sessions follow a theoretical and practical approach, seeking to provide students with a solid theoretical background and broadening
their analytical skills, and consist of:
- Exposition of concepts and theoretical foundations, ensuring the theoretical solidity of the training;
- Presentation of a selected set of analytical models and formal deduction of results, seeking to develop students' technical and analytical skills;
- Solving exercises, aiming to consolidate knowledge;
- Presentation of real problems, particularly relevant in the context of the UC, motivating students for this area study and knowledge of reality.
The theoretical and practical activities in the classroom will be complemented by a work group, developed during the semester, with the delivery of a
written report and its presentation to the class in the end of the semester. With this practical work group, the students will develop skills such as: 
• Identification of relevant problem (s) in the context of the UC;
- Equilibrium analysis of the setups identified;
- Critical interpretation of the results obtained;
In terms of transversal skills, the group work developed throughout the semester, will enhance the development of teamwork skills, namely in terms
of:
• Distribution of tasks and responsibilities;
• Communication and respect for peer ideas;
• Actively and quality contribute to teamwork;



• Time management;
• Writing of documents in adequate language;
• Presentation of reports before an audience.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Game Theory, Drew Fudenberg e Jean Tirole (2016 ), MIT Press
An introduction to the economics of information, Inés Macho-Stadler e J. David Pérez-Castrillo (2001), MIT Press 
Games of Strategy, Avinash Dixit, Susan Skeath and David Reiley (2015), W.W. Norton 
Game Theory For Applied Economists, R. Gibbons (1992), Princeton University Press
The Economics of Uncertainty and Information, Laffont, J.-J. (1989) MIT Press
Games and Information: an introduction to Game Theory, Rasmusen, E. (1994), Oxford University Press
Incentives, motivation and the economics of information, Donald Campbell, (2006), 2nd Ed., Cambridge Press
Auction theory, Vijay Krishna (2002), Academic Press
Microeconomic Analysis, Varian, H., (1992) W.W. Norton Company

Anexo II - Econometria Aplicada II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Econometria Aplicada II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Applied Econometrics II

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
A unidade curricular de Econometria Aplicada II (com carácter obrigatório e 6 ECTS), substitui a anterior Econometria Aplicada.

9.4.1.7. Observations:
The Applied Econometrics II course is part of the Study Plan of the Master of Economics University of Aveiro (compulsory and 6 ECTS). This UC
substitutes the previous Applied Econometrics.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anabela Botelho Veloso (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Tem como objetivo familiarizar os estudantes com os métodos econométricos mais recentemente desenvolvidos na literatura e frequentemente
usados na análise de bases de dados em que a unidade estatística em observação é o indivíduo (eg. pessoas, famílias, empresas). A ênfase será
posta na especificação, estimação e interpretação de modelos com variável dependente discreta e bases de dados em painel, e cada componente
teórica do curso será complementada com aplicações práticas fazendo uso do software econométrico STATA.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It aims to familiarize students with the most recently developed econometric methods in the literature and often used in database analysis in which
the statistical unit under observation is the individual (eg. People, families, companies). Emphasis will be placed on the specification, estimation and
interpretation of models with discrete dependent variable and panel databases, and each theoretical component of the course will be complemented
with practical applications making use of STATA econometric software.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
0. O modelo de regressão linear (revisão) e introdução ao STATA
1. Modelos de escolha binária
1.1. Introdução
1.2. O modelo linear de probabilidade
1.3. O modelo logit
1.4. O modelo probit
1.5. Aplicações práticas com uso do Stata
2. Modelos de escolha múltipla



2.1. Introdução 
2.2. O modelo logit condicional
2.3. O modelo logit multinomial
2.4. O modelo probit multinomial
2.5. Aplicações práticas com uso do Stata
3. Modelos de escolha ordenada
3.1. Introdução
3.2. O modelo logit ordenado
3.3. O modelo probit ordenado
3.4. Aplicações práticas com uso do Stata
4. Modelos de contagem
4.1. Introdução
4.2. A regressão de Poisson
4.3. O Modelo Binomial Negativo 
4.4. Modelos com Excesso de Zeros: Hurdle e ZIP
4.5. Aplicações práticas com uso do Stata
5. Dados em painel
5.1 Introdução
5.2 Efeitos Fixos
5.3 O estimador inter-grupos
5.4 Efeitos Aleatórios
5.5 Aplicações práticas com uso do Stata

9.4.5. Syllabus:
0. The linear regression model (revision) and introduction to STATA
1. Binary choice models
1.1. Introduction
1.2. The linear probability model
1.3. The logit model
1.4. The probit model
1.5. Practical applications using Stata
2. Multiple Choice Models
2.1. Introduction
2.2. The conditional logit model
2.3. The multinomial logit model
2.4. The multinomial probit model
2.5. Practical applications using Stata
3. Ordered Choice Templates
3.1. Introduction
3.2. The ordered logit model
3.3. The ordered probit model
3.4. Practical applications using Stata
4. Counting Models
4.1. Introduction
4.2. Poisson's Regression
4.3. The Negative Binomial Model
4.4. Oversized Models: Hurdle and ZIP
4.5. Practical applications using Stata
5. Panel data
5.1 Introduction
5.2 Fixed Effects
5.3 The inter-group estimator
5.4 Random Effects
5.5 Practical Applications Using Stata

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Tendo como objetivo familiarizar os estudantes com os métodos econométricos mais recentemente desenvolvidos na literatura e frequentemente
usados na análise de bases de dados em que a unidade estatística em observação é o indivíduo (eg. pessoas, famílias, empresas), a ênfase será
posta na especificação, estimação e interpretação de modelos com variável dependente discreta e bases de dados em painel, e cada componente
teórica do curso será complementada com aplicações práticas fazendo uso do software econométrico STATA. Todos os pontos do programa foram
pensados para introduzir o conhecimento de econometria necessário aos alunos para saberem através do software modelizarem séries de dados
em painel e de modelos de escolha binária, apresentando-se os testes de especificação necessários. Maior ênfase será dada na interpretação de
resultados de aplicação dos modelos e correspondente estimação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In order to familiarize students with the most recently developed econometric methods in the literature and often used in database analysis in which
the statistical unit being observed is the individual (eg. People, families, companies), emphasis will be placed on specification. , estimation and
interpretation of models with discrete dependent variable and panel databases, and each theoretical component of the course will be complemented
with practical applications using the STATA econometric software. All points of the program were designed to introduce the knowledge of
econometrics necessary for students to know through the software to model panel data series and binary choice models, presenting the necessary
specification tests. Greater emphasis will be given to the interpretation of model application results and corresponding estimation.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas de carácter teórico-prático e aulas práticas de resolução de exercícios e utilização do software recomendado. Conhecimento de
todas as matérias lecionadas até à data dos testes (bem como de todas as matérias lecionadas nas UCs de Econometria).
Alternativa 1 – Avaliação Discreta, composta pelos seguintes elementos:
Teste escrito 1 – 8 de Abril 2019 (16:00 às 19:00), ponderação 50%
Teste escrito 2 – Data do Exame Final, ponderação 50%
Cada teste versará sobre toda a matéria lecionada até à data de realização do mesmo.
Alternativa 2 – Exame Final escrito, a realizar na data que os serviços competentes indiquem.



Os estudantes que compareçam ao 1º teste de avaliação ficam automaticamente associados à Alternativa 1 e os estudantes que não o façam ficam
automaticamente associados à Alternativa 2. Os estudantes que optem pela Alternativa 1 mas realizem apenas um dos testes de avaliação
previstos, consideram-se reprovados, por falta, em Época Normal.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures of theoretical and practical nature and practical classes of exercise resolution and use of the recommended software. Knowledge of all
subjects taught up to the test date (as well as all subjects taught in the Econometrics UCs).
Alternative 1 - Discrete Assessment, consisting of the following elements:
Written test April 1 - 8, 2019 (4:00 pm to 7:00 pm), weighting 50%
Written test 2 - Final Exam Date, weight 50%
Each test will deal with all the subjects taught until the date of the same.
Alternative 2 - Final written exam, to be performed on the date indicated by the competent services.
Students who attend the 1st assessment test are automatically associated with Alternative 1 and students who do not automatically become
associated with Alternative 2. Students who choose Alternative 1 but take only one of the planned assessment tests are considered to fail, by
default, in Normal Season.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Sendo o enfoque de ensino baseado em software econométrico, que acompanhará todos os pontos do programa da disciplina, pretende-se
familiarizar os estudantes com os métodos econométricos mais recentemente desenvolvidos na literatura e frequentemente usados na análise de
bases de dados em que a unidade estatística em observação é o indivíduo (eg. pessoas, famílias, empresas). A ênfase em termos de metodologias
de ensino será por isso colocada na especificação, estimação e interpretação de modelos com variável dependente discreta e bases de dados em
painel, e cada componente teórica do curso será complementada com aplicações práticas fazendo uso do software econométrico STATA. Deste
modo os objetivos de aprendizagem requerem um acompanhamento das aulas por parte dos alunos, sendo o regime presencial obrigatório pois as
metodologias de ensino e o uso de laboratórios de informática para o efeito assim o requerem.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the econometric software-based teaching approach will be the focus, which will accompany all points of the course syllabus, it is intended to
familiarize students with the econometric methods most recently developed in the literature and frequently used in the analysis of databases in
which the statistical unit in Observation is the individual (eg. people, families, companies). The emphasis in terms of teaching methodologies will
therefore be placed on the specification, estimation and interpretation of discrete dependent variable models and panel databases, and each
theoretical component of the course will be complemented with practical applications making use of the STATA econometric software. In this way
the learning objectives require the students to follow the classes, being the attendance regime mandatory because the teaching methodologies and
the use of computer labs for this purpose require it.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Greene, William (2018), Econometric Analysis, 8th edition, Pearson.

Anexo II - Economia da Empresa e das Organizações

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Economia da Empresa e das Organizações

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Economics of Business and Organizations

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Nova UC que substitui a anterior Economia da Empresa. A UC funciona como uc-base do ramo.

9.4.1.7. Observations:
New UC that substitutes the previous Business Economics. The UC works as basis UC of the branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Hugo Casal Figueiredo (30h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Sílvia Ferreira Jorge (15h)



9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se dar a oportunidade aos alunos de construir uma teoria integrada da empresa (relevante para economistas, gestores ou analistas
económicos). O programa é motivado por um dos problemas atuais e estruturais da economia portuguesa: a sua baixa produtividade. Integra
conceitos relevantes das áreas da Economia das Organizações, Recursos Humanos, Evolucionista e da Gestão. O objetivo é transmitir aos alunos
uma ideia de empresa mais rica do que a noção neoclássica de empresa abordada nos primeiros ciclos de Economia. Será dada particular
importância à definição das fronteiras da empresa na sua relação com os mercados, à gestão interna de incentivos e de informação assimétrica, à
gestão de RH e ao desenho organizacional e de gestão do desempenho. Aborda-se a forma como a acumulação de recursos e capacidades
heterogéneas permite que algumas empresas sejam capazes de gerar vantagens competitivas duradouras no tempo. Relaciona-se conceitos com
análise crítica de estudos de caso reais.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to give students the opportunity to build an integrated theory of enterprise (relevant to economists, managers or economic analysts).
The program is motivated by one of the current and structural problems of the Portuguese economy: its low productivity. It integrates relevant
concepts from the Economics of Organizations, Human Resources, Evolutionist and Management areas. The goal is to give students an idea of a
richer company than the neoclassical notion of company addressed in the early cycles of economics. Particular importance will be given to defining
company boundaries in relation to markets, internal management of incentives and asymmetric information, HR management and organizational and
performance management design. It addresses how the accumulation of heterogeneous resources and capabilities enables some companies to be
able to generate lasting competitive advantages over time. Concepts relate to critical analysis of actual case studies.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Motivação: as organizações como solução do mistério da produtividade!

1. Por que Razão Existem Empresas e Organizações? 

2. As Fronteiras da Empresa: horizontais, verticais e integração

3. Empresas e a Economia das Plataformas Digitais 

4. A Gestão como Tecnologia: organização interna e produtividade

5. A Gestão como Tecnologia: gestão da qualidade, gestão lean, gestão ágil 

6. Práticas de Gestão e Produtividade em Portugal

7. Recursos Humanos e Gestão de Incentivos 

8. Espécies e Desenhos de Organizações 

9. RBV, Posicionamento Estratégico e Vantagens Competitivas

10. Capacidades Dinâmicas e Vantagens Competitivas

9.4.5. Syllabus:
Motivation: Organizations as a solution to the mystery of productivity!

1. Why Are There Companies and Organizations?

2. Company Borders: Horizontal, Vertical and Integration

3. Business and the Economics of Digital Platforms

4. Management as Technology: Internal Organization and Productivity

5. Management as Technology: quality management, lean management, agile management

6. Management Practices and Productivity in Portugal

7. Human Resources and Incentive Management

8. Species and Drawings of Organizations

9. RBV, Strategic Positioning and Competitive Advantages

10. Dynamic Capabilities and Competitive Advantages

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Partindo dos limites da teoria neoclássica da empresa, a UC alarga essa abordagem em três direções: i) desenvolve a relação das empresas com
os mercados (existência e natureza das suas fronteiras face ao mercado e concorrentes) (1 – 3); ii) explora o papel da organização interna no
desenvolvimento de recursos competitivos e aumento da produtividade (4 – 8); iii) explora o papel da gestão estratégica no desenvolvimento de
recursos e capacidades competitivas (9-10). 
A UC permite assim que o aluno progrida de uma formação necessária mas abstrata ao nível dos conceitos-base de microeconomia para a
formação de uma teoria integrada das organizações e uma perspetiva crítica com grande aplicabilidade à gestão moderna dessas organizações. A
UC está também estruturada em torno da análise crítica de estudos de caso que permitem ao aluno aplicar imediatamente os conceitos
apreendidos e perceber a utilidade prática de uma teoria integrada da empresa e das organizações.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Building on the limitations of the neoclassical firm, the unit extends this approach in three directions: (i) the relationship of firms and markets (firms’
existence and its boundaries vis-à-vis the market and other competitors) (1-3); ii) the role of organizational structure in developing competitive



resources and increasing productivity (4-8); iii) the role of strategic management in developing competitive resources and capabilities (9-10).
Students will then complement a necessary but more abstract training on basic microeconomic principles (see first semester) and create an
integrated theory of organizational economic behavior. They will form a critical perspective with great applicability in the modern management of
organizations. The unit is also structured around the critical analysis of a set of case studies that allow the student to immediately apply the
concepts learned and to realize the practical utility of such an integrated theory of business and organizations.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Além da apresentação teórica dos conteúdos curriculares e da sua discussão em aula, o método de ensino prevê a apresentação e discussão de
vários casos de estudo durante as aulas (por parte dos alunos). Os casos de estudo são preparados e motivados pelo docente. A uc inclui ainda
vários elementos de aprendizagem ativa, nomeadamente a realização de dois jogos de simulação. A avaliação discreta pressupõe três
componentes para além da assiduidade às
aulas (5%): um trabalho de resolução e apresentação de soluções para um estudo de caso proposto pelo docente (com a ponderação de 25%) e dois
mini-testes (cada uma com a ponderação de 35%) baseados na resolução de casos de estudo a partir de material previamente fornecido aos
alunos. A metodologia de avaliação procura desta forma que os alunos desenvolvam capacidade crítica na avaliação desses mesmos estudos de
caso. No regime de avaliação final, o exame final tem a ponderação de 100%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In addition to the theoretical presentation of curriculum content and its discussion in class, the teaching method provides for the presentation and
discussion of various case studies during class (by students). Case studies are prepared and motivated by the teacher. The UC also includes
several elements of active learning, namely the realization of two simulation games. Discrete assessment presupposes three components besides
attendance at
lectures (5%): a work of resolution and presentation of solutions for a case study proposed by the teacher (with a weight of 25%) and two quizzes
(each with a weight of 35%) based on case resolution study from material previously provided to students. The evaluation methodology thus seeks
that students develop critical capacity in the evaluation of these same case studies. In the final assessment scheme, the final exam has a weight of
100%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O método de ensino prevê a apresentação de vários casos de estudo durante as aulas e a realização de jogos de simulação em ambiente de aula. A
metodologia de ensino procura que os alunos, a partir dos conhecimentos teóricos lecionados e do que denominados de teoria integrada da
empresa e das organizações, sejam capazes de desenvolver uma perspetiva crítica própria sobre um conjunto de desafios empresariais ou
organizacionais. Por seu lado, a realização de dois mini-testes ao longo do semestre será articulada com o desenvolvimento, exposição e posterior
leitura desse conjunto de estudos de caso. Os testes constituirão uma forma de avaliação em sala do trabalho de preparação dos estudos de caso
realizado autonomamente por parte dos alunos. A apresentação e o conteúdo dos referidos estudos de caso será igualmente coordenada com a
apresentação dos conteúdos curriculares em sala de aula.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method foresees the presentation of several case studies during classes and the realization of simulation games in class environment.
The teaching methodology seeks that students, based on the theoretical knowledge taught and what are called integrated theory of the company and
organizations, are able to develop their own critical perspective on a set of business or organizational challenges. For its part, the accomplishment of
two mini-tests during the semester will be articulated with the development, exposition and further reading of this set of case studies. The tests will
be a form of classroom assessment of the case study preparation work done independently by the students. The presentation and content of these
case studies will also be coordinated with the presentation of curriculum content in the classroom.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. e Schaefer, S. (2017) Economics of Strategy, 7th Edition, Wiley
• Gibbons, R., Roberts, J. (2013) The Handbook of Organisational Economics, Princeton University Press.
• Froeb, L., McCan,B., Shor, M., Ward, M.R. (2014) Managerial Economics: a Problem Solving Approach, 3ª Ed., South-Western Cengage Learning.
• Barney, J.B. (2010) Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 4ª Ed., Pearson Prentice Hall
• Teece, David (2009) Dynamic Capabilities and Strategic Management, Organizing for Innovation and Growth. Oxford University Press
• Lipczynski, J. e Wilson, J. (2004), The Economics of Business Strategy, FT Prentice Hall.
• Rickard, Séan (2006) The Economics of Organization and Strategy, McGraw Hill

Anexo II - Economia da Inovação e Internacionalização

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Economia da Inovação e Internacionalização

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Economics of Innovation and Internationalization

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6



9.4.1.7. Observações:
Nova UC que substitui a anterior Economia da Inovação. A UC funciona como uc-base do ramo.

9.4.1.7. Observations:
New UC that substitutes the previous Economics of Innovation. The UC works as basis UC for the branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Celeste Maria Dias Amorim Varum (22,5h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joana Maria Costa Martins das Dores (22,5h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivo: Aprofundar conhecimento sobre aspetos fundamentais da área da economia da inovação e da internacionalização, e suas implicações na
economia. 
Objetivos de aprendizagem: •apresentar os aspetos centrais e recentes desenvolvimentos na área •introduzir os estudantes a novas problemáticas;
Desenvolvimento de técnicas quantitativas, espírito crítico e analítico no âmbito dos temas abordados • fornecer aos estudantes o enquadramento
conceptual e as ferramentas analíticas necessárias ao estudo dos efeitos de diversas alternativas de políticas públicas no contexto da inovação e
internacionalização• estabelecer uma ligação entre as atividades inovadoras e as atitudes empreendedoras; estabelecer uma ligação entre as
atividades inovadoras e a internacionalização.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objective: To deepen knowledge about central aspects of economics of innovation and internationalization and their implications on the economy.
Learning Objectives: • present central aspects and critical developments in the area, • introduce students to new issues; Development of
quantitative techniques, critical and analytical spirit within the themes covered. • Provide students with the conceptual framework and analytical
tools needed to study the effects of various public policy alternatives in the context of innovation and internationalization; develop research skills •
bridge the knowledge of economics of innovation to entrepreneurial initiatives; • bridge the knowledge and establish the link between economics of
innovation and internationalization.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Enquadramento, conceitos, factos e tendências
2. Fundamentos macroeconómicos da Inovação 
3. Fundamentos microeconómicos da Inovação 
4. A dialética internacionalização e inovação 
5. Inovação responsável – a sustentabilidade
6. Atores e instituições do processo inovador – abordagem internacional 
7. Inovação e iniciativa empreendedora 
8. Política de apoio às empresas: diferentes paradigmas de política
9. Inovação na era digital; players e estratégias competitivas

9.4.5. Syllabus:
1. Background, concepts, facts and trends
2. Macroeconomic Foundations of Innovation
3. Microeconomic Foundations of Innovation
4. The dialectics internationalization and innovation 
4. Responsible innovation - sustainability
5. Innovative process actors and institutions - international approach
6. Innovation and entrepreneurial initiative
7. Public policy - different policy paradigms
8. Innovation in the digital era; players and competitive strategies

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A UC permite transmitir consolidar e aprofundar os conhecimentos teóricos no tema, atendendo aos conhecimentos teóricos de referência na área,
assim como também aos temas mais recentes. Permite ainda entender o contexto da inovação e sua relevância num contexto de globalização e
internacionalização das economias, explorando ainda os avanços considerando a era digital.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus allows to consolidate and deepen the theoretical knowledge in the subject, taking into account the theoretical knowledge of reference in
the area, as well as the most recent developments. It also allows us to understand the context of innovation and its relevance in a context of
globalization and internationalization of economies, while also exploring advances in the digital age.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na UC combinam-se sessões expositivas a atividades mais interativas em sala de aula, as quais são complementadas com atividades
desenvolvidas fora da sala de aula. As atividades teórico-práticas em sala de aula são complementadas com a realização de um trabalho de grupo
desenvolvido ao longo do semestre, com a entrega de um relatório e com a sua apresentação no final do semestre.
Nesta UC opta-se pela avaliação discreta, cujas componentes são: (i) um teste intermédio, com uma ponderação de 35% na nota final (ii) um teste
final, com uma ponderação de 35% da nota final e (iii) a elaboração, em grupo, de um trabalho ao longo do semestre, concluindo a entrega de um
relatório escrito e sua apresentação oral, com ponderação de 30% na nota final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Combines expository sessions with more interactive activities in the classroom, which are complemented with activities developed outside the
classroom. The theoretical and practical activities in the classroom are complemented by a group work developed throughout the semester, the
delivery of a report and its presentation at the end of the semester.
In this course we choose the discrete evaluation, whose components are: (i) an intermediate test, with a weighting of 35% in the final grade (ii) a final



test, with a weighting of 35% of the final grade and (iii) the group elaboration of a work during the semester, concluding the delivery of a written report
and its oral presentation, with 30% weighting in the final grade.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As sessões em sala de aula seguem uma abordagem teórico-prática, procurando dotar os estudantes de uma sólida formação teórica e alargar as
suas competências analíticas e de investigação, e consistem em: 
• Exposição de conceitos e fundamentos teóricos, garantindo-se a solidez teórica da formação
• Apresentação de problemas e dados reais, particularmente relevantes no contexto da UC, motivando os estudantes para esta 
• Discussão de artigos e estudos de caso
As atividades teórico-práticas em sala de aula são complementadas com a realização de um trabalho de grupo desenvolvido ao longo do semestre,
com a entrega de um relatório e com a sua apresentação no final do semestre. Com a realização deste trabalho pretende-se o desenvolvimento de
competências, tais como: 
• Identificação de problema(s) relevantes no contexto da UC
• Pesquisa e análise de informação e de dados relevantes para dar resposta a problemáticas identificadas
• Elaboração de recomendações de política e policy packages
• Competências de investigação 
• Escrita de documentos em linguagem acessível e adaptada aos destinatários e sua apresentação
• Apresentação de relatórios e estudos perante uma audiência.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classroom sessions follow a theoretical and practical approach, endeavoring to provide students with a solid theoretical background and broaden
their analytical and research skills, and consist of:
• Exposition of concepts and theoretical foundations, ensuring the theoretical solidity of the training
• Presentation of real problems and data, particularly relevant in the context of UC, motivating students to the field
• Discussion of papers and case studies
The theoretical and practical activities in the classroom are complemented by a group work developed throughout the semester, the delivery of a
report and its presentation at the end of the semester. With this work is intended the development of skills such as:
• Identification of relevant problem (s) in the context of the UC
• Research and analysis of relevant information and data to address identified issues
• Elaboration of policy recommendations and policy packages
• Research skills
• Writing of documents in accessible language adapted to the recipients and their presentation
• Presentation of reports and studies before an audience.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Jan Fagerberg The Oxford handbook of innovation.
Dunning, J. and Lundan, S. (2008) Multinational Enterprises and the Global Economy, Second Edition. e-elgar.
Hall, Bronwyn H. and Nathan Rosenberg (eds) (2010) Handbook of the Economics of Innovation, Elsevier.
Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. & West, J. (eds). (2014) New Frontiers in Open Innovation, Oxford: Oxford University Press.
Frascati Manual (2015) Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. OECD Publishing. Paris Oslo Manual:
Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. 2005. OECD Publishing. Paris. 
Mazzucato, M.(2014) The Entrepreneurial State. Debunking public vs. private sectors myths., Anthem Press.
Pessoa, A. (2014) Innovation and Knowledge Economics, CreateSpace, Charleston, SC.
von Hippel, E.(2017) Free Innovation, MIT Press, Cambridge, MA.
And selected readings for each topic.

Anexo II - Economia da Energia e Sustentabilidade

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Economia da Energia e Sustentabilidade

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Economics of Energy and Sustainability

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Nova UC que substitui a anterior Economia do Ambiente e Energia. A UC funciona como uc-base do ramo.

9.4.1.7. Observations:
New UC that substitutes the previous Environmental and Energy Economics. The UC works as basis UC for the branch.



