
PERA/1516/0901137 — Apresentação do pedido

Caracterização do pedido

0. Âmbito do guião e síntese das principais alterações/melhorias introduzidas no ciclo de estudos 
desde o processo de acreditação prévia.

0.1. Síntese das alterações introduzidas nos itens pré-preenchidos e indicação das razões que as motivaram.
Não foram efetuadas alterações nos itens pré-preenchidos.

0.1. Summary of changes submitted to the pre-filled items, and its main reasons.
No changes were made to the pre-filled items.

0.2. Outras observações relevantes sobre a evolução da implementação do ciclo de estudos (facultativo).
De uma forma geral, a implementação deste Mestrado tem corrido de uma forma muito positiva. O principal 
constrangimento tem sido a nível do número de candidatos, que se tem revelado inferior ao desejável.Na criação 
deste Mestrado, entendeu-se que vocação do ensino politécnico não se encontrava orientada para a proposta de 
trabalhos de investigação de natureza mais académica, como seria o caso das dissertações finais, mas sim para 
uma investigação aplicada, de carácter profissionalizante, com a opção por Projeto ou Estágio. No entanto, ao 
longo destes anos, muitos alunos têm mostrado a sua preferência por realizarem uma dissertação, caso tivessem 
essa possibilidade. Os projetos finais que os alunos desenvolveram têm tido uma vertente bastante prática, mas 
também com a vertente científica. De facto, existe esta preocupação científica, comprovada pela produção de 
artigos científicos e papers para conferências, resultantes dos projetos desenvolvidos. A título de exemplo:
Duarte, S., Henriques, C. & Antunes, J. (2015). “ Recurso a produtos dietéticos e prática de exercício físico – 
Quem? Porquê? Como?” apresentação nas XXII Jornadas de Classificação e Análise de Dados (JOCLAD2015), 
realizadas de 10 a 11 de Abril de 2015 na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de 
Setúbal (ESTBarreiro/IPS).
Lourenço, F., J. Antunes & V. Martinho (2012). “O posicionamento do turismo de saúde e bem-estar nas termas de 
São Pedro do Sul”, Journal of Tourism and Development, n.º 17/18, pp. 43-44, Volume 4, ISSN: 2182-1453.
Antunes, A. & Amaro, S. - Pilgrims’ acceptance of a mobile app for the Camino de Santiago - Paper aceite para ser 
apresentado na Conferência Enter eTourism Empowering Places em fevereiro de 2016
Angela, A. & Amaro, S. - Examining Pilgrim’s Needs for the Development of a Mobile App: A Qualitative and 
Quantitative Approach – Paper aceite para ser apresentado no 15th European Conference on Research 
Methodology for Business and Management Studies, em junho de 2016
Ao fim destes primeiros anos de funcionamento, é possível fazer uma reflexão mais ponderada, nomeadamente a 
nível dos pontos fracos e fortes do Mestrado. Se por um lado verifica-se um baixo número de candidatos, 
constata-se um elevado grau de satisfação por parte dos alunos (Veja-se, por exemplo, os testemunhos de 2 
alunos deste Mestrado no link: http://www.mestradomr.com/#!testemunhos/csf7.) Verifica-se ainda, por parte dos 
alunos, um grande entusiasmo e dinamismo, que poderá ser comprovada pela criação da Associação Portuguesa 
de Marketing Research (APMR), criada por alunos do 1.º ano da edição de 2014/205.
O balanço, nesse sentido, é bastante positivo. No entanto, cremos que é necessário fazer alguns ajustamentos ao 
plano curricular (propostos no ponto 11 - Ações de Melhoria) que resultam precisamente da experiência adquirida 
nos primeiros anos de funcionamento do Mestrado e que acreditamos serem importantes para superar alguns dos 
pontos fracos do Mestrado. 

0.2. Other relevant observations on the progress of the implementation of the study programme (optional).
In general, the implementation of this course has gone quite well. The main constraint has been the number of 
candidates that has been lower than desired. Indeed, in 2013/2014, there were not enough candidates for the 
Masters to be held in that academic year. 

Since this course was created at a Polytechnic Institute, it was designed based on the premise of a more practical 
approach. Thus, at the end of the course, students would have the possibility to choose Project or Internship, 
rather than a Master’s thesis. However, during these years, students have revealed that they would also like to 
have the possibility to conduct a thesis, if they had had that option. Their final projects, although very practical by 
nature, have also revealed to have scientific rigor. Indeed, several projects have resulted in articles published in 
scientific journals and in papers presented at conferences. For example:

Duarte, S., Henriques, C. & Antunes, J. (2015). “ Recurso a produtos dietéticos e prática de exercício físico – 
Quem? Porquê? Como?” presented at the XXII Jornadas de Classificação e Análise de Dados (JOCLAD2015), 
April 10th and 11th at the Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal 
(ESTBarreiro/IPS).
Lourenço, F., J. Antunes & V. Martinho (2012). “O posicionamento do turismo de saúde e bem-estar nas termas de 
São Pedro do Sul”, Journal of Tourism and Development, n.º 17/18, pp. 43-44, Volume 4, ISSN: 2182-1453.
Antunes, A. & Amaro, S. - Pilgrims’ acceptance of a mobile app for the Camino de Santiago - Paper accepted to be 
presented at the Enter Conference - eTourism Empowering Places, in February 2016 
Angela, A. & Amaro, S. - Examining Pilgrim’s Needs for the Development of a Mobile App: A Qualitative and 
Quantitative Approach – Paper accepted to be presented at the 15th European Conference on Research 
Methodology for Business and Management Studies, in June 2016



Currently, after these first years of the Course, it is possible to reflect on the strengths and weaknesses of the 
course. On one hand, there is a low number of candidatates, but studnets are very satisfied with the course. (see 2 
testimonials from 2 former students (available in Portuguese) at the following link: http://www.mestradomr.com/#!
testemunhos/csf7). On the other hand, students from the 1st year of the 2014/2015 edition created the Marketing 
Research Portuguese Association, which demonstrates their enthusiasm and ambitions. 
Therefore, in general, the outcome is positive. However, we believe that some adjustments are necessary to 
overcome the courses’ weaknesses. These adjustments are proposed in section11). 

Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Instituto Politécnico De Viseu

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

A3. Designação do ciclo de estudos:
Marketing Research

A3. Study programme name:
Marketing Research

A4. Grau:
Mestre

Perguntas A5 a A10

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Marketing

A5. Main scientific area of the study programme:
Marketing

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de 
Março (CNAEF): 

342

A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de 
Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 
16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
90

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
6 trimestres

A8. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
6 quarters

A9. Número de vagas proposto:
25



A10. Condições especificas de ingresso:
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre em Marketing Research:
a) Titulares do grau de licenciatura organizada em 180 ECTS ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos 
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do 
grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior onde 
pretendem ser admitidos;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando 
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente do 
estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

A10. Specific entry requirements:
Candidates that apply to the degree of Master of Marketing Research must fulfill one of the following:
a) Have a bachelors degree with 180 ECTS or equivalent;
b ) Have a foreign academic degree organized according to the Bologna Process by a State adhering to this 
process;
c ) Have a foreign academic degree that is recognized as meeting the objectives of the under graduate degree by 
the Scientific Council of the higher education institution where they wish to be admitted;
d ) Have an academic, scientific or professional curriculum recognized as attesting the capacity to accomplish this 
cycle of studies by the Scientific Council of the higher education institution where they wish to be admitted.

Pergunta A11

Pergunta A11

A11. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do 
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se aplicável)

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

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

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Mapa I - 

A12.1. Ciclo de Estudos:
Marketing Research

A12.1. Study Programme:
Marketing Research

A12.2. Grau:
Mestre

A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A12.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits 
that must be obtained before a degree is awarded



Área Científica / Scientific 
Area

Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional 
ECTS*

Economia ECON 4 0

Gestão GEST 6 0

Marketing MKT 55 0

Matemática MAT 11 0

Psicologia PSIC 5 0

Informática INF 9 0

(6 Items) 90 0

Perguntas A13 e A16

A13. Regime de funcionamento:
Pós Laboral

A13.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

A13.1. If other, specify:
Not applicable

A14. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O Mestrado será lecionado nas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu - Campus 
Politécnico 
3504-510 Viseu

A14. Premises where the study programme will be lectured:
The study programme will be lectured at the Higher School of Tecnology and Management of Viseu - Campus 
Politécnico 
3504-510 Viseu

A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A15._Regulamento Geral para a Creditação - ESTGV.pdf

A16. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 15419/2010, Diário da República, 2.ª série — N.º 198 — 12 de outubro de 2010

A17. Observações:
- No ano letivo 2013/2014 não houve alunos matriculados pela 1.ª vez no 1.º ano, uma vez que nesse ano não 
houve candidatos suficientes para o arranque do Mestrado.
- Como o curso é do 2.º ciclo, na leitura do quadro 8.1.3. é necessário notar que: 
O n.º de candidatos 1.ª opção corresponde, na realidade, ao número de candidatos.
Foi colocado um zero na nota mínima do último colocado na 1.ª fase por não fazer sentido nos cursos do 2.º ciclo
- A percentagem de alunos que obtiveram emprego em setores de atividade relacionados com a área do ciclo de 
estudos deve ser vista com precaução (quadro 9.1.4.). De fato, muitas vezes o objetivo do aluno em realizar o 
Mestrado em Marketing não é obter emprego nessa área, pois já se encontram a trabalhar noutras áreas, mas sim 
complementarem a sua formação anterior, ao mesmo tempo que obtêm um grau superior (Ex: Farmacêutico que 
quis fazer o Mestrado em Marketing, mas continua a trabalhar como Farmacêutico).
- Atualmente não existe nenhum aluno a realizar estágio. Os protocolos inseridos no ponto 7 correspondem aos 2 
estágios efetuados em anos anteriors. A maioria dos alunos tem optado por Projeto.
- Tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais estipulados no RJIES no que se refere à composição do 
corpo docente, o IPV criou em 2009, um programa de formação com a atribuição de bolsas de doutoramento a 
todos os docentes que se quiseram candidatar cujo plano de doutoramento fosse considerado relevante para os 
cursos em funcionamento pelo Conselho Técnico-Científico das respetivas Escolas. O IPV tem vindo a apoiar 151 
docentes, dos quais 74 já entregaram a tese ou concluíram o respetivo doutoramento. Na ESTGV têm usufruído 
desse apoio 68 docentes, dos quais 21 já entregaram a tese ou concluíram o respetivo doutoramento.

A17. Observations:
- In the academic year of 2013/2014, there were no students enrolled in the 1st year for the first time since there 
were not enough candidates for the course to function in that year.

- Since the course is from the 2nd cycle of studies, it is necessary to read table 8.1.3. with caution:
The number of candidates in 1st option is, in reality, the number of candidates
A zero was placed in the Minimum entrance mark of last accepted candidate (this information only makes sense in 
couses from the 1st cycle)
- The percentage of graduates that obtained employment should be read with caution (Table 9.1.4.). Indeed, most 



of the times, student's main objective is to complement their former education, at the same time that they obtain a 
higher degree, while working in a different field (For example, a Pharmacist undertook this course, but continued 
to work as a Pharmacist)
- Currently, there are no students undertaking an internship. The protocols uploaded in section 7 are from 
previous internships. There are only 2, because students have chosen Project.
- In order to meet the legal requirements of the Legal Regime of Higher Education Institutions (RJIES), concerning 
the composition of the faculty, the Polytechnic Institute created an education program in 2009. This program 
provided PhD grants for faculty that applied and that were conducting their PhDs in a field considered to be 
relevant to the courses offered at the Polytechnic Institute (the technical-scientific board decides if the PhD is 
relevant or not). The Polytechnic Institute funded 151 faculty members, 74 of which already finished or submitted 
their PhD. At the ESTGV, 68 faculty members received this grant, 21 of which already finished or submitted their 
PhD. 

Instrução do pedido

1.Coordenação do ciclo de estudos

1.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
A(s) respetiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa IV.

Suzanne Fonseca Amaro

2. Plano de estudos

Mapa II - - 1.º Ano/1.º Trimestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Marketing Research

2.1. Study Programme:
Marketing Research

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano/1.º Trimestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st quarter

2.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares 
/ Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Globalização e 
Mercados Emergentes

ECON Trimestral 104 TP: 32; OT: 12 4

Pesquisa de Mercados MKT Trimestral 156 TP: 32; OT: 16 6

Estatística Aplicada ao 
Marketing

MAT Trimestral 130
TP: 16; PL: 16; OT: 
14

5

(3 Items)



Mapa II - - 1.º Ano/2.º Trimestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Marketing Research

2.1. Study Programme:
Marketing Research

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano/2.º Trimestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd quarter

2.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Análise de Dados MAT Trimestral 156
TP: 16; PL: 16; OT: 
16

6

Tecnologias e Sistemas de 
Informação em Marketing

INF Trimestral 104
TP: 16; PL: 16; OT: 
14

4

Comportamento do 
Consumidor

PSIC Trimestral 130 TP: 32; OT: 14 5

(3 Items)

Mapa II - - 1.º Ano/3.º Trimestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Marketing Research

2.1. Study Programme:
Marketing Research

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano/3.º Trimestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/3rd Quarter

2.5. Plano de estudos / Study plan



Unidades Curriculares 
/ Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Marketing Internacional MKT Trimestral 130 TP: 32; OT:14 5

Estudos de Mercado on-
line

INF Trimestral 130
TP: 16; PL: 16; OT: 
14

5

Marketing Relacional e 
CRM

MKT Trimestral 130
TP: 16; PL: 16; OT: 
16

5

(3 Items)

Mapa II - - 1.º Ano/4.º Trimestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Marketing Research

2.1. Study Programme:
Marketing Research

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano/4.º Trimestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/4th quarter

2.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Gestão e Avaliação de 
Projectos

GEST Trimestral 156 TP: 32; OT: 14 6

Projecto/Estágio MKT Trimestral 234 TP: 32; OT: 18 9

(2 Items)

Mapa II - - 2.º Ano/5.º e 6.º Trimestres

2.1. Ciclo de Estudos:
Marketing Research

2.1. Study Programme:
Marketing Research

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>



2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano/5.º e 6.º Trimestres

2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/5th and 6th quarters

2.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Projecto/Estágio MKT Semestral 780 OT: 36 30

(1 Item)

3. Objetivos do ciclo de estudo e Unidades Curriculares

3.1. Dos objetivos do ciclo de estudos

3.1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
O mestrado Profissionalizante em Marketing Research tem como objectivos específicos a formação de técnicos e 
gestores capazes de:
• Compreender o papel do Marketing Research na obtenção de informação para apoio à tomada de decisão em 
Marketing;
• Proporcionar aos mestrandos as competências necessárias para participarem em processos de investigação de 
mercados; 
• Traduzir problemas de marketing em questões de pesquisa que serão tratadas através de métodos científicos;
• Desenhar e conduzir estudos de mercado, bem como avaliar propostas alternativas de pesquisa;
• Usar os principais instrumentos e as principais técnicas qualitativas e quantitativas de recolha e análise de 
dados;
• Aplicar técnicas estatísticas de análise de dados com recurso a software específico;
• Analisar de forma crítica as pesquisas desenvolvidas e elaborar os relatórios de apresentação de resultados.

3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
The Professional Masters in Marketing Research is focussing on training of technicians and managers able to:
• Understand the role of Marketing Research to obtain information to support decision making in marketing;
• Provide graduate students the skills necessary to participate in processes of market research;
• Translate problems in marketing research issues to be addressed through scientific methods;
• Design and conduct market research and evaluate alternative proposals for research;
• Use the main instruments and the main qualitative and quantitative techniques for collecting and analyzing data;
• Apply statistical techniques of data analysis using specific software;
• critically analyze the research conducted and prepare reports to present the results.

