Mestrado

Regime
Diurno

Regime
Pós-Laboral

Turmas em
Português

Courses
in
English*

Gestão
Formação abrangente e ﬂexível na área da Gestão.
Na vertente generalista é adequado a candidatos
que tenham uma formação base que não em
Gestão ou Economia. Permite-lhes uma formação
avançada em Gestão, percorrendo todas as áreas
funcionais, com uma forte ligação às empresas.
Para quem tem formação em Gestão ou Economia
poderá optar por uma formação profunda
e especíﬁca nas áreas de Serviços, Business
Analytics ou Controlo de Gestão.
*De acordo com a área de especialização que o aluno escolher.
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Este programa está organizado num tronco comum
no primeiro semestre e permite a escolha de uma entre
quatro alternativas no segundo semestre:

Mestrado

Gestão
O Mestrado em Gestão da Católica Porto Business School é um mestrado
inovador, inspirado em práticas internacionais de referência e que beneﬁcia da
experiência da Escola na formação avançada em gestão, ao longo dos últimos
30 anos.
O objetivo deste programa é promover de forma integrada o domínio dos mais
modernos avanços cientíﬁcos nas diferentes áreas de desenvolvimento do
mestrado. Visa ainda o desenvolvimento de conhecimentos de carácter
prático, que complementam a formação de base e que constituirão um claro
valor acrescentado, bem como o desenvolvimento do potencial de raciocínio
lógico e competências comportamentais, que permitirão uma inserção
proﬁssional bem-sucedida nos competitivos mercados de trabalho atuais.

Diurno

Noturno

Português

Ramo Generalista

Ramo Generalista
Controlo de Gestão

Inglês

Ramo Generalista
Business Analytics
Gestão de Serviços

ÁREA
GENERALISTA

Gestão
Regimes noturno e diurno
e com disciplinas na sua
maioria em língua
portuguesa.

ÁREA
ESPECIALIZAÇÃO
EM

Business
Analytics
Regime diurno e em
língua inglesa.

Pretende dotar os estudantes de um conjunto de ferramentas
analíticas que ajudem ao processo de tomada de decisão, num
contexto crescente de incerteza. A tomada de decisão com base
em dados é fundamental, num processo rigoroso de gestão
e deﬁnição estratégica. Torna-se pois de vital importância a
capacidade de tratar dados, deles extrair informação relevante, e
o uso da informação extraída de forma adequada. Esta área
possibilita o acesso ao Double Degree com a Aston Business
School.

Ramo Generalista
ÁREA
ESPECIALIZAÇÃO
EM

Gestão
de Serviços
Regime diurno e em
língua inglesa.

ÁREA
ESPECIALIZAÇÃO
EM

Controlo
de Gestão
Regime noturno e em
língua portuguesa.
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É particularmente adequada para licenciados, com ou sem
experiência proﬁssional, que querendo aprofundar a sua formação
em gestão, ainda não tenham decidido a sua área de
especialização. Permite ainda uma formação customizada,
uma vez que tem um conjunto alargado de disciplinas optativas,
permitindo ao estudante aprofundar os seus conhecimentos
em diferentes áreas da gestão. Esta área possibilita o acesso ao
Double Degree com a Lancaster University Management School.

Pretende formar proﬁssionais que possam contribuir para
aumentar a produtividade, qualidade e inovação nos serviços
através da aplicação de métodos de gestão rigorosos. Pretende-se
assim suprir uma lacuna nos mercados de trabalho das economias
desenvolvidas, que são cada vez mais serviço-intensivos (serviços
de saúde, turismo, ﬁnanceiros, governamentais, consultoria,
retalho, comunicações, transporte, etc.).