9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarita Matias Robaina (15h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Marta Alexandra da Costa Ferreira Dias (15h)
João Paulo Cerdeira Bento (15h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Neste curso serão estudados conceitos chave de Economia da Energia e Ambiente, nomeadamente teoria da procura e oferta de energia, preços de
energia e várias políticas públicas relacionadas com aquelas componentes. Também serão discutidos temas do comércio internacional e o seu
impacto ambiental, a responsabilidade social corporativa das empresas multinacionais e a relação entre o IDE e a regulação ambiental no panorama
global. No final da unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes perceber qual é o impacto das atividades económicas para a
sustentabilidade e de que forma se pode conciliar o crescimento económico com sustentabilidade, nos níveis empresarial, nacional e internacional,
bem como o papel das políticas públicas. Por outro lado, deverão ser capazes de entender como funcionam os mercados de energia e perceber os
impactos da política energética e da regulação nestes mercados.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Key concepts in Energy Economics and Environment will be studied in this course, namely energy demand and supply theory, energy prices and
various public policies related to those components. International trade issues and their environmental impact, the corporate social responsibility of
multinational companies and the relationship between FDI and environmental regulation in the global landscape will also be discussed. Learning
outcomes of the course unit At the end of the course unit students should be able to understand the impact of economic activities on sustainability
and how to reconcile economic growth with sustainability at the corporate, national and international levels as well as the role of public policy. . On
the other hand, they should be able to understand how energy markets work and to understand the impacts of energy policy and regulation on these
markets.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A. Ambiente e Sustentabilidade
I. Economia do Ambiente: Externalidades e Economia da Poluição
II. Instrumentos e Políticas de Ambiente: Controlo de Poluição; Direitos de propriedade
III. Valor Económico Total dos Bens e Serviços Ambientais: Teoria da Procura Ambiental; Métodos de valorização
B. Energia e Sustentabilidade 
I. Economia da Procura de Energia: Análise, Previsão de Gestão
II. Economia da Oferta de Energia: Sistemas de Eletricidade e investimentos; fontes de energia
III. Mercados de Energia: Modelo Competitivo e extensões; Falhas de mercado; Intervenção do governo; Regulação.
C. Desafios para a Sustentabilidade 
I. Problemas Ambientais e Políticas Ambientais Internacionais: Alterações climáticas; Acordos internacionais; instrumentos económicos e da
eficiência energética.
II. Desafios Globais de Energia: Transição Energética; Fosso Ricos e Pobres em recursos.
III. O Papel das Empresas na Sustentabilidade: Comércio; Responsabilidade social; IDE e regulação ambiental

9.4.5. Syllabus:
A. Environment and Sustainability
I. Environmental Economics: Externalities and Pollution Economics
II. Environmental Instruments and Policies: Pollution Control; Property Rights
III. Total Economic Value of Environmental Goods and Services: Environmental Demand Theory; Valuation Methods
B. Energy and Sustainability
I. Energy Demand Economics: Analysis, Forecasting Management
II. Energy Supply Economics: Electricity Systems and investments; energy sources
III. Energy Markets: Competitive Model and extensions; Market failures; Government intervention; Regulation.
C. Challenges for Sustainability
I. Environmental Problems and International Environmental Policies: Climate Change; International agreements; economic and energy efficiency
instruments.
II. Global Energy Challenges: Energy Transition; Pit Rich and Poor in resources.
III. The Role of Business in Sustainability: Trade; Social responsibility; FDI and environmental regulation

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Para perceber o impacto das atividades económicas na sustentabilidade e de que forma se pode conciliar o crescimento económico com a
sustentabilidade os alunos precisam de conceitos teóricos e aplicados sobre economia da energia e do ambiente, bem como de perceber como as
atividades das empresas têm impacto ambiental, económico e social, nos níveis empresarial, nacional e internacional. Os conteúdos têm ainda em
consideração o papel das políticas públicas para corrigir falhas de mercado nestes domínios. Por outro lado, para entender como funcionam os
mercados de energia e perceber os impactos da política energética e da regulação nestes mercados, necessitam de perceber conteúdos
relacionados com o lado da oferta de energia, com o lado da procura bem como da sua interação nos mercados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
To understand the impact of economic activities on sustainability and how economic growth can be reconciled with sustainability, students need
theoretical and applied concepts on energy and environmental economics, as well as understanding how business activities have an environmental
impact. , economic and social, at the corporate, national and international levels. Content also takes into account the role of public policy in
correcting market failures in these areas. On the other hand, to understand how energy markets work and to understand the impacts of energy
policy and regulation on these markets, they need to understand content related to the energy supply side, the demand side as well as their
interaction in the markets.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Primeiramente serão expostos e discutidos alguns conceitos teóricos necessários para compreender os assuntos atuais mais relevantes no que
diz respeito à energia, ao ambiente e à sustentabilidade. Posteriormente os temas relacionados com estas áreas serão abordados numa perspetiva
também empírica, através da análise de casos de estudo e exercícios. A componente de avaliação respeitante ao trabalho prático constitui também



um elemento de aprendizagem em que o aluno poderá aprofundar um tema de forma teórica e empírica. A avaliação será feita por um exame final
(50%) e por um trabalho escrito aplicado a um dos tópicos A, B ou C (50%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
First, some theoretical concepts necessary to understand the most relevant current issues regarding energy, environment and sustainability will be
exposed and discussed. Subsequently, the themes related to these areas will be approached from an empirical perspective, through the analysis of
case studies and exercises. The evaluation component concerning the practical work is also a learning element in which the student can deepen a
theme in a theoretical and empirical way
The evaluation will be made by a final exam (50%) and a written assignment applied to one of the topics A, B or C (50%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os objetivos da unidade curricular passam não só pela aquisição de conhecimentos teóricos, mas também pela perceção da realidade nestes
domínios e de como a intervenção e regulação pode ajudar no melhor funcionamento das esferas ambiental e energética. Nesse sentido uma
metodologia de ensino teórico-prática, bem como uma avaliação baseada em exame e num trabalho empírico aplicado, vão de encontro a estes
objetivos. Por exemplo, a abordagem de conceitos teóricos relacionados com o funcionamento do mercado da energia, em paralelo com a
realização de exercícios e/ou o estudo de casos práticos de aplicação de política energética, contribui para os objetivos de aquisição de
conhecimento e também de perceção da realidade e capacidade de intervenção ao nível de formulação de políticas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives of the course are not only the acquisition of theoretical knowledge, but also the perception of reality in these domains and how
intervention and regulation can help in the better functioning of the environmental and energy spheres. In this sense, a theoretical-practical teaching
methodology, as well as an assessment based on examination and applied empirical work, meet these objectives. For example, approaching
theoretical concepts related to the functioning of the energy market, in parallel with exercises and / or the study of practical cases of energy policy
application, contributes to the objectives of knowledge acquisition, reality perception and policy-making capacity.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Environmental and Natural Resource Economics, Tom Tietenberg , (8th Edition), Longman (2008)
Environmental Economics: an Introduction, Field, B. and Martha Field, (6th Edition), McGrawHill (2012)
Energy Economics: concepts, issues, markets and governance, Subhes C. Bhattacharyya, Springer- Verlag London Limited 2nd ed. (2019). ISBN:
978-1-4471-7468-4 
Fundamentals of power system economics, Daniel Kirschen and Goran Strbac, John Wiley & Sons, Ltd, 2nd ed. (2018). ISBN: 978-1-119-21325-3
Natural Resource and Environmental Economics, Roger Perman, Yue Ma, James McGilvray, Michael Common, 4th edition, Pearson (2011)
Power System Economics: Designing Markets For Electricity, Steven Stoft, IEEE/Wiley (2015). ISBN-10: 9788126553914
Trade and the Environment: Theory and Evidence Brian R. Copeland, M. Scott Taylor, Princeton University Press, Princeton Series in International
Economics (2005).

Anexo II - Seminário de Finanças

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Seminário de Finanças

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Seminar of Finance

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324h

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
A UC de Seminário pretende apoiar os alunos do ramo de Finanças na elaboração de uma proposta detalhada de investigação e dotá-los dos
instrumentos necessários para organizar o processo de dissertação de mestrado ou relatório de projeto/estágio. Os alunos serão expostos às
várias fases desse processo, a software de apoio à investigação e a temas e fontes de dados pensados para os alunos do ramo. A exposição será
feita recorrendo a exemplos práticos de investigação aplicados ao ramo de Finanças. UC de 2º ano 1º semestre criada para o ramo.

9.4.1.7. Observations:
The course aims to support students in the preparation of a detailed research theme proposal and provide them with the necessary tools to properly
organize the process that will culminate in their master dissertation or project / internship report. Students will have contact with the various stages
of doing research in financial economics and finance, with appropriate research software as well as to themes and data sources relevant to the field.
The focus will be on providing practical research examples as benchmarks to improve the quality of research among students. UC of 2nd year 1st
semester created for the branch.



9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mara Teresa da Silva Madaleno (18h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joaquim Carlos da Costa Pinho (9h)
Luís Miguel da Mata Artur Dias Pacheco (9h TP)
António Miguel Amoêdo Lebre de Freitas (9h TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O primeiro objetivo do Seminário será promover a introdução de conceitos e técnicas base à referenciação, revisão sistemática da literatura e
pesquisa em bases de dados de artigos. O segundo objetivo dos seminários é dar a conhecer conteúdos teóricos e aplicados sobre temáticas de
Finanças e da Economia Financeira. Funcionará em módulos, um por cada docente associado ao percurso: com uma componente teórica e aplicada
(sendo a organização dos módulos decidida pelo grupo de docentes associados ao percurso). Durante o semestre o aluno irá desenvolver uma
proposta de tema com a questão de investigação a desenvolver na dissertação/projeto/estágio.
- Transmitir conhecimentos básicos de metodologias de investigação
- Apresentar trabalhos de investigação em curso
- Apresentação de temas vastos na área das Finanças e da Economia Financeiro que complementam a formação já oferecida no ramo
- Preparar o tema a desenvolver em D/P/E e apresentação de uma revisão da literatura estruturada.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The first objective of the Seminar will be to promote the introduction of concepts and techniques based on referencing, systematic literature review
and research in article databases. The second objective of the seminars is to make known theoretical and applied contents on topics of Finance and
Financial Economy. It will work in modules, one for each teacher associated with the course: with a theoretical and applied component (with the
organization of modules decided by the group of teachers associated with the course). During the semester the student will develop a theme
proposal with the research question to develop in the dissertation / project / internship.
- Transmit basic knowledge of research methodologies
- Present ongoing research work
- Presentation of broad topics in the area of Finance and Financial Economy that complement the training already offered in the field.
- Prepare the topic to be developed in D / P / E and presentation of a structured literature review.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
- Metodologia de investigação e como fazer revisão sistemática da literatura
- Competências metodológicas e de investigação: Referências bibliográficas, base dados de artigos; 
- Bases de dados associadas a finanças e economia financeira, dados micro e macro financeiros; dados de cotações de ativos e instrumentos
financeiros; outros elementos: ética
- Módulo I: Teoria da decisão: racionalidade vs. aspetos comportamentais 
- Módulo II: Teorias da estrutura de capital: implicações para a gestão 
- Módulo III: Riscos extremos e riscos sistémicos
- Módulo IV: Teoria de carteiras e riscos extremos
- Módulo V: Teoria Macrofinanceira I e II
- Módulo VI: Corporate Governance e performance financeira
- Módulo VII: Avaliação de performance, Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa 
- Acompanhamento do desenvolvimento de tema de dissertação/projeto/estágio.
- Apresentação do estado da arte, hipóteses e questões de investigação e dos dados a utilizar no desenvolvimento de D/P/E

9.4.5. Syllabus:
- Research methodology and how to systematically review the literature
- Methodological and research competences: References, database of articles; 
- Databases associated with finance and financial economics, micro and macro financial data; price data of assets and financial instruments; other
elements: ethics
- Module I: Decision theory: rationality vs. behavioral aspects
- Module II: Capital Structure Theories: Implications for Management
- Module III: Extreme Risks and Systemic Risks
- Module IV: Portfolio Theory and Extreme Risks
- Module V: Macro-Financial Theory I and II
- Module VI: Corporate Governance and Financial Performance
- Module VII: Performance Evaluation, Sustainability and Corporate Social Responsibility
- Monitoring the development of the themes of dissertation / project / internship.
- State of the art presentation, hypotheses and research questions and data to be used in the development of D / P / E

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos, dado que se inicia por uma aprendizagem de competências e metodologias de
investigação, bases de dados e referenciação. Numa segunda fase, através dos módulos, os alunos podem perceber como são aplicadas
empiricamente essas mesmas competências aos temas da sua área de especialização. Por fim, poderão aplicar eles mesmos, através das
propostas de tema de investigação a desenvolver no segundo ano e da revisão de literatura a apresentar baseada no tema, as competências
adquiridas no início da UC de Seminário. A ordem de lecionação dos módulos pode ser intercalada entre docentes para que os vários temas sejam
apresentados de forma gradual e intuitiva (a ser definido no início de cada semestre pela equipa de docentes associada ao ramo) e assim permitir
ao aluno um vasto leque de escolhas que lhe permitam desenvolver as competências necessárias associadas aos objetivos da UC.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is in line with the objectives, as it starts with learning skills and research methodologies, databases and referencing. In a second phase,
through the modules, students can understand how these same skills are empirically applied to the themes of their area of expertise. Finally, they
will be able to apply themselves, through the research theme proposals to be developed in the second year and the literature review to present
based on the theme, the skills acquired at the beginning of the Seminar UC. The teaching order of the modules can be interpolated between teachers
so that the various topics are presented gradually and intuitively (to be defined at the beginning of each semester by the teaching team associated
with the branch) and thus allow the student a wide range of choices, enabling him to develop the necessary skills associated with the objectives of
the UC.



9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC assumirá uma orientação marcadamente aplicada estando sempre que possível apoiada na apresentação de estudos relevantes e no
desenvolvimento da proposta de investigação de cada aluno. A exemplificação de desenhos de investigação, de perguntas e hipóteses de
investigação e da capacidade de generalização de resultados será apoiada pela apresentação de estudos com diferentes abordagens. Objetivo:
dotar os alunos de um “menu de ideias e opções” e estimular a própria tomada de opções. A exposição aos instrumentos e software de
investigação referidos, assim como a bases de dados, será feita em ambiente laboratorial. A organização dos diferentes módulos temáticos em
cada ano letivo será intercalada entre docentes do ramo para garantir a exposição dos alunos a diferentes abordagens e competências. A
metodologia de avaliação consiste (100%) na apreciação de um relatório que deverá compilar a análise e apresentação do estado da arte,
hipóteses, questões de investigação e dados disponíveis.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC will assume a markedly applied orientation and whenever possible supported by the presentation of relevant studies and the development of
each student's research proposal. The exemplification of research designs, research questions and hypotheses and the ability to generalize results
will be supported by the presentation of studies with different approaches. Goal: give students a “menu of ideas and options” and stimulate their own
choice. Exposure to these research instruments and software, as well as to databases, will be done in a laboratory environment. The organization of
the different thematic modules in each academic year will be interspersed between professors in the field to ensure students' exposure to different
approaches and competencies. The evaluation methodology consists of (100%) of the appreciation of a report that must compile the analysis and
presentation of the state of the art, hypotheses, research questions and data.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino está coerente com os objetivos da unidade curricular, pois ao basear-se em módulos, permite ao aluno a aplicação
concreta de conhecimentos e técnicas de investigação aos temas da área de especialização. O tipo de avaliação também permite quer a avaliação
de conhecimentos teóricos sobre as temáticas, quer a avaliação da capacidade de investigação no tema de interesse do aluno, dentro da área de
especialização. 
Os módulos e a ordem de lecionação dos mesmos será definida no início de cada semestre letivo pelos docentes associados ao ramo para que os
temas sejam apresentados de forma gradual mas permitindo ao mesmo tempo um conhecimento das várias temáticas a desenvolver. Será
privilegiado o método de avaliação discreta onde o acompanhamento e orientação dos alunos será constante ao longo do semestre. A apresentação
das várias temáticas poderá contar com sessões temáticas e docentes convidados para expor os temas, sendo que para cada docente estão
previstas três aulas para cada dois módulos que lhe estão associados. Para as primeiras aulas estão destinadas três sessões que recorrem às
formações disponíveis na Biblioteca sobre os temas, bem como apresentação e exploração de bases de dados. Deste modo o envolvimento do
aluno é constante ao longo da UC exigindo-se ao mesmo o envolvimento em atividades de pesquisa científica através da apresentação de trabalhos
de investigação em curso durante a apresentação dos módulos e pelo método de avaliação associado à UC.

Esse processo culminará na apresentação perante um júri interno do andamento dos trabalhos de investigação no Dia Aberto do Mestrado, a ser
realizado na época de avaliação normal do primeiro semestre do segundo ano.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is consistent with the objectives of the course, as it is based on modules, allowing the student the concrete application of
knowledge and research techniques to the topics of the specialization area. The type of assessment also allows the evaluation of theoretical
knowledge on the themes, as well as the assessment of research capacity in the subject of interest of the student, within the area of specialization.
The modules and their order of teaching will be defined at the beginning of each semester by professors associated with the field so that the topics
are presented gradually but at the same time allowing a knowledge of the various themes to develop. Priority will be given to the discrete
assessment method where student monitoring and guidance will be constant throughout the semester. The presentation of the various themes may
include thematic sessions and invited teachers to expose the themes, and for each teacher are provided three classes for each two modules
associated with it. For the first classes, three sessions will be held using the available training in the Library on the topics, as well as presentation
and exploration of databases. Thus, the student's involvement is constant throughout the course requiring the same involvement in scientific
research activities through the presentation of ongoing research work during the presentation of the modules and the assessment method
associated with the course.

This process will culminate in the presentation before an internal jury of the progress of the research work on the Masters Open Day, to be carried
out during the normal evaluation period of the first semester of the second year.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bob Tricker (2015). Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. OUP Oxford; 3 edition, 584 p. ISBN-10: 9780198702757
Brealey, R., Myers, S. & Allen, F. (2011). Principles of Corporate Finance, 10th edition, McGraw-Hill
Costa, D. F., Carvalho, F. D. M., & Moreira, B. C. D. M. (2019). Behavioral economics and behavioral finance: A bibliometric analysis of the scientific
fields. Journal of Economic Surveys, 33(1), 3-24 
Lobão, Júlio (2012), Finanças Comportamentais, Actual Editora
Karamjeet Paul (2013). Managing Extreme Financial Risk, 1st Edition, Strategies and Tactics for Going Concerns, ISBN: 9780124172227, Academic
Press, 172 p.
François Longin (2016). Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications, ISBN: 9781118650196, John Wiley &
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Anexo II - Seminário de Empresa e Organizações

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Seminário de Empresa e Organizações

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Seminar of Business and Organizations

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E



9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324h

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
A UC de Seminário pretende apoiar os alunos do ramo de EEO na elaboração de uma proposta detalhada de investigação e dotá-los dos
instrumentos necessários para organizar o processo de dissertação de mestrado ou relatório de projeto/estágio. Os alunos serão expostos às
várias fases desse processo, a software de apoio à investigação e a temas e fontes de dados pensados para os alunos do ramo. A exposição será
feita recorrendo a exemplos práticos de investigação aplicados ao ramo de Empresa e Organizações. UC de 2º ano 1º semestre criada para o ramo.

9.4.1.7. Observations:
The course aims to support students in the preparation of a detailed research theme proposal and provide them with the necessary tools to properly
organize the process that will culminate in their master dissertation or project / internship report. Students will have contact with the various stages
of doing research in economics, with appropriate research software as well as to themes and data sources relevant to the field. The focus will be on
providing practical research examples as benchmarks to improve the quality of research among students. UC of 2nd year 1st semester created for
the branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Ferreira Jorge (15h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Hugo Casal Figueiredo (10h)
Miguel Lopes Batista Viegas (10h)
António Jorge Fernandes (10h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC tem por objetivos: i) acompanhar os estudantes na definição de um tema de trabalho no início do segundo ano do mestrado; e ii) promover
maior colaboração com os docentes / orientadores em cada ramo. No âmbito da uc, os alunos deverão: i) definir uma proposta de tema que inclua
uma revisão de literatura; ii) apresentar as principais questões de investigação; e iii) implementar uma estratégia de recolha de informação
empírica para lhes dar resposta. A UC pretende que os alunos desenvolvam capacidades de: i) auto-organização e planificação; ii) análise crítica de
temas e desenvolvimento de áreas de interesse próprio; iii) utilização do método-científico para resolução de problemas; iv) recolha e tratamento de
informação empírica; v) autoaprendizagem; vi) de discussão e comunicação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit is mandatory for the students of each branch and has the following objectives: i) monitor and support students in the choice and definition of
an area of research / applied work; ii) promote greater collaboration between supervisors and students. Students should develop a research / work
proposal including; i) a literature review; ii) their key research questions; iii) an empirical research strategy to answer such research questions. The
unit intends that students develop skills in: i) self-organization and planning; ii) the critical analysis of topics of their self-interest; iii) the use of the
scientific method for problem solving; iv) data collection and management; v) self-learning; vi) communication.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Método e Etapas de Investigação 
- Proposta de investigação e estado da arte 
- Desenho, perguntas e hipóteses de investigação 
- Recolha de dados, amostragem, generalização, tratamento
- Escrita científica e comunicação de resultados 
2. Ética de Investigação
- Referenciação 
- Plágio
- Confidencialidade e proteção
3. Instrumentos e Ambiente de Investigação 
- Gestão de referências bibliográficas 
- Revisão sistemática de literatura e bibliometria 
4. Temas e Dados para Investigação 
a. Empresas Familiares e Comportamento Estratégico
b. Concorrência, Concentração de Mercados e Produtividade 
c. Práticas de Gestão e Produtividade em Portugal
d. Remuneração do Desempenho e Produtividade
e. Carreiras, Capital Humano e Produtividade
f. Competências Sociais e Remuneração
g. Desigualdade Salarial e Aspetos Comportamentais
h. Responsabilidade Social, Fraude e Evasão Fiscal 
- Apresentação do estado da arte, hipóteses, questões investigação e dados utilizar no desenvolvimento de D/P/E

9.4.5. Syllabus:



1. Research Method and Steps
- Definition of research proposal and state of the art
- Design, questions and research hypotheses
- Data collection, sampling, generalization, treatment
- Scientific writing and results communication
2. Research Ethics
- Referencing
- Plagiarism
- Confidentiality and protection
3. Research Instruments and Environment
- Management of bibliographic references
- Systematic review of literature and bibliometrics
- Data collection and analysis software
4. Research Themes and Data
a. Family Business and Strategic Behavior
b. Competition, Market Concentration and Productivity
c. Management Practices and Productivity in Portugal
d. Performance and Productivity Compensation
and. Careers, Human Capital and Productivity
f. Social Skills and Remuneration
g. Wage Inequality and Behavioral Aspects
H. Social Responsibility, Fraud and Tax Evasion
- State of the art presentation, hypotheses and research questions and data to be used in the development of D / P / E

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Em primeiro lugar (1-3), será dada aos alunos a oportunidade de perceber e ver exemplificadas as várias fases e decisões a tomar durante o
processo de investigação e a forma como essas tarefas podem ser apoiadas por software. Será dada particular importância a conceitos, técnicas-
base e software de referenciação, revisão e gestão de literatura de forma a apoiar diretamente a elaboração da proposta de investigação. Serão
igualmente organizados uma série de recursos de autoaprendizagem em articulação com as UCs de métodos econométricos. Em segundo lugar (4)
e durante várias semanas, os alunos serão expostos a uma série de módulos temáticos de investigação do ramo pensados para este público-alvo.
Neste âmbito, os alunos terão contacto com os vários docentes do ramo, temas possíveis de investigação e várias bases de dados. O objetivo é o
de criar um ambiente de investigação partilhado e dinâmico entre alunos e docentes. Culmina com a apresentação e discussão das propostas de
investigação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Firstly (1-3), students will be given the opportunity to understand and see exemplified the various stages and decisions to be made during the
research process and how these tasks can be supported by software. Particular importance will be given to concepts, basic techniques and
software for referencing, reviewing and managing literature in order to directly support the elaboration of the research proposal. A series of self-
learning resources will be organized in conjunction with the econometric method UCs. Secondly (4) and for several weeks, students will be exposed
to a series of thematic field research modules designed for this target audience. In this context, students will have contact with the various teachers
in the field, various possible research topics and databases. The goal is to create a shared and dynamic research environment between students
and teachers. It culminates in the presentation and discussion of research proposals.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC assumirá uma orientação marcadamente aplicada estando sempre que possível apoiada na apresentação de estudos relevantes e no
desenvolvimento da proposta de investigação de cada aluno. A exemplificação de desenhos de investigação, de perguntas e hipóteses de
investigação e da capacidade de generalização de resultados será apoiada pela apresentação de estudos com diferentes abordagens. Objetivo:
dotar os alunos de um “menu de ideias e opções” e estimular a própria tomada de opções. A exposição aos instrumentos e software de
investigação referidos, assim como a bases de dados, será feita em ambiente laboratorial. A organização dos diferentes módulos temáticos em
cada ano letivo será intercalada entre docentes do ramo para garantir a exposição dos alunos a diferentes abordagens e competências. A
metodologia de avaliação consiste (100%) na apreciação de um relatório que deverá compilar a análise e apresentação do estado da arte,
hipóteses, questões de investigação e dados disponíveis.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC will assume a markedly applied orientation and whenever possible supported by the presentation of relevant studies and the development of
each student's research proposal. The exemplification of research designs, research questions and hypotheses and the ability to generalize results
will be supported by the presentation of studies with different approaches. Goal: give students a “menu of ideas and options” and stimulate their own
choice. Exposure to these research instruments and software, as well as to databases, will be done in a laboratory environment. The organization of
the different thematic modules in each academic year will be interspersed between professors in the field to ensure students' exposure to different
approaches and competencies. The evaluation methodology consists of (100%) of the appreciation of a report that must compile the analysis and
presentation of the state of the art, hypotheses, research questions and data.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O método de ensino pretende antes de mais que o aluno, ao ver aplicadas as várias fases e instrumentos do processo de investigação em
diferentes resultados (finais) de investigação, desenvolva um menu de opções ou abordagens para o seu próprio trabalho. Pretende-se com isso
criar maior autonomia no aluno e capacidade de reflexão. Essa capacidade de reflexão em torno do desenvolvimento de um tema de interesse
próprio será depois apoiada pela exposição de diferentes áreas temáticas de investigação por parte dos docentes do ramo. Neste caso, não será
dada ao aluno uma proposta de investigação já fechada mas apenas serão balizadas algumas áreas de literatura interessantes e acessíveis a esse
público-alvo. Serão igualmente indicados recursos (bases de dados ou outros) disponíveis para essa investigação. Finalmente, a uc sempre que
possível assumirá uma dimensão laboratorial de forma a equipar os alunos com capacidades práticas de investigação, nomeadamente de
organização, gestão e manuseamento de informação teórica e empírica de apoio à elaboração da proposta de investigação. Esta dimensão
laboratorial é apoiada na reduzida dimensão da turma, uma característica essencial da organização por ramos do mestrado. Pretende-se
igualmente desenvolver um ambiente de investigação laboratorial com os alunos de forma a tentar minimizar os problemas de isolamento que
normalmente caracterizam o processo de realização deste trabalho e que muitos alunos têm dificuldade em gerir. Finalmente é dado amplo tempo
para a apresentação e discussão em aula das respetivas propostas de investigação de forma a fomentar este mesmo espírito laboratorial e de
grupo.

Esse processo culminará na apresentação perante um júri interno do andamento dos trabalhos de investigação no Dia Aberto do Mestrado, a ser
realizado na época de avaliação normal do primeiro semestre do segundo ano.



9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method is intended primarily for the student, as the various stages and instruments of the research process applied to different (final)
research outcomes, develop a menu of options or approaches for his own work. This is intended to create greater student autonomy and reflection
capacity, also stimulated by active participation in group work. This capacity for reflection on the development of a topic of self-interest will then be
supported by the exposure of different subject areas of research by professors in the field. In this case, the student will not be given a research
proposal already closed but only some interesting areas of literature accessible to this target audience. Resources (databases or others) available
for this investigation will also be indicated. Finally, whenever possible uc will assume a laboratory dimension in order to equip students with practical
research capacities, namely organizing and managing information to support the elaboration of the research proposal. This laboratory dimension is
supported by the small class size, an essential feature of the master's branch organization. It is also intended to develop a laboratory research
environment with students in order to try to minimize the isolation problems that typically characterize the process of doing this work and which
many students have difficulty managing. Finally, ample time is given for the presentation and discussion in class of the respective research
proposals in order to foster this same laboratory and group spirit.

This process will culminate in the presentation before an internal jury of the progress of the research work on the Masters Open Day, to be carried
out during the normal evaluation period of the first semester of the second year.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Saunders, M. and Philip Lewis (2018) Doing research in business and management : an essential guide to planning your project / Publicação: Harlow,
Pearson Education.