3.1.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
O mestrado em Marketing Research permitirá aos mestrandos desenvolver as seguintes capacidades e 
competências:
• Capacidade de análise e síntese; 
• Capacidade de resolução de problemas; 
• Capacidade de autocrítica; 
• Capacidade para participar em decisões estratégicas; 
• Capacidade para desenvolver trabalho de investigação individual; 
• Capacidade para desenhar estudos de mercado e recolha de informação;
• Competências para o desenvolvimento de diferentes pesquisas de mercado (sondagens, audiências, estudos de 
painel, estudos de comunicação, estudos de imagem, estudos de mercado, estudos de opinião, estudos on-line, 
etc.).

3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The Master of Marketing Research for Master's students will develop the following skills and competencies:
• Ability to analysis and synthesis;
• Ability to solve problems;
• Ability to self-criticism;
• Ability to participate in strategic decisions;
• Ability to develop individual research work;
• Ability to design market research and data collection;
• Skills for the development of different market research (surveys, audiences, panel studies, communication 
studies, imaging studies, market surveys, opinion surveys, online surveys, etc.)..



3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
A missão do IPV é contribuir para a qualificação profissional, técnica e científica de elevado nível dos seus 
estudantes, a produção do conhecimento, a formação humanística, cultural e artística, bem como para o 
desenvolvimento e participação em atividades de ligação à comunidade, designadamente de difusão, 
transferência e valorização económica do conhecimento. O leque formativo diversificado que disponibiliza, 
expresso em cursos ministrados de licenciatura, mestrado, e técnicos superiores profissionais (TeSP), conjugado 
com inúmeras parcerias e projetos com o tecido empresarial, educativo, cultural e social da região, nas áreas de 
engenharia, saúde, ciências agrárias e educação, proporciona um notável contributo para o desenvolvimento 
regional e nacional.

Neste contexto, o presente Mestrado vai de encontro à missão e objetivos do IPV, na medida que permitirá formar 
mestres capazes de exercerem a sua atividade profissional com um elevado nível de competência técnica, 
científica e profissional. Por outro lado, a possibilidade de serem realizados trabalhos ou estágios para e nas 
empresas, permite a ligação à comunidade, assim como a difusão do conhecimento. 

3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the 
institution:

The mission of the Polytechnic Institute of Viseu is to contribute to society through the pursuit of education at the 
highest level of professional, technical and scientific excellence. Moreover, the Polytechnic Institute of Viseu 
encourages knowledge production, human, cultural and artistic education, as well as it promotes activities 
connected to the community, namely the dissemination of knowledge. The diversified courses that it offers, 
undergraduate and graduate levels, in combination with several partnerships and projects with local companies, 
provide a notable contribution to the local and national development. 
In this context, this Masters course fulfils the Polytechnic Institute’s mission and objective, as it makes students 
capable of carrying out their professional activity with a high level of technical and scientific competence. On the 
other hand, the possibility to conduct internships or projects in companies connects the university to the 
community, as well as it disseminates knowledge.

3.2. Organização das Unidades Curriculares

Mapa III - Estatística Aplicada ao Marketing 

3.2.1. Unidade curricular:
Estatística Aplicada ao Marketing 

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Madalena de Freitas Malva (TP-16; PL-16)

3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se fornecer uma sólida formação de base em Estatística e principais aplicações a licenciados com 
diversas proveniências cujo conhecimento em estatística seja elementar. Conhecer os fundamentos da teoria das 
probabilidades e da inferência estatística. Conhecer e saber utilizar os diferentes métodos de estimação pontual e 
intervalar.
Pretende-se que esta unidade curricular forneça os principais métodos parametricos e não paramétricos, 
introduzindo conceitos de inferência estatística paramétrica e não paramétrica para problemas com uma e duas 
amostras. Desenvolver nos alunos a capacidade para seleccionar, identificar e analisar as alternativas 
paramétricas e não paramétricas. Utilizar correctamente software.
Com a preparação adquirida, o aluno deve ser capaz de aprofundar o conhecimento nesta área, para poder 
responder às necessidades de uma actividade profissional que requer a utilização dos métodos estatísticos de 
recolha, análise e interpretação de dados.

3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended to provide a sound basic training in statistics and key applications to graduates with diverse 
backgrounds whose knowledge in statistics is elementary. Knowing the basics of probability theory and statistical 
inference. Know how to use the different methods of point estimation and interval.
It is further intended that this course provides the main parametric and non-parametric methods, introducing 
concepts of statistical inference for parametric and nonparametric problems with one and two samples. Develop 
in students the ability to, in a critical way, select, identify and analyze alternative parametric and nonparametric. 
Using software correctly.
With the preparation acquired, the student should be able to deepen their knowledge in this area, to be able to 
easily respond to the needs of a professional activity that requires the use of statistical methods for collecting, 
analyzing and interpreting data.



3.2.5. Conteúdos programáticos:
1. Construção de ficheiros de dados em SPSS
2. Estatística Descritiva
2.1 Medidas de tendência central
2.2 Medidas de dispersão
2.3 Medidas de assimetria e achatamento
2.4 Medidas de associação
2.5 Representação gráfica de resultados
3. Funções densidade de probabilidade com utilização frequente em análise estatística
3.1 Distribuição Binomial
3.2 Distribuição Normal
3.3 Distribuição t-Student
3.4 Distribuição Qui-Quadrado
3.5 Distribuição F-Snedecor
4. Inferência Estatística
4.1 Estimação pontual e intervalar dos parâmetros usuais
4.2 Testes de hipóteses paramétricos aos parâmetros usuais: teste à média, variância e proporção
4.3 Testes de hipóteses não paramétricos.

3.2.5. Syllabus:
1.Creating SPSS data files 
2. Descriptive Statistics
2.1 Central Tendency Measures 
2.2 Dispersion Measures
2.3 Measures of asymmetry and kurtosis
2.4 Association measures
2.5 Graphical representation of results
3. Probability density functions with common usage in statistical analysis
3.1 Binomial Distribution 
3.2 Normal Distribution
3.3 t-student Distribution 
3.4 Chi-Square Distribution
3.5 F-Snedecor Distribution 
4. Statistical Inference
4.1 Point estimation and interval of the usual parameters
4.2 Hypothesis testing for parametric usual parameters: testing the mean, variance and proportion
4.3 Nonparametric Hypothesis testing

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos incluem as técnicas estatísticas mais habituais na investigação e desenvolvimento 
de trabalhos na área do Marketing, bem como aplicações das mesmas com software apropriado. A aplicação das 
técnicas estatísticas abordadas, a vários casos práticos, recorrendo a software apropriado, proporciona ligeireza 
e treino na aplicabilidade dessas técnicas, o que, a par do entendimento dos fundamentos teóricos das técnicas, 
promove o desenvolvimento de uma compreensão intuitiva da estatística e do raciocínio estatístico.

3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus includes the most common statistical techniques in research in the Marketing field, as well as 
applications with appropriate software. The application of statistical techniques addressing several case studies 
and using appropriate software provides students with the skills necesssary to apply these techniques, which, 
along with the understanding of the theoretical techniques, promotes the development of an intuitive 
understanding of statistics and statistical reasoning.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas teóricas utiliza-se um método expositivo e nas práticas são resolvidos exercícios recorrendo ao uso de 
software. A exposição feita nas aulas teóricas é acompanhada de exemplos elucidativos. Durante as aulas o aluno 
é incentivado a participar respondendo às questões colocadas pelo docente e/ou colocando ele próprio questões.
As classificações em cada uma das componentes de avaliação traduzem-se numa escala de 0 a 20 valores:
CTP – Classificação obtida no trabalho prático
CPE – Classificação obtida na Prova escrita de exame
A avaliação é feita por uma das seguintes formas:
-Durante o período lectivo com classificação final dada por: 0.5CTP+0.5CPF
- Em exame final com classificação final dada por: 0.5CTP+0.5CPE
A aprovação está sujeita a uma nota mínima de 7,5 valores em cada componente. Caso o aluno obtenha uma nota 
igual ou superior a 17 valores, terá de se sujeitar a uma prova oral. No caso de não querer sujeitar-se a esta prova, 
a nota final será de 17.

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
In theoretical lessons we use a lecture method and in practical lessons exercises are solved with help of software. 
During the classes the student is encouraged to participate by answering questions posed by the teacher and / or 



putting himself questions.
The ratings in each of the evaluation components are reflected on a scale of 0 to 20:
CTP - Classification obtained in practical work
CPE - Classification obtained in written test examination
The assessment is made by one of the following ways:
- During the semester with final rating given by 0.5CTP+0. CPF
- In final exam with final rating given by 0.5CTP +0.5CPE
The approval is subject to a minimum score of 7.5 points in each component. If a student obtains a grade equal to 
or greater than 17 points, you have to undergo an oral examination. In case of not wanting to submit to this test, 
the final grade will be 17.

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A apresentação dos temas com recurso a exemplos promove não só uma melhor compreensão intuitiva das 
técnicas estatísticas, mas também a captação da utilidade dessas técnicas em contextos práticos. A utilização de 
software apropriado facilita a aplicação das técnicas estatísticas, favorecendo assim a sua utilização em 
problemas concretos de investigação. O trabalho de grupo incluído na avaliação complementa esta metodologia 
na medida em que proporciona treino na aplicabilidade das técnicas estatísticas abordadas com recurso a 
software. Este carater instrumental complementa os conhecimentos sobre os fundamentos teóricos das técnicas 
estatísticas, fornecidos nas aulas teóricas, promovendo o desenvolvimento do raciocínio estatístico e, 
consequentemente, o desenvolvimento de uma capacidade crítica em relação a resultados de estudos que 
recorram a técnicas estatísticas.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The presentation of themes using examples not only promotes a better intuitive understanding of statistical 
techniques, but also capture the usefulness of these techniques in practical contexts. The use of appropriate 
software facilitates the application of statistical techniques, thus allowing their use in specific research problems. 
The study group included in the evaluation complements this methodology in that it provides training in the 
applicability of the techniques discussed using statistics software. This instrumental character complements the 
knowledge of the theoretical foundations of statistical techniques provided in lectures, promoting the 
development of statistical reasoning and hence the development of a critical capacity regarding the results of 
studies making use of statistical techniques.

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Malhotra, Naresh, (2010). Marketing Research: An Applied Orientation, Prentice Hall. (658.8.01 MAL)

Maroco, J. (2011). Análise Estatística com o SPSS Statistics, ReportNumber, Lda. (519.2 MAR)

Murteira, Bento (1990). Probabilidades e Estatística, Vol. I e II, McGraw-Hill. (519.2 MUR)

Murteira, Bento (1993). Análise exploratória de dados: estatística descritiva. McGraw-Hill. (519.2 MUR)

Pereira, A. (2003). Guia Prático de utilização do SPSS, Análise de Dados para as Ciências Sociais e Psicologia, 
Edições Sílabo (519.2 PER)

Pestana, D. e Velosa, S. (2006). Introdução à Probabilidade e Estatística, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 
(519.2 PES)

Pestana, M. H. e Gageiro, João N. (2008). Análise de Dados para as Ciências Sociais – A complementaridade do 
SPSS, Edições Sílabo. (519.2 PES ANA)

Mapa III - Análise de Dados

3.2.1. Unidade curricular:
Análise de Dados

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Manuela Ribeiro Henriques (TP-16)

3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Madalena de Freitas Malva (PL-16)

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular, pretende-se fornecer conhecimentos sólidos sobre técnicas de análise de dados de 
uso corrente em estudos de mercado, tanto a nível dos seus fundamentos como a nível das suas aplicações com 
recurso a software estatístico apropriado.
São competências específicas desta unidade curricular:
- Ganhar uma compreensão intuitiva das técnicas estatísticas abordadas, de modo a permitir uma correcta 
aplicação das mesmas, bem como uma correta interpretação dos seus resultados; 



- Saber articular as técnicas estatísticas de modo a obter soluções/modelos/resultados mais eficientes;
- Saber utilizar adequadamente software estatístico e interpretar os seus outputs;

3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
With this curricular unit, it is intended to provide sound knowledge of data analysis techniques of common use in 
market research, at both on their grounds and in terms of its applications using appropriate statistical software.
Specific skills of this curricular unit:
- Gain an intuitive understanding of statistical techniques addressed, in order to enable a proper implementation 
thereof, as well as a correct interpretation of their results;
- Learn to articulate the statistical techniques to obtain efficient solutions/models/results;
- Know how to properly use statistical software and interpret its outputs;

3.2.5. Conteúdos programáticos:
Análise de Variância ANOVA e MANOVA (Modelos ANOVA com um e dois fatores; Análise de variância por blocos 
ou com medições repetidas; procedimentos de comparações múltiplas); 
Análise de Regressão Linear Simples e Múltipla e Análise de Correlação (Equação de regressão estimada; 
modelação com variáveis preditivas binárias e categóricas; coeficientes beta; qualidade de ajustamento; 
pressupostos do modelo; transformações de dados; análise de resíduos; testes sobre os coeficientes e sobre a 
qualidade global do modelo; métodos de seleção de variáveis explicativas); Análise de Componentes Principais e 
Análise Fatorial (Objetivos da Análise de Componentes principais e da Análise de Fatores Comuns; 
adequabilidade da ACP/AF aos dados; rotação dos fatores); 
Análise de Clusters (Medidas de semelhança e dissemelhança; métodos hierárquicos e de partição; 
dendogramas; interpretação e comparação dos grupos); 
Articulação entre as várias técnicas abordadas; 
Aplicações em SPSS.

3.2.5. Syllabus:
Analysis of Variance (ANOVA and MANOVA) (One-way and two-way ANOVA; procedures for multiple 
comparisons);
Simple and Multiple Regression and Correlation (estimation of model parameters by least squares method, 
dummy and categorical independent variables, goodness of fit measures, residual analysis, testing hypotheses 
about model parameters, testing for significant regression); 
Principal Component Analysis and Factor Analysis (Objectives; adequacy of the data, interpretation of the 
principal components/factors; rotation of factors); 
Cluster Analysis (
Articulate the statistical techniques
Applications with SPSS

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos incluem as técnicas estatísticas mais habituais na investigação e desenvolvimento 
de trabalhos na área do Marketing, bem como aplicações das mesmas com software apropriado. A aplicação das 
técnicas estatísticas abordadas, a vários casos práticos, recorrendo a software apropriado, proporciona ligeireza 
e treino na aplicabilidade dessas técnicas, o que, a par do entendimento dos fundamentos teóricos das técnicas, 
promove o desenvolvimento de uma compreensão intuitiva da estatística e do raciocínio estatístico.

3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus includes the most common statistical techniques in Marketing research as well as applications of 
these statistical techniques with appropriate software. The application of statistical techniques to several case 
studies, using appropriate software, provides lightness and training in the applicability of these techniques, 
which, together with the theoretical understanding of the techniques, promotes the development of an intuitive 
understanding of statistics and statistical reasoning.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As técnicas estatísticas serão apresentadas com recurso a exemplos de aplicação, conduzindo o aluno à 
compreensão das técnicas, através da sua aplicação na procura de uma resposta para um problema concreto. 
Depois de obtida essa compreensão, o que pressupõe a apresentação dos fundamentos, outros problemas serão 
apresentados e resolvidos na aula, com recurso a software estatístico apropriado. 
Durante as aulas o aluno é incentivado a participar.
A avaliação é composta por duas componentes: um trabalho prático e uma prova final escrita, o trabalho prático 
tem um peso de 30% e a prova final escrita de 70% na classificação final. A aprovação está sujeita a uma nota 
mínima de 7,5 valores em cada componente. A classificação de cada aluno no trabalho, poderá ter em conta a 
defesa do trabalho. Um aluno que obtenha uma classificação final superior a 17 valores, poderá defender a sua 
classificação numa prova oral, caso não o faça ficará com classificação de 17 valores.

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
Statistical techniques will be presented using illustrative examples, leading the student to understand the 
techniques through their application (the search for an answer to a specific problem is quite a strong motivation 
for understanding the tool that can respond to it). After obtaining this understanding, which requires the 
presentation of the theoretical foundations, other problems will be presented and solved in class, using 



appropriate statistical software.
During the classes the student is encouraged to participate.
The evaluation consists of two components: a practical work and a written final exam. The practical work has a 
weight of 30% and the final written test of 70%. The approval is subject to a minimum score of 7.5 points on each 
component. The classification of each student at the pratical work might take into consideration an oral 
presentation of the work. An oral will take place if the final classification is greater than 17 values.

