
REGIME PÓS-LABORAL 
DURAÇÃO 3 semestres 
N.º DE ECTS 90 créditos 

O mestrado em Gestão é uma oferta formativa da 
ESTG, para o ano letivo 2019/20, enquadrada na 
resposta a necessidades da comunidade académica e 
empresarial.

OBJETIVOS DO CURSO  
- Dar continuidade à formação do 1º ciclo de Gestão 
existente na ESTG; 
- Desenvolver a oferta formativa de 2º ciclo na área 
de Gestão da ESTG; 
- Formar quadros com formação avançada em 
Gestão, capazes de atuarem em ambientes globais, 
complexos e de mudança; 
- Formar quadros empreendedores e 
conscientes da sua responsabilidade ética e 
social; 
- Desenvolver a ligação com o tecido 
empresarial da região através dos estágios, 
projetos e dissertações, que explorem 
problemas de Gestão das organizações da 
região; 
- Desenvolver a investigação 
nas áreas de Gestão, 
nomeadamente através da 
realização dos projetos e 
dissertações; 
- Promover a transferência de 
conhecimento avançado nas 
áreas de Gestão para as 
organizações.

GESTÃO
MESTRADO

DESENVOLVE CONNOSCO AS TUAS COMPETÊNCIAS EM GESTÃO



ESTRUTURA
O mestrado em Gestão funciona em regime pós-laboral e tem a duração de três 
semestres. Nos dois primeiros semestres, o curso é composto por 10 unidades 
curriculares, duas das quais são opcionais. Com o objetivo de dar �exibilidade ao plano 
curricular, para além das unidades curriculares de opção, existem duas unidades 
curriculares de Seminários de Gestão que permitem a lecionação de conteúdos 
relevantes e atuais na área da Gestão em cada momento. Para além da �exibilização, as 
unidades curriculares de opção permitem aos estudantes ter um per�l de formação por 
áreas especí�cas da Gestão. No 3º semestre, os estudantes têm a possibilidade de optar 
por realizar uma dissertação, projeto, ou estágio em Gestão.

PLANO CURRICULAR 

1º Semestre
Unidades Curriculares       Horas de Contacto     ECTS

Complementos de Finanças       30              6

Estratégia e Competitividade        30              6

Métodos Estatísticos            60              6

Operações e Logística           30              6

Seminários de Gestão I           30              6

2º Semestre
Informação Financeira           30              6

Comportamento Organizacional    30              6

Opção I*                    30              6

Opção II*                    30              6

Seminários de Gestão II          60              6

* Créditos a obter de entre as unidades curriculares optativas de�nidas pelo órgão legal 
e estatutariamente competente.

3º Semestre
Dissertação em Gestão**         30              30

Projeto em Gestão**            30              30

Estágio em Gestão**            30              30

** Os estudantes devem optar pela realização de uma das unidades curriculares 
optativas de Dissertação em Gestão, Projeto em Gestão ou Estágio em Gestão.

O Mestrado em Gestão está acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior, pelo prazo de 5 anos. Data de publicação da decisão da A3ES: 11 de 
fevereiro de 2014; deliberação da A3ES: 
http://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/gestao-68.



SAÍDAS PROFISSIONAIS
O mestrado proporciona competências pro�ssionais e de investigação para o exercício 
de atividades de gestão em empresas e outras organizações, em contextos complexos e 
de mudança, fomentando o empreendedorismo e a compreensão das implicações e 
responsabilidades éticas e sociais que resultem das decisões tomadas.

CORPO DOCENTE

Alzira Marques
Doutora em Organização e Gestão de Empresas, na especialidade em estratégia e 
comportamento organizacional, pela Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra.

Carlos Silva
Doutor em Organização e Gestão de Empresas, na especialidade de investigação 
operacional, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Cátia Crespo
Doutora em Gestão, com especialização em marketing and international business, pelo 
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.

Elisabete Duarte
Doutora em Economia, investigadora em economia �nanceira, pela Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra.

Henrique Carvalho
Título de especialista em Gestão e Administração, Diretor de controlo de gestão do 
Grupo Lena.

Jaime Guerra
Doutor em Marketing e Mercados Internacionais pela Universidade da Estremadura 
(Espanha), Presidente do conselho de administração da JLM.

João Paulo Martins
Doutor em Estatística e Investigação Operacional, especialidade em probabilidades e 
estatística, pela Universidade de Lisboa. 

Joaquim Paulo Conceição
Doutor em Marketing e Comércio Internacional pela Universidade da Estremadura 
(Espanha), Presidente da Comissão Executiva do Grupo Lena.

Jorge Martins 
Cofundador e diretor de gestão da RomBoats, pós-graduação INSEAD e Advanced 
Management Program da Kellogg.

Manuel Andrino Pereira
Título de especialista na área de Contabilidade e Fiscalidade, Revisor o�cial de contas.

Manuel Portugal
Doutor em Business Administration pela David Eccles School of Business pela 
Universidade de Utah (EUA).



Maria Eduarda Fernandes
Doutora em Economia, investigação em economia experimental e ambiental, pela 
Universidade do Minho.

Maria João Jorge
Doutora em Gestão, especialidade em �nanças, pela Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra.

Neuza Ribeiro
Pós-doutora e Doutora em Gestão Industrial, especialização em comportamento 
organizacional, pela Universidade de Aveiro.

Pedro Carreira
Doutor em Economia pela Nova School of Business & Economics da Universidade Nova 
de Lisboa.

Tânia Marques
Doutora em “Nuevas tendencias en dirección de empresas” (Gestão/Organização) pela 
Universidade de Salamanca (Espanha).

Teresa Eugénio
Doutora em Gestão, especialização em contabilidade, pelo ISCTE - Instituto 
Universitário de Lisboa.

Vítor Hugo Ferreira  
Doutor em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade 
Técnica de Lisboa, Diretor executivo da D. Dinis Business School.

COORDENAÇÃO
Lígia Febra
coord.mge.estg@ipleiria.pt

Membros da comissão ciênti�co e pedagógica
Carlos Silva (Docente)
Neuza Ribeiro (Docente)
Marco Ferreira (Estudante)
Ricardo Quaresma (Estudante)

CANDIDATURAS
Condições especí�cas de ingresso
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Gestão: 
a) Titulares do grau de licenciado (ou equivalente legal) na área das Ciências 
Empresariais e áreas a�ns;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferidos na sequência de um 
1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por 
um Estado aderente a este processo na área das Ciências Empresariais e em áreas a�ns;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Cientí�co da 
escola na área das Ciências Empresariais e áreas a�ns; 
d) Detentores de um currículo escolar, cientí�co ou pro�ssional, que seja reconhecido 
como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho 
Técnico-Cientí�co da escola; 
e) Estudantes que estejam em fase de conclusão do curso de licenciatura nas áreas de 
formação cuja detenção é requerida para ingresso, a saber, na área das Ciências 
Empresariais e áreas a�ns, e que declarem esse facto na candidatura;

Critérios de Seriação 
Consultar o edital.



Coordenador de Mestrado
Lígia Febra
coord.mge.estg@ipleiria.pt

Horário de funcionamento 
(Possibilidade de alteração pontual)
Regime Pós-laboral (Segundas, Terças  e 
Quartas-feiras) - 19h às 23h30

Local de funcionamento
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto
Politécnico de Leiria

+ Info
Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão de Leiria
Campus 2 - Morro do Lena
Alto do Vieiro - Ap. 4163, 2411-901 Leiria
Telf. 244 820 300 | Fax. 244 820 310
email: mestrados.estg@ipleiria.pt

FACEBOOK ESTGLeiria 