Hart, C. (2008), Doing your Masters Dissertation: Realizing your Potential as a Social Scientist, London: SAGE.

Bell, E., Bryman, A., & Harley, B. (2018). Business research methods. Oxford university press.

Sanders, L., & Thornhill, M. (2019). Research Methods for Business Students. Eight Edition. Pearson Education. 

Anexo II - Seminário de Inovação e Internacionalização

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Seminário de Inovação e Internacionalização

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Seminar of Innovation and Internationalization

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324h

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
A UC de Seminário pretende apoiar os alunos do ramo de EII na elaboração de uma proposta detalhada de investigação e dotá-los dos instrumentos
necessários para organizar o processo de dissertação de mestrado ou relatório de projeto/estágio. Os alunos serão expostos às várias fases desse
processo, a software de apoio à investigação e a temas e fontes de dados pensados para os alunos do ramo. A exposição será feita recorrendo a
exemplos práticos de investigação aplicados ao ramo de Inovação e Internacionalização. UC de 2º ano 1º semestre criada para o ramo.

9.4.1.7. Observations:
The course aims to support students in the preparation of a detailed research theme proposal and provide them with the necessary tools to properly
organize the process that will culminate in their master dissertation or project / internship report. Students will have contact with the various stages
of doing research in economics, with appropriate research software as well as to themes and data sources relevant to the field. The focus will be on
providing practical research examples as benchmarks to improve the quality of research among students. UC of 2nd year 1st semester created for
the branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Celeste Maria Dias Amorim Varum (15h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joana Maria Costa Martins das Dores (15h)
Maria Elisabeth Teixeira Pereira e Rocha (15h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivo: Desenvolvimento de capacidades de investigação a nível avançado, na área da economia da inovação e internacionalização. A UC
pretende apoiar os alunos na elaboração de uma proposta de tema de investigação e dotá-los dos instrumentos necessários para organizar



devidamente o processo que culminará na dissertação de mestrado ou relatório de projeto/estágio.

Objetivos de aprendizagem: desenvolvimento de competências que suportem a execução de uma D/P/E. Os alunos que obtenham aprovação nesta
UC devem mostrar competências em termos de identificação de questões de investigação relevantes, capacidade para efetuar revisões de
literatura adequadas, assim como em termos de definição de planos para dar resposta às mesmas; apresentação de propostas perante audiência.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objective: Development of advanced research capacities in the area of innovation economics and internationalization. The course aims to support
students in the preparation of a research theme proposal and provide them with the necessary tools to properly organize the process that will
culminate in the master dissertation or project / internship report.

Learning Objectives: Development of competencies that support the execution of a research project of D/P/E. Students who pass this course must
show competencies in terms of identifying relevant research questions, ability to undertake appropriate literature reviews, as well as in defining
plans to address them; presentation of research proposals.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O processo de investigação científica e a ética na investigação
2. Formulação da questão de investigação e a definição de hipóteses
3. Apresentação de propostas de investigação:
a. Internacionalização, inovação e performance
b. Digitalização e transformação das indústrias 
c. Investimento direto estrangeiro e suas dinâmicas
d. Política pública na inovação e internacionalização num contexto concorrêncial
e. Dinâmicas de inovação aberta
f. Inovação responsável
g. Inovação e atividades de empreendedoras
h. Competitividade e Clusters 
i. Competitividade e PMEs 
j. Inovação nos mercados monetários
4. Revisão bibliográfica
5. Plano de investigação
6. Metodologias de recolha e tratamento de dados
7. Apresentação do estado da arte, hipóteses, questões de investigação e dados a utilizar no desenvolvimento de D/P/E

9.4.5. Syllabus:
1. The process of scientific research and ethics in research
2. Formulation of the research question and definition of hypotheses
3. Presentation and Submission of research proposals
a. Internationalization, innovation and performance
b. Digitization and transformation of industries 
c. Foreign direct investment and its dynamics
d. Public policy on innovation and internationalization in a competitive context
e. Open Innovation Dynamics
f. Responsible innovation
g. Innovation and entrepreneurial activities
h. Competitiveness and Clusters
i. Competitiveness and SMEs
j. Financial Market Innovations
4. Literature review
5. Research Plan
6. Data collection and analytical methodologies
7. State of the art presentation, hypotheses and research questions and data to be used in the development of D / P / E

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Após a conclusão desta UC, espera-se que os estudantes: compreendam as metodologias da investigação científica; tenham capacidade para
formular hipóteses para fenómenos e comportamentos de variáveis relevantes; tenham capacidade para desenvolver uma revisão bibliográfica
suportando uma questão de investigação. Os alunos terão contacto com os vários docentes do ramo, vários temas possíveis de investigação e
bases de dados. O objetivo é o de criar um ambiente de investigação partilhado e dinâmico entre alunos e docentes. Culmina com a apresentação e
discussão das propostas de investigação.
Os estudantes que concluem esta UC deverão demonstrar competências transversais para: •identificar problemas relevantes no âmbito das
temáticas cobertas no curso •gerir o tempo e trabalhar de forma autónoma; * mostrar competências de investigação; •apresentar argumentos a
uma audiência especializada; •redigir documentos em linguagem académica, fundamentada e dirigida aos destinatários.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Upon completion of this course, students are expected to: understand the methodologies of scientific research; have the ability to formulate
hypotheses for phenomena related to the field; have the ability to develop a literature review supporting a research question. Students will have
contact with the various professors in the field, with various possible research topics and databases. The goal is to create a shared and dynamic
research environment between students and teachers. It culminates in the presentation and discussion of research proposals.
Students completing this course must demonstrate transversal skills to: • identify relevant issues within the themes covered in the field • manage
time and work autonomously; * show research skills; • present arguments to a specialized audience; • write documents in academic language,
grounded and addressed to the audience.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC assumirá uma orientação marcadamente aplicada estando sempre que possível apoiada na apresentação de estudos relevantes e no
desenvolvimento da proposta de investigação de cada aluno. A exemplificação de desenhos de investigação, de perguntas e hipóteses de
investigação e da capacidade de generalização de resultados será apoiada pela apresentação de estudos com diferentes abordagens. Objetivo:
dotar os alunos de um “menu de ideias e opções” e estimular a própria tomada de opções. A exposição aos instrumentos e software de
investigação referidos, assim como a bases de dados, será feita em ambiente laboratorial. A organização dos diferentes módulos temáticos em
cada ano letivo será intercalada entre docentes do ramo para garantir a exposição dos alunos a diferentes abordagens e competências. A



metodologia de avaliação consiste (100%) na apreciação de um relatório que deverá compilar a análise e apresentação do estado da arte,
hipóteses, questões de investigação e dados disponíveis.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC will assume a markedly applied orientation and whenever possible supported by the presentation of relevant studies and the development of
each student's research proposal. The exemplification of research designs, research questions and hypotheses and the ability to generalize results
will be supported by the presentation of studies with different approaches. Goal: give students a “menu of ideas and options” and stimulate their own
choice. Exposure to these research instruments and software, as well as to databases, will be done in a laboratory environment. The organization of
the different thematic modules in each academic year will be interspersed between professors in the field to ensure students' exposure to different
approaches and competencies. The evaluation methodology consists of (100%) of the appreciation of a report that must compile the analysis and
presentation of the state of the art, hypotheses, research questions and data.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As sessões em sala de aula seguem uma abordagem teórico-prática, procurando dotar os estudantes de uma formação em metodologias e alargar
as suas competências de investigação, e consistem em: 
• Exposição de conceitos e fundamentos teóricos, garantindo-se a solidez teórica da formação;
• Apresentação de questões de investigação, particularmente relevantes no contexto do ramo, motivando os estudantes para esta 

As atividades teórico-práticas em sala de aula são complementadas com a realização de um trabalho desenvolvido ao longo do semestre, com a
entrega de um relatório e com a sua apresentação no final do semestre. Com a realização deste trabalho pretende-se o desenvolvimento de
competências, tais como: 
• Identificação de problema(s) e questões de investigação relevantes no contexto do ramo;
• Competências de investigação 
• Revisão bibliográfica académica
• Escrita de documentos em linguagem acessível e adaptada aos destinatários e sua apresentação
• Apresentação de relatórios e estudos perante uma audiência.

Esse processo culminará na apresentação perante um júri interno do andamento dos trabalhos de investigação no Dia Aberto do Mestrado, a ser
realizado na época de avaliação normal do primeiro semestre do segundo ano.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classroom sessions follow a theoretical and practical approach, seeking to provide students with training in methodologies and broaden their
research skills, and consist of:
• Exposition of concepts and theoretical foundations, ensuring the theoretical solidity of the training;
• Presentation of research questions, particularly relevant in the context of the field

Theoretical-practical activities in the classroom are complemented by the work developed throughout the semester, the delivery of a report and its
presentation at the end of the semester. With this work is intended the development of skills such as:
• Identification of relevant problem (s) and research questions in the context of the branch;
• Research skills
• Academic literature review
• Writing of documents in accessible language adapted to the recipients and their presentation
• Presentation of reports and studies before an audience.

This process will culminate in the presentation before an internal jury of the progress of the research work on the Masters Open Day, to be carried
out during the normal evaluation period of the first semester of the second year.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Saunders, M. and Philip Lewis (2018) Doing research in business and management: an essential guide to planning your project / Publicação: Harlow:
Pearson Education.
Saunders, M. Philip Lewis, Adrian Thornhill (2016) Research methods for business students. Harlow: Pearson Educational.
Dow, Sheila (2002), Economic Methodology: an Inquiry, Oxford, Oxford University Press.
Ethridge, Don (2004), Research Methodology in Applied Economics, 2nd edition, Blackwell Publishers.
Textos recomendados consoante tema do trabalho (Recommended texts depending upon the work)

Anexo II - Seminário de Energia e Sustentabilidade

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Seminário de Energia e Sustentabilidade

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Seminar of Energy and Sustainability

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324h

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45



9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
A UC de Seminário pretende apoiar os alunos do ramo de EES na elaboração de uma proposta detalhada de investigação e dotá-los dos
instrumentos necessários para organizar o processo de dissertação de mestrado ou relatório de projeto/estágio. Os alunos serão expostos às
várias fases desse processo, a software de apoio à investigação e a temas e fontes de dados pensados para os alunos do ramo. A exposição será
feita recorrendo a exemplos práticos de investigação aplicados ao ramo de Energia e Sustentabilidade. UC de 2º ano 1º semestre criada para o
ramo.

9.4.1.7. Observations:
The course aims to support students in the preparation of a detailed research theme proposal and provide them with the necessary tools to properly
organize the process that will culminate in their master dissertation or project / internship report. Students will have contact with the various stages
of doing research in economics, with appropriate research software as well as to themes and data sources relevant to the field. The focus will be on
providing practical research examples as benchmarks to improve the quality of research among students. UC of 2nd year 1st semester created for
the branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marta Alexandra da Costa Ferreira Dias (15h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Margarita Matias Robaina (15h)
João Paulo Cerdeira Bento (15h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O primeiro objetivo do Seminário será promover a introdução de conceitos e técnicas base à referenciação, revisão sistemática da literatura e
pesquisa em bases de dados de artigos. O segundo objetivo dos seminários é dar a conhecer conteúdos teóricos e aplicados sobre as temáticas da
Economia do Ambiente, Economia da Energia e da Sustentabilidade. Funcionará em módulos, um por cada docente associado ao percurso: com
uma componente teórica e aplicada (sendo a organização dos módulos decidida pelo grupo de docentes associados ao percurso). Durante o
semestre o aluno irá desenvolver uma proposta de tema com a questão de investigação a desenvolver na dissertação/projeto/estágio.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The first objective of the Seminar will be to promote the introduction of concepts and techniques based on referencing, systematic literature review
and research in article databases. The second objective of the seminars is to present theoretical and applied contents on the themes of
Environmental Economics, Energy Economics and Sustainability. It will work in modules, one for each teacher associated with the course: with a
theoretical and applied component (with the organization of modules decided by the group of teachers associated with the course). During the
semester the student will develop a theme proposal with the research question to develop in the dissertation / project / internship.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
- Apresentação: programa, bibliografia, objetivos e método de avaliação. 
- Metodologia de investigação e como fazer revisão sistemática da literatura
- Competências metodológicas e de investigação: Referências bibliográficas, base dados de artigos (Scopus, Econlit,…); base de dados associadas
a energia e sustentabilidade; dados de energia e balanço energético; outros elementos: questão do plágio…
- Módulo I: Energy and Emissions 
- Módulo II: Growth and Sustainability 
- Módulo III: Energy, Agent Behaviour and Regulation 
- Acompanhamento do desenvolvimento das propostas de tema de dissertação/projeto/estágio e Revisão de Literatura.
- Apresentação do estado da arte, hipóteses e questões de investigação e dos dados a utilizar no desenvolvimento de D/P/E

9.4.5. Syllabus:
- Presentation: program, bibliography, objectives and evaluation method.
- Research methodology and how to systematically review the literature
- Methodological and research competences: References, database of articles (Scopus, Econlit,…); database associated with energy and
sustainability; energy data and energy balance; other elements: plagiarism issue…
- Module I: Energy and Emissions
- Module II: Growth and Sustainability
- Module III: Energy, Agent Behavior and Regulation
- Monitoring the development of the dissertation / project / internship theme proposals and Literature Review.
- State of the art presentation, hypotheses and research questions and data to be used in the development of D / P / E

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos, dado que se inicia por uma aprendizagem de competências e metodologias de
investigação, bases de dados e referenciação. Numa segunda fase, através dos módulos, os alunos podem perceber como são aplicadas
empiricamente essas mesmas competências aos temas da sua área de especialização. Por fim, poderão aplicar eles mesmos, através das
propostas de investigação e revisão de literatura, as competências adquiridas no início da UC de Seminário.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is in line with the objectives, as it starts with learning skills and research methodologies, databases and referencing. In a second phase,
through the modules, students can understand how these same skills are empirically applied to the themes of their area of expertise. Finally, they
can apply themselves, through research proposals and literature review, the skills acquired at the beginning of the Seminar UC.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC assumirá uma orientação marcadamente aplicada estando sempre que possível apoiada na apresentação de estudos relevantes e no
desenvolvimento da proposta de investigação de cada aluno. A exemplificação de desenhos de investigação, de perguntas e hipóteses de



investigação e da capacidade de generalização de resultados será apoiada pela apresentação de estudos com diferentes abordagens. Objetivo:
dotar os alunos de um “menu de ideias e opções” e estimular a própria tomada de opções. A exposição aos instrumentos e software de
investigação referidos, assim como a bases de dados, será feita em ambiente laboratorial. A organização dos diferentes módulos temáticos em
cada ano letivo será intercalada entre docentes do ramo para garantir a exposição dos alunos a diferentes abordagens e competências. A
metodologia de avaliação consiste (100%) na apreciação de um relatório que deverá compilar a análise e apresentação do estado da arte,
hipóteses, questões de investigação e dados disponíveis.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC will assume a markedly applied orientation and whenever possible supported by the presentation of relevant studies and the development of
each student's research proposal. The exemplification of research designs, research questions and hypotheses and the ability to generalize results
will be supported by the presentation of studies with different approaches. Goal: give students a “menu of ideas and options” and stimulate their own
choice. Exposure to these research instruments and software, as well as to databases, will be done in a laboratory environment. The organization of
the different thematic modules in each academic year will be interspersed between professors in the field to ensure students' exposure to different
approaches and competencies. The evaluation methodology consists of (100%) of the appreciation of a report that must compile the analysis and
presentation of the state of the art, hypotheses, research questions and data.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino está coerente com os objetivos da unidade curricular, pois ao basear-se em módulos, permite ao aluno a aplicação
concreta de conhecimentos e técnicas de investigação aos temas da área de especialização. O tipo de avaliação também permite quer a avaliação
de conhecimentos teóricos sobre as temáticas, quer a avaliação da capacidade de investigação no tema de interesse do aluno, dentro da área de
especialização.

Esse processo culminará na apresentação perante um júri interno do andamento dos trabalhos de investigação no Dia Aberto do Mestrado, a ser
realizado na época de avaliação normal do primeiro semestre do segundo ano.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is consistent with the objectives of the course, as it is based on modules, allowing the student the concrete application of
knowledge and research techniques to the topics of the specialization area. The type of assessment also allows the evaluation of theoretical
knowledge on the themes, as well as the assessment of research capacity in the subject of interest of the student, within the area of specialization.

This process will culminate in the presentation before an internal jury of the progress of the research work on the Masters Open Day, to be carried
out during the normal evaluation period of the first semester of the second year.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Energy Economics: concepts, issues, markets and governance, Subhes C. Bhattacharyya, Springer- Verlag London Limited 2nd ed. (2019). ISBN:
978-1-4471-7468-4
Fundamentals of power system economics, Daniel Kirschen and Goran Strbac, John Wiley & Sons, Ltd, 2nd ed. (2018). ISBN: 978-1-119-21325-3
International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies, and Profits, Carol A. Dahl and Michael Lynch , The Energy Journal, vol. 38, no. 2,(2017)
p. 233+. Gale Academic Onefile.
Power System Economics: Designing Markets For Electricity, Steven Stoft, IEEE/Wiley (2015). ISBN-10: 9788126553914
Environmental Economics: an Introduction, Field, B. and Martha Field, (6th Edition), McGrawHill (2012)
Natural Resource and Environmental Economics, Roger Perman, Yue Ma, James McGilvray, Michael Common, 4th edition, Pearson (2011)
Environmental and Natural Resource Economics, Tom Tietenberg , (8th Edition), Longman (2008)

Anexo II - Empreendedorismo e Criação de Empresas

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Empreendedorismo e Criação de Empresas

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Entrepreneurship and Firm Creation

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GES

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC de opção dos ramos de Economia da Empresa e Organizações e Economia da Inovação e Internacionalização do Mestrado em Economia. UC 1º
ano, 1º semestre.



9.4.1.7. Observations:
Optional Unit for the Economics of Business and Organizations / Economics of Innovation and Internationalization branches of the Master in
Economics. 1st year UC, 1st semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nina Katarzyna Szczygiel (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do curso os alunos deverão ser capazes de: 
- Compreender a importância do empreendedorismo e os conceitos relacionados com a gestão e o empreendedorismo 
- Avaliar as oportunidades de negócio identificadas 
- Entender a importância do modelo de negócio e os seus componentes no processo de criação de valor 
- Aplicar um conjunto de técnicas para avaliar e implementar uma ideia de negócio

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course students should be able to:
- Understand the concepts related to management and entrepreneurship and the importance of entrepreneurship
- Evaluate the identified business opportunities
- Understand the importance of the business model and its components in the process of value creation
- Apply a set of techniques to implement a business idea

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Módulo introdutório. Empreendedorismo: enquadramento. Empreendedorismo: conceito, tipos, natureza, evolução 
2. Criatividade. Processo empreendedor e criação de empresas. 
3. Modelos de negócio. Criação de negócio.
4. Financiamento do negócio 
5. Plano de negócio 
6. Inovação do modelo de negócio

9.4.5. Syllabus:
1. Entrepreneurship: the framework.
2. The entrepreneurial process and business creation.
3. Business models. Building the business.
4. Business financing.
5. The business plan.
6. Innovation of the business model.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos da unidade curricular estão organizados de forma integrada. A abordagem progressiva do programa da UC permitirá
que os estudantes desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos (conhecimento do conceito do modelo de negócio e a
suas componentes; capacidade de reconhecer e avaliar uma oportunidade de negócio; conhecimentos e competências necessárias para formular e
implementar uma ideia de negócio), garantindo-se a coerência entre os conteúdos programáticos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the course is organized in an integrated manner. The progressive approach to the program will enable students to develop the
knowledge and competencies foreseen in the objectives (knowledge of the business model concept and its components; ability to recognize and
evaluate a business opportunity; knowledge and skills necessary to formulate and implement a business idea), ensuring consistency with the
syllabus.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Sessões dinâmicas, interativas, suportadas por elementos convencionais e multimédia. Uma combinação do modelo de ensino expositivo com a
análise de casos. Sempre se possível, as aulas contam com a presença de docentes convidados.
A escolha do modo de avaliação deve ser efetuada no PACO. 
Avaliação - modos
a) Avaliação discreta:
10.00% TP Trabalho de grupo 1 - pitch
30.00% TP Trabalho de grupo 2– apresentação
35.00% TP Trabalho de grupo 1- Relatório final [entrega]
25.00% TP Trabalho individual

b) Avaliação por exame final: 100% (época normal)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology: 
Dynamic, interactive sessions, supported by conventional and multimedia elements. A combination of expository teaching model, exercises and
case studies. Whenever possible, invited lecturers bring their expertise and enrich the teaching environment.
The evaluation option should be done in PACO.
Discreet evaluation:
• 35.00% TP Group assignment - final report with presentation
• 30.00% TP Group assignment – presentation 
• 25.00% TP Individual assignment



• 10.00% TP Group assignment – pitch

Final evaluation:
• 100.00% TP Written exam

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Cada aula inclui uma componente teórica com o objetivo de fornecer aos alunos os conhecimentos básicos em Gestão e a sua aplicação. O
enquadramento teórico serve como base para trabalhar em tarefas específicas e desenvolver o trabalho prático. A realização do trabalho promove
aplicação de vários conceitos e tópicos abordados nas aulas. 
Nas aulas teórico-práticas os alunos resolvem problemas concretos que lhes permitem aplicar os conhecimentos adquiridos. Os estudos de caso,
exercícios e casos práticos permitem que alunos testem os seus conhecimentos, bem como permitem aplicá-los a uma realidade e discuti-los com
espirito crítico.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Each class includes a theoretical component designed to provide students with basic management knowledge and its application. The theoretical
framework serves as the basis for working on specific tasks and developing practical work. Doing the work promotes the application of various
concepts and topics covered in class.
In practical classes students solve concrete problems that allow them to apply the acquired knowledge. Case studies, exercises, and case studies
allow students to test their knowledge as well as to apply it to a reality and discuss it in a critical spirit.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aulet, B. Disciplined Entrepreneurship. (2013). Wiley.
Bessant, J., & Tidd, J. (2015). Innovation and Entrepreneurship. 3rd ed. Wiley. 
Kawasaki, G. (2015). The Art of the Start 2.0. Portfolio.
Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, NJ: John Wiley &
Sons. 
Sarkar, S. (2014). Empreendedorismo e Inovação. 3rd ed. Lisboa: Escolar Editora 
Scarborough, N. M., & Cornwall, J. R. (2016). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. 8th ed. Pearson.

Anexo II - Estratégia e Competitividade

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estratégia e Competitividade

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Strategy and Competitiveness

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GES

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC de opção dos ramos de Economia das Empresas e Organizações e Economia da Inovação e Internacionalização do Mestrado em Economia. UC
1º ano, 1º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional Unit for the Economics of Business and Organizations and Economics of Innovation and Internationalization branches of the Master in
Economics. 1st year UC, 1st semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Luís Au-Yong Oliveira (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da unidade curricular são:
• Fornecer aos discentes um conjunto de elementos que lhes permitam, utilizando uma lógica de raciocínio própria das ciências empresariais,
compreender e interpretar o funcionamento das organizações, sejam públicas, privadas ou para-públicas, numa ótica estratégica;
• Proporcionar aos discentes uma perspetiva técnica e científica da estratégia e competitividade, tanto a nível de planeamento como a nível de
implementação;



• Adquirir um corpo básico de conhecimentos, de forma a permitir a sua aplicação no contexto empresarial no que concerne a tomadas de decisões
estratégicas;
• Desenvolver competências de pesquisa bibliográfica e de campo, de trabalho em grupo e de apresentação oral e escrita científica.
• Reconhecer a necessidade de adaptação contínua ao meio em que a empresa se insere, nomeadamente tendo em consideração o relacionamento
bidirecional empresa-meio ambiente.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course objectives are:
• To provide a set of analytical elements which will allow students to use a logic and rationale adequate to business science, and to understand and
interpret the functioning of organizations, whether they be public, private or a mixture of these, and following a strategic perspective, in a number of
environments and contexts; 
• Give students a technical and scientific perspective of strategy and competitiveness, both at the planning level as well as at the level of
implementation; 
• To acquire a basic body of knowledge, in a way as to allow its application in the business context, as concerns strategic decision making; 
• To recognize the need for continuous adaptation to the environment in which a firm moves, namely taking into account the bidirectional relationship
firm-environment;
• To develop competences in: bibliographic research and field research, team work, oral presentation, video creation and editing, as well as scientific
writing competences.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à gestão e à gestão estratégica.
2. O que procura o mercado e para quê estudar estratégia?
3. O ambiente externo. O ambiente interno. O papel da tecnologia.
4. Estratégias de crescimento. A internacionalização e a inovação. As aquisições.
5. Discussão sobre culturas nacionais e sobre a internacionalização.
6. Estratégia, eficácia operacional e liderança.
7. A igualdade de género na liderança de topo.
8. Conceitos chave de estratégia revisitados.
9. A comunicação nas empresas. A necessidade de gerir a comunicação.
10. Os vetores da inovação. A Responsabilidade Social Corporativa.
11. Estratégias oceano azul e oceano vermelho. A segmentação. Os nichos.
12. Fusões. Corporate governance. O papel dos conselhos de administração. 
13. As tarefas do CEO de uma grande corporação. 
14. As organizações negativas. O pensamento estratégico como princípio de vida.
15. O outsourcing. As alianças estratégicas. As joint ventures.