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A apresentação dos temas com recurso a exemplos promove não só uma melhor compreensão intuitiva das 
técnicas estatísticas, mas também a captação da utilidade dessas técnicas em contextos práticos. A utilização de 
software apropriado facilita a aplicação das técnicas estatísticas, favorecendo assim a sua utilização em 
problemas concretos de investigação. O trabalho prático incluído na avaliação complementa esta metodologia na 
medida em que proporciona treino na aplicabilidade das técnicas estatísticas abordadas com recurso a software. 
Este carater instrumental complementa os conhecimentos sobre os fundamentos teóricos das técnicas 
estatísticas, promovendo o desenvolvimento do raciocínio estatístico e, consequentemente, o desenvolvimento 
de uma capacidade crítica em relação a resultados de estudos que recorram a técnicas estatísticas.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The presentation of the topics with the use of examples, not only promotes a better intuitive understanding of 
statistical techniques, but also contributes to the capture of the usefulness of these techniques in practical 
contexts. The use of appropriate software facilitates the application of statistical techniques, which favors their 
use in specific research problems. The work group included in the evaluation complements this methodology to 
the extent that provides training in the applicability of the statistical techniques using software. This instrumental 
character complements the knowledge of the theoretical foundations of the statistical techniques, promoting the 
development of statistical reasoning and hence the development of a critical capability towards results of studies 
that make use of statistical techniques.

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Everitt, B. S., Dunn, G.(2000). Applied multivariate data analysis, Arnold publications series, Wiley, John & Sons.
Guimarães, R. C. e Cabral, J. A. S. (2010). Estatística, Verlag Dashofer.
Maroco, J. (2011). Análise estatística com o SPSS Statistics, Report Number
Pereira, A. (2011). SPSS - Guia Prático de Utilização - Análise de Dados para Ciências Sociais e Psicologia (7ª 
Edição), Edições Sílabo
Pestana, M. H. e Gageiro, João N. (2008). Análise de Dados para as Ciências Sociais – A complementaridade do 
SPSS, Edições Sílabo
Sharma, S. (1996). Applied multivariate techniques, New York : John Wiley.
Stevens, J. P. (2009). Applied Multivariate Statistics for the social Sciences, Routledge Taylor & Francis Group, 
New York. 
Conjunto de slides, propostas de trabalho, notas explicativas, etc, produzidos pela docente e disponibilizados na 
plataforma moodle.

Mapa III - Globalização e Mercados Emergentes

3.2.1. Unidade curricular:
Globalização e Mercados Emergentes

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Vitor João Pereira Domingues Martinho (TP-32)

3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
- Conhecer as diferentes teorias explicativas do comércio internacional.
- Identificar e explicar os conceitos e estádios de globalização.
- Conhecer e caracterizar os mercados emergentes.
- Caracterizar as diversas formas de integração económica.
- Distinguir as diferentes uniões comerciais, aduaneiras e monetárias.
- Discutir as problemáticas associadas à atual globalização.
- Identificar e estruturar as teorias de crescimento económico.
- Emitir opiniões sobre temas de política económica mundial.
- Melhorar a capacidade para comunicar conhecimentos e opiniões sobre a OMC.
- Desenvolver a sua autonomia de aprendizagem e de reflexão crítica sobre questões da análise económica.



3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the course unit, the students should be able to:
- Know the different explanatory theories of international trade.
- Identify and explain the concepts and stages of globalization.
- Know and characterize emerging markets.
- Characterize the various forms of economic integration.
- Distinguish the different trade unions, customs and monetary.
- Discuss the problems associated with the current globalization.
- Identify and structure the theories of economic growth.
- Emit opinions on global economic policy issues.
- Improve the ability to communicate knowledge and opinions on the WTO.
- Develop their independent learning and critical reflection on issues of economic analysis.

3.2.5. Conteúdos programáticos:
- Teorias do Comercio internacional
- Vantagem absoluta e vantagem comparativa
- O modelo de Ricardo
- O modelo de Heckscher-Ohlin
- Vantagem comparativa e vantagem competitiva
- Teorias da integração económica
- Zonas de comércio livre
- União Aduaneira
- Mercado comum
- União Económica
-Integração económica total
- Introdução: Conceitos de globalização; Estádios de globalização.
- Evolução do comércio internacional nas últimas décadas
- O papel do GATT
- A OMC – caracterização, princípios, A Agenda Doha
- As grandes regiões do comércio mundial
- A UE – evolução e perspectivas de futuro
- Os grandes mercados dos BRICS
- Caracterização e diferenças dos modelos chines e indiano

3.2.5. Syllabus:
- International Trade Theories
- Absolute advantage and comparative advantage
- The Ricardian model
- The Heckscher-Ohlin model 
- Comparative advantage and competitive advantage
- Theories of economic integration
- Free trade zones
- Customs Union
- Common Market
- Economic Union
- Total economic integration
- Introduction: globalization concepts; Globalization stages.
- Evolution of international trade in recent decades
- The role of GATT
- The WTO - characterization, principles, The Doha Development Agenda
- The major regions of the world trade
- The EU - progress and prospects
- The major markets of BRICS
- Characterization and differences of Chinese and Indian models

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos da unidade curricular estão organizados por partes, de acordo com a tipologia dos setores em 
causa, e no seu todo constituem uma perspectiva bastante abrangente de praticamente todos os conceitos e 
técnicas de globalização e mercados emergentes usados no marketing research. Na realidade, desde os 
conceitos mais básicos da globalização e mercados emergentes até às técnicas mais atualizadas nestes 
domínios, faz-se uma perspetiva globalizante e que se pretende bastante completa. 
A abordagem do docente visa dar a conhecer os conceitos e técnicas gerais da globalização e mercados 
emergentes, seguindo-se uma apresentação das principais aplicações ao nível do marketing research.
Com os conteúdos expressos pretende-se levar os estudantes a conhecer a fundo a globalização e mercados 
emergentes do setor do marketing research.

3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of the curricular unit are organized in sections, according to the typology of the sectors in question, 
and as a whole constitute an embracing perspective of all the concepts and techniques of globalization and 
emerging markets used in the marketing research. In reality, from the most basic concepts of globalization and 



emerging markets to the most current techniques in these areas, it is made a globalizing and complete approach.
The approach of the teacher aims to inform about the general concepts and techniques of globalization and 
emerging markets, followed by a presentation of the main applications at the level of marketing research.
With the contents expressed it is intended to lead the students to know how the globalization and emerging 
markets is in the marketing research.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No decurso das sessões será utilizado o método expositivo por parte dos docentes. Porém, os alunos serão 
chamados a intervir ao longo das aulas, quer através da realização de pequenos trabalhos, quer no início das 
aulas com a apresentação de casos ilustrativos dos temas que estão a ser tratados. 

- Trabalho teórico-prático obrigatório a entregar e apresentar até à última aula deste ano letivo – 50%;
- Prova escrita – 50%.

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
During the sessions will be used the expositive method by the professor. However, students will be called to 
intervene during the lessons, either by performing small works, either in the beginning of the classes with the 
presentation of illustrative cases of the issues that are being dealt.

- Theoretical-practical work required to deliver and present until the last class of the school year - 50%;
- Written test - 50%.

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Pretende-se desenvolver as competências nos estudantes através da participação em aulas e atividades com 
recurso à pesquisa sobre a globalização e mercados emergentes nos setores do marketing research.
Os trabalhos fomentam a pesquisa autónoma bem como o trabalho em equipa, levando a um maior envolvimento 
dos estudantes e uma maior dedicação facilitando a aprendizagem. 
A apresentação oral do trabalho também contribui para o sucesso na assimilação dos conteúdos e 
desenvolvimento de competências.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended to develop skills in the students through the participation in classes and activities, making research 
on the globalization and emerging markets subjects in the fields of marketing research.
These works promote the autonomous research as well the team work, leading to a greater student involvement 
and a greater dedication facilitating learning.
The oral presentation of the works also contributes to the successful assimilation of contents and to the skills 
development.

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Feenstra, R.C. (2004), Advanced international trade: theory and evidence, Princeton University Press
Feenstra, R.C. and Wei, S.J. (2010), China´s growing role in world trade, University of Chicago press
Frescata, C. (2008), A China obriga-nos a mudar, Esfera do Caos
Hill, C.W.L. (2014). International Business: Competing in the Global Marketplace (10th Edition). McGraw-Hill
Marques, A. (2006), A economia da União Europeia, Livraria Almedina
Martinho, V.J.P. (2007), Análise do Crescimento Económico em Portugal com base nas Teorias da Polarização e 
da Aglomeração, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra
Pugel, T. (2007), International Economics, McGraw-Hill
Rodrigues, N. e Devezas, T (2007), Portugal, o Pioneiro da Globalização, Centro Atlântico
Shapiro, R. (2010), O Futuro, uma visão global do amanhã, Actual Editora
Sheshabalaya, A., Made in Índia, Centro Atlântico
Stieglitz, J., Globalização – A grande desilusão, Editora Terramar

Mapa III - Pesquisa de Mercados 

3.2.1. Unidade curricular:
Pesquisa de Mercados 

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
José Augusto Rosa Bastos (TP-32)

3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular pretende despertar o mestrando para a importância que assume o desenvolvimento da 
função de estudos de mercado nas empresas e para a relevância dos estudos de mercado como um instrumento 



fundamental para a tomada de decisões ao nível da gestão e marketing.
Pretende-se dotar os mestrandos de conhecimentos sobre as etapas de elaboração de um estudo de mercado, 
sobre técnicas e métodos de levantamento de informação qualitativa e quantitativa. É abordada a problemática 
relacionada com a definição das populações alvo e com a constituição de bases de sondagem, apresentados os 
principais desenhos amostrais de carácter empírico e probabilístico, e analisados métodos para prevenção e 
tratamento dos principais erros não amostrais.

3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course is intended for master students awakening to the importance of market research in business and the 
importance of market research as a key tool for decision making in the management and marketing.
MSc aims to provide knowledge on the steps of preparing a market study on techniques and methods of analysis 
of qualitative and quantitative information. It addressed the issues related to the definition of the target population 
and the establishment of basis for survey, presented the main empirical and probabilistic sampling designs, and 
analyze methods for prevention and treatment of major nonsampling errors.

3.2.5. Conteúdos programáticos:
1. Estudos de Mercado e o Marketing
2. Desenho do Estudo de Mercado
3. Métodos de Investigação e Fontes de Informação
3.1 - Métodos de recolha de informação
3.2 - Informação Secundária
3.3 - Informação Primária
4. Elaboração de Questionários
5. O processo de Amostragem
5.1 - Conceito e tipos de amostragem
5.2 - Dimensão da amostra
6. Recolha, preparação e análise dos dados
7. A elaboração do relatório final.

3.2.5. Syllabus:
1. Market Research and Marketing
2. Design of the study.
3. Research Methods and Sources of Information
3.1 - Methods of collecting information
3.2 - Secondary Data
3.3 - Primary Data
4. Preparation of Questionnaires
5. The process of sampling
5.1 - Concept and types of sampling
5.2 - Sample Size
6. Collection, preparation and analysis of data
7. The final report.

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Como os objectivos principais, as etapas de elaboração de um estudo de mercado, elaboração de um inquérito e 
pesquisa de dados secundários, os conteúdos lecionados são fundamentais para que o aluno consiga com êxito 
atingi-los.

3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
As the primary objective of the course is to understand the steps of preparing a market study, preparation of a 
research survey and secondary data, the contents taught are essential for the learner to successfully achieve 
them.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica a privilegiar é de natureza expositiva, interrogativa e activa, sendo uma preocupação 
dominante a compreensão da evolução do “conhecimento teórico” para o “conhecimento prático”. Assim, a 
metodologia a seguir assentará na leccionação de aulas teórico-práticas, estudo de casos e na realização e 
apresentação de trabalhos de grupo pelos alunos. Nas aulas teórico-práticas serão privilegiadas a exposição oral, 
apoiada com projecção de esquemas e gráficos e outro material relacionado com os temas a abordar.
Serão ainda utilizados equipamentos de áudio para explorar melhor os temas referidos no programa.
Procurar-se-á fomentar a participação dos alunos nos diferentes assuntos relacionados com as matérias do 
programa, assentando numa forte interactividade quer entre o docente e os alunos, quer entre os próprios alunos.
A avaliação será baseada em dois elementos: a realização de uma prova escrita, com ponderação de 50%, e a a 
realização de trabalhos de grupo,50%.

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology to focus: expositive, questioning and active, with a dominant concern understanding 
the evolution of the "theoretical knowledge" to "practical knowledge". Thus, the following methodology will be 
based on the teaching of practical classes, case studies and the completion and presentation of group work by 



the students. In practical classes will be privileged oral exposure, supported with projection schemes and 
graphics and other material related to the topics addressed.
Audio equipment is used to further explore the themes mentioned in the program.
It seeks to encourage the participation of students in different subjects related to the subjects of the program, 
building on a strong interaction between the teacher and students and among students themselves.
The evaluation will be based on two elements: conducting a written test, weighted 50%, and conducting group 
assignment, 50%.

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A ênfase posta na realização do estudo de mercado, visa valorizar o método de aprendizagem por tentativa e erro, 
a autonomia da aprendizagem, a pesquisa de dados e a análise crítica de resultados.
No final do processo de pesquisa para o estudo de marcado, os alunos assimilaram todos os conteúdos 
programáticos.
Pode-se afirmar que esta unidade se inscreve no método do aprender fazendo e do ensino por projecto, na sua 
realização é atingido o objectivo principal e os todos os passos necessários para atingir esse
objectivo.
As aulas teórico-práticas são necessárias para a leccionação dos conteúdos teórico-científicos para que os 
alunos entendam as fases e o que é um estudo de mercado, apresentando questões práticas. É privilegiada a 
análise crítica dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de sala de aula.
Na frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e o 
esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e competências 
da unidade.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The emphasis on studies of the market, aims to enhance the learning by trial and error, the autonomy of learning, 
research data and critical analysis of results.
At the end of the research process to study selected, students have assimilated all the contents.
It can be argued that this unit is part of the method of learning by doing and project-based learning, its realization 
is reached the main objective and to all steps necessary to achieve this goal.
The practical classes will be necessary for the teaching of content theoretical and scientific so that students 
understand the phases and what is a market survey, with practical issues. It privileged the critical analysis of the 
students towards the various situations presented in
the context of the classroom.
Class attendance, a proactive attitude towards the realities of the student that the course presents and effort for 
the assimilation of the syllabus, are crucial for achieving the objectives and tasks of the unit.

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Aaker, D., V. Kumar, George S. Day and Robert Leone (2009). Marketing Research, 10 edition, Wiley.
Churchil, G. and Dawn Iacobucci (2009), Marketing Research: Methodological Foundations, 10 edition, South 
Western College Pub, Hill, Manuela; Hill, Andrew (2000), Investigação por Questionário, Edições Sílabo, Lisboa.
Malhotra, N. (2009). Marketing Research: an applied orientation, 6/Ed., Prentice Hall: New York.
Maroco, João (2003), Análise Estatística com utilização do SPSS, Edições Sílabo, Lisboa.
Pestana, Maria H., Gageiro, João N. (2008), Análise de Dados para Ciências Sociais: A complementaridade do 
SPSS, 5ª edição, Edições Sílabo, Lisboa.
Reis, E. (2001). Estatística Multivariada Aplicada, 2ª edição, Edições Sílabo, Lisboa.

