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SOBRE O CURSO
Este curso visa o desenvolvimento científico e profissional em gestão e empreendedorismo, tendo como objetivos
mais significativos:
Proporcionar a compreensão estruturada do empreendedorismo através da transmissão de conceitos e de
teorias e sua aplicação prática transversal à realidade organizacional;
Aquisição dos conhecimentos necessários ao gestor nos níveis hierárquicos de topo e intermédios das
empresas de acordo como os novos modelos de negócios;
Perceber como se desenvolve o processo empreendedor e qual o seu impacto quer ao nível da empresa quer ao
nível da comunidade e do tecido empresarial nos planos competitivos nacional e internacional;
Adquirir conhecimento e desenvolver aptidões de gestão individuais aplicáveis nas organizações dos sectores
público, privado e social face ao contexto de incerteza crescente;
Possibilitar o acesso ao testemunho de empreendedores bem-sucedidos, num enquadramento técnico e
científico de inovação, que fomente a autoconfiança e a iniciativa individual dentro e fora da empresa num
ambiente competitivo global;
Dar a oportunidade de desenvolver projetos individuais inseridos numa rede de avaliação e de financiamento de
ideias inovadoras com potencial de sucesso reconhecido pelas entidades envolvidas.

1º SEMESTRE
Introdução ao Empreendedorismo - 28h
Novos Modelos de Gestão e Empreendedorismo - 28h
Governação e Responsabilidade Social das Empresas - 28h
Regime Jurídico e Fiscal dos Novos Negócios - 28h
Liderança - 28h
Analise Financeira e Criação de Valores - 28h

2º SEMESTRE
Estratégia de Negócios e de Internacionalização - 28h
Plano de Marketing e Gestão de Vendas - 28h
Logística e Gestão de Redes de Negócios - 28h
Gestão de Conhecimento e de Produção - 28h
Metodologia de Investigação - 28h
Trabalho Final: Plano de Negócios ou Projeto de Dissertação - 28h

BANCA / DISSERTAÇÃO
A ser agendada após o término das disciplinas e conclusão da dissertação de mestrado
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