9.4.5. Syllabus:
1. Presentation of basic concepts.
2. Why study strategy? What does the market seek?
3. External and internal environment. The role of technology. 
4. Growth strategies. Internationalization. Innovation. Acquisitions. 
5. National cultures and internationalization. 
6. Strategy, operational efficiency and leadership. 
7. Gender equality in senior leadership. 
8. Basic strategy concepts re-visited. 
9. Corporate communication. The need to manage corporate communication. 
10. The vectors of innovation. Corporate Social Responsibility.
11. Blue ocean and red ocean strategies. Segmentation. Niches. 
12. Mergers. Corporate governance. 
13. CEOs of large corporations.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos deverão ser aplicados no trabalho de grupo. Este trabalho deverá consistir num ensaio no qual são analisados os
contextos externo (ambiente) e interno (competências e recursos) da organização em estudo, a concorrência (atual e futura), a estratégia de
crescimento seguida, o papel da inovação, bem como analisado o seu processo de formulação estratégica. O perfil dos estrategas da empresa
poderá também ser objeto de discussão, assim como as capacidades dinâmicas, internacionalização, redes / networks, responsabilidade social
empresarial, etc. Com o trabalho tem sido a experiência do docente ver os alunos a superaram-se e a aprenderem com o auto-estudo grande parte
daquilo que se pretende para a UC. Nem todos, no entanto, optam pela avaliação discreta, e desta forma o exame final é mais longo para os que
optaram por este tipo de avaliação. Dado haver cada vez mais mulheres no ensino também é abordada a questão das mulheres na liderança de
topo.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course content should be applied in the group work. This work should consist of an essay in which the external (environment) and internal
(competences and resources) contexts of the organization being studied should be analysed, as well as the competition (current and future), the
growth strategy followed, the role of innovation, including also the process of strategy formulation. The profile of the strategists in the organization
may also be an object of discussion, as well as the dynamic capabilities, internationalization, networks, corporate social responsibility, etc. Student
course work is normally surprisingly good and learning and development tends to be very satisfactory with the self-study involved. The option to
only do a final exam also exists. As there are a large number of women on the course and in higher education the issue of women in senior
leadership is also discussed.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Haverá distribuição em sala de aula de artigos impressos académicos e.g. da Harvard Business Review, de artigos de fontes de media reputados
e.g. New York Times e Wall Street Journal, havendo distribuição também em sala de aula de casos de estudo sobre diversos temas de estratégia e
competitividade - sejam sobre inovação, internacionalização, governança corporativa, entre outros;
- há desenvolvimento de aplicações estudos de campo, pelos alunos, o que permite desenvolver capacidades de raciocínio e de investigação assim
como de escrita; os alunos têm também que realizar uma pesquisa bibliográfica e aprender a trabalhar em grupo; fazem ainda para este projeto
uma apresentação oral para o docente e para os colegas.
Avaliação discreta:
Teste (50% da nota)



Trabalho de grupo (máximo quatro pessoas) de cariz científico (50% da nota)
Avaliação por exame final:
Exame a valer 100% da nota

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Modular sessions supported by conventional (e.g. slides) as well as multimedia (e.g. videos) elements; 
- Academic articles are handed out e.g. from the Harvard Business Review, as well as articles from the media e.g. from the New York Times, the
Wall Street Journal, Time magazine, and the Economist; as well as case studies from The Case Centre – on strategy and competitiveness (e.g.
innovation, internationalization, corporate governance, etc.). 
- Students develop field work case studies in order to put into practice different competences such as independent thinking and research capabilities
as well as academic writing (a literature review is also required of students who have to work in groups to carry out the class assignment; finally, an
oral presentation, to the lecturer, via a video, is required).
Discrete evaluation:
Test (50% of the grade)
Scientific group work (maximum of four students) (50% of the grade)
Final exam (100% of the grade)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Competências a adquirir - pretende-se que os discentes:
• Adquiram conhecimento teórico e prático sobre estratégia e competitividade;
• Aprendam sobre as consequências de operar em ambientes muito competitivos; 
• Aprendam sobre a necessidade de traçar um rumo estratégico de médio/longo prazo, assim como o processo e variáveis envolvidas; 
• Aprendam sobre o papel da inovação e da internacionalização, entre outras estratégias que visam o crescimento sustentado;
• Adquiram hábitos de pensar “fora da caixa”.
Este conhecimento será adquirido pela discussão de estudos de caso reais, em sala de aula; mas também pela visita de empresas reais no terreno
para adquirir conhecimento sobre como se faz estratégia na prática, e face a mercados cada vez mais concorrenciais (o trabalho de grupo a
realizar visará recolher dados primários e / ou secundários); apoiado por teoria presente no manual principal (assim como na outra bibliografia
recomendada). 
O docente leciona em Inglês para os alunos de Erasmus, em Português para os alunos nacionais, e também em Castelhano para os alunos
Espanhóis. Desta forma o aspeto língua é focado e mostrado como sendo importante num ambiente empresarial cada vez mais global e certamente
internacional, para todo o tipo de empresas, nacionais como estrangeiras. 
Fomentar-se-á, ao longo destas atividades, um clima de partilha e de participação que enriquece o clima de aprendizagem; no sentido sempre da
aplicação no contexto empresarial e das várias opções de crescimento existentes, sejam ligadas à inovação, fusões e aquisições, como também às
estratégias cooperativas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Students are to:
• Acquire theoretical and practical knowledge about strategy and competitiveness;
• Thus, realizing the consequences of operating in very competitive environments;
• Learning about the need to follow a strategic path for the medium/long term, and what this process involves, namely the variables involved;
• Learn about the role of innovation and internationalization, among other strategies which seek to provide for sustained growth;
• Acquire “out-of-the-box” thinking habits.
This knowledge is to be acquired through classroom discussions of cases of real organizations; but also via the visiting of companies in the field to
learn about how strategy happens in practice, in view of increasingly competitive markets (group projects to be carried out in this area, with the
gathering of primary and secondary data); backed-up by supporting theory in the main text book (as well as in other relevant bibliography).
The lecturer lectures in English for Erasmus students (e.g. from Central and Northern Europe), in Portuguese for local national students, and in
Spanish for Spanish Erasmus students. Thus, language is shown to be essential in business studies. 
Knowledge sharing and participation are an integral part of the lectures – linked to enterprises and growth strategies (mergers and acquisitions,
innovation, and cooperative strategies, for example).

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Au-Yong Oliveira, M., Gonçalves, R. (Coordenadores) (2017). Estratégia, inovação e mudança – Casos de estudo sobre competitividade / Strategy,
innovation and change: case studies on competitiveness. Aveiro, Portugal: UA Editora. 

Au-Yong Oliveira, M., Gonçalves, R., Martins, J., Moreira, F., Branco, F. (Coordenadores) (2016). Casos de estudo em estratégia e marketing:
Promovendo o debate empresarial. Faro, Portugal: Sílabas & Desafios.

Hitt, M., Ireland, R. e Hoskisson, R. (2011) Strategic Management: Concepts. Competitiveness and Globalization. 9th ed., South-Western, Mason,
USA.

Kim, W.C., Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy – How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Harvard
Business Review Press, Boston, MA, USA.

Porter, M.E. (1998). Competitive strategy – Techniques for analyzing industries and competitors. Free Press, New York, NY, USA.

Teixeira, S. (2011). Gestão estratégica. Lisboa: Escolar Editora.

Anexo II - Avaliação e Gestão de Projectos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Avaliação e Gestão de Projectos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Project Management and Evaluation

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GES



9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC de opção dos ramos de Economia da Empresa e Organizações e Economia da Inovação e Internacionalização do Mestrado em Economia. UC
opção 1º ano, 1º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional Unit for the Economics of Business and Organizations / Economics of Innovation and Internationalization branches of the Master in
Economics. Optional UC 1st year, 1st semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Humberto Fernandes Mota (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo geral da unidade curricular é desenvolver conhecimentos e competências em Planeamento Estratégico e Avaliação de Decisões de
Investimento.
Os estudantes deverão ser capazes de:
1. perceber e desenvolver capacidades técnicas e conhecimento sobre o processo de gestão de projetos 
2. adquirir conceitos essenciais na área de avaliação de projetos tais como: o valor temporal do dinheiro; valor económico de um projeto de
investimento; fundamentos da avaliação de decisões de investimento – risco e retorno; indicadores económicos de mérito e aceitação; estimação
de cash flows relevantes e o custo de oportunidade do capital.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The overall objective of the course is to develop knowledge and skills in terms of project management and investment decisions evaluation.
Students of this course should be able to: 
1.Understand and develop technical and scientific knowledge about the project management process.
2.Understanding the essential topics in the area of project evaluation, such as: the time value of money; economic value of an investment project;
foundations of evaluation of investment decisions - risk and return; economic indicators of merit and acceptance criteria, estimation the relevant
cash flows and the opportunity cost of capital.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Gestão de Projetos:
1.Introdução e desenvolvimento
2. Definição do Projeto
3. Atividades, tempo e recursos
4. Estrutura de Divisão de Trabalho
5.GANTT
6.PERT
7.CPM (método do caminho crítico)

Avaliação de Projetos:
1. Introdução.
2. Juros compostos.
3. Reembolso de empréstimos Classic.
5. Valor Económico 
6. Risco e Retorno
7. Formulação do projeto: identificação e caracterização das variáveis do projeto.
8. Avaliação económica das decisões de investimento, premissas e aplicabilidade dos principais métodos de avaliação.
9. Indicadores de mérito económico e critérios de aceitação.
10. Estimativa dos fluxos de caixa relevantes e custo de oportunidade do capital.

9.4.5. Syllabus:
PROJECT MANAGEMENT
1.Introduction and development
2.Project Definition
3.Activities, Time and Resources
4.Work Breakdown Structure
5.GANTT
6.PERT
7.CPM (Critical Path Method)



PROJECT EVALUATION
1.Introduction.
2.Income Regime of Compound Interest.
3.Repayment of loans Classic.
4.Basics of investment appraisal.
5.Concept of economic value of an investment project.
6.Fundamentals of assessment of investment decisions: risk and return.
7.Project formulation: identification and characterization of the variables of the project.
8.Economic evaluation of investment decisions, assumptions and applicability of the main methods of evaluation.
9.Indicators of economic merit and acceptance criteria.
10.Estimation of relevant cash flows and the opportunity cost of capital.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A unidade curricular de Avaliação e Gestão de Projetos tem como objetivos principais: a sensibilização dos participantes para a importância da
aplicação das técnicas de gestão de projetos em áreas empresarial cuja estrutura organizacional predominante é o projeto; e, todos os projetos
deverão ser alvo de uma avaliação prévia sobre a sua viabilidade económico-financeira.
Os dois primeiros módulos da unidade curricular – Avaliação e Gestão de Projetos, relacionam-se com a temática da Gestão de Projetos e, o
terceiro módulo é dedicado à temática da Avaliação de Projetos.
Atividades - utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de técnicas de gestão de projetos - utilização de um software de Gestão de Projetos –
MS Project. 
Utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de metodologias de avaliação de projetos. Conjugação do uso das técnicas anteriormente
referidas com a utilização de uma folha de cálculo - MS Excel (VAL, TIR, PAYBACK, ROI, ROE, ROA).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course Project Management and Evaluation has as main objectives: the awareness of participants on the importance of applying the techniques
of project management in a business area whose organizational structure is predominantly project, and all projects should be subject to a prior
assessment of their economic and financial viability.
The first two modules of the course Project Management and Evaluation are related to the topic of Project Management, and the third module is
devoted to the topic of Project Evaluation.
Activities - training, with the use of theoretical exercises and case studies, of project management techniques -use of a Project Management
software - MS Project (definition of activities, their durations, precedence and resources consumed).
Training, with the use of theoretical exercises and case studies, of evaluating projects methodologies - use of a spreadsheet - MS Excel, to suit the
methods used to evaluate projects (NPV, IRR, payback ROI, ROE ROA).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas terão um carácter problematizador, com ênfase na reflexão e análise crítica dos temas do programa e na exposição e
resolução de pequenos problemas que servem para introduzir e solidificar os conceitos apresentados. A metodologia de aprendizagem utilizada
será ativa, recorrendo a leituras, análises e discussão do material teórico sugerido, problemas práticos ou de casos de estudo sempre que for
oportuno e análise crítica de artigos de investigação científica na área da Gestão e Avaliação de Projetos.
Avaliação Discreta:
- Trabalho de Grupo (60%) - Os alunos terão que definir uma ideia, um produto, um serviço … (projeto), individual/pessoal ou junto de uma
organização, e desenvolver um case study relacionado com a avaliação (em termos de viabilidade económico-financeira) do projeto que definirem;
Terão igualmente que produzir material que auxilie na resolução do case study (as teaching notes).
- Teste (40%)
Avaliação Final:
- Exame final (100%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The practical classes will have a character problem-solving, with emphasis on reflection and critical analysis of the themes of the program and the
exposure and resolution of minor problems that serve to introduce and solidify concepts presented. The methodology used will be active learning,
using readings, analysis and discussion of the suggested theoretical material, practical problems or case studies where relevant and critical
analysis of scientific research papers in the field of Project Management and Evaluation.
Discrete evaluation:
- Group Work (60%) - Students will have to define an idea, a product, a service… (project), individual / personal or within an organization, and develop
an evaluation-related case study (in terms of feasibility) of the project they define; They will also have to produce material that assists in solving the
case study (as teaching notes).
- Test (40%)
Final evaluation:
- Final exam (100%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Para o cumprimento dos principais objetivos de aprendizagem: aquisição de conhecimentos práticos das ferramentas de planeamento, avaliação e
controlo de custos, prazos, recursos materiais, humanos e financeiros, aplicados a projetos.
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino: expositiva – discussão de casos de estudo relativos às problemáticas de avaliação e gestão
de projetos; trabalhos práticos relativos a projetos individuais ou em grupo fazendo utilização do MS Excel para resolução de problemas relativos à
temática de avaliação de projetos, e utilização de um software de Gestão de Projetos – MS Project – para exercitar as técnicas de gestão de
atividades.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To fulfill the main learning objectives: acquisition of practical knowledge of the planning, evaluation and cost control tools, deadlines, material, human
and financial resources applied to projects.
The following teaching methodologies will be used: expository - discussion of case studies related to project evaluation and management issues;
Practical work related to individual or group projects using MS Excel to solve problems related to the project evaluation theme, and using Project
Management software - MS Project - to exercise the activities management techniques.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Benninga, Simon. 2014. Financial modeling. 4th ed., MIT Press: Cambridge (FM)
Benninga, Simon. 1997. Corporate finance a valuation approach. McGraw-hill: New York.



Benninga, Simon. 2011. Principles of Finance with Excel, 2nd ed. Oxford University Press: New York (PFE)
Kerzner, Harold; Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling; 10th edition; 2009; Wiley (KPM10e)
Kerzner, Harold; Project Management Case Studies; 2nd Edition; 2006; Wiley (KCS2e)
Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. and Allen, Franklin. 2007. Princípios de finanças empresariais, 8ª ed., McGraw-Hill, Lisboa.
Benninga, Simon, and Tal Mofkadi. 2017. Principles of Finance with Excel. 4nd ed. Oxford University Press
Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. and Marcus, Alan. 2017. Fundamentals of Corporate Finance . 9th ed., McGraw-Hill Education
Kerzner, Harold. 2017. Project Management Case Studies. 5nd Edition. Wiley

Anexo II - Marketing Industrial e de Serviços

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Marketing Industrial e de Serviços

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Business-to-Business and Services Marketing

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GES

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC de opção para o ramo Empresa e Organizações. UC opcional de 1º ano, 1º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional UC for Branch Business and Organizations. Optional UC from 1st year, 1st semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Cristina Rocha Figueiredo Pereira Marques Nobre (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objetivos principais do curso:
- explicar e aplicar conceitos do domínio do Marketing Business-to-Business a situações concretas;
- explicar e aplicar conceitos do domínio do Marketing de Serviços a situações concretas.
As competências a serem desenvolvidas pelos estudantes são as seguintes:
- Reconhecer e explicar o âmbito e natureza do marketing business-to-business;
- Compreender e distinguir o comportamento de compra B2B do B2C;
- Compreender e aplicar os conceitos de relacionamentos e redes interempresariais;
- Compreender e relacionar a gestão dos processos de marketing nos mercados B2B;
- Reconhecer e explicar o domínio do marketing de serviços, os principais conceitos e ferramentas;
- Aplicar os domínios da gestão de relacionamentos e marca em organizações de serviços;
- Especificar e relacionar formas de criação de valor na prestação do serviço
- Realizar um plano de marketing num contexto de B2B e/ou Serviços.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main course objectives are:
- To explain and apply the concepts within the domain of Business-to-Business Marketing to real situations;
- To explain and apply the concepts within the domain of Services Marketing to real situations.

The competences to be developed by the students are the following:
- To recognize and explain the scope and nature of Business-to-Business marketing;
- To understand and distinguish the B2B buying behavior from B2C buying behavior;
- To understand and apply the concepts of inter-firm relationships and networks;
- To understand and inter-relate marketing processes management in the business markets;
- To recognize and explain the domain of services marketing, the main concepts and frameworks; 
- To apply the notions of relationship marketing and branding to service organizations;
- To specify and inter-relate forms for value creation in service delivery;
- To develop a marketing plan in a B2B and/or Services context.



9.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Marketing Business-to-Business
2. Comportamento de compra em mercados Business-to-Business
3. Relacionamentos e redes interempresas
4. Criação de valor, segmentação, targeting e posicionamento
5. Gestão dos processos de marketing

II. Marketing de Serviços
1. Fundamentos do Marketing de Serviços 
2. Perspetiva Estratégica de Serviço e Estratégia de Marketing
3. Gestão de relacionamentos e marca

9.4.5. Syllabus:
I. Business-to-Business Marketing
1. Fundamentals of Business-to-Business marketing
2. Buying behavior in Business-to-Business
3. Managing inter-firm relationships and networks
4. Value creation, segmentation, targeting, and positioning
5. Managing marketing processes

II. Services Marketing
1. Fundamentals of services marketing 
2. The service perspective and marketing strategy
3. Relationship management and brand

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os objetivos de aprendizagem visam, para além do conhecimento conceptual proposto ao longo dos conteúdos programáticos, estimular uma visão
crítica e integradora dos tópicos abordados em outras disciplinas da Gestão e do Marketing e da sua prática. 
Os conteúdos programáticos, em si e na forma e sequência como vão sendo apresentados, visão fornecer os principais conceitos e ferramentas do
domínio do Marketing Business-to-Business, relacionando com a perspetiva estratégica de serviço e Service Dominant Logic , para além de
introduzir os discentes nos conceitos basilares do marketing de empresas de serviços.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning objectives aim, beyond the conceptual knowledge proposed throughout the syllabus, to stimulate a critical and integrative view of the
topics covered in other management and marketing disciplines and their practice.
The syllabus itself, in the form and sequence as it is presented, aims to provide the main concepts and tools of the Business-to-Business Marketing
domain, relating to the strategic perspective of Service and Service Dominant Logic, in addition to introducing the students in the basic concepts of
service business marketing.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica dos conteúdos programáticos complementada pela análise de exemplos reais. Discussão nas aulas sobre aspetos teóricos dos
conteúdos, exposição pelos alunos dos conteúdos de textos consultados, que serão submetidas a debate, nomeadamente em relação a estudos de
caso.

Acompanhamento e orientação dos alunos no estudo, análise de casos e resolução dos exercícios propostos, assim como, quanto ao trabalho de
grupo a realizar.

A avaliação discreta terá por base duas componentes: um teste individual e uma componente prática realizada em grupo. A componente prática
inclui um projeto final e um trabalho prático. A componente prática terá um peso de 40% na nota final e o teste um peso de 60% na nota final.

O aluno pode optar por avaliação final em que a nota na UC será determinada por um exame final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exhibition of the course content and analysis of real examples. Discussion of the theoretical concepts and case studies in the classroom.
Presentations of students’ works based on valuable readings and case studies.

Assistance and supervision to students in the study of materials, analysis of the cases, resolution of practical exercises, and teamwork project.

The discrete assessment consists of two components: an individual test and a practical component developed in-group. The practical component
includes a final project and an assignment. The practical component will be weighted by 40% in the final grade, and the test 60% in the final grade.

The student may opt for the final assessment based on a final exam.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os objetivos de aprendizagem visam, para além do conhecimento conceptual proposto ao longo dos conteúdos programáticos, estimular uma visão
crítica e integradora dos tópicos abordados em outras disciplinas da Gestão e do Marketing e da sua prática. Nesse sentido privilegia-se como
metodologia de ensino a discussão e integração dos conceitos com exemplos reais e o estudo de casos, bem como a elaboração de trabalhos
práticos. Os alunos ficam, assim, aptos a desenvolver um plano de marketing para uma empresa/marca, num contexto de B2B e/ou Serviços.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Besides the conceptual knowledge proposed throughout the course, the learning outcomes have the purpose of stimulating a critical and integrative
perspective of the topics presented in other disciplines of the Management and Marketing fields and their practice. In this sense, the used teaching
methods are the discussion and integration of the concepts with real examples and case studies. Hence, the students become able to develop a
marketing plan in a B2B and/or Services context.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:



Brennan, R., Canning, L.E., McDowell, R. (2017). Business-to-Business Marketing (4th Ed.). SAGE.

Kasper, H., Helsdingen, P., & Gabbott, M. (2006). Services Marketing Management: A Strategic Perspective (2nd Ed.). West Sussex, England: John
Wiley.

Gronröos, C. (2007). Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition (3rd Ed.). West Sussex, England: John
Wiley.

Lovelock, C., & Wirtz, J. (2011). Services Marketing - People, Technology, Strategy (7th Ed.). Harlow, Essex, England: Prentice Hall.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management (14th Ed.). Upper Saddle River, NY: Prentice Hall.
Grant, R. M. (2013). Contemporary Strategy Analysis: text and cases (8º ed.). West Sussex, United Kingdom: Wiley.

Anexo II - Comportamento e Liderança nas Organizações

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Comportamento e Liderança nas Organizações

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Organizational Behavior and Leadership

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GES

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC de opção do ramo Empresa e Organizações do Mestrado em Economia. UC opcional do 1º ano, 2º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional Unit for the Business and Organisations branch of the Master in Economics. Optional UC from 1st year, 2nd semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Andreia Tatiana Vitória (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os estudantes
Pretende-se que os estudantes:
1. adquiram e melhorem as suas competências de liderança;
2. compreendam as suas forças e fraquezas nesses domínios;
3. venham a ser capazes de desenvolver seguidores capazes de colocarem o seu potencial ao serviço das organizações e do seu desenvolvimento
pessoal;
4. compreendam os limites da atuação dos líderes sobre a eficácia das equipas e organizações;
5. adquiram sensibilidade e compreensão dos comportamentos em contexto organizacional, para que possam atuar sobre os mesmos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is expected that students:
1. develop their leadership’ competencies;
2. understand their own strengths and weaknesses in such fields;
3. become able to develop followers who will put their potential at the service of their organizations and of themselves;
4. understand substitutes and neutralizers of leadership;
5. understand determinants of organizational behavior and how OB can be influenced

9.4.5. Conteúdos programáticos:
• Conceitos de liderança
• A liderança e gestão
• As abordagens dos traços



• As abordagens comportamentais
• As abordagens contingenciais
• Líderes e seguidores
• Competências de liderança
• A inteligência emocional
• O capital psicológico
• A segurança psicológica
• A liderança autêntica
• A humildade e a liderança
• A liderança carismática e narcisista
• Liderança transformacional
• A liderança em contexto internacional

9.4.5. Syllabus:
• Leadership Concepts
• Leadership and management
• Trait approaches
• Behavioral approaches
• Contingency approaches
• Leaders and followers
• Leadership skills
• Emotional intelligence
• Psychological capital
• Psychological safety
• Authentic leadership
• Humility and leadership
• Charismatic and narcissistic leadership
• Transformational leadership
• Leadership in an international context

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Correspondência entre cada objetivo e os tópicos do programa
Objetivo #1
Todos os tópicos

Objetivo #2
• Competências de liderança
• A inteligência emocional
• O capital psicológico
• A liderança autêntica
• A humildade e a liderança
• A liderança carismática e narcisista
• Liderança transformacional

Objetivo #3
•As abordagens dos traços
• As abordagens comportamentais
• As abordagens contingenciais
• Líderes e seguidores
• Competências de liderança
• O capital psicológico
• A segurança psicológica
• A liderança autêntica
• A humildade e a liderança
• A liderança carismática e narcisista
• Liderança transformacional

Objetivo #4
Todos os tópicos

Objetivo #5
A liderança em contexto internacional

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Aims and the correspondent topics
Aim # 1
All topics

Aim # 2
• Leadership skills
• Emotional intelligence
• Psychological capital
• Authentic leadership
• Humility and leadership
• Charismatic and narcissistic leadership
• Transformational leadership

Aim # 3
• Trait approaches
• Behavioral approaches
• Contingency approaches



• Leaders and followers
• Leadership skills
• Psychological capital
• Psychological safety
• Authentic leadership
• Humility and leadership
• Charismatic and narcissistic leadership
• Transformational leadership

Aim # 4
All topics

Aim # 5
Leading in international context

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição de conteúdos programáticos será complementada com: (a) discussão em sala de aula; (b) análise e exploração artigos, exemplos
práticos e estudos de caso; e (c) questionários de auto e heteroavaliação. 

Avaliação discreta: 30.00% Trabalho de Grupo 1; 40.00% Trabalho de Grupo 2; 30.00% Prova individual escrita 
Avaliação Final: 100.00% Prova individual escrita

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The exposition of programmatic content will be complemented with: (a) discussion with students in the classroom; (b) analysis and discussion of
articles, practical examples and case studies; and (c) self-assessment and hetero-evaluation questionnaires.

Discrete Evaluation: 30.00% Group Work 1; 40.00% Group Work 2; 30% Individual written test 
Final Evaluation: 100.00% Individual written test

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Para que os alunos possam melhor agir sobre o meio organizacional onde irão trabalhar, para além de lhe ser facultado um conjunto de
conhecimentos teóricos da área, estes terão também oportunidade de analisar casos reais, através dos quais poderão utilizar os conhecimentos
teóricos obtidos e refinar as suas competências de análise, bem como a interpretação e compreensão dos fenómenos organizacionais.Para além
disso, o preenchimento de questionários de autoavaliação auxilia os alunos a melhor compreenderem as suas forças e fraquezas e diversos
domínios.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
So that students can better act on the organizational environment where they will work, in addition to being provided with a set of theoretical
knowledge of the area, they will also have the opportunity to analyze real cases, through which they can use the theoretical knowledge obtained and
refine the their analysis skills as well as the interpretation and understanding of organizational phenomena. In addition, completing self-assessment
questionnaires helps students better understand their strengths and weaknesses and various domains.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Northouse, P. G. (2013). Leadership: Theory and practice. Thousand Oaks: SAGE Publications. 
Yukl, G. (2012). Leadership in organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Cunha, M. P. Rego. A. & Cunha, R, C. (2007). Organizações positivas. Lisboa: Publicações D. Quixote. 
Cunha, M. P., Rego, A., Lopes, M. & Ceitil, M. (2008). Organizações positivas: Manual de trabalho e formação. Edições Sílabo.
Rego, A. & Cunha, M. P. (2003). A essência da liderança: mudança, resultados, integridade. Lisboa: RH Editora.
Rego, A. & Cunha, M. P. (2010). Liderança positiva. Lisboa: Edições Sílabo. 
Rego, A. & Cunha, M. P. (2011). Liderança: a virtude está no meio. Atual.

Anexo II - Negócios Internacionais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Negócios Internacionais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
International Business

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GES

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6



9.4.1.7. Observações:
UC de opção dos ramos Empresa e Organizações e Inovação e Internacionalização do Mestrado em Economia. UC opcional do 1º ano, 2º semestre. 