Mapa III - Tecnologias e Sistemas de Informação em Marketing

3.2.1. Unidade curricular:
Tecnologias e Sistemas de Informação em Marketing

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Artur Jorge Afonso de Sousa (TP-16; PL-16)

3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: Sensibilizar os alunos para a importância da informação e da integração das tecnologias de informação 
na estratégia das organizações, como um mecanismo de resolução de problemas e de criação de oportunidades. 
Desenvolver uma visão integrada entre os sistemas e tecnologias de informação e a estratégia organizacional, em 
particular no âmbito do apoio a atividades da função de marketing.
Competências: Identificar problemas e reconhecer oportunidades de exploração de Sistemas de Informação (SI) e 
tecnologias de informação (TI), perante situações concretas. Servir de interlocutor entre a gestão e os SI/TI, na 
generalidade das organizações. Escolher o tipo de SI/TI adequado à situação a resolver. Incorporar os SI/TI nos 
processos que constituem o suporte da atividade da organização. Intervir conscientemente em temáticas como o 
planeamento, desenvolvimento, exploração e gestão de SI.



3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Objectives: To sensitize students to the importance of information and integration of information technology on 
the of organizations strategy as a mechanism for solving problems and creating opportunities. Develop an 
integrated view between systems and information technology and the organizational strategy, in particular along 
the support of the marketing function activities.

Skills: Identify problems and recognize opportunities for Information Systems (IS) and information technology (IT) 
exploitation, under concrete situations. Serve as a mediator between management and IS / IT in organizations. 
Choose the type of IS / IT appropriate to solve the situation at hands. Incorporating IS / IT processes to support 
the activity of the organization. Consciously intervene in issues such as planning, development, operation and 
management of IS.

3.2.5. Conteúdos programáticos:
Tecnologias de Informação (TI) e Sistemas de Informação (SI): conceitos e definições; suporte às organizações, 
gestão e marketing; evolução por gerações; dimensão estratégica; classificação e principais tipos de SI; carteira 
de aplicações numa organização.
Fundamentos técnicos dos SI: evolução do hardware e processamento; redes de computadores; paradigmas de 
computação; SI centrados na rede; gestão de dados: dados, bases de dados e armazéns de dados (warehousing); 
sistemas operacionais (OLTP), análise multidimensional e sistemas analíticos (OLAP). 
A informação no processo de valor acrescentado: SI operacionais e integração; sistemas Enterprise Resource 
Planning (ERP) e sistemas Customer Relationship Management (CRM).
Melhorar a gestão de tomada de decisões: sistemas de suporte à decisão; sistemas de suporte a executivos; 
gestão de conhecimento; inteligência para o negócio.
Implementação e gestão de TI.
Organização, tratamento e exploração de dados utilizando folhas de cálculo.

3.2.5. Syllabus:
Information Technology (IT) and Information Systems (IS): concepts and definition; supporting organizations, 
management and marketing; evolution by generations; strategic dimension, classification and main types of SI; 
applications portfolio in an organization.
Technical fundamentals of SI: hardware and processing evolution; computer networks; computing paradigms; SI 
centric network, data management: data, databases and data warehouses, operating systems (OLTP), multi-
dimensional analysis and analytical systems (OLAP).
The information in the added value process: operational SI and integration;
Enterprise Resource Planning systems (ERP) and Customer Relationship Management systems (CRM).
Improve decision-making management: decision support systems, executive support systems, knowledge 
management, business intelligence.
IT implementation and management.
Introduction to Database Planning and Strategic Development
Data organization, processing and exploitation using spreadsheets.

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento progressivo das 
competências a atingir pelos alunos. Numa fase inicial exploram-se os aspetos preparatórios para o 
desenvolvimento da unidade curricular, onde se enquadram o âmbito desta no ciclo de estudos e na vida 
profissional e a apresentação de alguns conceitos básicos. Segue-se o estudo e exemplificação das matérias 
lecionadas.
Recorre-se a ferramentas de apoio à atividade do gestor, particularmente à folha de cálculo Microsoft Excel e ao 
SGBD MS Access. Trata-se de uma ferramenta simples e disponível, mas com capacidades poderosas para um 
gestor. Um bom exemplo é a possibilidade de realizar análises multidimensionais que resumem um elevado 
volume de dados com grande facilidade. Os tópicos que constituem o programa são ilustrados com exemplos 
elucidativos e são também disponibilizados exercícios e tarefas orientadas de aplicação com complexidade 
crescente.

3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is organized to enable the progressive development of competencies to be achieved by students. 
Initially the syllabus explores the preparatory aspects for the development of the course, where they fall in the 
scope of this course of study and professional life and the presentation of some basic concepts. Below is the 
study of the materials taught and their exemplification.
We resort to tools to support the manager activity, particularly the Microsoft Excel spreadsheet and the MS 
Access SGBD. This is a simple and affordable, but with powerful capabilities for a manager. A good example is the 
ability to perform multidimensional analyzes that summarize a large volume of data easily. The topics that make 
up the program are illustrated with clear examples and exercises are also provided and application-oriented tasks 
with increasing complexity.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórico-práticas - Aulas lecionadas em laboratório de informática, incluindo uma parte expositiva, de 
introdução de conceitos, e outra parte de estímulo à participação dos alunos, através da pesquisa de assuntos ou 
de aplicação prática dos temas apresentados.



Aulas Práticas e Laboratoriais - Aplicação prática de conceitos lecionados nas aulas teórico-práticas, com 
estímulo à participação na apresentação de soluções, por parte dos alunos. As aulas práticas são norteadas pela 
utilização de um conjunto de fichas de trabalho, onde são descritas as tarefas que os alunos devem executar, 
contendo, também, normalmente uma introdução com a descrição de conceitos teóricos necessários à resolução 
das situações apresentadas.
Aulas de orientação tutória - Esclarecimentos de dúvidas aos alunos e acompanhamento da realização do 
trabalho prático.
Componentes de avaliação:
Trabalho prático individual 100%

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical classes - to be held in the computer lab, including a expository part, introducing concepts, 
and another part to stimulate student participation through research subjects or practical application of the topics 
presented.
Laboratory -practices classes - Practical application of concepts taught in theoretical-practical classes, with 
encouraging student’s participation in presenting solutions. Practical classes are guided by the use of a set of 
work sheets, which describes the tasks that students must perform, containing also usually an introduction to the 
description of theoretical concepts needed to resolve the situations presented.
Tutorial orientation classes - Clarification of doubts and monitoring the achievement of the pratical work.

Assessment components:
Practical individual work 100%

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos 
fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias lecionadas. 
Nas aulas teórico-práticas são expostos os fundamentos teóricos da unidade curricular, sempre acompanhados 
com exemplos ilustrativos da aplicação da matéria. Nas aulas práticas e laboratoriais são descritos os conceitos a 
aplicar e apresentam-se exemplos. Seguidamente é proposto aos alunos um conjunto de fichas práticas para 
resolverem, aplicando assim os conhecimentos adquiridos previamente. Estas fichas práticas vão desenvolvendo 
e aplicando as noções a transmitir, permitindo que cada aluno realize as tarefas de forma autónoma e ao ritmo 
pretendido. Estas características das fichas práticas são de extrema relevância, dado que os alunos são muito 
heterogéneos, e possuem níveis de conhecimentos informáticos muito diversos. Assim, os alunos têm a 
possibilidade de exercitar com acompanhamento os tópicos abordados, resolvendo um conjunto de problemas 
práticos propostos, que os ajudarão a desenvolver as competências esperadas pelos objetivos da unidade 
curricular. 
O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de 
aplicação da matéria nos trabalhos práticos de avaliação que é suposto realizarem, à medida que se vai 
concluindo a lecionação das matérias aplicadas.
São elaboradas diapositivos que explicam as noções de todos os tópicos do programa e apresentam os exemplos 
referidos nas aulas teórico-práticas. São produzidas e organizadas séries de tarefas orientadas para explorar os 
conceitos desenvolvidos nas aulas teórico-práticas.
A interação e comunicação no âmbito da unidade curricular são facilitadas pela utilização da plataforma de ensino 
à distância Moodle. Nesta plataforma são disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente 
o programa, as normas de avaliação, os diapositivos das aulas teórico-práticas, a bibliografia, o conjunto de 
fichas práticas e ainda os sumários, de forma a que os alunos tenham conhecimento da matéria lecionada.
A avaliação inclui a realização de um trabalho prático de aplicação da matéria com caráter mais prático e a prova 
de avaliação inclui questões acerca de toda a matéria lecionada.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical or the 
practical application of the material taught.
In theoretical-practical classes the theoretical foundations of the curricular unit are exposed, always accompanied 
with illustrative examples of the application of matter. In practical laboratory classes the concepts to apply are 
described and include examples. Then we propose a set work sheets to solve practical problems, thus applying 
the knowledge acquired previously. These information sheets will developing and applying the concepts to be 
transmitted, allowing each student to perform tasks autonomously and pace required. These characteristics of the 
work sheets are very important, since students are very heterogeneous, and very diverse in terms of computer 
literacy levels. Thus, students have the opportunity to work with monitoring the topics discussed by solving a set 
of proposed practical problems, to help them develop the skills expected by the objectives of the course.
The monitoring of the contents by the students during the semester is encouraged by the proposed 
implementation of practical work belonging to the evaluation, after concluding the learning of each material 
applied.
We prepare slides that explain the concepts of all the topics of the program and present the examples mentioned 
in theoretic-practical classes. We produce and organize series of tasks aimed at exploring the concepts developed 
in theoretic-practical classes.
The interaction and communication within the curricular unit are facilitated by the use of distance learning 
platform Moodle. On this platform are available elements related to it, including the program, the evaluation 
standards, the slides of theoretical and practical lessons, the bibliography, the set of work sheets and the 
summaries, so that students are aware of the matter taught.
The evaluation includes conducting a practical application of the more practical subjects and the assessment test 
includes questions about the whole matter taught.



3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
TURBAN, E. - Information technology for management: Transforming organizations in the digital economy. John 
Wiley & Sons 2008. [004.952 TUR]
BUXTON, S. [et al.] - Information systems for managers texts and cases. John Wiley & Sons, 2008. [004.952 PIC].
BURNS, Alvin C. - Basic marketing research: using microsoft excel data analysis. Pearson, 2012. ESEV [658.8 BUR 
BAS].
BAGUI, S. e EARP, R. - Database design using entity-relationship diagrams. CRC Press, 2012. [004.2 BAG].
CONNOLLY, T. e BEGG, C. - Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and 
Management. Addison-Wesley, 2010. ESAV [Z08-2993].
BUXTON, S. - Database Design. Elsevier, 2009. [004.6 DAT].
KOTLER, P. e ARMSTRONG G. - Principles of marketing. Prentice Hall, 2008. [658.8 KOT].

Mapa III - Comportamento do Consumidor

3.2.1. Unidade curricular:
Comportamento do Consumidor

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Suzanne Fonseca Amaro (TP-16)

3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Bruno Emanuel Morgado Ferreira (TP-16)

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os principais objetivos desta unidade curricular são:
1) Compreender como é que os consumidores tomam decisões
2) Conhecer e explicar as variáveis internas e externas que influenciam as decisões dos consumidores
3) Entender a influência que o estudo do consumidor tem nas estratégias de Marketing
4) Aprender os principais modelos de comportamento do consumidor 

3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main learning outcomes and skills are:
1) To provide an understanding of how consumers make decisions
2) To consider the personal and environmental factors that influence consumer decisions
3) To understand the strategic implications of consumer influences and decisions for product, advertising, 
pricing, and distribution strategies
4) Learn key theories and models of consumer behavior

3.2.5. Conteúdos programáticos:
I. O Processo de Decisão de Compra
II. Motivação, valores e envolvimento
III.Aprendizagem e memória
IV.Atitudes
V. A situação de compra 
VI. Influência de grupos e líderes de opinião
VII.Impacto das redes sociais nas escolhas de consumo
VIII. Modelos de comportamento do consumidor

3.2.5. Syllabus:
I. Buying Decision Process
II. Motivation, values and involvement
III. Learning and memories
IV. Attitudes
V. Situational purchases 
VI. Group Influence and opinion leaders
VII. The impact of social media on consumers decisions
VIII. Consumer behavioral models

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Todos os conteúdos programáticos estão em coerência com o primeiro e terceiro objetivos da unidade curricular 
dado que o programa foi concebido para abordar os vários fatores e modelos, que influenciam as decisões do 
consumidor. Os pontos II, III, IV, V, VI e VII foram pensados para atingir o objetivo 2. O objetivo 4 está relacionado 
com o ponto VIII do programa.



3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the first and third objectives of the curricular unit since the syllabus was designed 
to address several determinants and models that influence consumers decisions. Chapters II, III, IV, V, VI e VII 
were designed to achieve the second objective. The fourth objective is related to chapter VIII.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia assentará na lecionação de aulas teórico-práticas, onde serão transmitidos conteúdos teóricos 
pelas docentes, acompanhados de exemplos práticos de empresas e instituições. Os alunos irão participar 
ativamente nas aulas com a elaboração e apresentação de uma ficha de leitura e de um artigo científico.

A avaliação de conhecimentos será ponderada do seguinte modo:
• 30% - Elaboração e Apresentação de uma Ficha de Leitura
• 70% - Construção e Apresentação de um Artigo Científico sobre qualquer temática na área do Comportamento 
do Consumidor. 

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
The methodology will be based on practical classes where the theoretical content will be accompanied by 
practical examples. Students will actively participate in class with the preparation and submission of a reading 
worksheet of a scientific article.

The assessment will be weighted as follows:
• 30% - Preparation and Presentation of a reading worksheet
• 70% - Construction and presentation of a scientific article on any topic in Consumer Behavior area.

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

No início do semestre, os objetivos da unidade curricular serão disponibilizados no MOODLE. Na primeira aula, 
esses objetivos serão apresentados aos alunos de modo a que os alunos os entendam claramente. Todos os 
materiais de apoio à unidade curricular serão também disponibilizados no MOODLE. Os alunos são incentivados 
a participar de forma ativa, de forma a consolidarem os conhecimentos e a desenvolverem as suas capacidades 
de comunicação. O d ocente estará ainda disponível através de orientação tutorial para o esclarecimento de 
dúvidas. Todas estas metodologias de ensino serão utilizadas para que os alunos possam atingir os objetivos de 
aprendizagem desta unidade curricular.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
At the beginning of the semester, the curricular units’ learning outcomes will be available to students on 
MOODLE. In the first class, the learning outcomes will be presented so that they are clearly understood by the 
students. All class notes will also be available to students on MOODLE. In all lectures students are encouraged to 
participate in class, to strengthen their knowledge and develop their communication skills. Office hours are also 
available to provide an opportunity to clarify and reinforce students’ understanding of the subject. All of these 
methodologies will be used in order to help students achieve the objectives of the curricular unit.

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Cardoso, A. (2009). O comportamento do consumidor: Porque é que os consumidores compram? Lisboa: Lidel. 
[658.89 CAR]
Evans,M.; Jamal, A. & Foxall, G. (2006). Consumer behaviour. Chichester : John Wiley & Sons. [658.89 EVA].
Hawkins, D.I & Mothersbaugh, D.L. (2013) Consumer behavior : Building marketing strategy (12.ª edição). New 
York : McGraw-Hill. [658.89 HAW]
Schiffman, L.; & Kanuk, L. (2010). Consumer Behavior. New York: Prentice Hall.Intenational Editions. [658.89 SCH ]
Sheth, J.; & Mittal, B. (2004). Custumer Behavior: A Managerial Perspective. Ohio: Thomson Learning. [658.8 SHE]
Solomon, M.; Bamossy, G.; Soren Askegaard, S. and Hogg, M.K. (2013). Consumer Behaviour: A European 
Perspective (5.ª edição). Essex:Prentice Hall.

Serão distribuídos vários artigos científicos da área do Comportamento do Consumidor ao longo do trimestre.
Articles from scientific journals will be distributed during the trimester.

Mapa III - Marketing Internacional

3.2.1. Unidade curricular:
Marketing Internacional

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
José Luís Mendes Loureiro Abrantes (TP-32)



3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os mestrandos com avaliação positiva a esta disciplina deverão adquirir as seguintes competências: 
a. Saberem realizar um estudo de mercado internacional para um determinado produto/organização tendo em 
vista a sua internacionalização. 
b. Conseguirem desenvolver o marketing de um plano de negócios duma organização para um determinado 
mercado internacional atendendo a um estudo de mercado realizado. 
c. Perceberem quais são as variáveis que devem ter em conta para compreenderem o meio-envolvente e de 
negócios de um determinado mercado internacional. 
d. Compreender a importância da cultura na realização de negócios internacionais e de outras variáveis.