Pretende dotar os estudantes da capacidade de fazerem uma
abordagem integrada do controlo de gestão que permita uma
articulação coerente entre os mecanismos de controlo de gestão
e a estratégia, tendo como objetivo a criação de valor nas
organizações.
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Plano de Estudos
PERÍODO 1
Set - Jan

| Advanced Topics in Marketing
| Informação Financeira e Desempenho Empresarial

PERÍODO 2
Fev- Jun

| Gestão de Operações

| Seminários de Investigação I

PERÍODO 2
Fev- Jun

| Direito dos Negócios
| Optativa I
| Optativa II
| Optativa III

| Finanças Empresariais
| Gestão de Risco e Governo das Sociedades

| Gestão de Pessoas
| Organização e Estratégia

| Contabilidade de Gestão para a Tomada de Decisão
e Criação de Valor

Especialização
em Controlo
de Gestão

PERÍODO 3
Jul - Jan

| Sistemas de Controlo de Gestão
| Sistemas Integrados de Execução da Estratégia
| Seminários de Investigação II

| Trabalho Final de Mestrado em Gestão*

* A melhor tese de cada ano receberá um prémio no valor de 1.000 € atribuído pela Caixa Geral de Depósitos.

| Optativa IV
Área Gestão

PERÍODO 2
Fev- Jun
Disciplinas
Optativas

PERÍODO 2
Fev- Jun
Especialização
em Gestão
de Serviços

PERÍODO 2
Fev- Jun

| Seminários de Investigação II

| Comportamento, Economia e Organizações
| Contabilidade e Controlo de Gestão
| Entrepreneurship and Opportunity Recognition
| Ética, Trabalho e Sociedade

| Gestão da Inovação em Serviços
| Gestão de Projectos
| Gestão de Qualidade e Lean Thinking
| Gestão de Serviços
| Tecnologias de Informação e E-Business
| Seminários de Investigação II

| Business Analytics
| Business Intelligence
| Data Mining

Especialização
em Business
Analytics

| Modelos de Otimização
| Regressão e Análise Multivariada de Dados
| Seminários de Investigação II

O Mestrado em Gestão privilegia a aplicação prática, sem esquecer os fundamentos teóricos. Graças
à vasta rede de parcerias da Católica Porto Business School, oferece estágios e projetos em empresas
e outras organizações, a partir dos quais o Trabalho Final de Mestrado (TFM) é e pode ser
desenvolvido. O TFM pode ainda ser desenvolvido em modalidade dissertação. A nível Internacional,
permite o duplo grau na Lancaster University Management School ou na Aston Business School, o
intercâmbio Erasmus e estágios no estrangeiro.

Saídas Proﬁssionais
O Mestrado em Gestão oferece um leque alargado de saídas proﬁssionais em diferentes indústrias e
empresas. Permite, igualmente, a inserção dos graduados em diferentes funções de Gestão. Os alunos
com o Mestrado em Gestão têm conseguido colocação em grandes empresas nacionais e internacionais,
mas também em empresas de pequena dimensão mais características do tecido empresarial que nos
rodeia.
Esta colocação de âmbito alargado, pode agora ser potenciada pelas diversas especializações oferecidas
no Mestrado. Assim, a especialização em Gestão de Serviços promove saídas proﬁssionais em
organizações clássicas de prestação de serviços, assim como empresas industriais com componentes
relevantes de serviços. Permite a inserção dos graduados em diferentes funções de Gestão, incluindo
as áreas de Estratégia, Comercial/Marketing, Operações, Inovação, Recursos Humanos, Qualidade,
entre outras.
Os graduados com especialização em Business Analytics têm sido alvo de uma procura crescente
à medida que as organizações vão recolhendo e armazenando maior quantidade e variedade
de informação. Na verdade a proﬁssão de Data Scientist foi conotada como “The Sexiest Job of the
21st Century” pela Harvard Business Review e em Portugal muitas empresas procuram já este tipo
de competências.
Por último, a especialização em Controlo de Gestão prepara os estudantes para integrarem posições
de relevo no processo de planeamento, controlo e execução da estratégia. A especialização dotará
os nossos estudantes de competências que são transversais às várias funções de gestão, com ênfase
nas funções de controller ou ligadas à direção ﬁnanceira.

Candidaturas
As candidaturas decorrem durante todo o ano existindo três fases de apreciação: março, julho
e setembro.
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