9.4.1.7. Observations:
Optional Unit for the Business and Organizations and Innovation and Internationalization branches of the Master in Economics. Optional UC from 1st
year, 2nd semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Carrizo Moreira (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como finalidade fornecer aos alunos um conjunto de elementos que lhes permitam, utilizando uma lógica de raciocínio
própria das ciências empresariais, compreender e interpretar o funcionamento dos negócios internacionais. 
Para isso serão apresentados alguns dos modelos teóricos utilizados para analisar o funcionamento dos mercados internacionais e o processo de
internacionalização, assim como os resultados tirados de trabalhos empíricos e a sua interpretação ao abrigo das teorias estudadas. 
O foco do trabalho será colocado nas atividades práticas que agilizem o raciocínio e a tomada de decisão relativamente a situações no âmbito dos
Negócios Internacionais.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The purpose of this curricular unit is to give participants/students a set of elements/tools that allow them to use a proper business science logic and
rationale to understand and interpret the functioning of organizations in international settings/environments.
In order to achieve this purpose several theoretical models are going to be presented to analyze international markets/environments and the
internationalization process, as well as the results obtained from the field/empirical assignments in their interpretations regarding the theories
analyzed.
The focus of the work will be placed on practical activities that foster the decision making units regarding International Business situations.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos negócios internacionais
2. A cultura e os negócios internacionais
3. Teorias dos negócios internacionais
4. Modos de entrada e processo de internacionalização da empresa
5. Avaliação e seleção de países
6. Tipologias de empresas e a sua evolução
7. Gestão e organização da empresa internacional/multinacional
8. Marketing global

9.4.5. Syllabus:
1. Introduction to international businesses
2. Culture and international businesses
3. International business theories
4. Modes of entry and the process of internationalization of the firm 
5. Countries evaluation and selection 
6. Typologies of firms and their evolution
7. Management and organization of the international firm
8. Global marketing

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Tendo em consideração os objetivos da unidade curricular, o conteúdo procura que os discentes tenham uma formação sólida e abrangente
relativamente às principais temáticas dos negócios internacionais, conforme se apresenta nos conteúdos programáticos.
A unidade curricular foca-se inicialmente em aspetos soft, como sejam a perspetiva evolutiva da internacionalização/globalização e na cultura e
como esta enforma os negócios internacionais. Seguidamente é apresentada uma panóplia de teorias económica e comportamentais, com ênfase
nesta última. Posteriormente conceitos de modos de entrada em mercados internacionais, processos de internacionalização, avaliação e seleção
de países.
De forma a perceber a perspetiva da internacionalização e a sua influência na empresa, será apresentado um conjunto de tipologias de empresas e
os diferentes tipos de estruturas organizacionais da empresa na sua evolução em mercados internacionais. Finalmente, será abordada a temática
do marketing global.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Taking into account the objectives of the course, the content seeks that students have a solid and comprehensive training on the main themes of
international business, as presented in the syllabus.
The course focuses initially on soft aspects, such as the evolutionary perspective of internationalization / globalization and culture and how it shapes
international business. The following is a panoply of economic and behavioral theories, with emphasis on the latter. Subsequently concepts of modes
of entry into international markets, internationalization processes, evaluation and selection of countries.
In order to understand the perspective of internationalization and its influence on the company, a set of company typologies and the different types of
company organizational structures will be presented in their evolution in international markets. Finally, the topic of global marketing will be
addressed.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões modulares, suportadas por elementos convencionais e multimédia.
Discussão de casos em grupo. Desenvolvimento de aplicações práticas.



Apresentação de trabalhos práticos associados ao programa estabelecido.
Discussão de artigos teóricos.
Trabalho de pesquisa bibliográfica (30%)
Trabalho de grupo (30%)
Avaliação escrita individual (40%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Modular sessions based on multimedia and conventional elements. 
Discussions of individual and group assignments. 
Presentation of practical works associated to the established program.
Discussion of Theoretical articles.
Bibliographical research work (30%)
Group work (30%)
Individual written assessment (40%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Tendo em consideração os objetivos definidos, a metodologia de ensino é a mais adequada dado que explora material expositivamente, discute
artigos e trabalhos de campo tendo em consideração uma perspetiva multifacetada com um background científico exigente que toma em
consideração os interesses e experiências dos alunos, conforme as temáticas apresentadas nos conteúdos programáticos, com o rigor académico
do da pesquisa e dos estudos de casos, baseados na realidade empresarial.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the stated objectives, the teaching methodology is the most appropriate as it explores material expositively, discusses articles and fieldwork
taking into account a multifaceted perspective with a demanding scientific background that takes into account the interests and experiences of
students, as the themes presented in the syllabus, with the academic rigor of research and case studies, based on business reality.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Grünig, R., & Morschett, D. (2017). Developing International Strategies. Berlin: Springer-Verlag.
Daniels, J.D., Radebaugh, L.H., & Sullivan, D. (2012) International Business: Environments and Operations, 14ª Edição, Prentice Hall. 
Dicken, P. (2015). Global shift. Mapping the changing contours of the world economy. New York, NY: Guilford Press.
Dunning, J. (1993). Multinational enterprises and the global economy. Reading: Addison-Wesley.
Hill, C. (2013) International Business: Competing in the Global Market Place. Chicago: Irwin McGraw-Hill.

Anexo II - Gestão e Avaliação da Qualidade nos Serviços Públicos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão e Avaliação da Qualidade nos Serviços Públicos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Quality Management and Assessment in Public Services

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CS

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC opcional para o ramo Empresa e Organizações do Mestrado em Economia. UC opção do 1º ano, 2º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional UC for Branch Business and Organizations from the Master in Economics. Optional UC from 1st year, 2nd semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marlene Paula Castro Amorim (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular pretende que os estudantes:
- se familiarizem com os princípios e desafios da gestão de serviços;



- reconheçam a especificidade dos serviços públicos por contraponto com os serviços privados;
- compreendam a aplicabilidade de algumas das principais ferramentas de avaliação da qualidade em serviços públicos;
- identifiquem os componentes fundamentais de um sistema de avaliação e gestão do desempenho;
- caracterizem e distingam algumas das mais importantes ferramentas de avaliação de desempenho ao nível organizacional (ex.: Balanced
Scorecard, EFQM, CAF, SIADAP);
- reconheçam a coexistência de efeitos benéficos e perversos na implementação de estratégias de avaliação da qualidade e do desempenho.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit aims that the students: 
- get acquainted with the principles and the challenges associated with the management of services;
- acknowledge the specificity of public services in contrast to private services;
- understand the applicability of some of the core methods and tools to assess the quality in public services;
- identify the key components of a performance management system;
- characterize and distinguish between some of the most important tools for measuring and managing performance at an organizational level (e.g.
Balanced Scorecard, EFQM, CAF, SIADAP).
- acknowledge the coexistence of both beneficial and harmful effects in the implementation of performance measurement and management
strategies.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A GESTÃO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS
1.1. Introdução à gestão da qualidade
1.2. A especificidade dos serviços
1.3. A especificidade dos serviços públicos
1.4. Fatores críticos na gestão da qualidade em serviços públicos
2. PERSPETIVAS E MODELOS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS
2.1. Gestão de operações e processos em serviços públicos
2.2. Modelos de avaliação da qualidade em serviços públicos
2.3. Indicadores e escalas para avaliação da qualidade
3. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DE DESEMPENHO
3.1. Conceitos e componentes fundamentais
3.2. Evolução da avaliação do desempenho organizacional
3.3. Potencialidades e perigos das ferramentas de avaliação e gestão do desempenho
3.4. Boas práticas na implementação de sistemas de gestão do desempenho
4. FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DO DESEMPENHO
4.1. Balanced Scorecard
4.2. Modelos de excelência: EFQM e CAF
4.3. ‘Performance prism’
4.4. SIADAP
4.5. Rankings

9.4.5. Syllabus:
1. QUALITY MANAGEMENT IN SERVICES
1.1. Introduction to the management of quality
1.2. Specificities of service management 
1.3. The particularities of public services
1.4. Key factors in the management of quality in public services
2. PERSPECTIVES AND MODELS FOR THE ASSESSMENT OF QUALITY IN SERVICES 
2.1. Management of operations and processes in public services
2.2. Models for quality assessment in public services
2.3. Measures and scales for the assessment of quality
3. Performance management systems
3.1. Core concepts and elements 
3.2. The evolution of performance measurement and management
3.3. Advantages and disadvantages of performance measurement and management tools
3.4. Good practices in the implementation of performance management systems
4. PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT TOOLS
4.1. Balanced Scorecard 
4.2. Excellence Models: EFQM and CAF
4.3. ‘Performance prism’ 
4.4. SIADAP
4.5. Rankings

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Na UC pretende-se que os estudantes adquiram um conjunto de conhecimentos e de competências que lhes permitam compreender as
especificidades e os desafios da gestão de serviços públicos, assim como serem capazes de recorrer a um conjunto de ferramentas e
metodologias de suporte à gestão da qualidade. Para esse fim a UC apresenta, de forma estruturada os conceitos fundamentais da gestão pública,
da gestão de serviços, bem como da análise e gestão do desempenho e da qualidade, intercalando a exposição teórica com a apresentação de
casos de aplicação, de modo a potenciar nos alunos o contacto com contextos concretos dos problemas e dos instrumentos apresentados. No
mesmo sentido, privilegia-se uma metodologia de avaliação que inclui trabalhos aplicados, distribuídos ao longo do semestre letivo de forma a
cobrir os vários conteúdos abordados. Desta forma entende-se que o programa da unidade curricular, se mostra coerente com os objetivos de
aprendizagem propostos para a UC.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
At the UC it is intended that students acquire a set of knowledge and skills that allow them to understand the specificities and challenges of public
service management, as well as be able to use a set of tools and methodologies to support quality management. . To this end, the UC presents in a
structured way the fundamental concepts of public management, service management, as well as performance and quality analysis and
management, interspersing the theoretical exposition with the presentation of application cases, in order to enhance in the students the contact with
concrete contexts of the problems and the presented instruments. In the same vein, an evaluation methodology is privileged that includes applied



works, distributed throughout the semester to cover the various contents covered. Thus, it is understood that the syllabus of the course is
consistent with the learning objectives proposed for the course.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino contemplam a exposição teórica de conceitos, modelos e ferramentas, e a aplicação a casos práticos no contexto de
serviços públicos. A avaliação da disciplina será preferencialmente discreta, implicando:
a) a realização de uma prova escrita (teste), 30% na nota final;
b) a realização e apresentação de um relatório que sumarie os resultados da aplicação de uma escala de avaliação de qualidade em serviços
públicos, 15% na nota final;
c) a realização e apresentação de um relatório que contemple a análise de avaliações de qualidade a partir das vozes dos utentes, 20% na nota
final;
d) a realização e apresentação de um relatório que contemple a análise dos dados resultantes da realização de trabalho de campo, 35% na nota
final.
Em alternativa, e de acordo com o Regulamento de Estudos da UA, os alunos poderão solicitar a avaliação por exame final (com uma ponderação de
100%), devendo informar os docentes dessa sua intenção no início do semestre.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies adopted in the UC involve the theoretical presentation of concepts, models and tools, as well as its application to the
context of public services. The assessment model adopted for the UC will include several discrete elements: 
a) a written test with a weight of 30% for the final grade;
b) the development and presentation of a report that summarizes the results from the application of a quality measurement scale to a context of
public services (15% of the final grade);
c) the development and presentation of a report que addresses the quality assessment of public services building on the voice of service users
(20% of the final grade);
d) the development and presentation of a report the analysis of data from field work (30% of the final grade).
As an alternative, and in accordance with the Study Regulations from the UA, the students may request for a final exam (with a weight of 100%), and
inform the professors about such request at the beginning of the term.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular, uma vez que nas aulas de cariz teórico
prático são adotadas metodologias de aprendizagem ativa, que levam a que o estudante assuma centralidade no processo de aprendizagem. A
exposição dos conteúdos programáticos, com a respetiva discussão, associada à apresentação de exemplos e estudos de caso que motivem os
alunos, possibilita uma adequada compreensão dos conteúdos por parte do público-alvo.
Para além disso, a realização de trabalhos práticos permite que os estudantes adquiram os conceitos mais teóricos relacionados com a gestão da
qualidade e a avaliação do desempenho e os operacionalizem em contextos concretos de serviços públicos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies for teaching and learning are aligned with the learning objectives of the curricular unite, since the sessions have a theoretical and
practical approach and involve the adoption of active e-learning methods that place the student at the core of the learning process. The presentation
of the curricular unit contents, and its corresponding discussion, together with the presentation of examples and cases, act as motivators and allow
for a more adequate understanding of the topics by the students.
Moreover, the curricular unit involves the development of applied work, therefore allowing the students to acquire the theoretical concepts related
with quality management and performance measurement and management while experiencing its operationalization in the real contexts of public
service.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Elke, L (2017). Improving the quality of east and west european public services. Routledge.
Foley, B; Goldstein, H (2013). Measuring Success: League Tables in The Public Sector, London: British Academy.
Halligan, J; Bouckaert, G; Van Dooren, W (2010). Performance Management in the Public Sector, London: Routledge.
Kaplan R; Norton, D (1992). The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, 70(1).
Osborne, S, Radnor, Z; Nasi, G (2013). A new theory for public service management? Toward a (public) service-dominant approach. The American
Review of Public Administration, 43(2).
Rocha, J (2006). Gestão da Qualidade. Aplicação aos Serviços Públicos, Escolar Editora, Lisboa.
Van Dooren, W; Thijs, N; Bouckaert, G (2017). Quality management and the management of quality in European public administrations. In Improving
the quality of east and west European public services. Routledge.

Anexo II - Corporate and Project Finance

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Corporate and Project Finance

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Corporate and Project Finance

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:



TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC opcional para o ramo Finanças do Mestrado em Economia. UC de opção do 1º ano, 1º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional UC for Branch Finance of the Master in Economics. Optional UC from 1st year, 1st semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Manuela da Assunção Fernandes (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta unidade curricular, os estudantes fiquem habilitados a:
- Aplicar técnicas e métodos necessários à análise, avaliação e seleção de investimentos;
- Analisar os investimentos em contexto de incerteza;
- Avaliar as decisões de financiamento dos projetos;
- Compreender os principais fatores de influência da estrutura de capitais;
- Compreender os principais fatores de influência da política de dividendos;
- Aplicar os modelos de previsão das dificuldades financeiras das empresas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this unit course, it is intended that students become able to:
- Discuss and apply the necessary methods to the analysis, evaluation end selection of investments;
- Analyze the investment projects in a risk context;
- Evaluate the financing decisions and its influence on the cost of capital;
- Understand the main influence factors on capital structure;
- Understand the main influence factors on dividend policy;
- Apply the adequate methods to predict companies’ financial distress.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Avaliação e seleção de projetos de investimento
Princípios gerais. As decisões de investimento. 
Pressupostos associados à estimação dos cash flows. 
Análise e seleção de projetos de investimento em contexto de certeza e de incerteza. A decisão de investir e a inflação. A decisão de investir em
mercados internacionais.
2. Estimação do custo de capital
Financiamento de projetos. Fontes de financiamento de curto prazo e de médio e longo prazo. Fundos próprios e fontes de financiamento por capital
alheio.
Estimação do custo de capital.
3. Estrutura de capital
Teorias sobre a estrutura de capital. Fatores determinantes das decisões de financiamento. Limites para a utilização de dívida. A estrutura de
capital e o valor da empresa. As finanças comportamentais e a estrutura de capital.
4. Política de dividendos
Caracterização dos dividendos. Fatores determinantes da política de dividendos. As finanças comportamentais e a política de dividendos.
5. Project Finance

9.4.5. Syllabus:
1. Investment decisions
Introduction. Investment decisions. Cash flow determination and analysis.
Analysis and selection of investments under certainty and uncertainty.
Investment decisions and the inflation. The international investment.
2. Financing decisions and the cost of capital
Project financing. Short-term and medium and long term financing. Equity and debt. Cost of capital determination and the project financing.
3. Capital structure
Theories about capital structure. Main factors influencing the capital structure decisions. Limits to the use of debt. The capital structure and the firm
value.
The behavior finance and the capital structure.
4. Dividend policy
Dividends concepts. Main factors influencing the dividend policy. Models associated with the dividend policy. The behavior finance and the dividend
policy.
5. Project Finance
Characteristics. Return and value creation. Metrics of the value created for shareholders.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os tópicos integrantes dos conteúdos programáticos foram compilados e organizados em consonância com os objetivos de aprendizagem definidos
para a unidade curricular, de acordo com a seguinte correspondência (conteúdo programático – objetivo):
1. Avaliação e seleção de projetos de investimento – aplicar técnicas e métodos necessários à análise, avaliação e seleção de investimentos, bem
como analisar os investimentos em contexto de incerteza.
2. Fontes de financiamento e custo de capital – avaliar as decisões de financiamento dos projetos e a sua influência no custo do capital.
3. Estrutura de capital – compreender os principais fatores de influência da estrutura de capitais.



4. Política de Dividendos – compreender os principais fatores de influência da política de dividendos.
5. Project Finance e Criação de valor – compreender as principais características do Project Finance.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The topics in the syllabus were compiled and organised in line with the objectives defined for the unit course, with this correspondence (syllabus
topic – objective):
1. Investment decisions – discuss and apply the necessary methods to the analysis, evaluation end selection of investments as well as analyse the
investment projects in a risk context.
2. Financing decisions and the cost of capital – evaluate the financing decisions and its influence on the cost of capital.
3. Capital structure – understand the main influence factors on capital structure.
4. Dividend policy – understand the main influence factors on dividend policy.
5. Project Finance and value creation – understand the main characteristics of project finance.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino adotadas pela docente desta Unidade Curricular incluem os métodos expositivo, interrogativo e ativo. O primeiro método
enunciado é concretizado pela exposição dos conteúdos programáticos, com o objetivo da envolvência dos alunos nos temas propostos pela UC.
Durante a exposição dos temas inseridos nos conteúdos programáticos, recorre-se ao método interrogativo para aferir a compreensão dos alunos
sobre a matéria
Exposta. Para ser facilitada a absorção pelo aluno da informação exposta, é efetuada a subsequente exploração dos mesmos temas, recorrendo
para isso à resolução de tarefas que serão discutidas em aula, como estratégia para conduzir os estudantes a atingir todos os objetivos de
aprendizagem. Avaliação discreta:
• 50.00% TP Prova escrita
• 40.00% TP Trabalho de grupo
• 10.00% TP Trabalho individual - apreciação crítica de um dos trabalhos
de grupo
Avaliação Final:
• 100.00% TP Prova escrita

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The instructional methods include the expository, inquiry and activity methods. Expository method is used aiming the involvement of the students in
the topics proposed by the unit course. The resources used in the expository method are the slides exhibited in the classes, which are available for
the students on digital platform.
During the exposure of the topics of the unit course, one uses the inquiry method to assess students’ understanding on the subject. To better
understanding the topics of the unit course, students must solve the proposed exercises, discussed during the classes.
Discrete evaluation:
• 50.00% TP Written exam
• 40.00% TP Written work made in group
• 10.00% TP Individual work - critical analysis of a group work
Final evaluation:
• 100.00% TP Written exam

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias foram definidas em consonância com os objetivos de aprendizagem apresentados para a unidade curricular, de acordo com a
seguinte correspondência (objetivo – metodologia):
- Aplicar técnicas e métodos necessários à análise, avaliação e seleção de investimentos, bem como analisar os investimentos em contexto de
incerteza; avaliar as decisões de financiamento dos projetos e a sua influência no custo do capital – exposição de conteúdos, técnicas e métodos de
análise e avaliação de investimentos, bem como das alternativas de financiamento, com recurso à visualização e análise de materiais
disponibilizados; método interrogativo para aferir a compreensão e verificação das leituras recomendadas; ligação do tema a factos reais,
resolução de tarefas, interpretação e discussão dos resultados obtidos.
- Compreender os principais fatores de influência da estrutura de capitais e da política de dividendos – exposição de teorias sobre estrutura de
capital e política de dividendos com recurso à visualização e análise de materiais disponibilizados, com envolvência dos estudantes no tema
através do incentivo à discussão crítica; método interrogativo para aferir a compreensão da matéria e verificação das leituras recomendadas. 
- Compreender as principais características do Project Finance – exposição de conceitos, características e exemplos relacionados com Project
Finance com recurso à visualização e análise de materiais disponibilizados, com envolvência dos estudantes no tema através do incentivo à
discussão crítica; método interrogativo para aferir a compreensão da matéria e verificação das leituras recomendadas. 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies were defined in line with the objectives presented for the unit course, with this correspondence (objective – methodology):
- Discuss and apply the necessary methods to the analysis, evaluation end selection of investments as well as analyse the investment projects in a
risk context; evaluate the financing decisions and its influence on the cost of capital – exposure of contents, techniques and methods of investment
analysis and evaluation, as well the financing alternatives, through the visualization and analysis of available materials; interrogative method to
gauge understanding and verification of recommended bibliography reading; link the theme to real facts, solving problems, interpretation and
discussion of the results obtained.
- Understand the main influence factors on capital structure and the main influence factors on dividend policy – presentation of theories on capital
structure and dividend policy through the visualization and analysis of available materials, with students' involvement in the theme through the
encouragement of critical discussion; interrogative method to gauge understanding of the subject and verification of recommended bibliography
reading.
- Understand the main characteristics of project finance – presentation of concepts, characteristics and examples related to Project Finance through
the visualization and analysis of available materials, involving students in the subject by encouraging critical discussion; interrogative method to
gauge understanding of the subject and verification of recommended bibliography reading.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brealey, R., Myers, S., Allen, F. (2020), Principles of Corporate Finance, 13nd Ed., McGraw-Hill
Megginson, W., Smart, S., Brian, L. (2008), Introduction to Corporate Finance, Thomson South-Western
Pike, R., Neale, B., Linsley, P. (2015), Corporate Finance and Investment: Decisions & Strategies, 8th Ed., Prentice Hall
Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. (2016), Corporate Finance, 11th Ed., McGraw-Hill
Shefrin, H. (2018), Behavioral Corporate Finance, 2nd Ed., McGraw-Hill
Silva, E., Queirós, M. (2011), Gestão Financeira: Análise de Investimentos, Porto: Vida Ec.
Soares, I., Moreira, J., Pinho, C., Couto, J. (2015), Decisões de Investimento:



Análise Financeira de Projetos, 4ª Ed., Sílabo.
Tang, L., Shen, Q., Cheng, E. W. L. (2009). A review of studies on publicprivate partnership projects in the construction industry, International Journal
of Project Management, 28: 683-694
Yescombe, E. R. (2013). Principles of Project Finance, 2nd Ed., Academic Press

Anexo II - Finanças Empresariais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Finanças Empresariais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Company Finance

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Este curso pressupõe conhecimentos prévios de cálculo, nomeadamente derivadas, otimização e outros instrumentos básicos de cálculo,
estatística, como distribuições, probabilidades, médias e medidas de dispersão, conceitos de contabilidade, conceitos básicos de gestão
financeira/empresarial, e o conhecimento básico de computadores, folhas de cálculo e processamento de texto.

9.4.1.7. Observations:
This course assumes prior knowledge of calculus, including derivatives, optimization and other basic tools of calculus, statistics, and distributions,
probability, averages and measures of dispersion, accounting concepts, basic concepts of financial management / business, and basic knowledge of
computers, spreadsheets and word processing.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Carlos da Costa Pinho (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os conteúdos programáticos integrados na unidade curricular propiciam a aprendizagem dos principais instrumentos, técnicas, e métodos das
Finanças Empresariais adequados aos processos de tomada de decisão no domínio financeiro.
Pretende-se familiarizar os alunos com os problemas fundamentais das finanças empresariais, numa perspetiva teórica e prática. Assim, o aluno
ficará apto a utilizar metodologias e técnicas de análise na área das finanças empresariais, nomeadamente no que respeita à decisão de
investimento e às políticas de financiamento, e também a apoiar e avaliar a tomada de decisão tendo em conta fatores como a incerteza, o risco, o
fator fiscal, a inflação, entre outros.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is dedicated to learning of the main tools, techniques, products and methods of corporate finance to derive lessons in comparative
terms in order to obtain financial information more suited to promoting the process of decision making.
It is intended to familiarize students with the fundamental problems of corporate finance in a theoretical and practical perspective. Thus, students will
be able to use methodologies and analysis techniques in corporate finance, particularly as regards the investment decision and financing policies,
and also to support and evaluate the decision-making taking into account factors such as uncertainty the risk, the tax factor, among others.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Introdução e Noções básicas de Cálculo Financeiro
II. Critérios de avaliação e de seleção de investimentos
III. Financiamento de investimentos
IV. Risco, Rendibilidade e Decisão de Investimento
V. Outros Tópicos na Análise de Investimentos

9.4.5. Syllabus:
I. Introduction and financial calculus
II. Investment decision criteria
III. Investment and financing decisions
IV. Risk analysis and project evaluation
V. Other topics on investment analysis



9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos integrados na unidade curricular propiciam a aprendizagem dos principais instrumentos, técnicas, e métodos das
Finanças Empresariais adequados aos processos de tomada de decisão no domínio financeiro. Com a exposição e os conteúdos a lecionar
pretende-se familiarizar os alunos com os problemas fundamentais das finanças empresariais, numa perspetiva teórica e prática. Assim, o aluno
ficará apto a utilizar metodologias e técnicas de análise na área das finanças empresariais, nomeadamente no que respeita à decisão de
investimento e às políticas de financiamento, e também a apoiar e avaliar a tomada de decisão tendo em conta fatores como a incerteza, o risco, o
fator fiscal, a inflação, entre outros.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus unit allows students to learn the main tools, techniques and methods of corporate finance that give the ability to improve the decision
process in the field. With the exposition and the syllabus to be taught it is intended to familiarize students with the fundamental problems of corporate
finance in a theoretical and practical perspective. Thus, students will be able to use methodologies and analysis techniques in corporate finance,
particularly as regards the investment decision and financing policies, and also to support and evaluate the decision-making taking into account
factors such as uncertainty the risk, the tax factor, among others.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição formal, com exemplos práticos e atuais; Resolução de Exercícios. Método interrogativo, participativo e ativo. Aos alunos será
sempre solicitada uma intervenção direta na discussão de problemas teóricos e das suas implicações práticas, bem como a resolução de casos
práticos durante as aulas com recurso ao excel. 
Avaliação discreta:
• 50.00% TP Teste
• 40.00% TP Trabalho 1
• 10.00% TP Apresentação e Discussão do Trabalho
Avaliação Final:
• 100.00% TP Exame Final

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Formal classes of exposure (paper and computer support), and resolution of practical exercises for application (practical case resolutions). Discrete
Assessment Model.
Form an active learning perspective, the students will always be required direct intervention in the discussion of theoretical problems and practical
implications, as well as the resolution of additional case studies.
Discrete evaluation:
• 50.00% TP Exam
• 40.00% TP Essay
• 10.00% TP Essay Presentation and Discussion
Final evaluation:
• 100.00% TP Final Exam

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Neste curso, com um foco na metodologia de pesquisa e no saber prático no quadro de um programa de mestrado, a metodologia adotada combina
a exposição teórica com o saber prático e acompanhado da respetiva reflexão sobre os assuntos explorados na aula. A análise de casos práticos e
o debate são acompanhados de trabalhos individuais e de grupo. Os resultados de aprendizagem estão interligados, o que obriga a uma
compreensão de todos os tópicos analisados na disciplina. Os trabalhos propostos e os conteúdos programáticos foram alinhados de forma a
acompanhar a evolução da exposição de matéria teórica, e para que os alunos atinjam os objetivos propostos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
A course like this one, focused on research methodology in a master programme, should be taught combining expositive approaches with
discussion, case analysis and debate and should also be complemented by individual and group assignments to be presented publicly. The learning
outcomes are interlinked, which necessarily implies a systemic approach of the course. Assignments and course contents are aligned in order to
follow the main steps of the research process, allowing to acquire this systemic perspective and to achieve the specific learning outcomes.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A Soares, I., Moreira, J., Pinho, C. e Couto, J., Decisões de Investimento: Análise Financeira de Projectos, Lisboa, 4ª Edição, Edições Sílabo, 2015
Bodie, Z., Kane, A. E Marcus, A.L., Fundamentos de Investimentos, 3ª Edição, Bookman, 2007
Brealey, R.A. e Myers, S.C., Princípios de Finanças Empresariais, 5ª Edição, Lisboa, McGraw-Hill, 1998
Keown, Martin, Petty e Scott, Jr., Foundations of Finance: the logic and practice of financial management, 5ª Edição, Pearson Education, Prentice
Hall, 2006
Matias, R., Cálculo Financeiro: Teoria e Prática, Lisboa, 2ª Edição, Escolar Editora, 2007
Ross, S.A., Westerfield, R.W. e Jaffe, J., Corporate Finance, Boston, McGraw-Hill Irwin, 2002
Tirole, J., (2006). The theory of Corporate Finance, Princeton, USA, Princeton