3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Master's students with positive evaluation to this curricular unit should acquire the following skills:
a. Knowing conduct an international market study for a particular product / organization in order its 
internationalization.
b. Can develop the marketing part of an organization business plan for a specific international market in response 
to a market study.
c. Realize what are the variables that must be taken into account to understand the business environment of a 
particular international market.
d. Understanding the importance of culture in conducting international business and other variables.

3.2.5. Conteúdos programáticos:
1. O meio envolvente das organizações no contexto internacional.
1.1. O meio envolvente das organizações no mercado global.
1.2. Factores influenciadores da internacionalização das organizações.
1.3. Etapas na internacionalização das organizações.
1.4. A orientação estratégica da organização para a internacionalização.
2. O meio envolvente dos mercados globais
2.1. O meio envolvente histórico e cultural.
2.2. A cultura, os diferentes estilos de gestão e os sistemas de negócios.
2.3. O meio envolvente político-legal internacional.
3. A medição e definição das oportunidades globais do mercado.
3.1. Os estudos de mercado internacionais.
3.2. Os diferentes tipos de mercados.
3.3. Segmentação internacional.
3.4. “Targeting” e posicionamento internacional.
4. Estratégias de marketing internacional.
4.1. Estratégias de produtos e serviços para consumidores e organizações.
4.2. Estratégias para canais de marketing internacionais.

3.2.5. Syllabus:
1. The environment of organizations in the international context.
1.1. The environment of organizations in the global market.
1.2. Factors influencing the internationalization of organizations.
1.3. Steps in the internationalization of organizations.
1.4. The strategic direction of the organization for internationalization.
2. The environment of global markets
2.1. The historical and cultural surroundings.
2.2. The culture, the different styles of management and business systems.
2.3. The international political-legal environment.
3. The measurement and definition of global market opportunities.
3.1. The international market research.
3.2. The different types of markets.
3.3. International market segmentation.
3.4. "Targeting" and international positioning.
4. International marketing strategies.
4.1. Products and services strategies to consumers and organizations.
4.2. Strategies for international marketing channels.

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A relação entre os objectivos da UC e os seus conteúdos programáticos é a seguinte:
Os objectivos “a” e “b” são atingidos com a leccionação de todo o programa da UC e, nomeadamente com a 
realização do trabalho prático.
O objectivo “c” é atingido com a leccionação dos pontos 2, 3 e 4 do programa, bem como com a realização do 
trabalho prático.
O objectivo “d” é atingido com a leccionação dos pontos 1 e 3, bem como com a realização do trabalho prático. 



3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The relationship between the objectives of the CU and its syllabus is as follows:
The objectives of "a" and "b" are reached with the teaching of the whole program and the CU, including the 
implementation of the practical work.
The purpose of "c" is reached with the teaching of the points 2, 3 and 4 of the program, as well as the realization 
of the practical work.
The purpose of "d" is reached with the teaching of the points 1 and 3, as well as the realization of the practical 
work.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias envolvem métodos expositivos, interrogativos e ativos. 
Nas aulas são expostos os conteúdos do programa recorrendo a métodos expositivos e ativos. A aquisição 
desses conhecimentos é medida através do recurso a métodos interrogativos.
Os mestrandos são convidados a desenvolver um caso prático onde efetuam um estudo de mercado sobre um 
mercado internacional e onde também propõe metodologias para abordar esse novo alvo organizacional, 
propondo um plano logístico e de marketing tendo em conta o meio-envolvente.
A avaliação dos mestrandos terá três componentes:
- prova escrita: 50%;
- trabalho prático (a entregar até ao dia da primeira prova escrita da disciplina): 40%; 
- assistência e participação nas aulas: 10%.
Em cada componente da avaliação o mestrando terá de ter nota mínima de 9,5 valores numa escala 0-20. O 
mestrando será aprovado se obtiver uma classificação global final, de acordo com os fatores de ponderação, 
superior a 9,5 valores.

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
The methodologies involve expository methods, interrogatives and active.
Classes are exposed in the contents of the program using expository and active methods. The acquisition of such 
knowledge is measured through the use of interrogative methods.
Master's students are invited to develop a practical work which perform a market study on an international market 
and which also proposes methodologies to address this new organizational target, proposing a logistic plan and a 
marketing plan taking into account the it environment.
Evaluation of Master students will have three components:
- Written test: 50%;
- Practical work (to deliver until the day of the first written exam of the discipline): 40%;
- Attendance and participation in class: 10%.
In each evaluation component for Master's must have a minimum score of 9.5 on a scale 0-20. The graduate 
student will be approved if it obtains an overall end, according to the weighting factors greater than 9.5.

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

As aulas onde se utilizam métodos expositivos e interrogativos servem sobretudo para dar aos mestrandos os 
modelos e ferramentas teóricas necessárias à compreensão e discussão dos temas do programa. 
Os métodos activos servem sobretudo para que os mestrandos possam desenvolver uma visão prática sobre os 
temas do programa e para adquirirem alguma experiência empresarial. O trabalho prático aumenta também a 
capacidade dos mestrandos desenvolverem a sua capacidade de realizarem investigação científica.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Classes where expository and interrogatives methods are used primarily serve to give masters the models and 
theoretical tools necessary for the understanding and discussion of the topics.
The active methods are used primarily for master degree students can develop a practical insight into the themes 
of the program and to gain some business experience. The practical work also increases the ability of masters to 
develop ability to conduct scientific research.

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Cateora, Philip R.; Gilly, Mary and Graham, John L. (2016) International Marketing. (16 ª Ed.). New York: McGraw-
Hill International Edition.
Czinkota, M. R. and Ronkainen, I. A. (2013). International Marketing. (10ª Ed.) Toebben Drive: Thomson South 
Western.
Lascu, Dana-Nicoleta (2013). International Marketing. (4ª Ed.) Andover: Cengage Learning Custom Publishing.

Mapa III - Estudos de Mercado online

3.2.1. Unidade curricular:
Estudos de Mercado online

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Bruno Emanuel Morgado Ferreira (TP-16; PL-16)



3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: Pretende-se que os alunos sejam capazes de conceber e desenvolver um estudo de mercado adequado 
à resolução de um problema de marketing, aplicando os conhecimentos obtidos em diferentes disciplinas 
(especialmente Pesquisa de Mercados e Análise de Dados), mas, agora, em ambiente Web. Espera-se ainda que 
os alunos sejam capazes de sistematizar toda a informação envolvida num estudo deste tipo.

Competências: Operacionalizar questionários on-line. Projetar e implementar bases de dados para gerir os dados 
obtidos. Consultar e manipular dados em base de dados. Utilizar ferramentas de extração de conhecimento em 
dados. Desenvolver processos de descoberta de conhecimento em base de dados. Perceber potencialidades e 
mecanismos de processos de exploração de dados.

3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Objectives: The aim is that students are able to design and develop a market study suited to solving a marketing 
problem, applying the knowledge obtained in different disciplines (especially Market Research and Data Analysis), 
but now in Web environment. Is also expected that students will be able to systematize all information involved in 
such a study.

Skills: Operationalizing online quizzes. Design and implement databases to manage the data. Query and 
manipulate data in the database. Use tools for extracting knowledge on data. Develop processes for knowledge 
discovery in databases. Realizing potential and mechanisms data exploration processes.

3.2.5. Conteúdos programáticos:
Tecnologias e Ferramentas de Implementação e Disponibilização de Questionários na Web.
Planeamento e Desenvolvimento Estratégico de Bases de Dados.
Gestão de Base de Dados. 
Análise de Dados. 

Aplicação prática de conhecimentos recorrendo ao seguinte conjunto de software e ferramentas:
- GoogleDocs, especialmente via implementação de formulários.
- Qualtrics, LeSphynx, SurveyMonkeys & outras plataformas de recolha de dados.
- Inquisit da Millisecond, estudos de medidas de tempos de reacção.

3.2.5. Syllabus:
Technologies and Deployment Tools for Web Questionnaires Availability
Database Planning and Strategic Development
Database Management
Data Analysis

Practical application of aquired knowledge using the following set of software and tools:
- GoogleDocs, especially through implementation of forms
- Qualtrics, LeSphynx, SurveyMonkeys & others platafors of data collect.
- Inquisit from Millisecond, reaction times studies.

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento progressivo das 
competências a atingir pelos alunos. Numa fase inicial exploram-se os aspetos preparatórios da UC e depois 
segue-se a aplicação prática e interligação dos vários temas. O tema do planeamento e desenvolvimento 
estratégico de bases de dados requer conhecimentos teóricos e a resolução de exercícios e o estudo de um 
Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) e suas principais capacidades no âmbito do armazenamento e 
consulta de dados.
Recorre-se a ferramentas de apoio para as várias matérias lecionadas, nomeadamente GoogleDocs (formulários) 
para a implementação de questionários, MS Access para gestão e análise de dados. Os tópicos que constituem o 
programa são ilustrados com exemplos elucidativos e são também disponibilizados exercícios e tarefas 
orientadas de aplicação com complexidade crescente.

3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is organized to enable the progressive development of competencies to be achieved by students. 
Initially we explore the aspects preparatory to the development of the curricular unit (UC) and then follows the 
practical implementation and interconnection of the various themes. The theme of strategic databases planning 
and development requires theoretical knowledge and solving exercises and the study of a Database Management 
System (DBMS) and its core capabilities within the storage and retrieval of data.
We apply to support tools for various materials taught, including GoogleDocs (forms) for the implementation of 
questionnaires, MS Access for analysis and management of data. The topics that make up the program are 
illustrated with clear examples and exercises and application-oriented tasks with increasing complexity are also 
provided.



3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórico-práticas - Aulas a decorrer em laboratório de informática, incluindo uma parte expositiva, de 
introdução de conceitos, e outra parte de estímulo à participação dos alunos, através da pesquisa de assuntos ou 
de aplicação prática dos temas apresentados.

Aulas Práticas e Laboratoriais - Aplicação prática de conceitos lecionadas nas aulas teórico-práticas, com 
estímulo à participação na apresentação de soluções, por parte dos alunos. As aulas práticas são norteadas pela 
utilização de um conjunto de exercícios de fichas de trabalho, onde são descritas as tarefas que os alunos 
deverão executar, contendo, também, normalmente uma introdução com a descrição de conceitos teóricos 
necessários à resolução das situações apresentadas. 

Aulas de orientação tutoria - Esclarecimentos de dúvidas aos alunos e acompanhamento da realização do 
trabalho de grupo.

Componentes de avaliação: 
Prova escrita individual 50% 
Trabalho prático em grupo 50%

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical classes - to be held in the computer lab, including a expository part, introducing concepts, 
and another part to stimulate student participation through research subjects or practical application of the topics 
presented.
Laboratory -practices classes - Practical application of concepts taught in theoretical-practical classes, with 
encouraging student’s participation in presenting solutions. Practical classes are guided by the use of a set of 
work sheets, which describes the tasks that students must perform, containing also usually an introduction to the 
description of theoretical concepts needed to resolve the situations presented.
Tutorial orientation classes - Clarification of doubts and monitoring the achievement of group work.

Assessment components:
Individual written exam 50%
Practical work in group 50%

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos 
fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias lecionadas. 
Nas aulas teórico-práticas são expostos os fundamentos teóricos da unidade curricular, sempre acompanhados 
com exemplos ilustrativos da aplicação da matéria. Nas aulas práticas e laboratoriais são descritos os conceitos a 
aplicar e apresentam-se exemplos. Seguidamente é proposto aos alunos um conjunto de exercícios e fichas 
práticas para resolverem, aplicando assim os conhecimentos adquiridos previamente. Os exercícios são mais 
adequados para o ensino da matéria do planeamento e desenvolvimento estratégico de bases de dados, enquanto 
as fichas práticas são mais apropriadas para os restantes temas. As fichas práticas vão desenvolvendo e 
aplicando as noções a transmitir, permitindo que cada aluno realize as tarefas de forma autónoma e ao ritmo 
pretendido. Estas características das fichas práticas são de extrema relevância, dado que os alunos são muito 
heterogéneos e possuem níveis de conhecimentos muito diversos. Assim, os alunos têm a possibilidade de 
exercitar com acompanhamento os tópicos abordados, resolvendo um conjunto de problemas práticos 
propostos, que os ajudarão a desenvolver as competências esperadas pelos objetivos da unidade curricular. 
São elaboradas diapositivos que explicam as noções de todos os tópicos do programa e apresentam os exemplos 
referidos nas aulas teórico-práticas. São produzidas e organizadas séries de tarefas orientadas para explorar os 
conceitos desenvolvidos nas aulas teórico-práticas.
A interação e comunicação no âmbito da unidade curricular são facilitadas pela utilização da plataforma de ensino 
à distância Moodle. Nesta plataforma são disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente 
o programa, as normas de avaliação, os diapositivos das aulas teórico-práticas, a bibliografia, o conjunto de 
fichas práticas e ainda os sumários, para que os alunos tenham conhecimento da matéria lecionada.
A avaliação inclui a realização de um trabalho prático de aplicação da matéria com caráter mais prático e a prova 
de avaliação inclui questões acerca de toda a matéria lecionada. O acompanhamento dos conteúdos por parte 
dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de aplicação da matéria nos trabalhos práticos de 
avaliação que é suposto realizarem, à medida que se vai concluindo a lecionação das matérias aplicadas.
Os tópicos que constituem o programa permitem estabelecer um fluxo interligado de um processo sistemático de 
estudo de mercado on-line, desde a aquisição de dados, via formulários Web, passando pela conceção e 
implementação de uma base de dados, capaz de gerir a informação recolhida e outra relacionada, culminando 
com a exploração desses dados via consultas no SGBD e via processos mais sofisticados de extração de 
conhecimento.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical or the 
practical application of the material taught.
In theoretical-practical classes the theoretical foundations of the curricular unit are exposed, always accompanied 
with illustrative examples of the application of matter. In practical laboratory classes the concepts to apply are 
described and include examples. Then we propose a set of exercises and work sheets to solve practical problems, 
thus applying the knowledge acquired previously. The exercises are most appropriate for the teaching of the 



subject of strategic database planning and development, while the work sheets are more appropriate for the 
remaining subjects. These information sheets will developing and applying the concepts to be transmitted, 
allowing each student to perform tasks autonomously and pace required. These characteristics of the work sheets 
are very important, since students are very heterogeneous, and very diverse in terms of computer literacy levels. 
Thus, students have the opportunity to work with monitoring the topics discussed by solving a set of proposed 
practical problems, to help them develop the skills expected by the objectives of the course.
The monitoring of the contents by the students during the semester is encouraged by the proposed 
implementation of practical work belonging to the evaluation, after concluding the learning of each material 
applied.
We prepare slides that explain the concepts of all the topics of the program and present the examples mentioned 
in theoretic-practical classes. We produce and organize series of tasks aimed at exploring the concepts developed 
in theoretic-practical classes.
The interaction and communication within the curricular unit are facilitated by the use of distance learning 
platform Moodle. On this platform are available elements related to it, including the program, the evaluation 
standards, the slides of theoretical and practical lessons, the bibliography, the set of work sheets and the 
summaries, so that students are aware of the matter taught.
The evaluation includes conducting a practical application of the more practical subjects and the assessment test 
includes questions about the whole matter taught. The monitoring of the contents by the students during the 
semester is encouraged by the proposed implementation of practical work in several phases, after concluding the 
learning of each materials applied.
The topics that constitute the program can establish a interconnected flow of a online market systematic study, 
beginning with the data acquisition via Web forms, through the conception and implementation of a database that 
can manage the information collected and other related data, culminating with the storage and exploration of such 
data via queries in DBMS and via more sophisticated processes of knowledge extraction.