Anexo II - Mercados e Instrumentos Financeiros

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Mercados e Instrumentos Financeiros

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Financial Markets and Instruments

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
E

9.4.1.3. Duração:
Semestral



9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Carlos da Costa Pinho (22,5h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Miguel Lopes Batista Viegas (22,5h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos uma sólida base de conhecimentos que facilite a sua compreensão das principais questões que se colocam na
preparação e na tomada das decisões financeiras das empresas. Esta disciplina visa desenvolver competências técnicas e comportamentais,
tendo em conta: O conhecimento da relevância das decisões da área financeira no desenvolvimento das empresas; Desenvolvimento de
conhecimentos no domínio da análise dos principais
instrumentos financeiros; Desenvolvimento de técnicas e processos das decisões de investimento financeiro;
Aprendizagem de técnicas de análise de risco e utilização de instrumentos para a sua cobertura.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with not only a solid knowledge base that provides their understanding of key issues that arise in the support and making financial
decisions of companies. This course aims to develop technical and behavioral
skills, taking into account: 
Knowledge of the relevance of the financial decisions in business development;
Development of expertise in the analysis of the main financial instruments;
Development of techniques and processes of financial investment decisions;
Learning techniques of risk analysis and use of instruments to cover them.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Introdução aos Mercados, Instrumentos e Instituições Financeiras.
II - Gestão de Carteiras;
III - Títulos de Rendimento Variável.
IV - Títulos de Rendimento Fixo.
Derivados:
V - Forwards e Futuros.
VI - Opções Financeiras

9.4.5. Syllabus:
Introduction to Markets,
Instruments and financial Institutions.
Portfolio Analysis.
Shares and Equity Appraisal.
Bonds.
Derivatives.
Forwards and Futures. Financial Options.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos integrados na unidade curricular permitem ao aluno conhecer o funcionamento dos principais mercados e instituições
financeiras, bem como o funcionamento e a avaliação dos instrumentos que neles se negoceiam.
As atividades desenvolvidas em sala de aula pretendem fomentar no aluno a capacidade crítica para proceder à avaliação de ativos financeiros
existentes no mercado e assim tomar as suas próprias decisões de investimento. São exigidos conhecimentos prévios de matemática, utilização de
software e de resolução de problemas de otimização, conhecimentos estes já adquiridos anteriormente.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Developed activities in the classroom will increase the critical capacity of students to proceed with assets evaluation which are available in the
market and at the same time take their own investment decisions. To this course it is demanded previous knowledge of mathematics, excel and the
solving of ptimization problems. The syllabus unit allows students to know the functioning of key markets and financial institutions, as well as the
operation and evaluation of financial instruments.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição formal e com recurso a programas informáticos. Resolução de exercícios. Estudos de casos. Modelo de Avaliação Discreta. Em
termos de Aprendizagem ativa, será sempre solicitada aos alunos uma intervenção direta na discussão de problemas teóricos e das suas



implicações práticas, bem como a resolução de casos práticos.
Avaliação discreta:
• 50.00% TP Teste
• 40.00% TP Trabalho 1
• 10.00% TP Apresentação e Discussão de Trabalho
Avaliação Final:
• 100.00% TP Exame Final

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Formal exposure on classes and software tools. Resolution of exercises. Case studies. Discrete Assessment Model Active learning: students will be
required direct intervention in the discussion of theoretical problems and practical implications, as well as the resolution of additional case studies.
Discrete Evaluation:
• 50.00% TP Exam
• 40.00% TP Essay
• 10.00% TP Essay Presentation and Discussion
Final Evaluation:
• 100.00% TP Final Exam

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A natureza interativa de aulas permite a assimilação clara e eficaz de conhecimento, motivando os alunos para os temas discutidos, dando enfase à
utilização de instrumentos financeiros. Os trabalhos propostos e os conteúdos programáticos foram alinhados de forma a acompanhar a evolução
da exposição de matéria teórica, e para que os alunos atinjam os objetivos propostos.
Pretende-se deste modo:
• Dotar os alunos do quadro de referência necessário à tomada de decisão racional em matérias do domínio financeiro.
• Dotar os alunos dos conceitos subjacentes à teoria da decisão de financiamento de empresas e familiarizá-los com a respetiva forma de
implementação.
• Entender a importância para a vida das empresas dos mercados financeiros enquanto fonte de financiamento e de diversificação do risco.
• Explicar a relação entre risco e rentabilidade e identificar, explicar e utilizar vários modelos de avaliação de ativos financeiros que relacionam o
risco e a rentabilidade, sustentando a sua aplicabilidade.
• Identificar características fundamentais dos vários investimentos financeiros e ser capaz de os valorizar de acordo com os vários modelos
teóricos expostos nas aulas.
• Identificar os instrumentos financeiros transacionados nos vários mercados financeiros e proceder à sua avaliação.
• Identificar os processos de construção de carteiras de investimento, e construir uma carteira de investimento ótima com dois ou mais ativos.
• Identificar, descrever, classificar os mercados financeiros, o seu papel, estrutura e modo de funcionamento.
• Ilustrar o papel que o financiamento e o investimento podem ter na valorização da empresa.
• Pretende-se que o aluno conheça a estrutura do sistema financeiro e suas principais funções bem como a aplicação e forma de funcionamento
dos principais instrumentos financeiros (ações, obrigações, forwards, futuros, swaps, warrants e opções).
A natureza interativa de aulas permite a assimilação clara e eficaz de conhecimento, motivando os alunos para os temas discutidos, dando enfase à
utilização de instrumentos financeiros.
O estudo da teoria financeira de gestão de carteiras e dos principais instrumentos financeiros transacionados nos mercados financeiros são
acompanhados por aplicações e estudos de casos tendo em vista ilustrar os princípios e fornecer experiência prática aos alunos.
Os trabalhos propostos e os conteúdos programáticos foram alinhados de forma a acompanhar a evolução da exposição de matéria teórica.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The interactive nature of classes allows clear and effective assimilation of knowledge, motivating the students to the topics discussed, emphasizing
its impact on the utilization of financial instruments. Assignments and course contents are aligned in order to follow the main steps of the research
process, allowing to acquire this systemic perspective and to achieve the specific learning outcomes as well.
It is intended this way:
• Provide students with the necessary frame of reference for rational decision making in financial matters.
• Provide students with the concepts underlying the theory of corporate finance decision and familiarize them with their implementation.
• Understand the importance to the life of financial market companies as a source of financing and risk diversification.
• Explain the relationship between risk and return and identify, explain and use various models of valuation of financial assets that relate risk and
return, supporting their applicability.
• Identify fundamental characteristics of various financial investments and be able to value them according to the various theoretical models
exposed in class.
• Identify the financial instruments traded in the various financial markets and make their assessment.
• Identify investment portfolio building processes, and build an optimal investment portfolio with two or more assets.
• Identify, describe, classify financial markets, their role, structure and mode of operation.
• Illustrate the role that financing and investment can play in valuing the company.
• It is intended that the student knows the structure of the financial system and its main functions as well as the application and operation of the main
financial instruments (stocks, bonds, forwards, futures, swaps, warrants and options).
The interactive nature of classes allows for the clear and effective assimilation of knowledge, motivating students to the topics discussed,
emphasizing the use of financial instruments.
The study of portfolio management financial theory and the main financial instruments traded in the financial markets are accompanied by
applications and case studies to illustrate the principles and provide students with practical experience.
The proposed works and the syllabus were aligned to follow the evolution of the theoretical exposition.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pinho, C. e Soares, I., Finanças: Mercados e Instrumentos" 3a Edição Revista e Aumentada, Edições Sílabo, 2018.
Benninga, Simon, and Tal Mofkadi. 2017. Principles of Finance with Excel. 4nd ed. Oxford University Press
Bodie, Kane & Marcus (2018). Investments, Global 11th edition (International Student Edition), McGraw Hill, ISBN - 978-1-260-08339-2
Jeff Madura (2017). Financial Markets and Institutions. 12th Edição. Cengage Learning. ISBN-13: 978-1337099745
Several scientific articles to be made available by the professors.

Anexo II - Eco-design e Eco-eficiência

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:



Eco-design e Eco-eficiência

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Eco-design and Eco-efficiency

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEA

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
T - 15h; PL - 30h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC de opção do ramo Inovação e Internacionalização do Mestrado em Economia. UC opção do 1º ano, 1º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional Unit for the Innovation and Internationalization branch of the Master in Economics. Optional UC for the 1st year, 1st semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victor Fernando Santos Neto (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC de EDEE tem como principal objetivo criar nos alunos um espírito empreendedor na criação de produtos e processos sustentáveis, em linha
com a tendência industrial de digitalização e circularidade. Neste âmbito, os alunos serão desafiados a desenvolver novos produtos, ou repensá-los,
de modo a fazer um uso menos intensivo de recursos, dando prioridade à utilização de materiais renováveis, incluindo materiais recicláveis e/ou de
base biológica, e com menor perigosidade e risco (para as pessoas e o ambiente), bem como à reutilização de materiais. O foco na “modularização”
dos componentes, permitindo fácil desmontagem, recuperação, reaproveitamento e triagem em fim de vida deve ser considerado. Para atingir este
fim procurar-se-á promover a compreensão dos conceitos e ferramentas de ecodesign e de ecoeficiência, e a sua aplicação nas diferentes fases de
engenharia e desenvolvimento de produto, assim como introduzir as principais normas e regulamentos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of the EDEE course is to promote an entrepreneur mindset for the creation of sustainable products and processes, in scope with
industrial trends of digitalization and circularity. Students will be challenged to develop new product, or rethink them, to decrease the resource use
intensity, giving priority to the use of renewable materials, including recyclable and/or bio-based materials, and with less hazard and risk (for humans
and the environment) and reuse of materials. To this end, eco-design and eco-efficiency concepts and tools, and their application in the different
stages of the engineering and product development will be covered, as well as rules and regulations.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos específicos a serem abordados ao longo do semestre serão:
- Desenvolvimento de produto e tendências industriais
- Conceitos e ferramentas de ecodesign e de ecoeficiência
- Avaliação do Ciclo de Vida - Normas ISO 14040 e 14044
- Sistemas de Gestão Ambiental Industrial - Norma ISO 14001:2015
- Gestão de Energia da Produção – Norma ISO 50001:2018
- Lean Manufacturing e outros princípios de promoção da eficiência na produção
- Desenvolvimento de Produtos e de Negócios para a Economia Circular

9.4.5. Syllabus:
The specific issues to be addressed during the semester syllabus are:
Product development and industrial trends
Eco-design and Eco-efficiency concepts and tools
Life Cycle Assessment - ISO 14040 and 14044 standards
Industrial Environmental Management Systems - ISO 14001:2015 standard
Energy management in manufacturing - ISO 50001:2018 standard
Lean Manufacturing and other principles that can assist efficiency production
Product and Business Design for Circular Economy

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular



A unidade curricular de Ecodesign e Ecoeficiência tem como principal objetivo criar nos alunos um espírito empreendedor na criação de produtos e
serviços sustentáveis. As sessões dedicadas ao desenvolvimento de produto e tendências industriais, assim como conceitos e ferramentas de
eco-design e de eco-eficiência procuram introduzir estes conceitos. As sessões dedicadas à Avaliação do Ciclo de Vida (Normas ISO 14040 e
14044), Sistemas de Gestão Ambiental Industrial (Norma ISO 14001:2015); Gestão de Energia da Produção (Norma ISO 50001:2018) procuram
aprofundar os conhecimentos de normativos e metodologias que influenciam o desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis e finalmente,
as sessões dedicadas a Economia Circular procuram introduzir os alunos em modelos de desenvolvimento de produto e exploração do mercado de
modo circular.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objective of Eco-design and Eco-efficiency is to create an entrepreneurial mindset in the creation of sustainable products and services.
The sessions devoted to product development and industrial trends, as well as Eco-design and Eco-efficiency concepts and tools, seek to introduce
these concepts. The sessions dedicated to Life Cycle Assessment (ISO 14040 and 14044 standards), Industrial Environmental Management
Systems (ISO 14001:2015 standard), Energy management in manufacturing (ISO 50001:2018 standard) and Lean Manufacturing and other principles
that can assist efficiency production intend to deepen the knowledge of norms and methodologies that influence the development of sustainable
products and services, and finally the sessions dedicated to Circular Economy intend to introduce students to circular product development and
circular market paths.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC é lecionada em moldes tradicionais de aulas teóricas e aulas práticas. As aulas teóricas serão utilizadas para exposição dos conteúdos
programáticos, através de exposições orais, demonstrações de cariz teórico-prático ou experimental, incluindo a resolução de problemas ou casos
de estudo. Sempre que oportuno, promover-se-á a realização de workshops com profissionais do sector assim como visitas de estudo a unidades
industriais. As aulas práticas serão utilizadas para desenvolvimento do trabalho de avaliação, em grupo, e cumprimento dos milestones deste
trabalho. Avaliação será através de um teste com um peso de 40% e de um trabalho de grupo com um peso de 60%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is taught in a traditional manner of theoretical and practical classes. The theoretical classes will be used to expose the course contents,
through oral presentations and practical demonstrations, including problem solving and case studies development. Whenever possible, workshops
with industry professionals will be promotes, as well as visits to companies. The practical classes will be devoted to the development of the group
assignment work and the accomplishment of the inter-medium milestones. The assessment will be through a test with a weight of 40% and a group
assignment with a weight of 60%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino utilizadas na UC procuram proporcionar diferentes modos e experiências de aprendizagem dos conhecimentos técnicos
enunciados nos conteúdos programáticos. As exposições orais têm como objetivo ministrar os conteúdos fundamentais através da sistematização
dessas matérias, de modo a que os alunos os possam assimilar de uma forma metodológica. Estas exposições recorrem frequentemente a mapas
mentais de ilustração e enquadramento dos conteúdos, assim como a exemplos que possam ser facilmente reconhecidos por eles. Na lecionação
da UC são também resolvidos desafios “How it’s made?” (Como fazem isto?) que visam estimular nos alunos a interrogação como um produto é
feito, com que materiais e porque razão é feito com essas tecnologias e materiais, procurando estimular a sustentabilidade nos produtos e
serviços. A esta vertente está também associada os conceitos de gastos energéticos, consumos de recursos e emissões poluentes. São também
promovidas visitas de estudo a empresas ao longo do semestre, despoletadas pelos próprios alunos no seio dos trabalhos de desenvolvimento ao
longo do semestre. A promoção de workshops é também um recurso utilizado, sempre que se mostra mais adequado o convite de profissionais do
mundo académico ou industrial a exporem a sua experiência em sala de aula, colocando os alunos em contacto com especialistas. Para a
assimilação dos conhecimentos técnicos considerados nesta UC, assim como o conjunto de competências transversais que interessa desenvolver
nos futuros profissionais de engenharia, são propostos trabalhos de desenvolvimento em grupo e um teste final.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies used in the class intend to promote different means and learning experiences of the technical knowledge listed in the
syllabus section. The oral lectures are designed to teach the fundamental contents through the systematization of these materials, so that the
students can assimilate them in a methodological form. These classes often use mind maps to illustrate and focus the teaching contents, as well as
examples that can be easily recognized. Challenges of “How it’s made?” are also used in classes in order to encourage students to question how
products are made, of which materials and the reason why they are made though these techniques and these materials, trying to stimulate product
and services sustainability. The concepts of energy and resources consumption, as well as polluting emissions, are also attached to the later. Visits
to companies are also promoted throughout the semester, triggered by the students themselves in the scope of the working assignments.
Workshops are also a resource used whenever it is more appropriate to invite professionals from the academy or of the industrial world to expose
their experience in the classroom, putting students in contact with experts. For the technical knowledge assimilation considered in this class, as well
as a set of transversal skills that are of interest to develop in future engineering professionals, group assignments and a final test are promoted.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Rob Thompson, Manufacturing Processes for Design Professionals, Thames & Hudson, 2007
Brezet and Hemel, Ecodesign: a promising approach to sustainable production and consumption, UNEP, 1997
Journal of Cleaner Production https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-production

Anexo II - Gestão da Inovação e da Tecnologia

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão da Inovação e da Tecnologia

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Management of Innovation and Technology

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GES

9.4.1.3. Duração:
Semestral



9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC opcional para o ramo Inovação e Internacionalização do Mestrado em Economia. UC de opção do 1º ano, 2º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional UC for Branch Innovation and Internationalization of the Master in Economics. Optional UC from 1st year, 2nd semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Au-Yong Oliveira (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sensibilizar os alunos para os problemas da inovação e da tecnologia como fatores de produtividade e competitividade acrescida das organizações
e das empresas.
Familiarizar os alunos com os conceitos e definições, processos e mecanismos, metodologias e técnicas que permitam a sua intervenção e
implementação de práticas de gestão e controlo da inovação nas organizações e empresas.
Analisar e discutir casos relevantes nacionais e internacionais de empresas, organizações e regiões inovadoras, que permitam a aplicação dos
conceitos relacionados com:
• Gestão da Inovação organizacional (tecnológica ou não tecnológica);
• Gestão de Sistemas de inovação setoriais, regionais e nacionais.
Reconhecer casos positivos e negativos relacionados com a inovação. 
Habilitar os alunos na preparação de dissertações na área de gestão da inovação, através do domínio de ferramentas e técnicas adequadas de
pesquisa científica nas bases de dados e de gestão de referências bibliográficas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The problem of innovation and technology as a basis for productivity and competitiveness. Concepts, definitions, processes, mechanisms,
methodologies, techniques, and the control of innovation in firms and organizations. Innovation cases – both national and international – of firms,
organizations and regions. The management of technological and non-technological organizational innovation. Sectoral, regional and national
innovation management systems. Recognize positive and negative cases related to innovation. The ability to write a dissertation on the management
of innovation.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
• A inovação - definição e conceitos. Inovação incremental versus radical. A gestão da inovação e da tecnologia em firmas de sucesso versus em
firmas que estão a falhar.
• Inovação organizacional. Estratégia de inovação. Aprendizagem organizacional. Redes. Organização inovadora. Processos de inovação.
• Modelos de Inovação: Inovação Aberta, colaboração, redes de inovação, comunidades inteligentes.
• Os empreendedores e o fenómeno do empreendedorismo. A ligação universidade – empresa.
• Sistemas de inovação: setorial, regional, nacional. Clusters. Impacto da inovação no desenvolvimento regional e na competitividade das
organizações.
• Entender as questões ligadas aos novos modelos e processos de negócio na sociedade do conhecimento.
• Perceção para analisar as tendências de evolução dos negócios na sociedade do conhecimento.
• Capacidade para propor um plano de inovação da organização ou da empresa onde estiver a trabalhar.

9.4.5. Syllabus:
• Innovation – definition and concepts. Incremental versus radical innovation. The management of innovation and technology in successful versus
failing firms.
• Organizational innovation. Innovation strategy. Organizational learning. Networks. Innovative organization. Innovation processes. 
• Innovation models – closed innovation, open innovation, collaboration, innovation networks, intelligent communities.
• Entrepreneurship. The university-firm link.
• Innovation systems – sectoral, regional, national; clusters. The impact of innovation on regional development and on competitiveness. 
• The knowledge society. Business models in the knowledge society. 
• Innovation plans in firms and organizations.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Para sensibilizar os alunos para os problemas da inovação e tecnologia como fatores de produtividade e competitividade iremos:
- Analisar a transformação digital na sociedade à qual as organizações não conseguem estar alheias.
- Analisar casos de inovação da era digital que serão analisados enquanto sucessos e falhanços de inovação.
Para familiarizar os alunos com os conceitos e definições, processos e mecanismos, metodologias e técnicas que
permitam a sua intervenção e implementação de práticas de gestão e controlo da inovação nas organizações e
empresas iremos:
- Solicitar que os alunos sejam capazes de ser inovadores com o trabalho de grupo (contributo inovador para a
literatura da gestão da inovação e da tecnologia).
- Solicitar que os alunos sejam capazes de analisar as práticas sociais seguidas pelo grupo de trabalho (liderança,
organização, como ocorreu a inovação).



- Analisar a sociedade do conhecimento em Portugal e seus modelos de negócio, comparando-os com outros
países.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
To sensitize the students to the problems of innovation and technology as productivity and competitiveness factors
we shall:
- Analyse the digital transformation in society, to which organizations cannot remain indifferent.
- Analyse innovation cases in the digital era which will be analysed as being innovation successes or failures.
To make students become familiar with the concepts and definitions, processes and mechanisms, methodologies and
techniques which will allow for their intervention and implementation of management practices to control innovation in
organizations and firms we shall:
- Ask for students to innovate in their group work (innovative contribution to the management of innovation and
technology literature)
- Ask for students to be able to analyse the social practices followed by their work group (leadership, organization,
how did innovation occur).
- We shall analyse the knowledge society and business models in Portugal, comparing them to other countries.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação da unidade curricular é discreta e conta com dois momentos de avaliação. É realizada através do envolvimento num trabalho em grupo
(50% da nota final), e da realização de uma prova escrita, sem consulta (50% da nota final). A prova escrita, o segundo momento de avaliação, será
efetuada no final do semestre. O trabalho em grupo, de três ou quatro pessoas, terá três momentos distintos. O primeiro momento tem a ver com a
entrega de um desenho de pesquisa (research design) para o estudo a realizar; o segundo momento tem a ver com a entrega do trabalho final
(artigo científico); e o terceiro momento será a apresentação em sala de aula (durante 10 a 15 minutos), em data a combinar com o docente, do
trabalho final. O tema do trabalho de grupo é a gestão da inovação e da tecnologia. Poderá ser uma revisão da literatura ou envolver trabalho de
campo.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation of the module is discrete and occurs in two distinct moments: 1) Group work (worth 50% of the grade); and 2) A test (worth 50% of the
grade). The test will be done at the end of the semester. The group work is for groups of 3-4 students. Evaluation moments: 1) Research design. 2)
Scientific article. 3) Presentation of the article (10-15 minutes). The group work should be on The management of innovation and technology. It may
be a literature review or involve field work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Pretende-se interatividade na sala de aula e o enfoque em exemplos reais e atuais. Somente com a identificação com os casos estudados é que
ocorrerá aprendizagem duradoura nos estudantes. 
As sessões são fundamentalmente constituídas por exposições com apresentação e discussão de exemplos, estudos de caso e visualização de
vídeos e debate sobre temas abordados na unidade curricular. Há uma componente forte de trabalho dos alunos em grupo, na sala de aulas e fora
da mesma, na lógica de Bolonha. Propor-se-ão a elaboração de trabalhos de pesquisa para fomentar nos alunos o gosto pela análise, discussão e
apresentação de novos temas neste domínio. Será proporcionada pelo menos uma palestra por um especialista destas áreas. Análise de artigos
científicos. O método científico e a distinção da ciência do jornalismo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Interaction in class is a major objective as is the focus on real and up-to-date examples. It is intended that students identify themselves with the
cases studied to make possible long-term retention and learning.
Slide presentations, class discussions, case studies, videos, debates. Group work inside and outside of class. At least one session given by an
invited speaker / specialist. Analysis of scientific articles. The scientific method and the difference between science and journalism.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Tidd, J., Bessant, J. (2009). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 4th edition, John Wiley and Sons. 
Trott, P. (2011). Innovation Management and New Product Development. 5th edition, Prentice Hall. 
Au-Yong-Oliveira, M., Branco, F., Costa, C. (2019). A evolução cultural graças à adoção da tecnologia e ao fenómeno “Mix-Tech” – Um estudo
exploratório baseado na observação. RISTI – Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, Nº E17, 01/2019, 854-869. 
Au-Yong-Oliveira, M., Gonçalves, R., Martins, J., Branco, F. (2018). The social impact of technology on millennials and consequences for higher
education and leadership. Telematics and Informatics, Vol.35(4), 954-963.
Au-Yong-Oliveira, M., Moutinho, R., Ferreira, J.J.P., Ramos, A.L. (2015). Present and future languages – How innovation has changed us. Journal of
Technology Management and Innovation, vol.10(2), 166-182.

Anexo II - Gestão do Conhecimento e Business Inteligence

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão do Conhecimento e Business Inteligence

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Knowledge Management and Business Intelligence

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GES

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162



9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC de opção do ramo Inovação e Internacionalização do Mestrado em Economia. UC de opção do 1º ano, 2º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional UC of Branch Innovation and Internationalization of the Master in Economics. Optional UC from the 1st year, 2nd semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel Ferreira Polónia (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos são:
• Discutir a natureza do conhecimento e as distinções entre conhecimento, informação e dados.
• Apresentar e discutir as estratégias e os processos que as organizações utilizam para gerir o conhecimento.
• Discutir as questões e os desafios que se colocam na gestão do conhecimento (GC).
• Discutir as tecnologias em que se alicerçam muitos sistemas de gestão do conhecimento.
• Criar competências que permitam planear, implementar e avaliar sistemas de gestão do conhecimento.
• Discutir diversas plataformas disponíveis no mercado para uma eficaz coleta de business intelligence (BI) e de forma a melhorar a gestão do
negócio. 
• Analisar casos de estudo reais onde a business intelligence é uma prioridade ao nível da prática empresarial. 
• Discutir temas como sistemas de CRM (customer relationship management), data warehousing, Big Data, OLAP (online analytical processing),
técnicas de data mining, análise de dados estatísticos e SSD (sistemas de suporte à decisão).

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives are to:
• Discuss the nature of knowledge creation and the distinctions between knowledge, information and data.
• Present and discuss the strategies and processes that organizations use to manage knowledge.
• Discuss the issues and challenges that arise in knowledge management (KM).
• Discuss technologies on which many knowledge management systems are based.
• Create skills that allow the planning, implementation and evaluation of knowledge management systems.
• Discuss various commercially available platforms for effective business intelligence (BI) collection and improve business management.
• Analyze real-world case studies where business intelligence is a business practice priority.
• Discuss topics such as customer relationship management (CRM) systems, data warehousing, big data, online analytical processing (OLAP), data
mining techniques, statistical data analysis, and decision support systems (DSS).

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Contexto atual das organizações e gestão do conhecimento. 
2. Metodologias e técnicas de investigação básicas em gestão do conhecimento. 
3. Natureza do conhecimento e da gestão do conhecimento. 
4. Aprendizagem. 
5. Perspetivas para a gestão do conhecimento: processos e interações. 
6. Processos e interações em Gestão do conhecimento. 
7. Fatores com impacto na aprendizagem organizacional e na gestão do conhecimento. 
8. Ferramentas e tecnologias para a gestão do conhecimento. 
9. O enfoque quantitativo da business intelligence. 
10. Técnicas e softwares para a gestão de bases de dados de tamanho muito considerável.
11. A detecção de padrões comportamentais a partir dos quais comportamento futuro pode ser antecipado. 
12. A diferença entre business intelligence e competitive intelligence.

9.4.5. Syllabus:
1. The Current context of organizations and knowledge management.
2. Basic research management methodologies and techniques.
3. The Nature of knowledge and knowledge management.
4. Learning.
5. Perspectives for knowledge management: processes and interactions.
6. Processes and interactions in Knowledge Management.
7. Factors impacting organizational learning and knowledge management.
8. Tools and technologies for knowledge management.
9. The quantitative approach to business intelligence.
10. Techniques and software for managing very large databases.
11. Detecting behavioral patterns from which future behavior can be anticipated.
12. The difference between business intelligence and competitive intelligence

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
As questões de knowledge management e de business intelligence estão muito em voga e são muito discutidos também graças às novas
tecnologias de informação e comunicação atuais (e que estão em constante evolução) que abrem novas possibilidades de tratamento de dados. 
Com esta unidade curricular, pretende-se dotar o aluno de competências específicas, que o ajudem a enriquecer o seu percurso académico e a sua



posterior ingressão no mercado de trabalho. Abordar-se-ão as últimas tendências na gestão do conhecimento e relativas à business intelligence,
tão essenciais na sociedade atual e numa era em que se vive rodeado de informação que se procura transformar em conhecimento prático e
utilizável pelos indivíduos e pelas empresas. 
Pretende-se ensinar o partir de dados em bruto (raw data) gerado por negócios como uma perspetiva da sua atividade interna. Pretende-se
fomentar a criação de oportunidades novas e facilitar o processo de tomada de decisão de uma organização.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The issues of knowledge management and business intelligence are very much in vogue and are also much discussed thanks to the current (and
constantly evolving) information and communication technologies that open up new possibilities for data processing. The aim of this course is to
provide the student with specific skills to help them enrich their academic career and their subsequent entry into the job market. The latest trends in
knowledge management and business intelligence, which are so essential in today's society and in an age of information-seeking knowledge that
sees information being turned into practical and usable knowledge by individuals and businesses, will be addressed. The course intends to help
students foster the creation of new knowledge-gathering opportunities and facilitate the decision-making process of an organization.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino incluem a apresentação com recursos audiovisuais de conceitos teóricos pela docente. Haverá lugar à análise de
projetos reais de GC e de BI e a discussão de casos reais em grupo, e ainda a realização de exercícios práticos que consistirão, sempre que
possível, na utilização das ferramentas e softwares disponíveis atualmente na área. 
A evolução e a presença da tecnologia no nosso dia-a-dia serão focadas e como estas levaram a uma quantidade enorme de informação que terá
que ser captada e tratada de forma a ser útil para as organizações. 
Os alunos terão opção de avaliação por exame final (a valer 100% da nota) ou poderão optar por avaliação discreta com dois momentos de
avaliação – trabalho de grupo e de campo, e desenvolvendo um tema ligado à unidade curricular (análise teórica e com aplicação prática dos
conceitos abordados na unidade curricular – a valer 50% da nota final); mais um teste (a valer 50% da nota final).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies include the presentation with audiovisual resources of theoretical concepts by the teacher. There will be the analysis of real
KM and BI projects and discussion of real cases in groups, as well as practical exercises that will, whenever possible, use the tools and software
currently available in the area. Students will have the option of assessment by final exam (worth 100% of the grade) or may choose discrete
assessment with two moments of evaluation: a group and field assignment, developing a theme linked to the course (theoretical analysis and
application practice of the concepts covered in the course - worth 50% of the final grade); and one test (worth 50% of the final grade).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A gestão do conhecimento é uma abordagem multidisciplinar à criação de riqueza, a partir dos ativos intangíveis de um indivíduo, de uma
organização ou de uma comunidade. Numa época em que se considera que a renovação estratégica é a chave de resposta à rápida mutabilidade
ambiental e que a aprendizagem organizacional é a forma privilegiada de a conseguir, fica óbvio o interesse de dar à temática da gestão do
conhecimento um tratamento privilegiado. 
A própria colaboração entre recursos humanos, tão fundamental nos nossos dias, fará uso de técnicas e de ferramentas que tornam possível a
colaboração entre subsidiárias separadas por fronteiras nacionais e presentes em diferentes geografias. 
A business intelligence (BI) é o processo de maximização do valor dos dados, com a sua transformação em informação, e desta em conhecimento,
acionável, no domínio do negócio (Valsamidis, S., Kazanidis, I., Kontogiannis, S., & Florou, G., 2017). A BI é o processo que envolve a triagem e a
classificação de toda a informação que é recolhida, de inúmeras fontes, e a seleção da informação relevante para a tomada de decisão. A Gestão do
Conhecimento pode ser ainda definida como o processo sistemático de descoberta, seleção, organização, partilha e apresentação da informação de
forma a melhorar a compreensão dos trabalhadores relativamente a uma determinada área de interesse. A curiosidade para a compreensão e a
resolução de problemas nestes domínios será trabalhada no âmbito da unidade curricular. 
Exemplos a focar do uso de BI incluem exemplos do nosso quotidiano. Por exemplo, a análise do comportamento de clientes num website de
comércio eletrónico, e que vende produtos físicos (p.e. livros) de forma a informar o vendedor. Quais as transações realizadas, os tipos de produtos
considerados (browsed), as datas das pesquisas por cliente, o caminho percorrido através do website e até o tempo despendido em cada página e
estágio do processo de compra. Esta análise permitirá ao vendedor tomar decisões informadas respeitantes à sua política de venda – que produtos
promover mais, que produtos eliminar do seu stock, e como proceder para criar lealdade de cliente.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Knowledge management is a multidisciplinary approach to wealth creation based on the intangible assets of an individual, an organization or a
community. At a time when strategic renewal is considered to be the key to responding to rapid environmental change and organizational learning is
the prime way to achieve it, the interest in giving knowledge management a privileged status is obvious. The collaboration between human
resources, so fundamental today, should make use of techniques and tools that make possible the collaboration between subsidiaries separated by
national borders and present in different geographies.
Business intelligence (BI) is the process of maximizing the value of data with its transformation into information and actionable knowledge in the
business domain (Valsamidis, S., Kazanidis, I., Kontogiannis, S., & Florou, G., 2017). BI is the process that involves sorting and classifying all the
information that is collected from numerous sources, and selecting the relevant information for decision making. Knowledge Management can also
be defined as the systematic process of finding, selecting, organizing, sharing and presenting information in order to improve workers'
understanding of a particular area of interest. Curiosity for understanding and solving problems in these areas will be worked on within the course.
The course will cover a number of case studies. For example, analyzing customer behavior on an e-commerce website that sells physical products
(e.g. books) in order to inform the seller. What transactions are performed, the types of products considered (browsed), the dates of searches by
customer, the path taken through the website and the time spent on each page and stage of the purchase process. This analysis will allow the seller
to make informed decisions regarding their sales policy - which products to promote more, which products to remove from their stock, and how to
build customer loyalty.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Valsamidis, S., Kazanidis, I., Kontogiannis, S., & Florou, G. (2017). Knowledge management for business intelligence measurement in an e-business
system. International Journal of Electronic Business, 13(4), 323-341. doi:10.1504/IJEB.2017.086115
• Jashapara, A. (2004). Knowledge management – An integrated approach. Harlow, Pearson Education. 
• Malhotra, Yogesh (2001). Knowledge Management and Business Model Innovation. Idea Group Publishing.
• Rollett, H. (2003). Knowledge Management: Processes and Technologies. Kluwer Academic Publishers. 
• Rostami, N. A. (2014). Integration of business intelligence and knowledge management - a literature review. Journal of Intelligence Studies in
Business, 4(2), 30-40. Retrieved from www.scopus.com

Anexo II - Inovação em Turismo



9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Inovação em Turismo

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Innovation in Tourism

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TUR

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC opcional do ramo Inovação e Internacionalização do Mestrado em Economia. UC de opção do 1º ano, 2º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional unit of Branch Innovation and Internationalization of the Master in Economics. Optional UC from 1st year, 2nd semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Filipa Fernandes Aguiar Brandão (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após a frequência da disciplina os(as) estudantes deverão ser capazes de:
1. Conhecer e aplicar o conceito e as diferentes tipologias de inovação;
2. Compreender a evolução dos processos de inovação, das empresas para
o território;
3. Distinguir as especificidades da inovação nos serviços;
4. Conhecer as características e os processos da inovação no turismo;
5. Desenvolver capacidades de planeamento, desenvolvimento e gestão da
inovação em turismo;
6. Identificar tendências de evolução do sector.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After attending the course, students should be able to:
1. Know and apply the concept of innovation and the existing typologies of
innovation;
2. Understand the evolution of innovation processes, from firms to the territory;
3. Distinguish the specificities of innovation in services;
4. Know the characteristics and processes of innovation in tourism;
5. Develop capacities for planning, development and management of innovation in tourism;
6. Identify future trends in the tourism industry.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Tema 1| Concetualização da Inovação
1.1 Conceito e tipologias de Inovação
1.2 A evolução do conceito e da prática da inovação
Tema 2 | Inovação no Turismo
2.1 Inovação nos serviços
2.2 Tipologias e modelos de inovação no Turismo
2.3 Determinantes
2.4 Barreiras
2.5 Tendências do turismo internacional
2.6 Case studies
Tema 3| O processo de inovação
3.1 Modelos de negócio
3.2 Business Model Canvas
3.3 Gestão da Inovação nas organizações
3.4 Avaliação da inovação
Tema 4 | Inovação Territorial em Turismo
4.1 Modelos de inovação com base no território
4.2 Sistemas Regionais de Inovação em Turismo



4.3 Redes de inovação
4.4 Case studies

9.4.5. Syllabus:
Topic 1| Conceptualization of innovation
1.1 Concept and taxonomies of innovation
1.2 The evolution of innovation concept and practice
Topic 2|Innovation in tourism
2.1 Innovation in services
2.2 Types and models of innovation in tourism
2.3 Determinants
2.4 Barriers
2.5 Trends of international tourism
2.6 Case studies
Topic 3 | The innovation process
3.1 Business models
3.2 Business Model Canvas
3.3 Management of innovation in organizations
3.4 Assessment of innovation
Topic 4 | Territorial Innovation in Tourism
4.1 Territorial based innovation models
4.2 Regional tourism innovation systems
4.3 Innovation networks
4.4 Case studies

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O obj. 1 (Conhecer e aplicar o conceito e as diferentes tipologias de inovação) será concretizado através da lecionação do tema 1.1 (Conceito e
tipologias de Inovação). Para o obj. 2 (evolução dos processo de inovação) concorre o tema 1.2. O obj. 3 (Distinguir as especificidades da inovação
nos serviços) será concretizado através do tema 2, especificamente a secção 2.1. Para o obj. 4 (características e processos da inovação no
turismo) contribui a globalidade do tema 2. O obj. 5, que diz respeito ao planeamento, desenvolvimento e gestão da inovação em turismo, é
concretizado através do tema 3 (relativo ao processo de inovação ao nível micro) e do tema 4 (relativo ao processo de inovação territorial, ou
macro). O obj. 6, que passa pela identificação das tendências de evolução do sector, é transversal a todos os temas, sendo abordado através dos
exemplos práticos dados nas aulas a propósito de cada tópico abordado.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The obj. 1 (Knowing and applying the concept and the different types of innovation) will be achieved through the teaching of theme 1.1 (Concept and
types of innovation). To the obj. 2 (evolution of the innovation process) competes with theme 1.2. The obj. 3 (Distinguishing the specifics of innovation
in services) will be achieved through theme 2, specifically section 2.1. To the obj. 4 (characteristics and processes of tourism innovation) contributes
the general theme 2. The obj. 5, which concerns the planning, development and management of tourism innovation, is implemented through theme 3
(on the innovation process at the micro level) and theme 4 (on the territorial innovation process, or macro). The obj. 6, which involves the
identification of trends in the sector's evolution, is transversal to all themes, being approached through the practical examples given in the classes
regarding each topic covered.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino adoptada nesta disciplina consiste num método essencialmente activo. Esta metodologia, para além de incluir uma
componente expositiva dos conceitos e dos métodos, estimula a interacção entre professores e alunos e a descoberta. Promovem-se desta forma a
análise crítica e o trabalho autónomo dos alunos. São utilizados os seguintes métodos:
- Project-Based Learning
- exposição de conceitos descritos no conteúdo programático da disciplina;
- visionamento de vídeos sobre as temáticas expostas;
- análise e discussão de estudos de caso;
- realização de trabalhos de grupo.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology adopted in this curricular unit consists of an active method. This methodology, besides including an exposition component
of the concepts and methods, encourages interaction, between teachers and
students, and discovery. Thus, it promotes students’ critical analysis and independent work. The following methods are used:
- Project-Based Learning
- Explanation of the concepts described in the program of the discipline;
- Display of multimedia materials on different thematic;
- Analysis and discussion of case studies;
- Group work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A adoção de um método de ensino ativo que integra a componente expositiva proporciona ao aluno a aquisição de conhecimentos teóricos e
metodológicos de referência. Por sua vez, a promoção do debate e discussão e o estímulo à procura de informação permitirá ao aluno desenvolver
competências de investigação. A metodologia de avaliação adotada para esta disciplina promove o aprofundamento dos conhecimentos e estimula
competências em termos de recolha, análise e síntese da informação e de divulgação do conhecimento. Por fim, salienta-se que tanto a metodologia
de ensino como a metodologia de avaliação pretendem estimular o trabalho autónomo dos alunos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of an active teaching method that integrates the exposition component provides students with the acquisition of reference theoretical
and methodological tools. In turn, the promotion of debate and discussion, and the stimulus to information search will enable students to develop
their research skills. The evaluation methodology adopted for this curricular unit promotes the deepening of knowledge and encourages gaining
competences in data collection, analysis and synthesis, and in knowledge dissemination. Finally, it should be noted that both the teaching
methodology and the evaluation methodology are intended to stimulate students’ independent work.
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Anexo II - Política Energética e Regulação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Política Energética e Regulação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Energy Policies and Regulation

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GES

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC opcional para o ramo Energia e Sustentabilidade do Mestrado em Economia. UC de opção do 1º ano, 1º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional UC for Branch Energy and Sustainability from the Master in Economics. Optional UC from the 1st year, 1st semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Barbosa Samagaio (30h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Marta Alexandra da Costa Ferreira Dias (15h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os estudantes aprendam a terminologia, os conceitos e sua definição, as metodologias e adquiram capacidade de análise que
permita decidir sobre questões que possam surgir na empresa, nomeadamente na conceção, planeamento, gestão e operação de novas soluções
energéticas. Neste contexto, pretende-se desenvolver nos estudantes capacidades práticas de análise de problemas reais e a respetiva
capacidade de os resolver. Finalmente, deseja-se incutir nos estudantes uma visão sistémica das políticas energéticas, permitindo-lhes definir
estratégias adequadas, implementar e planear linhas de atuação, avaliando a qualidade dessas mesmas soluções.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Successful students should be able to describe the predominant strategies and models adopted for operating and financing the activities for efficient
energy utilization, as well as characterize the specific challenges faced by the new challenges of the Energy Policies for the management of
companies and organizations, and identify adequate evaluation in these settings. Students should also understand the application of Energy and
Regulation Policies methodologies in the specific context of the consumers of energy whatever the type of consumer or energy.
Finally, students should be capable to stimulate the application of a systemic vision of the energy problems, to allow them the definition of the
adequate strategies and solutions to the consumers.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Política energética: conceitos gerais,
Convenant of Mayors – Pacto dos Autarcas
Infraestruturas energéticas nacionais
Objetivos e mecanismos. Recursos energéticos
2. Política energética:
Objetivos e mecanismos.
Recursos energéticos
Políticas e medidas europeias de energia



Politicas e medidas europeias e sua comparação com a portuguesa
Definição de uma política energética na perspetiva do consumidor
O papel dos atores locais na política energética. As agências de energia
3.Utilização Racional de Energia:
Objetivos e mecanismos.
Políticas e medidas de utilização racional de energia. O caso português
Plano de ação para a eficiência energética
4.Regulação da Energia
Regulação tarifária e estratégias de regulação de regulação eletricidade e gás
Serviços de rede. As atividades de rede de transporte e de distribuição
O sector elétrico em Portugal e em Espanha
Regulação tarifária em Portugal e em Espanha. O MIBEL.

9.4.5. Syllabus:
Energy policy: concept and definition
Energy policy: objectives, models and processes to create an energy policy at a national, regional and local level
Covenant of Mayors: the role of local authorities
Energy efficiency and efficient management of energy from the perspective of the consumer
Policies aimed at the rational use of energy
Energy regulation: the new agents of national regulation for the electricity and gas markets
Consumer oriented electricity and gas policies
The European Market of energy and the Portuguese and Iberian market (MIBEL)

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Dado que os objetivos da disciplina são a aprendizagem da terminologia, dos conceitos e sua definição, das metodologias e a aquisição de
capacidade de análise que permitam decidir sobre questões que possam surgir nas empresas, nomeadamente na conceção, planeamento, gestão
e operação de novas soluções energéticas e incutir nos estudantes uma visão sistémica das políticas energéticas, permitindo-lhes definir
estratégias adequadas, implementar e planear linhas de atuação, avaliando a qualidade dessas mesmas soluções, os conteúdos, ao incluírem
política energética, utilização racional de energia, e regulação da energia vão ao encontro dos objetivos da disciplina.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since the learning objectives are to describe the predominant strategies and models adopted for operating and financing the activities for efficient
energy utilization, as well as to characterize the new challenges of Energy Policies for the management of companies and organizations, and identify
adequate evaluation in these settings and guarantee that students are capable of stimulating the application of a systemic vision of the energy
problems, and allow them to define the adequate strategies and solutions to the consumers, meet the goals of the course.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina terá uma parte de apresentação e discussão dos temas acima referidos, sempre que possível com base em casos práticos resultantes
de experiências em situações concretas. Além desta introdução teórica, realizar-se-ão discussões com base em casos sugeridos aos alunos que
ilustrem os temas em questão. Procurar-se-á que os alunos sejam conduzidos a discutir as suas experiências pessoais com uma base teórica
obtida através dos textos e da bibliografia que deverá ser analisada antes das respetivas sessões nas aulas.
Exame final e trabalho final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is build on a set of sessions and discussions covering the various topics in the syllabus. Teaching materials to support these
sessions include presentations, case studies and key research papers in the field. Student’s evaluation consists of the writing of individual
assignments and the correspondent oral presentation, concerning the application of one of the topics addressed in the curricular unit to the specific
context of Energy Policies and Energy Efficiency selected by the student. 
Final Exam and a final work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os exames e o trabalho final que os alunos tenham de eventualmente elaborar devem demonstrar a capacidade dos alunos atingirem os objetivos
da disciplina.
Os estudantes são encorajados a, no âmbito da resolução de problemas e da realização de trabalhos, a procurar a informação necessária. Sempre
que possível, são apresentados aos estudantes projetos de investigação com ligação à matéria da disciplina.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The reliance on both a final exam and a written assignment and the division of curricular contents between the two is structured in a way that
maximizes the ability of students to display whether or not they acquired the main curricular objectives.
Students are encouraged, in the framework of the solution of problems and the writing of papers, to look for information that is not readily available.
Whenever possible, research projects related to the course contents are presented to students.
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http://www.apren.pt/ukenergia.htm 
http://www.energysolutionscenter.org/
http://solstice.crest.org/index.html
http://www.dgge.pt/
http://www.erse.pt
http://europa.eu.int/comm/dgs/
http://www.adene.pt
Guia da Energia, Janet Ramage, Editora Monitor, 1997
Manual do Gestor de Energia, DGE, 1997



Industrial Energy Conservation, Charles Gottschalk, John Wiley & Sons, 1996
Mercados de Electricidade – Regulação e Tarificação de Uso de Redes, J. P. Saraiva, J. L. Silva, M. T. Leão, FEUP Edições, 2002

Anexo II - Design de Produto em Economia Circular

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Design de Produto em Economia Circular

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Product Design for the Circular Economy

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
DS

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 21; PL - 24

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC opcional para o ramo Energia e Sustentabilidade do Mestrado em Economia. UC de opção para o 1º ano, 1º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional UC for Branch Energy and Sustainability for the Master in Economics. Option UC for the 1st year, 1st semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista (19,5h TP + 22,5h PL)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Margarita Matias Robaina (DEGEIT) 1,5 TP + 1,5 PL

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC caracteriza-se por uma abordagem multidisciplinar ao tema da Economia Circular para o Design de Produtos em Cortiça e Madeira, devendo o
estudante: 
- Adquirir e aplicar conhecimentos sobre Economia Circular (EC) no decorrer das várias fases de projeto; 
- Adquirir e aplicar conhecimentos e ferramentas para a avaliação e inovação económico-ambiental, no apoio ao desenvolvimento de produto, bem
como desenvolvimento e implementação de modelos de negócio e análise custo-benefício e sua aplicação ao meio ambiente;
- Reconhecer dificuldades na área do mobiliário e planear estratégias de resolução através da EC;
- Aumentar a sensibilidade para o desenvolvimento de produto através do trabalho em parceria com a indústria nacional;
- Adquirir a capacidade de pesquisa e análise e aplicar esses conhecimentos na criação de novo conhecimento e novos produtos;
- Desenvolver a capacidade de trabalho em equipas multidisciplinares, com vista a uma abordagem holística à resolução de problemas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The program contents will allow the acquisition of theoretical and technical knowledge and of product design methods for practical exercises. The
exploration of the creative process allied to the product development process for the Circular Economy will allow the design and creation of
innovative products in line with the sustainable development, ergonomic, social, ethical and humanistic principles of design for CE. The contents will
allow a multidisciplinary approach appropriate to the students, taking into account their different academic formations, allowing the development of
the product according to the brief and considering the contributions of each student.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
- Introdução à Economia Circular;
• Sustentabilidade e Economia Circular;
• Ciclo de vida;
• Ecologia e simbiose industrial;
• Integração e otimização de processos, materiais e energia;
• Processos de Reciclagem e Valorização de resíduos;
• Legislação específica sobre Economia Circular;
• Demonstração da causalidade entre design e questões humanas, sociais, ambientais e económicas;
• Design para a economia circular;
• Modelos de negócios para acelerar, fechar e apertar ciclos;
• Bases para a criação de valor: o poder do círculo interno - circulando mais tempo - uso em cascata - círculos puros;
• Criação de modelos de negócio em design circular;
• Design circular como parte de modelos de negócios com outras áreas de negócios, tais como I&D, marketing, operações, financiamento, gestão de
capital humano e social, tecnologia;
• Estratégias de Design para: Eco-inovação e Valorização ambiental; produtos com longa duração e Sistemas Produto-Serviço.



9.4.5. Syllabus:
Introduction to Circular Economy (CE)
• Sustainability and CE
• Life cycle thinking
• Industrial ecology and symbiosis
• Integration and optimization of processes, materials and energy
• Recycling and waste recovery processes
• Specific Legislation on CE;
• Demonstration of causality between design and human, social, environmental and economic issues
• Design for the circular economy
• Business models for slowing, closing ?and narrowing loops
• The bases for value creation: the power of inner circle – circling longer – cascade use – pure circles
• Crafting business models in circular design
• Circular design as part of broader business models and “cohabitation” with other business areas such as R&D, marketing, operations, financing,
human and social capital management, technology
• Best practice examples of circular business models and the role of circular design
• Design strategies for Eco-innovation and environment valuation; Long lasting products and Product Service Systems.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos permitirão a aquisição de conhecimentos teóricos e técnicos e de métodos de design de produto para a concretização
de exercícios práticos. A exploração do processo criativo aliada ao processo de desenvolvimento de produtos para a EC permitirá a conceção e
criação de produtos inovadores em linha com o desenvolvimento sustentável, princípios ergonómicos, sociais, éticos e humanistas do design para
a Economia Circular. 
Os conteúdos permitirão uma abordagem multidisciplinar adequada aos estudantes, tendo em consideração as diferentes formações de base,
permitindo o desenvolvimento do produto de acordo com o brief e considerando os contributos de cada estudante.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program contents will allow the acquisition of theoretical and technical knowledge and of product design methods for practical exercises. The
exploration of the creative process allied to the product development process for the Circular Economy will allow the design and creation of
innovative products in line with the sustainable development, ergonomic, social, ethical and humanistic principles of design for CE. The contents will
allow a multidisciplinary approach appropriate to the students, taking into account their different academic formations, allowing the development of
the product according to the brief and considering the contributions of each student.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC é de natureza teórico-prática e prática, valorizando uma abordagem crítica e projetual. A metodologia a usar é heurística, desenvolvendo-se a
par e através da resolução de projeto em grupos multidisciplinares: será solicitada a resolução prática de exercícios de desenvolvimento de
produtos em cortiça e madeira. O ensino alicerça-se na exposição de conteúdos teórico-práticos e no desenvolvimento acompanhado de projetos
com briefs definidos previamente pelos coordenadores da UC e em articulação com parceiros externos. Pretende-se organizar ciclos de aulas
abertas com parceiros industriais, centros de investigação e Designers convidados, bem como visitas de estudo. A resposta aos exercícios deverá
prosseguir da desconstrução do problema até à comunicação da solução, passando por processos inovadores de desenvolvimento projetual
multidisciplinar. A avaliação será discreta e final com base em 2 elementos: entrega de um relatório de grupo (65%), apresentação e discussão do
projeto (35%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching is based on the exposition of theoretical-practical contents and on the accompanied development of the projects with briefs previously
defined and in articulation with external partners. It is intended to organize open classes with industrial partners, research centers and invited
Designers, as well as study visits. The response to the exercises should reveal an evolution that starts from the analysis and investigation of CE and
existing products in the market, from the deconstruction of the problem or opportunity to the communication of the solution, through innovative
processes of multidisciplinary design development. The evaluation will be discreet and final based on 2 elements: group report
delivery (65%), presentation and discussion of the project (35%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino e aprendizagem assentam numa combinação equilibrada entre exposição audiovisual, debates, discussão e
fundamentação crítica das decisões projetuais, e o acompanhamento de projeto assente em trabalho prático individual e de grupo. Estas
contemplam um acompanhamento por parte dos docentes que integram a UC, no âmbito dos diferentes módulos programáticos específicos das
suas áreas.
O estímulo de parcerias e proximidade à indústria nacional na definição do brief pretende promover a sensibilidade para o produto/mercado, matéria
e a tecnologia através da prática do design para a EC.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching and learning methodologies are based on a balanced combination of audio-visual exposure, debates, discussion and critical grounding of
design decisions. The project monitoring is based on individual and group practical work. These include a follow-up by the teachers integrated in the
curricular unit, within the framework of the different programmatic modules specific to their areas. The stimulation of partnerships and proximity to
the national industry in the definition of the brief and exercises intends to promote the sensitivity for the product/market, matter and technology
through the practice of the design for the CE.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Bocken, N., et al. - Product design and business model strategies for a CE. Journal of Industrial and Production Engineering. ISSN 2168-1015. 33:5
(2016) 308-320.
CE in Europe: Developing the knowledge base. EEA Report Nº 2/2016. ISBN: 9789292137199. Luxembourg: EU Publications Office, 2016 
Circular by design: Products in the CE. EEA report Nº 6/2017. ISBN: 9789292138578. Luxembourg: EU Publications Office, 2017
EMF & IDEO - The Circular Design Guide [Em linha]. Ilha de Wight: Ellen MacArthur Foundation & IDEO, 2016, [Consult. 04 set. 2017]. Disponível em
WWW:<URL: www.circulardesignguide.com.
McDonough, W., & Braungart, M. - Cradle to cradle: Remaking the way we make things. London: Vintage, ISBN 0865475873. 2009
Perman, R., et al. - Natural Resource and Environmental Economics. 4th edition, Essex: Pearson. 2011