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Elementos de apoio disponíveis no moodle: diapositivos das aulas teórico-práticas englobando toda a matéria 
lecionada; enunciados dos exercícios e das tarefas orientadas.
Design and implementation of data mining tools, 2009: CRC Press, 1420045903. [004.95 DES].
TANIAR, David - Data mining and knowledge discovery technologies, 2008. Hershey : IGI Publishing. 1599049600 
[004.95 TAN].
RAHMAN, Hakikur - Data mining applications for empowering knowledge societies, 2009. Hershey: Information 
Science Reference. 9781599046570 [004.95 RAH].
CARVALHO, Vidal, AZEVEDO, Ana e ABREU, António - Bases de dados com microsoft access 2007. Centro 
Atlântico, 2008. ESEV [004.4 CAR BAS].
CONNOLLY, T. e BEGG, C. - Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and 
Management. Addison-Wesley, 2010. ESAV [Z08-2993].
Conteúdos on-line do GDocs/Drive http://www.gdocsdrive.com/
Documentação on-line do RapidMiner http://docs.rapidminer.com/

Mapa III - Marketing Relacional e CRM

3.2.1. Unidade curricular:
Marketing Relacional e CRM

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Joaquim Gonçalves Antunes (TP-16; PL-16)

3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Compreender a importância estratégica do marketing relacional na gestão organizacional
• Perceber o conceito de ciclo de vida do cliente 
• Reconhecer a importância da implementação de uma estratégia de CRM na organização da empresa
• Identificar os diferentes tipos de CRM
• Compreender a importância das estratégias de marketing relacional o processo de criação de valor para o 
cliente individual

3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The objectives and competences of the course are as follows:
• Understand the strategic importance of relationship marketing in organizational management
• Understand the concept of customer life cycle
• Recognize the importance of implementation of a CRM strategy in the organization of the company
• Identify the different types of CRM
• Understand the importance of relationship marketing strategies in the value creation process for the individual 
customer.



3.2.5. Conteúdos programáticos:
1. Evolução do contexto transaccional para o relacional e o Marketing One to One
2. A gestão da informação e o marketing relacional
3. A importância da gestão da relação com o cliente
4. A metodologia IDIC
5. Avaliação e controlo das iniciativas orientadas para o cliente
6. CRM: conceito, objectivos e tipologias
7. CRM e as organizações: uma perspectiva prática

3.2.5. Syllabus:
1. Evolution of the transactional context to the relational and One to One Marketing
2. Information management and relationship marketing
3. The importance of managing customer relations
4. The methodology IDIC
5. Evaluation and monitoring of initiatives geared towards the customer
6. CRM: concept, objectives and typologies
7. CRM and organizations: a practical perspective

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos estão em sintonia com os objetivos da unidade curricular. A sequência dos tópicos 
selecionados permitem proporcionar, inicialmente, o conhecimento e os conceitos sobre a evolução e a prática 
do marketing relacional nas organizações. Numa fase seguinte, analisa-se a gestão de relações de clientes e o 
seu respetivo valor. A metodologia IDIC e a fidelização de clientes são aprendidas como objetivos principais do 
marketing relacional. Por último, a abordagem das ferramentas de CRM e a gestão da informação vão de encontro 
aos objetivos de compreender as potencialidades e desafios de implementação desta ferramenta.

3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents are in line with the objectives of the course. The sequence of selected topics allow provide initially 
knowledge of the evolution and practice of relationship marketing in organizations. As the next step, we analyze 
the customer relationship management and its respective value. The IDIC methodology and customer loyalty are 
learned, as main objectives of relationship marketing. Finally, the approach of CRM tools and information 
management are in line with objectives to understand the potential and challenges of implementing this tool.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica a privilegiar é de natureza ativa e interativa sendo preocupação dominante a evolução 
do “conhecimento teórico” para o “conhecimento prático”. Assim, a metodologia a seguir assentará na 
lecionação de aulas teórico-práticas, estudo de casos e na realização e apresentação de trabalhos de grupo pelos 
alunos. Nas aulas teórico-práticas será privilegiada a exposição oral, apoiada com projeção de esquemas e 
gráficos e outro material relacionado com os temas a abordar.
Serão ainda utilizados equipamentos de áudio para explorar melhor determinados temas referidos no programa.
Procurar-se-á fomentar a participação dos alunos nos diferentes assuntos relacionados com as matérias do 
programa, assentando numa forte interatividade quer entre o docente e os alunos, quer entre os próprios alunos.
A avaliação será baseada em dois elementos: a realização de uma prova escrita, com ponderação de 50%, e a 
realização de um trabalho de grupo, com ponderação de 50%.

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology is of active nature and interactive, with dominant concern in the evolution of 
"theoretical knowledge" to the "practical knowledge". Thus, the methodology will build on the teaching of 
practical classes, case studies and the completion and presentation of group work by the students. In practical 
classes will be privileged to oral presentation supported with projection schemes and graphics, and other material 
related to the topics to be addressed.
Audio equipment will also be used to further explore certain issues included in the program.
Will be encouraging the participation of students in different subjects related to program materials, building on a 
strong interactivity between teachers and students and between the students themselves.
The evaluation will be based on two elements: the completion of a written test, with weighting of 50% and the 
realization of a working group, with 50% weighting.

3.2.8. 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 da unidade curricular, dado que a metodologia 
expositiva possibilita atingir especificamente a compreensão dos conceitos de marketing relacional e CRM e 
analisar a sua importância de aplicação nas organizações. A análise de casos práticos nas aulas permite 
aprofundar e aplicar os conhecimentos teóricos permitindo uma consolidação dos conhecimentos adquiridos.
A realização do trabalho de grupo, referente a um contexto real, permite aos alunos uma melhor perceção dos 
conceitos através da sua aplicação prática, consolidando todos os seus conhecimentos.

Os métodos de avaliação permitem também atingir os objetivos propostos, quer através da avaliação contínua, 
permitindo um acompanhamento mais regular das matérias, quer da realização do trabalho de grupo.
São também incentivadas as participações nas horas de tutoria, quer para o acompanhamento das matérias quer 



para a realização dos trabalhos de grupo.
A utilização da plataforma Moodle, onde são disponibilizados elementos relacionados com as matérias, cadernos 
de exercícios, casos de marketing com dados reais e outros elementos considerados de interesse, contribuem 
também para se atingirem os objetivos e competências da unidade curricular.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course, because the methodology exhibition 
enables specifically reach understanding of relationship marketing and CRM concepts and analyze their 
application in organizations. The analysis of case studies in class allows deepen and apply theoretical knowledge 
allowing a consolidation of the acquired knowledge.
The completion of the working group, referring to a real context, enables students to a better perception of 
concepts through practical application by consolidating all their knowledge.
The valuation methods also allow to achieve the goals, whether through continuous assessment, allowing a more 
regular monitoring of subjects or the realization of group work.
The holdings in the hours of tutoring are also encouraged either to the monitoring of subjects or for the realization 
of group work.
The use of the Moodle platform, where elements are available related subjects, exercise books, marketing cases 
with real data and other information considered of interest, also contribute to achieving the objectives and 
competencies of the course.

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Antunes, J. e Paulo Rita (2008), “O Marketing Relacional como novo paradigma: uma análise conceptual”, Revista 
Portuguesa e Brasileira de Gestão, Volume 7, N.º 2, Abril/Junho.
Berry, L. (1995), “Relationship Marketing of Services – Growing Interest, Emerging Prespectives”, Journal of the 
Academy of Marketing Science, Vol. 23, N.º 4.
Christopher, M.; A. Payne, D. Ballantyne (2004), Relationship marketing: Creating stakeholder value, Publicação: 
Amsterdam Elsevier.
Gronroos, C. (1994), “From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing”, 
Management Decision, Vol. 32, N.º 2.
Kuranchie, F. (2011), Customer Retention and Relationship Management, Editor: Lap Lambert Academic 
Publishing Ag & Co.
Marques, A. (2012) Marketing Relacional. Comotransformar a fidelização de clients numa vantagem competitiva, 
Edições Silabo.
Morgan, R. e S. Hunt (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, Journal of Marketing, 
Volume 58, N. 3, pp. 20-38.

Mapa III - Gestão e Avaliação de Projetos

3.2.1. Unidade curricular:
Gestão e Avaliação de Projetos

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Suzanne Fonseca Amaro (TP-16)

3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
António Mário Silva Rodrigues (TP-16)

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Proporcionar uma visão integrada da Gestão de Projetos na vertente de gestão de atividades e na vertente de 
gestão de equipas;
• Transmitir os conceitos básicos e os aspetos técnicos da metodologia da Gestão de Projetos;
• Conhecer e aplicar as técnicas e os instrumentos de apoio para a planificação e gestão de projetos;
• Conhecer o MS Project como ferramenta informática para a planificação, organização e controlo de projetos;
• Dotar os alunos das principais ferramentas e técnicas de avaliação de projetos;
• Saber avaliar o risco associado a projetos;
• Conhecer as principais fontes de financiamento de projetos.

3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• Provide an integrated view of Project Management in management activities and in team management;
• Understand the basics and technical aspects of the Project Management methodology;
• Understand and apply the techniques and tools to support project planning and management;
• Use MS Project software as a tool for planning, organizing and controlling projects;
• Provide students with tools and techniques of project evaluation;
• Assess the risk associated with projects;
• Identify the main sources of project funding.



3.2.5. Conteúdos programáticos:
1. A Gestão de Projetos
2. O Gestor de Projetos
3. Planeamento e Metodologia
4. Conceitos Fundamentais de Avaliação de Projetos
5. Avaliação Financeira de Projetos
6. O Risco e a Incerteza na Avaliação de Projetos
7. Fontes de Financiamento de Projetos

3.2.5. Syllabus:
1.Project Management
2.The Project Manager
3.Planning and Methodology
4.Fundamental Concepts of Project Evaluation
5.Financial Evaluation of Projects
6.Risk and Uncertainty in Project Evaluation
7.Sources of Project Financing

3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos foram cuidadosamente elaborados de forma a atingir os objetivos propostas para a 
unidade curricular. De facto, o primeiro objectivo será alcançado com os pontos 1, 2 e 3 dos conteúdos 
programáticos. Os pontos 2 e 3 do programa são fundamentais para a obtenção do 2.º objectivo. O ponto 3 do 
programa permitirá a obtenção dos 3.º e 4.º objectivos. O 4.º e 5.º ponto do programa são essenciais para dotar os 
alunos das principais ferramentas e técnicas de avaliação de projetos (o 5.º objetivo). O ponto 6 do programa é 
coerente com o 6.º objectivo. Por último, o 7.º ponto dos conteúdos programático permitirá aos alunos 
conhecerem as principais fontes de financiamento de projetos, ou seja, o último objetivo desta unidade curricular.

3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus was carefully designed in order for students to achieve the curricular unit’s objectives. The 1st, 2nd 
and third units of the syllabus are essential to achieve the first objective. The 2nd and third unit will allow students 
to achieve objectives 3 and 4. The 4th and 5th units are essential to provide students with the most important 
techniques and tools to evaluate projects (the 5th objective). The 6th unit of the syllabus is consistent with th 6th 
objective. Finally, the 7th unit of the syllabus will allow students to identify the most important sources to finance 
projects.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas apoiadas em ferramentas informáticas e nos meios audiovisuais existentes na Escola. Análise e debate de 
casos e situações concretas de gestão de projetos. No seu trabalho individual, o estudante pode e deve recorrer 
aos meios que lhe são disponibilizados na Escola, nomeadamente Biblioteca, Salas de Estudo, Laboratórios de 
Informática.
A avaliação de conhecimentos será efetuada de modo a combinar a participação nas aulas e exercícios escritos, 
sendo ponderada do seguinte modo:
- 20% Assiduidade e participação
- 20% Trabalhos Práticos 
- 60% Frequência ou Exame 

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methods to be employed to achieve the curricular units' objectives will be:
- Following theoretical concepts, students will resolve exercises to apply those concepts; 
- Classes are supported with audio-visual aids available at the school
- Project management cases will be analysed and discussed in class;
- Students’ assignments will be very practical, and will allow students to holistically apply the concepts learned.
- Students’ are encouraged to use means provided at the school, such as the Library, studying rooms and 
computer labs.
To encourage class participation and attendance, students’ final grade will be based on a final exam (60%), class 
participation and attendance (20%)and assignments (20%).

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

No início do semestre, os objetivos da unidade curricular serão disponibilizados no MOODLE. Na primeira aula, 
esses objetivos serão apresentados aos alunos de modo a que os alunos os entendam claramente. Todos os 
materiais de apoio à unidade curricular serão também disponibilizados no MOODLE. Os alunos são incentivados 
a participar de forma ativa, de forma a consolidarem os conhecimentos e a desenvolverem as suas capacidades 
de comunicação. Os exercícios serão disponibilizados no MOODLE para que sejam resolvidos quer nas aulas, 
quer fora das aulas, de forma a praticarem os conteúdos aprendidos. O docente estará ainda disponível através 
de orientação tutorial para o esclarecimento de dúvidas. Todas estas metodologias de ensino serão utilizadas 
para que os alunos possam atingir os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular.



3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
At the beginning of the semester, the curricular units’ learning outcomes will be available to students on 
MOODLE. In the first class, the learning outcomes will be presented so that they are clearly understood by the 
students. All class notes will also be available to students on MOODLE.
In all lectures students are encouraged to participate in class, to strengthen their knowledge and develop their 
communication skills. Exercises will also be available to students on MOODLE so that they can be resolved in 
class and out of class in order to practice the theoretical concepts learned. Office hours are also available to 
provide an opportunity to clarify and reinforce students’ understanding of the subject. All of these methodologies 
will be used in order to help students achieve the objectives of the curricular unit. 

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Feio, Rui (2010), Gestão de Projetos com o Microsoft Project 2010. FCA – Editora de Informática – LIDEL
Lopes, M.D.S. (2012) Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. Porto: FEUP Edições
Pimentel, P., Crispim, J., Sousa, F. Couto, G. & Lopes, M.M. (2013).Análise de Investimentos. Lisboa: Áreas 
Editora.
Ross, S., Westerfield, R. e Jaffe, J. (2006). Corporate Finance, (7th ed.). McGraw-Hill/Irwin
Roldão, Victor Sequeira (2000). Gestão de Projectos – uma perspectiva integrada, (1ª Edição). Lisboa: Edições 
Monitor. 
Silva, M. (2010). Microsoft Project 2010. Lisboa: FCA - Lidel.
Soares, I., Moreira, J. Couto, J. & Pinho, C. (2012). Decisões de Investimento:Análise financeira de projetos (3ª 
Edição). Lisboa: Edições Silabo

Mapa III - Projecto/Estágio

3.2.1. Unidade curricular:
Projecto/Estágio

3.2.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Joaquim Gonçalves Antunes (TP-16)

3.2.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Suzanne Fonseca Amaro (TP-16)

3.2.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo principal desta unidade curricular é preparar os alunos para a elaboração do projeto ou estágio a 
desenvolver nos últimos dois trimestres do Mestrado em Marketing Research. Os mestrandos terão de identificar 
um problema que deverá ser apreciado nas diversas vertentes disciplinares, formalizado numa proposta de 
Projeto ou de Estágio.

3.2.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main aim is to prepare students to design a research project or for their internship that will take place in the 
last 2 trimesters. Students must identify a problem or research question and submit a proposal.

3.2.5. Conteúdos programáticos:
A presente unidade curricular inicia-se no 4º trimestre do 1º ano com a elaboração de uma proposta individual de 
um Projeto ou de um Estágio. Esta unidade curricular terá continuidade no 5º e 6.º trimestre do 2º ano e deverá 
conduzir à elaboração de um Relatório Final que será apresentado e defendido em sessão pública.
No 4.º trimestre, os conteúdos a abordar serão:
I. A Revisão da Literatura (como fazer pesquisas bibliográficas e citações)
II. Como desenhar um projeto de pesquisa
III. A definição do problema de investigação 
IV. A Metodologia
V. Analisar resultados, concluir e redigir
VI. O plágio
Os restantes conteúdos a considerar, no 5.º e 6.º trimestres são definidos de acordo com as especificidades e 
necessidades do desenvolvimento de cada projeto ou estágio e com o respetivo orientador.