Anexo II - Sociologia e Economia do Desenvolvimento Sustentável

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sociologia e Economia do Desenvolvimento Sustentável

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Sociology and Economy of Sustainable Development

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CS

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC de opção para o ramo Energia e Sustentabilidade do Mestrado em Economia. UC de opção do 1º ano, 1º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional UC for Branch Energy and Sustainability from the Master in Economics. Optional UC from 1st year, 1st semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elisabete Maria Melo Figueiredo (30h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
José Manuel Gaspar Martins (15h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Espera-se que os alunos adquiram competências em termos de:
- compreensão do conceito de desenvolvimento sustentável
- compreensão da necessidade de integrar as perspetivas quantitativa e qualitativa na abordagem do desenvolvimento sustentável;
- compreensão e manuseamento dos instrumentos de gestão ambiental;
- análise da evolução das conceções de desenvolvimento e da integração das preocupações ambientais; 
- análise dos valores sociais relativos às perceções e práticas face ao ambiente e desenvolvimento.
- compreensão e análise da diversidade de contextos territoriais na relação com a promoção e estratégias de desenvolvimento sustentável

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main learning outcomes are:
- Understanding of the notion of sustainable development
- Understanding of the need to integrate quantitative and qualitative approaches in the analysis of sustainable development processes
- Understanding and handling of environmental management instruments
- Analysis of the evolution of the notions of development and of the integration of environmental aspects
- Analysis of the social values related to perceptions and behaviors regarding the environment and development processes.
- Understanding the diversity of territorial contexts in relation to sustainable development promotion and strategies.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
PARTE I – O COMPLEXO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
O que é o Desenvolvimento Sustentável?
1.1. Conceito, Paradoxos e Desafios
1.2. Evolução dos paradigmas de desenvolvimento
1.3. Desenvolvimento sustentável num mundo desigual
Desenvolvimento Sustentável e Agenda Política Internacional e Nacional
PARTE II – SOCIOLOGIA E AMBIENTE 
Os problemas ambientais como problemas sociológicos
Ambiente e mudança social
2.1. Teorias sociológicas e o aumento da consciencialização dos problemas ambientais
2.2. Valores e representações sociais acerca do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 
PARTE III – TERRITÓRIOS E SUSTENTABILIDADE
Cidades Sustentáveis: desafios económicos, sociais, ambientais e de governação
Territórios Rurais Sustentáveis: desafios económicos, sociais, ambientais e de governação
PARTE IV – ECONOMIA DO AMBIENTE
1. Economia do Ambiente, Economia dos Recursos Naturais e Economia Ecológica



2. Avaliação económica de recursos ambientais e naturais
3. Economia Circular

9.4.5. Syllabus:
PART I – THE COMPLEX NOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
What is Sustainable Development?
1.1. Concepts, paradoxes and challenges
1.2. Evolution of the development paradigms
1.3. Sustainable Development in an uneven world
Sustainable Development and the international and national political agendas
PART II – ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY
Environmental problems as sociological problems 
Environment and social change
2.1. Sociological Theories and the increasing of environmental awareness
2.2. Social values and representations on the environment and on sustainable development 
PART III – TERRITORIES AND SUSTAINABILITY
Sustainable cities: social, economic, environmental and governance challenges. 
Sustainable rural territories: social, economic, environmental and governance challenges. 
PART IV – Environmental Economics
1. Environmental Economics, Natural Resources Economics and Ecological Economy 
2. Economic Evaluation of Environment and Natural Resources
3. Circular Economy.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Parte-se da abordagem e compreensão da noção de desenvolvimento sustentável a partir de duas perspetivas complementares: a economia e a
sociologia. No primeiro caso, através da abordagem aos conceitos básicos de economia e de economia do ambiente e através da compreensão dos
instrumentos de gestão ambiental que possibilitem a operacionalização dos princípios do desenvolvimento sustentável a partir de um ponto de vista
mais quantitativo, como é objetivo da UC. No segundo, a abordagem é feita através da perceção da evolução dos paradigmas de desenvolvimento, e
da integração neles da componente ambiental, também objetivo da UC. É abordada a relação entre os contextos sociais e os recursos naturais e a
sua transformação, e analisados os valores sociais associados aos comportamentos sociais face às questões ambientais e de desenvolvimento,
de forma a permitir a compreensão das dimensões mais qualitativas do conceito de desenvolvimento sustentável.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It departs from the examination of the notion of sustainable development from two complementary perspectives: economic and sociological. Firstly,
with the basic concepts of economics, particularly environmental economics and through the understanding of the management
instruments which permit the operationalization of the main principles of sustainable development, accordingly with the UC main aims. Secondly, the
approach is made essentially through the perception of the evolution of the development paradigms and the integration of environmental issues, also
a paramount aim of the course. Additionally, the relationship
between the social contexts and the natural resources and its transformation is addressed, and the social values related to the behaviors regarding
environmental and development issues, in order to facilitate the understanding of the more qualitative dimensions of the notion of sustainable
development.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de carácter teórico-prático e envolvem tanto a exposição e discussão dos conteúdos programáticos, como a orientação,
acompanhamento e desenvolvimento dos trabalhos de natureza prática. Ocasionalmente são organizados seminários com especialistas
convidados sobre algumas das temáticas do programa. 
A avaliação da disciplina far-se-á através da elaboração e apresentação de um relatório, a propósito de um tema relacionado com as diferentes
partes do programa e consoante uma lista de temas a disponibilizar pelos docentes, assim como através de um exame final. Cada uma destas
componentes tem um peso de 50% na classificação final da UC.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes have a theoretical and practical character and involve the debate of the syllabus content and the supervision and development of the
students’ assignments. Occasionally some Seminars are organized with experts in the themes of the syllabus. Evaluation is based on one
assignment related to the two main parts of the syllabus accordingly with themes proposed by the professors. The assignment represents 50% of
the final grade of the UC. The remaining 50% derive from the grade obtained in the final exam.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino procura criar momentos de exposição e de debate acerca dos conteúdos programáticos, de modo a facultar aos alunos as
ferramentas necessárias à aquisição de competências, anteriormente mencionadas e a contribuir para a formação e consolidação de uma postura
crítica relativamente ao conceito e conteúdo operacional do desenvolvimento sustentável. Igualmente a realização dos trabalhos práticos sobre
uma temática específica, associada ao desenvolvimento sustentável, permite aos alunos a aplicação dos conhecimentos e competências
adquiridos, assim como a pesquisa de bibliografia e dados relevantes para o desenvolvimento e aprofundamento da temática em questão. Mais
ainda, a elaboração deste trabalho dá aos alunos a oportunidade de se confrontarem com os constrangimentos e potencialidades do
desenvolvimento sustentável de uma forma mais prática e objetiva, promovendo ainda o desenvolvimento de uma postura crítica relativamente a
estes aspetos. Sendo os trabalhos supervisionados e acompanhados de perto pelos docentes, os mesmos possibilitam uma discussão mais
próxima e rica com os estudantes.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology aims to foster the debate around the contents of the syllabus, in order to provide the students with the adequate tools to
achieve the above mentioned learning outcomes and skills, as well as to contribute to the formation and consolidation of a critical attitude and
thought regarding the concept and operational content of sustainable development. The elaboration of the assignments on specific themes related to
sustainable development, throughout the semester, allows that students apply the knowledge and the skills acquired, as well as represents an
opportunity to research relevant bibliographical references and data to address the topic in a detailed and sound manner. Moreover, the preparation
of the assignments give the students the opportunity to contact with the main constraints and potentialities of the notion and content of sustainable
development, in a more practical and objective way. The assignments, being closely supervised by the teachers, also represent the opportunity for a
closer and richer discussion.



9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dessein, J.; Battaglini, E. and Horlings, L. (2015). Cultural Sustainability and Regional Development – Theories and Practices of Territorialisation,
London: Routledge.
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Anexo II - Sistemas de Gestão Ambiental

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas de Gestão Ambiental

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Environmental Management Systems

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEA

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 15h; PL - 30h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC de opção do ramo Energia e Sustentabilidade do Mestrado em Economia. UC de opção para o 1º ano, 2º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional Unit for the Energy and Sustainability Branch from the Master in Economics. Optional UC for the 1st year, 2nd semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos dos conhecimentos necessários para a compreensão, elaboração e análise de sistemas e instrumentos de gestão ambiental
respeitando diferentes referenciais. Especificamente: Identificação de vários instrumentos voluntários destinados à promoção ambiental e social
das organizações e produtos. Domínio dos conceitos relacionados com sistemas de gestão ambiental, referenciais normativos e requisitos.
Compreensão das analogias entre sistemas de gestão da qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho de forma a atingir a integração dos
sistemas Capacidade de elaborar elementos do SGA – políticas, avaliação de aspetos e requisitos legais, procedimentos e instruções de trabalho,
formulários de registo, planos de ação - e de estabelecer indicadores de desempenho ambiental. Capacidade de realizar pequenas auditorias e
elaborar os planos e relatórios respetivos. Compreensão dos conceitos relacionados com análise de ciclo e vida e metodologia.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students with the necessary knowledge to understand the fundamentals of Environmental Management Systems and Environmental
Management Tools according to different frameworks. Specifically: 1) Understanding of the similarities between Quality Management Systems,
Environmental management Systems and Health and Safety Management Systems 2) Knowledge of EMS concepts, frameworks and requirements;
3) Capacity to build EMS elements, evaluation of environmental aspects and legal requirements, documents, procedures, policies, objectives and
programs, indicators. 4) Capacity to perform small internal audits and report the results. 5) Knowledge of the various instruments to promote
environmental performance of organizations and their products 6) Understanding of basic concepts related to Life Cycle Assessment.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos dos sistemas de gestão (qualidade, ambiente e higiene e segurança), requisitos gerais das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
e ISO 45001:2018; 2. Requisitos da ISO 14001:2015; 3. Elaboração de um sistema de gestão ambiental (SGA) segundo a ISO 14001:2015 – política



ambiental, avaliação de aspectos ambientais e requisitos legais, planos de acção ambiental, melhoria contínua do desempenho ambiental 4.
Auditoria ambiental, tipos de auditorias, fases de uma auditoria ambiental, documentos da auditoria (planos e relatórios), técnicas de auditoria,
requisitos da equipa auditora. 5. Regulamento Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS); 6. Avaliação de desempenho ambiental nas
organizações e indicadores. 7. Política Integrada do Produto; 8. Análise do ciclo de vida, referencial normativo, as fases da ACL, metodologia de
ACL, ferramentas de ACL. 9. Rótulo Ecológico Europeu; 10. Responsabilidade Social das Empresas: Livro Verde UE, SA8000 e ISO26000.

9.4.5. Syllabus:
1. Fundamentals of management systems (quality, environment, health and safety),, general requirements of ISO9001:2015, ISO14001:2015 and ISO
45001:2018; 2. Requirements of ISO14001:2015; 3. Construction of an Environmental Management Systems according to ISO14001:2015 –
environmental policy, environmental aspects evaluation and assessment of legal requirements, environmental action plans, continual improvement
environmental performance; 4. Environmental audit, types of audits, audit phases, audit documentation (plans and reports), audit methodologies,
audit team requirements; 5. Eco Management and Audit Scheme (EMAS); 6. Evaluation of environmental performance and environmental indicators;
7. Product Integrated Policy; Life cycle Analysis, standard framework, LCA phases, methodologies and tools; 9. Environmental Labels; 10. Corporate
Social Responsibility, Green Book UE, SA8000 and ISO26000.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O primeiro ponto do programa pretende dar aos alunos conhecimento sobre a estrutura e requisitos gerais de um sistema de gestão permitindo
identificação de pontos em comum facilitando a integração dos sistemas-Qualidade, Ambiente e Saúde e Segurança. Os pontos 2, 3 e 5 dão aos
alunos o conhecimento teórico dos requisitos dos referencias normativos para a construção de um SGA e a aplicação prática desse conhecimento
na construção e integração de várias peças de um SGA (trabalho realizado com base num caso de estudo). No ponto 4 é dada uma formação teórica
sobre princípios e metodologias de auditoria ambiental e é realizada simulação de auditoria num SGA de um caso de estudo (avaliação cruzada do
trabalho de colegas), o que permite cumprir o Objetivo 4. Os pontos 6, 7, 8, 9 e 10 cobrem vários instrumentos de gestão ambiental cujo objectivo é
melhorar o desempenho ambiental das organizações e seus produtos/serviços, respondendo aos objetivos 5 e 6 da UC

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The first point of the syllabus provides students with general knowledge on structure and general requirements of management systems allowing
the identification of common elements and integrate Quality, Environmental and Health and Safety Management Systems (Objective 1). Items 2, 3
and 5 will give the students theoretical knowledge of requirements for building an EMS and the practical application in construction and integration of
the arts of an EMS for a case study developed by the students in working groups (Objectives 2 and 3). In element 4 of the syllabus theoretical training
is given on the fundamentals and methodologies of environmental auditing followed by an audit simulation exercise performed upon the case study
EMS built by other working group (cross assessment), fulfilling Objective 4. Elements 6, 7, 8, 9 and 10 of the syllabus cover several environmental
management tools for improvement of corporate and product environmental performance (Objectives 5 and 6).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP e P envolvendo momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais, seguidos de resolução de exercícios (individualmente ou em
grupo), alguns deles desenvolvidos nas aulas como por exemplo o desenvolvimento de um caso de estudo envolvendo a elaboração de um SGA e
correspondente dossier ambiental, bem como a simulação de auditoria. Os trabalhos realizados nas aulas são posteriormente apresentados e
discutidos na aula. As aulas envolvem ainda a realização de uma visita de estudo a uma organização e palestras realizadas por individualidades
com reconhecida competência técnica na implementação e manutenção de sistemas e instrumentos de gestão ambiental. A avaliação é feita por
meio de testes escritos e dos trabalhos de grupo realizados ao longo do semestre e incluem um exercício de avaliaçãoo cruzada na forma de uma
simulação de auditoria.
Nota final = Trabalho P (50%) + Teste escrito TP (50%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical and practical classes including presentation and discussion of concepts and methodologies, followed by practical exercises
(individually or in working groups), including the development of an EMS for a case study organization and an audit simulation. The assignments may
be discussed in class. The classes also involve a study trip at an organization with EMS certification and several conferences by experts in EMS and
Environmental Management Tools. Assessment is made by means of written tests and of the group work developed during the semester including
cross assessment in the form of an audit simulation.
Final mark = Practical work P (50%) + Test TP (50%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta UC compreende uma formação de carácter mais teórico em que são apresentados os princípios e bases de sistemas gestão e mais
pormenorizadamente as bases e fundamentos de um sistema de gestão ambiental nas organizações. Este conhecimento é aplicado na construção
de um SGA para um caso de estudo desenvolvido pelos alunos em trabalho de grupo. Este trabalho de grupo, de cariz muito prático, permite atingir o
cumprimento dos objectivos 1, 2 e 3 e ainda parte do objectivo 5 (indicadores ambientais e avaliação de desempenho). Este trabalho de construção
de um SGA para um caso de estudo é posteriormente avaliado por outro grupo de alunos (avaliação cruzada) numa simulação de auditoria
ambiental com elaboração do respectivo relatório, o que permite o cumprimento do objectivo 4. Os pontos 7 a 10 do programa são transmitidos em
aulas teórico-práticas em que a exposição e discussão são seguidas de realização de fichas de trabalho formativas, bem como visitas de estudo e
palestras, permitindo atingir os objectivos 5 e 6.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit includes a theoretical training on the fundamentals of management systems with special emphasis on Environmental
Management Systems. This knowledge is applied in the building of an EMS for a case study organization developed in working groups. This practical
work allows the attainment of Objectives 1, 2 and 3 as well as part of objective 5 (environmental performance and environmental indicators). The
case study EMS is then audited by another student group including the writing of an audit report (Objective 4). Elements 7 to 10 of the syllabus are
transmitted by oral presentations in class followed by discussion and quizzes and also by field trips and conferences, allowing the attainment of
Objectives 5 and 6.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Pires, A.R. Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança, Responsabilidade Social-Indústria e serviços 2ªed. Sílabo:2016
- APCER (2016) ISO 14001:2015 Guia do utilizador. 
- Pinto, A. Sistemas de Gestão Ambiental – Guia para a sua implementação 2ªed. Sílabo: 2012
- NP EN ISO 14001:2015. Sistemas de gestão ambiental – Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização. 
- ISO (2015) ISO 14001 Environmental Management Systems – requirements with guidance for use, International Organization for Standardization,
Geneva
- Brady, J., Ebbage, A., Lunn, R. (Eds) Environmental Management in Organizations 2nd Ed. Routledge: 2011



Anexo II - Ambiente e Estratégias de Desenvolvimento

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Ambiente e Estratégias de Desenvolvimento

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Environment and Development Strategies

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PRU

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC opcional do ramo Energia e Sustentabilidade do Mestrado em Economia. UC de opção do 1º ano, 2º semestre.

9.4.1.7. Observations:
Optional unit of Branch Energy and Sustainability from the Master in Economics. Optional UC from the 1st year, 2nd semester.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Martins (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo da disciplina de Ambiente e Estratégias de Desenvolvimento é facultar uma perspetiva integrada do conceito de
desenvolvimento e do lugar que as questões ambientais têm ocupado nas medidas, programas e políticas que visam, às diversas escalas,
desenvolver o território. Neste sentido, será abordado o conceito de desenvolvimento tendo em conta as dimensões sociais, económicas e
espaciais e a sua articulação com os aspetos ambientais, com particular ênfase nas grandes questões da atualidade (alterações climáticas, novas
apostas na ‘green economy’, papel das cidades e ‘place-making’, metodologias participativas e colaborativas).
Espera-se que os alunos adquiram competências em termos de:
• compreensão das relações entre os fatores ambientais e o desenvolvimento socioeconómico;
• conhecimento dos instrumentos disponíveis para a integração dos aspetos ambientais nas estratégias de desenvolvimento.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of the discipline Environment and Development Strategies is to allow an integrated perspective of the concept of development and the
role of the environment is the measures, programs and policies that aim, at different scales, the development of the territory. The concept of
development will therefore be referred considering the social, economic and spatial dimensions and their relation with the environmental issues,
with a particular emphasis on present main subjects, from climate change to topics linked to the 'green economy', the new role of cities, place-
making and collaborative and participative methodologies.
The students are expected to acquire skills on:
• understanding the relations between environmental factors and socio-economic and spatial development;
• the knowledge of available instruments to integrate environmental aspects on the development strategies.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
PARTE 1 - Estratégias de Desenvolvimento Sustentável – Enquadramento Conceptual
Conceitos
História: as conferências mundiais e as suas repercussões
Medidas, programas e políticas – Da escala Europeia à escala local
A questão das alterações climática e economia de baixo-carbono
O papel das cidades no desenho de estratégias de desenvolvimento sustentável
PARTE 2 - Estratégias de Desenvolvimento Sustentável – Enquadramento Operativo
Instrumentos de Gestão Ambiental
Instrumentos de Planeamento do Desenvolvimento Sustentável
Metodologias de conceção e implementação das estratégias de desenvolvimento sustentável à escala local (enfoques colaborativos e
participativos);
Análise crítica de experiências de aplicação dos conceitos: agenda local 21, planos municipais de ambiente, orçamentos participativos, planos
diretores municipais;
PARTE 3 - Avaliação crítica de Estratégias de Desenvolvimento Sustentável (componente prática)



9.4.5. Syllabus:
Syllabus:
Part I. Sustainable development strategies
• Concepts
• History
• Measures, programs, policies - from the European scale to the local scale
• Climate change agenda & Low-carbon strategies
• New role of cities in sustainable development strategies development
Part II. Instruments to implement sustainable development strategies
• Environmental Management Instruments
• Sustainable Development Planning
• Methodologies to promote Sustainable Development Planning at local scale (collaborative and participative
methodologies)
• Evaluation of experiences in Sustainable Development Planning at local scale
Part III. Evaluation of experiences in Sustainable Development Planning at local scale (Practical work)

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A incorporação da dimensão ambiental nas estratégias de desenvolvimento ganhou recentemente particular relevância no quadro das políticas
públicas em resposta aos impactos que os paradigmas contemporâneos de desenvolvimento socioeconómico geraram e, paralelamente, como
resposta a crescentes exigências quanto à valorização dos recursos naturais e ambientais como fatores de desenvolvimento.
Discute-se nesta UC a necessidade de compreender os padrões de desenvolvimento atuais, o historial de instrumentos de política pública criados
sobre o tema do ambiente e desenvolvimento sustentável e formular o conceito de desenvolvimento tendo em conta a multiplicidade de dimensões
em presença (sociais, económicas, ambientais e espaciais). Será dado um particular destaque ao desenho de políticas públicas de
desenvolvimento sustentável à escala local, com particular enfoque no papel das cidades e suas comunidades e nas metodologias participativas e
colaborativas.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The incorporation of environmental concerns into development strategies recently gained relevance for public policies in response to the impacts
that the paradigms of contemporary socio-economic development generated and in parallel in response to increasing requirements regarding the
valuation of natural and environmental resources as factors of development. 
We discuss in this UC the need of a understanding of the current patterns of development, the history of public policy instruments created on the
theme of environment and sustainable development and to formulate the concept of development in view of the multiple dimensions involved (social,
economic, environmental and space). Will be given emphasis to the design of public policies on sustainable development at local level, discussing
the role of cities, communities and collaborative methodologies.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de carácter teórico-prático e envolvem tanto a exposição e discussão dos temas programáticos, como a orientação, acompanhamento
e desenvolvimento dos trabalhos de natureza prática.
Promover-se-ão mecanismos de comunicação e troca de informação entre corpo docente e discente em rede usando TICE.
A avaliação da disciplina far-se-á através da realização de um Exame Final (40%) e da elaboração de um trabalho de grupo original (60%), sobre um
tema associado ao conteúdo programático da disciplina e escolhido pelos alunos. O trabalho consubstanciar-se-á na elaboração de um relatório
escrito e respetiva apresentação (15 minutos por grupo de trabalho) na última aula. A nota mínima de exame e trabalho é de 7 valores.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course comprises theoretical and practical classes which involve both the exposure and discussion of the programme and the supervision and
debate of the practical work developed by the students. Will be used new social networks platform, to stimulate exchange of information and
dialogue. Course evaluation consists of a final examination (40% of the final grade) and the presentation of one original report in accordance with
some thematic presented by the professors. The written report and its oral presentation (15 min on last day of lectures) represent 60% on the course
final grade. Minimum grade on both exam and report/presentation is 7/20.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino irá procurar responder aos objetivos da UC, nomeadamente através de uma explicitação crítica dos principais conceitos
que estão na base da temática as Estratégias de Desenvolvimento Sustentável, na criação de ambiente propício ao debate e troca de ideias e no
estímulo ao acompanhamento das temáticas, através de envio regular (email, Moodle e FB) de notícias/documentos relevantes sobre a temática.
Paralelamente, no âmbito dos trabalhos práticos, pretende-se estimular nos alunos o confronto com instrumentos de política pública onde a questão
ambiental seja central numa estratégia de desenvolvimento, chamando a atenção para a importância da perceção do contexto em que o
instrumento se desenvolve, seu grau de maturidade e densidade de desenvolvimento e aplicação, para a compreensão do tipo e grau de
apropriação do conceito pelos decisores, técnicos e comunidade, para a perceção da complexidade da construção de políticas públicas, para a
pesquisa e leitura de boas práticas (nacionais e internacionais), capacidade de diálogo com decisores, técnicos e comunidade, no âmbito de um
trabalho académico e, por último, para o desenvolvimento de propostas de melhoria, com base em revisão da literatura, avaliação crítica da
realidade e análise de boas práticas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology will seek to meet the objectives of UC, including a explicit critique of the key concepts that underlie the theme ‘Strategies
for Sustainable Development’, in creating an enabling environment for discussion and exchange of ideas and stimulation scientific interest by
sending regular (email, Moodle and FB) news / documents. In addition, within the practical work, we intend to stimulate students' confrontation with
policy instruments where the environmental issue is central to a development strategy, calling attention to the importance of
perception of the context in which the instrument is developed, its degree of maturity and density of development and implementation, to understand
the type and degree of understanding of the concept (by policy makers, technicians and community), to the perceived complexity of the construction
of public policies, research and reading of good practice (national and international), capacity for dialogue as part of an academic work and, finally, to
develop proposals for improvement, based on literature review, critical evaluation and analysis of the reality of good practice.
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9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Nina Katarzyna Szczygiel

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nina Katarzyna Szczygiel

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

Anexo III - Manuel Luís Au-yong Oliveira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Luís Au-yong Oliveira

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

Anexo III - Jorge Humberto Fernandes Mota

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Humberto Fernandes Mota

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

Anexo III - Helena Cristina Rocha Figueiredo Pereira Marques Nobre

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Cristina Rocha Figueiredo Pereira Marques Nobre

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

Anexo III - Andreia Tatiana Vitória

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Andreia Tatiana Vitória

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

Anexo III - António Carrizo Moreira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Carrizo Moreira

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

Anexo III - Carla Manuela da Assunção Fernandes

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Manuela da Assunção Fernandes

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

Anexo III - Miguel Lopes Batista Viegas

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Lopes Batista Viegas

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

Anexo III - Victor Fernando Santos Neto

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Victor Fernando Santos Neto

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/d2e61e7b-8ed5-e3a2-0772-5ddc0c021d01
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/af907c94-6e6a-230d-4d3f-5ddc27d495e3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/e1cb24d2-91a5-61fb-5cb8-5ddc2738069f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/681b96d4-dfb8-e774-de51-5ddc281a96ca
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/bbdb128b-3547-414e-7e2d-5ddc2873df3a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/8acc06e1-8c16-f886-7433-5ddc29eb39d7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/7e997175-8aad-a8c3-5cc4-5ddc2a6b5ce2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4fec19e0-860f-24da-c618-5ddc0cdcfe4e/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/18930441-0656-da22-084d-5ddc2ac70217


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

Anexo III - Ana Filipa Fernandes Aguiar Brandão

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Filipa Fernandes Aguiar Brandão

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

Anexo III - António José Barbosa Samagaio

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Barbosa Samagaio

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

Anexo III - Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista

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

Anexo III - Elisabete Maria Melo Figueiredo

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elisabete Maria Melo Figueiredo

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

Anexo III - Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais

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

Anexo III - José Manuel Gaspar Martins

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Gaspar Martins

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

Anexo III - Daniel Ferreira Polónia

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel Ferreira Polónia

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

Anexo III - Marlene Paula Castro Amorim

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marlene Paula Castro Amorim

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