3.2.5. Syllabus:
In the 4th semester: 
I. How to conduct a Literature Review
II. How to design a research project
III. Defining the research question 
IV. Methodology
V. Analyzing results and drawing conclusions
VI. Plagiarism



3.2.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos, centrando-se no desenho e na metodologia da pesquisa adequam-se aos objetivos 
da UC na medida em que eles familiarizam os estudantes com um conjunto de exemplos de investigação e de 
diferentes metodologias, que os preparam para a realização do projeto ou estágio. Espera-se que no final do 
trimestre o aluno apresente a elaboração de uma proposta individual de um Projeto ou de um Estágio que reflita 
as competências adquiridas.

3.2.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus, focusing on design and research methodology are in agreement with the curricular units’ objectives, 
as they familiarize students with a set of research examples and of different methodologies that prepare them to 
design a research project. At the end of the trimester, students will be able to present an individual pre-project 
that will reflect the skills that they have learned.

3.2.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Durante o 4º trimestre do 1º ano serão utilizadas sessões em sala de aula para apresentar a metodologia a seguir 
para a elaboração do projeto ou realização do estágio. Nos 5.º e 6.º trimestres os alunos devem proceder à 
realização dos referidos trabalhos, acompanhados por um docente orientador. Poderá também existir um co-
orientador.
De um modo geral, no 5.º e 6.º trimestre, a metodologia de ensino consiste em orientações técnico-científicas 
indispensáveis à realização projeto ou estágio pelo mestrando.
A defesa do trabalho de projeto ou do relatório de estágio terá lugar perante um júri que atribuirá a classificação 
final ao projeto ou estágio (ver regulamento do mestrado).

3.2.7. Teaching methodologies (including assessment):
During the last trimester of the first year, there will be practical sessions to explain the methodologies students 
should follow in the subsequent trimesters to write their project or conduct their internship. Whether students 
choose project or internship, they will be supervised by a professor from the University. Students must than 
present their projects before a jury that will decide upon the students’ grade.

3.2.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O objetivo de desenvolvimento de um projeto é claramente atingido através de uma metodologia de ensino mais 
prática, que privilegia exemplos reais de investigação, que prepara os alunos para a realização do projeto ou 
estágio. Por outro lado, o acompanhamento personalizado e regular por parte dos docentes orientadores permite 
com que os alunos adquiram um conjunto de competências que os tornem aptos a conceber e desenvolver, com 
um elevado grau de autonomia, um projeto de investigação com elevado rigor científico.

3.2.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Students are guided through practical teaching methodologies, with real examples of other projects, which 
prepare them to conceive their own projects. On the other hand, a personalized and regular supervision will allow 
students to acquire the skills necessary to autonomously design a research project of high scientific rigour and 
quality.

3.2.9. Bibliografia de consulta / existencia obrigatória:
Biggam, J. (2011). Succeeding with your master's dissertation: a step-by-step handbook. Maidenhead : McGraw-
Hill. [001.89 BIG]
Heath, M., & Tynan, C. (2010). Crafting a research proposal. The Marketing Review, 10(2), 147-168.
Silva, R. (2014). Citações e Referências bibliográficas Estilo APA. Disponível em: 
http://www.estgv.ipv.pt/biblioteca/Cita%C3%A7%C3%B5es%20e%20Refer%C3%AAncias%20bibliogr%C3%A1ficas-
FINAL-2013.pdf
Quivy, R. e L. Champenhoud (2003). Manual de investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva. [303 QUI]
Apresentações power point dos docentes.
A restante bibliografia é definida por cada docente supervisor em articulação estreita com o aluno, de acordo com 
a natureza e especificidades científicas do projeto ou estágio a desenvolver por cada estudante.



4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa IV - Suzanne Fonseca Amaro

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa IV - Maria Madalena de Freitas Malva 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Madalena de Freitas Malva 

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa IV - Carla Manuela Ribeiro Henriques 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Manuela Ribeiro Henriques 

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente



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

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

Mapa IV - José Augusto Rosa Bastos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Augusto Rosa Bastos

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa IV - Joaquim Gonçalves Antunes

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

Mapa IV - José Luís Mendes Loureiro Abrantes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Mendes Loureiro Abrantes 

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente



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

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

Mapa IV - Bruno Emanuel Morgado Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Emanuel Morgado Ferreira

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa IV - António Mário Silva Rodrigues 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Mário Silva Rodrigues 

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa IV - Artur Jorge Afonso de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Jorge Afonso de Sousa

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente



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

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

Mapa IV - Vitor João Pereira Domingues Martinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vitor João Pereira Domingues Martinho

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior Agrária de Viseu

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Suzanne Fonseca Amaro Doutor Marketing 100 Ficha submetida

Maria Madalena de Freitas 
Malva 

Doutor Estatística e Investigação Operacional 100 Ficha submetida

Carla Manuela Ribeiro 
Henriques 

Doutor
Matemática Aplicada - Área 
Probabilidades e Estatística

100 Ficha submetida

José Augusto Rosa Bastos Licenciado Gestão Empresas 100 Ficha submetida

Joaquim Gonçalves Antunes Doutor Gestão, na Especialidade de Marketing 100 Ficha submetida

José Luís Mendes Loureiro 
Abrantes 

Doutor Ciências Económicas e Empresariais 100 Ficha submetida

Bruno Emanuel Morgado 
Ferreira

Doutor Gestão / Marketing 100 Ficha submetida

António Mário Silva 
Rodrigues 

Mestre Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Artur Jorge Afonso de Sousa Doutor Ciências da Informação 100 Ficha submetida

Vitor João Pereira 
Domingues Martinho

Doutor Economia 100 Ficha submetida

1000

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagems são sobre o 
nº total de docentes ETI)

4.2.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.2.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 10 100



4.2.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.2.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff N.º / No. Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 8 80

4.2.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.2.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº / 
No.

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de 
estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):

4 40

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas 
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience 
and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

1 10

4.2.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.2.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
N.º / 
No.

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a 
três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:

9 90

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / 
Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

0 0

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente atualização:
Os docentes que prestam serviço docente nas unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), seja 
qual for a sua categoria, e que contem pelo menos seis meses de relação jurídica de emprego e seis meses de 
serviço efetivo de funções docentes na instituição estão sujeitos a avaliação.
As atividades dos docentes sujeitas a avaliação são agrupadas em 3 dimensões: Científica, Pedagógica e 
Organizacional. A Dimensão Pedagógica é composta, designadamente pelas atividades de ensino e apoio aos 
estudantes, resultados dos inquéritos de avaliação pedagógica realizados pelos estudantes, entre outros 
elementos. A Dimensão Científica é composta por parâmetros como a produção científica, coordenação e 
participação em projetos científicos, criação e reforço de meios laboratoriais ou outras infraestruturas de 
investigação bem como coordenação, liderança e dinamização da atividade científica, acompanhamento e 
orientação científica de estudantes e atividades de avaliação em júris de concursos e provas académicas. A 
Dimensão Organizacional é composta por fatores como a participação/colaboração nos processos de construção 
normativa, incluindo normas técnicas e regulamentares, prestação de serviços e consultadorias em nome do IPV 
ou das Unidades Orgânicas, serviços à comunidade científica e à sociedade e ações de formação profissional, 
cargos em órgãos do IPV ou das Unidade Orgânicas, participação em cursos e tarefas temporárias, bem como 
outras atividades de revelo para o funcionamento das Escolas. 
Cada uma destas dimensões é ponderada em função do perfil de desempenho que cada docente adotar no início 
de cada período de avaliação: O perfil poderá ser Científico, Organizacional ou Misto. Em qualquer um destes 
perfis, a dimensão pedagógico terá sempre um peso de 60%. No perfil científico, a dimensão científica terá um 
peso de 30%, enquanto a organizacional será de 10%. No perfil organizacional, a dimensão organizacional tem um 
peso de 30%, enquanto o científico terá um peso de 10%. Finalmente, no perfil misto, a dimensão científica e 
organizacional têm o mesmo peso de 20%.
O regulamento completo da avaliação do pessoal docente, publicado no Diário da República, está disponível no 
seguinte link: http://www.ipv.pt/jur_ad.htm

4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
The faculty staff that teaches at the Polytechnic Institute of Viseu, regardless of their category, and that have at 
least a six month contract with the Institute, will be subject to performance evaluation. 
The faculty staffs’ activities are divided in 3 dimensions: Scientific, Pedagogical and Organizational. The 
Pedagogical Dimension is composed mainly by the teaching activities, the results from the evaluation 
questionnaires that students fill out, among other items. The Scientific Dimension is composed by elements such 
as scientific production, coordination and participation in scientific projects, supervising students and 
participation in academic juries. The Organizational dimension is evaluated by occupying positions at the organic 



unit or institute and other relevant and important activities for the well running of the school.
Each dimension is weighted according to the profile that each professor chooses at the beginning of the 
evaluation period: The profile can be Scientific, Organizational or Mixed. In all of these profiles, the pedagogical 
dimension is worth 60%. In the Scientific profile, the scientific dimension is weighted with 30%, while the 
organizational dimension is weighted with 10%. In organizational profile, the organizational dimension is weighted 
with 30%, while the scientific dimension in worth 10%. Finally, in the mixed profile, both scientific and 
organizational are worth 20%.

The complete regulation, published in the Official Journal, is available at: http://www.ipv.pt/jur_ad.htm

5. Atividades de formação e investigação

Mapa V - 5.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes 
desenvolvem a sua atividade científica

5.1. Mapa V 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 Observações / Observations

Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e 
Saúde (CI&DETS)

Poor
Instituto Politécnico de 
Viseu

Na classificação anterior teve 
BOM

Perguntas 5.2 e 5.3

5.2. Mapa resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante do ciclo de 
estudos, em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos cinco anos (referenciação em formato APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/67e9d814-4947-64be-b505-5623cd2f4aae
5.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades 
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:

De destacar, por exemplo, a participação em projetos da FCT (Projeto “Factors Predictors of Educational 
Achievement in Secondary Education” (2008). Project ID: FSE/CED/83466/2008, Total Budget 52.580€). No ano 
letivo de 2014/15 docentes colaboraram como orientadores de 11 teses de mestrado no "European Master in 
Business Studies" das Universidades de León, Kassel, Annecy e Trento.Vários docentes fazem parte de 
comissões científicas de conferências internacionais, como por exemplo: o International M-Sphere Conference for 
Multidisciplinarity in Business and Science, o 9th Annual International Conference on Small and Medium Sized 
Enterprises: Management – Marketing – Economic Aspects, 2012, Athens, Greece.; 15th European Conference on 
Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2016 London, UK; International Conference 
Chaves 2011: Health and Wellness – Sustainable Health and Wellness Destinations, University of Trás-os-Montes 
e Alto Douro.

5.3. List of the main projects and/or national and international partnerships, integrating the scientific, technological, 
cultural and artistic activities developed in the area of the study programme:

Participation in projects funded by the FCT (Project: “Factors Predictors of Educational Achievement in 
Secondary Education” (2008). Project ID: FSE/CED/83466/2008).
In the academic year 2014/2015, faculty supervised 11 master dissertations in the “European Master in Business 
Studies” of the Universities of León, Kassel, Annecy and Trento.
Several members of the faculty are part of the Scientific Committee of International Conferences, for example:
International M-Sphere Conference for Multidisciplinarity in Business and Science, 2nd International Symposium 
on Innovation in Tourism and Hospitalityl,9th Annual International Conference on Small and Medium Sized 
Enterprises: Management – Marketing – Economic Aspects, 2012, Athens, Greece, 15th European Conference on 
Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2016 London, UK,International Conference 
Chaves 2011: Health and Wellness – Sustainable Health and Wellness Destinations, University of Trás-os-Montes 
e Alto Douro



6. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de 
serviços à comunidade e formação avançada

6.1. Descreva estas atividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos objetivos 
da instituição:

No quadro das responsabilidades que competem ao ensino superior, nomeadamente o ensino politécnico, em 
matéria de diálogo e colaboração com o meio envolvente, o Departamento de Gestão da ESTGV tem desenvolvido 
um conjunto de atividades nesse âmbito, por iniciativa própria ou em resposta a solicitações de organizações da 
região. Destaca-se, por exemplo, o estudo “Impactos da Feira de S. Mateus”, realizado por referência à edição de 
2014 daquele certame, solicitado pela Câmara Municipal de Viseu, e com solicitação já renovada pela autarquia 
para a edição de 2015. De destacar, ainda serviços se consultoria na área de Estratégia e Marketing para a 
Associação Industrial Região de Viseu, nomeadamente a realização de um Diagnóstico Estratégico da Região em 
2015. A nível de formação avançada, de destacar a participação de alguns docentes em cursos como por exemplo 
2015 Econometrics Summer School Using Stata e Workshops de Partial Least Squares (PLS).

6.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the 
institution:

Within the framework of the responsibilities incumbent on higher education, the Management Department has 
developed several activities in this area on its own initiative or in response to requests from organizations in the 
region. It should be stressed, for example, the study "Impacts of Feira de São Mateus”, conducted in the 2014 
edition of that event, requested by the city council of Viseu. The request was renewed in 2015. Moreover, faculty 
has carried out consulting services in the Strategy and Marketing area for the Industrial Association of Viseu, 
namely the Region's Strategic Diagnostics in 2015. At the advanced training level, faculty has participated in 
courses such as 2015 Econometrics Using Stata Summer School Workshops and Partial Least Squares (PLS).

7. Estágios e/ou Formação em Serviço

7.1. e 7.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)

Mapa VI - Protocolos de Cooperação

Mapa VI - Município de Viseu

7.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Município de Viseu

7.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
7.1.2._Município de Viseu (1).pdf

Mapa VI - Markdata

7.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Markdata

7.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
7.1.2._Markdata5.pdf

Mapa VII. Plano de distribuição dos estudantes

7.2. Mapa VII. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a 
adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

7.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e/ou formação em serviço.

7.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e/ou 
formação em serviço:

Cada estagiário será acompanhado por um docente do Mestrado, a designar pelo docente responsável pela 
unidade curricular de estágio/projeto, tendo em conta a área predominante em que se integra o estágio. Será 
ainda acompanhando por um elemento da entidade de acolhimento, indicado pela mesma.
Antes de se iniciar o estágio, haverá uma reunião, normalmente presencial, entre o orientador da ESTGV, o 
orientador na entidade de acolhimento e o aluno, para estabelecer os principais objetivos do estágio. O 
acompanhamento do estagiário ao longo da realização do estágio faz-se através do contacto regular entre este e 
o orientador da ESTGV, quer através de reuniões, quer através de contactos via e-mail e/ou telefone.



Em casos pontuais em que o estágio é realizado fora de Viseu ou no estrangeiro, as vias privilegiadas para o 
acompanhamento serão ferramentas como o Skype onde só com a utilização destas tecnologias de informação é 
possível acompanhar com assiduidade, e à distância, os estágios. 

7.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
Each intern is supervised by the Master’s faculty staff, indicated by the faculty responsible for the curricular unit 
of Project/Internship, considering the prevalent field of the internship. The intern will also be supervised by 
someone indicated by the host company. Before starting the internship, both supervisor and the intern will have a 
meeting to define the training objective and contents of the internship. Students will be supervised during the 
internship with regular contacts with the University’s supervisor, by meetings, phone calls and emails. In cases 
where the internship is not in Viseu or is in a foreign country, tools such as Skype will be privileged for regular 
contacts. 

7.4. Orientadores cooperantes

Mapa VIII. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio e/ou formação em serviço 
responsáveis por acompanhar os estudantes

7.4.1 Mapa VIII. Mecanismos de avaliação e selecção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em 
serviço, negociados entre a Instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço 
(PDF, máx. 100kB):

<sem resposta>

Mapa IX. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de 
formação de professores)

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

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento a 
que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/ 
Professional Qualifications (1)

Nº de anos de serviço 
/ No of working years

<sem resposta>

8. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

8.1. Caracterização dos estudantes

8.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

8.1.1.1. Por Género

8.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 56

Feminino / Female 44

8.1.1.2. Por Idade

8.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 11

24-27 anos / 24-27 years 56

28 e mais anos / 28 years and more 33



8.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

8.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year 
(current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular do 2º ciclo 6

2º ano curricular do 2º ciclo 3

9

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

8.1.3. 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 25 25 25

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
candidates

3 10 8

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum entrance 
mark of last accepted candidate in 1st fase

0 0 0

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
enrolments

0 9 6

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 0 9 6

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para 
discriminação de informação por ramos) 

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de 
informação por ramos) 

Os alunos matriculados no 1.º ano da presente edição têm licenciatura nas seguintes áreas: Design Multimédia, 
Design, Gestão Turística, Cultural e Patrimonial, Comunicação Social, Gestão Negócios Internacionais e 
Administração Pública. Os alunos são bastantes jovens, com uma idade média de 27 (o mais novo com 23 anos e 
o mais velho com 35 anos).

8.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the 
branches) 

The students enrolled in the first year of the actual edition have an undergraduate degree in: Multimedia Design, 
Design, Tourism, Cultural and Heritage Management, Social Communication, Management of International 
Businesses and Public Administration. Students are young, with an average age of 27 (the youngest is 23 and the 
oldest is 35 years old).

9. Resultados académicos e internacionalização do ensino

9.1. Resultados Académicos 

9.1.1. Eficiência formativa.

9.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before 
the last year

Penúltimo ano / One before 
the last year

Último ano / 
Last year

N.º diplomados / No. of graduates 5 4 1

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

3 2 1

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

2 2 0

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

0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of 
graduates in more than N+2 years

0 0 0



Perguntas 9.1.2. a 9.1.3. 

9.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades 
curriculares. 

Tem-se verificado um sucesso escolar bastante elevado, atingindo níveis próximos dos 100%. De facto, a este 
nível de Mestrado, os alunos são dedicados e aplicados o que explica este sucesso. Outros fatores que 
contribuem para este sucesso são a aposta numa avaliação mais prática e aplicada e a proximidade que existe 
entre os alunos e os professores. Não existem grandes discrepâncias do sucesso quando comparando as 
diferentes áreas científicas. Apenas é de salientar que as notas mais baixas, mas ainda assim muito boas (14-15) 
são nas áreas científicas da Matemática (Estatística Aplicada e Análise de Dados) e da Gestão (Avaliação de 
Projetos).

9.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related 
curricular units. 

Academic success is very high, close to 100%. Indeed, Master students are more dedicated, which in part explains 
this success. Other factors, however, contribute to this success, such as a more practical and applied evaluation 
system and the proximity that exists between students and faculty. Regarding the comparison between the 
different scientific areas, there are not significant discrepancies. The lower grades are in the scientific area of 
Math and Management but are still rather high (14-15).

9.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de 
melhoria do mesmo. 

Formalmente, o sucesso escolar é objeto de análise nos relatórios de cada unidade curricular, onde cada docente 
analisa o número de aprovações em cada época de avaliação, assim como as respetivas taxas de aprovação. 
Nesse relatório o docente terá oportunidade, caso seja necessário e assim o entenda, de propor melhorias para a 
obtenção de melhores resultados que poderá por em prática no ano letivo seguinte. Em termos mais práticos, 
dado ser um número reduzido de alunos, o docente segue de perto as dificuldades existentes por parte de alguns 
alunos, o que permite fazer um acompanhamento personalizado de forma a obter bons resultados em termos de 
sucesso escolar no próprio ano.

9.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Formally, academic success is evaluated at the end of the academic year in the curricular unit report. In these 
reports, faculty analyses the number of approved students in each evaluation period, as well as the percentages 
of approval and can propose measures to improve academic success that can be applied in the following year. In 
more practical terms, since there are a small number of students, faculty can follow students easily and can attend 
them in a more personalized manner so that academic success can be achieved in the current year. 

9.1.4. Empregabilidade.

9.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

46

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

54

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates 
that obtained employment until one year after graduating

77

9.2. Internacionalização do ensino

9.2.1. Nível de internacionalização (dados relativos ao ciclo de estudos) / Internationalisation level (Study 
programme data)

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study 
programme

0

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

0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs 
(out)

0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 10



10. Análise SWOT do ciclo de estudos

10.1. Pontos fortes:
- O Corpo docente que leciona as aulas do Mestrado estão em tempo integral e 90% está em regime de 
exclusividade
- Existe uma forte ligação e nível de interação entre o corpo docente e os alunos.
- O custo do Mestrado é acessível 
- Envolvimento de docentes de várias áreas científicas complementares e necessárias para o curso (referida pela 
Comissão de avaliação na avaliação anterior).
- As bases de dados na Escola permitem o acesso às melhores revistas na área do Marketing (por ex, Journal of 
Marketing, Journal of Marketing Research, Journal of Consumer Research, Journal of Retailing, Journal of the 
Academy of Marketing Science)
- 90% do corpo docente tem doutoramento ou é especialista 
- Elevada satisfação dos alunos

10.1. Strengths:
- Full-time faculty teach all classes.
- There is a strong bond and a high level of interaction between faculty and students
- It is an affordable Masters course 
- The academic staff involved is from several complementary scientific areas that are needed for this degree.
- The school’s databases have access to the best journals in the Marketing field (for example, Journal of 
Marketing, Journal of Marketing Research, Journal of Consumer Research, Journal of Retailing, Journal of the 
Academy of Marketing Science)
- 90% of faculty have a PhD or are specialists 
- High levels of student satisfaction

10.2. Pontos fracos:
- Nome do mestrado muito específico o que poderá ter influência no número baixo de candidatos ao Mestrado
- Inexistência de uma unidade curricular que aborde o Marketing na Internet, as redes sociais, marketing mobile e 
o search engine optimization, conteúdos considerados hoje fundamentais para o Marketing na atualidade
- Não existe a possibilidade de realizar dissertação no final do Mestrado, os alunos só podem optar por projeto ou 
estágio
- A unidade curricular de Globalização e Mercados Emergentes não foi considerada recomendável pela CAE da 
avaliação anterior do curso 
- O funcionamento do Mestrado por trimestres tem levado a uma maior concentração de aulas da mesma unidade 
curricular num espaço curto, o que por vezes dificulta o bom andamento da unidade curricular.
- Período considerado curto pelos alunos para a realização do projeto/estágio (apenas um semestre)
- Baixo Número de Candidatos ao Mestrado

10.2. Weaknesses:
- The name of the Masters is too specific which might be influencing the low amount of candidates to the Masters 
degree
- There is no curricular unit focusing on Internet Marketing, social media, mobile marketing and search engine 
optimization, which are considered to be fundamental nowadays in the Marketing field.
- Students only have the possibility to conduct a project or internship at the end of the course. They do not have 
the option to choose dissertation. 
- The curricular unit of Globalização e Mercados Emergentes was not recommended by the committee evaluating 
the course.
- The course being organized by trimesters has led to a higher concentration of classes of the same curricular unit 
in a small period of time, which sometimes causes difficulties for the good functioning of classes. 
- Students consider that the time period given to carry out their project or internship is too short
- Low number of candidates

10.3. Oportunidades:
- As empresas preferem recrutar alunos com Mestrado (notícia do Público, 2015)
- O estudo efetuado pelo Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD), em que participaram 
47 empresas portuguesas, revelou que entre 2017 e 2020, as empresas perspetivam empregar entre 7500 e 11200 
novos colaboradores e que uma das profissões mais procuradas será na área Comercial, Marketing e 
Comunicação de Informação.
- Inserção numa Região em desenvolvimento, com forte atividade industrial e existência de grandes grupos 
económicos (Por exemplo, Visabeira e Martifer)
- Existência de necessidades de formação contínua e Pós-Graduada na Região

10.3. Opportunities:
- Companies prefer recruiting students with a Masters degree
- A study conducted by Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD), in which 47 
Portuguese companies participated, indicated that between 2017 and 2020 the companies predicted that 7500 to 
11200 jobs would be created and that one of the most wanted jobs would be in the Marketing area.
- Dynamic industrial activity in the region, with large companies (For example, Visabeira and Martifer)
- The need for post graduate education in the region



10.4. Constrangimentos:
- A conotação menos prestigiante associada ao ensino politécnico na sociedade Portuguesa.
- A atual conjuntura económica atual poderá levar à diminuição das candidaturas
- Bolsas para a realização de Mestrados são praticamente inexistentes.

10.4. Threats:
- Polytechnic Education is often seen as less prestigious by the Portuguese Society
- The current economic conjuncture may lead to a lower number of applications. 
- There are none or few scholarships to undertake Master courses

11. Proposta de ações de melhoria

11.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

11.1.1. Ação de melhoria 
De forma a eliminar o primeiro ponto fraco, a ação de melhoria proposta é a Alteração da designação do Mestrado 
em Marketing Research para Mestrado em Marketing. 

Dadas as diferentes áreas de marketing abordadas e com as alterações previstas no ponto anterior, consideramos 
ser um mestrado de âmbito mais genérico, observando assim que o novo nome adequa-se melhor às 
competências a adquirir no Mestrado. 

11.1.1. Improvement measure 

To eliminate the first weakness, the improvement measure proposed is to change the name of the Masters from 
Marketing Research to Marketing.

Given the different areas of marketing addressed and due to the changes mentioned in the previously, we 
considerate it to be a masters of more general scope . Thus, the new name is better suited to the skills to be 
acquired in the Masters .

11.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade é alta e seria feita assim que fosse autorizada pela A3ES.

11.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High – This measure would be implemented with the authorization of the A3ES.

11.1.3. Indicadores de implementação 
Verificar aprovação da alteração do nome. Número de candidaturas e matriculados no Mestrado. 

11.1.3. Implementation indicators 
Check approval of the name modification. Number of applications and enrolled in the Masters.

11.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

11.1.1. Ação de melhoria 
A ação de melhoria proposta nesta secção é a resposta a vários pontos fracos, nomeadamente o 2.º, 3.º, 4.º, 5º e 6. 
A ação é o ajusatamento do plano curricular do Mestrado:
a) Organização por semestres em vez de trimestres
b) Incluir a possibilidade de o aluno fazer Dissertação (atualmente só está previsto Projeto ou Estágio);
c) Aumentar a duração e ECTS de Dissertação/Projeto/Estágio de 3 trimestres para 4 trimestres (passando de 39 
ECTS para 60 ECTS);
d) Alterar a designação e respetivos conteúdos programáticos de 2 unidades curriculares. Consideramos que é 
fundamental a existência de uma unidade curricular de Metodologias de Investigação em Marketing em 
substituição de Estatística Aplicado ao Marketing. Por outro lado, consideramos que é importante incluir uma 
unidade curricular de Marketing Digital, dada a recente evolução das redes sociais e do mobile marketing. Deste 
modo, seria incluída a esta unidade curricular e deixaria de existir a unidade curricular de Globalização e 
Mercados Emergentes.
Com estas alterações, seria necessário fazer alguns ajustamentos ao plano de estudos, já aprovadas em reunião 
do Conselho Técnico-científico e em Conselho Pedagógico da ESTGV, sendo o plano final o que de seguida se 
apresenta:



1.º ano/1.º semestre 
Metodologias de Investigação Aplicadas ao Marketing 
Marketing Digital 
Pesquisa de Mercados 
Tecnologias e Sistemas de Informação em Marketing 
Comportamento do Consumidor 
1.º ano/2.º semestre 
Marketing Internacional 
Estudos de Mercado On-line 
Marketing Relacional e CRM 
Gestão e Avaliação de Projetos 
Análise de Dados 
TOTAL ECTS 2.º semestre 30
Todas as unidades curriculares do 1.º ano teriam 6 ECTS (30 ECTS por semestre)
2.º ano/3.º e 4.º semestres 
Projeto/Estágio/Dissertação 60 ECTS
Total ECTS do Mestrado = 120 ECTS

11.1.1. Improvement measure 
This measure is to help minimize several weaknesses, the 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th mentioned previously. 
The measure is to adjust the curriculum of the course:
a) Semesters instead of quarters
b) Include the possibility of students to choose to undertake Dissertation (currently they can only choose project 
or internship) 
c ) Increase the duration and ECTS of the Dissertation / Project / Internship from 3 quarters to 4 quarters (from 39 
ECTS to 60 ECTS ) ;
d) Change the name and respective syllabus of 2 courses . We consider that it is essential to have a curricular unit 
of Introduction to Research Methods in Marketing. Thus , Statistics Applied to Marketing would be replaced by for 
Research Methodologies in Marketing. On the other hand, we consider it important to include a course of Digital 
Marketing, given the recent evolution of social networking and mobile Marketing . The curricular unit of 
Globalization and Emerging Markets would be replaced with Digital Marketing
With these ajustments the final curriculum of the Masters course would be as follows: 
1st Year/1st semester 
Curricular Unit 
Research Methodologies in Marketing 
Digital Marketing 
Market Research 
Technology and Information Systems in Marketing 
Consumer Behaviour 

2nd Year/2nd Semster 
Curricular Unit 
Marketing Internacional 
Estudos de Mercado On-line 6
Marketing Relacional e CRM 6
Gestão e Avaliação de Projetos 6
Análise de Dados 6
TOTAL ECTS 2.º semestre 30

Each curricular unit would have 6 ECTS each

2.º ano/3.º e 4.º semestres 
Curricular Unit 
Project/Internship/Dissertation – 60 ECTS 

Total of ECTS = 120 ECTS

11.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade destas ações de melhoria é alta e seriam implementadas no próximo ano letivo.

11.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High – These measures would be implemented in the next academic year.

11.1.3. Indicadores de implementação 
Monitorizar e acompanhar as alterações . Número de candidaturas e matriculados no Mestrado.

11.1.3. Implementation indicators 
Monitor changes. Number of applications and enrolled in the Masters course.



11.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

11.1.1. Ação de melhoria 
Duas ações de melhorias são propostas para minimizar o último ponto fraco:

- Reforçar a divulgação do Mestrado. Além de utilizar os habituais meios que têm vindo a ser utilizados por parte 
da escola e da Direção do Mestrado (Pagina de Internet, redes sociais, mailing lists, cartazes), uma ação a 
implementar é abordar os gestores das empresas pessoalmente e tentar sensibilizá-los para a importância desta 
formação. Desta forma, grandes empresas poderiam ponderar pagar o Mestrado a alguns dos seus 
colaboradores.

-Divulgar e Colaborar com a Associação Portuguesa de Marketing Research (APMR)
Esta associação, criada pelos alunos do Mestrado em Marketing Research, tem previstas várias atividades para 
2016, como por exemplo a criação de Parcerias entre a APMR e empresas potenciando as oportunidades de 
Estágio/emprego para os associados e a criação de Revista para publicação de trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do marketing. Estas iniciativas ajudam a aumentar a visibilidade do Mestrado.

11.1.1. Improvement measure 
2 Measures are proposed to minimize the last weakness:

– Stronger promotion of the Masters course. 
In addition to using the usual means that have been used (Website, social networks, mailing lists, posters), we 
would like to address corporate managers personally and try to persuade them of the importance of a MsC for 
their staff. Consequently, large companies could consider paying the Master to some of their employees.

- Promote and collaborate with the Portuguese Association of Marketing Research ( APMR )
This association, created by students of the Master in Marketing Research, has planned several activities for 2016, 
such as the establishment of partnerships between APMR and companies, which increases the opportunities for 
internships and jobs for associates and the creation of a journal to publish papers in the Marketing field. These 
initiatives help to increase the visibility of the course.

11.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média - Estas medidas deveriam ser implmentadas na divulgação da próxima edição do Mestrado (julho, agosto e 
setembro de 2016).

11.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Medium - These measures should be implemented with the promotion of the next edition of the Masters course 
(July, August and Septemeber of 2016).

11.1.3. Indicadores de implementação 
Número de candidatos das empresas da região.
Incrementar em 25% o número de membros da Associação.

11.1.3. Implementation indicators 
Number of candidates of the companies in the region.
Increase by 25% the number of members of the Association.


