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Razões para Escolher
o ISEG Executive Education

A Instituição de Formação Executiva do ISEG, a maior
Escola de Economia e Gestão em Portugal 

O maior e mais qualificado corpo docente, incluindo executivos 
com valiosa experiência

Um projeto em contínua inovação, orientado para o cliente 

Valorização da Rede Alumni, através de eventos e conferências, 
beneficiando de uma experiência lifelong learning

Instalações e espaços únicos, próprios de um monumento 
nacional, com excelentes condições de trabalho e ambiente 
inspiracional

No centro de Lisboa, entre a Lapa e Madragoa, com 
estacionamento próprio para todos os alunos
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A Instituição de Formação Executiva do ISEG, 
a Escola de Gestão e Economia da Universidade de Lisboa, 
a maior e melhor segundo os rankings internacionais.

  MBA
  PÓS-GRADUAÇÕES 
  PROGRAMAS EXECUTIVOS DE CURTA DURAÇÃO
  SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS 
  PROGRAMAS INTERNACIONAIS 
  CONSULTORIA

ISEG Executive Education
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Um vasto conjunto de profissionais, quadros empresariais e empreendedores, sentem, em determinado 

momento das suas carreiras, a necessidade e motivação de adquirirem sólidas competências em gestão 

decisivas ao seu êxito profissional e ascensão na carreira. Da mesma forma, as organizações reconhecem 

que o desenvolvimento dos seus colaboradores é um aspeto crítico para a sua motivação e fidelização, 

bem como para o crescimento do negócio e sua competitividade.  

As Pós-graduações do ISEG Executive Education constituem, neste contexto, uma referência sem paralelo 

em Portugal, reconhecidas pela relevância e atualidade dos seus conteúdos, prestígio académico, qualidade 

pedagógica e experiência prática do seu corpo docente.

O enquadramento propiciado aos alunos constitui também um elemento de conforto e satisfação muito 

reconhecido. As sessões decorrem, em horário pós-laboral, no magnífico espaço do Convento das Inglesinhas, 

no Campus do ISEG, entre a Lapa e a Madragoa, centro de Lisboa, proporcionando uma experiência 

inspiradora e inesquecível. Um projeto em continua inovação, nos conteúdos, parcerias e metodologias 

pedagógicas, agora permitindo abordagens presenciais e à distância.

FOTO

Presidente do
ISEG Executive Education

LUÍS CARDOSO
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GESTÃO,
ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO



GESTÃO EMPRESARIAL
Pós-Graduação em

Um vasto conjunto de profissionais, quadros empresariais e empreendedores, sem formação de base em gestão, sentem, 

em determinado momento das suas carreiras,  a necessidade e motivação de adquirirem sólidas competências em gestão 

decisivas ao seu êxito profissional e ascensão na carreira.

A Pós-graduação em Gestão Empresarial assegura uma formação sólida e abrangente em gestão de empresas e outras 

organizações, em ambiente de crescentes complexidade e ritmo de mudança.  A sua estrutura multidisciplinar fornece uma 

perspetiva integrada das empresas e das suas áreas funcionais, conferindo um conjunto de ferramentas e instrumentos 

valiosos para a formação e desenvolvimentos dos participantes/alunos. 

Destina-se a quadros que pretendam adquirir uma visão e perspetiva integrada da Gestão, bem como a jovens de 

elevado potencial, sem formação de base em gestão, que nas suas organizações desempenham ou pretendem vir a 

assumir funções de liderança e gestão, ou a desenvolver os seus próprios  projetos empresariais.

A Pós Graduação assenta num excelente corpo docente, incluindo reputados académicos, gestores e profissionais  de 

referência nos seus domínios de conhecimento. É, além disso, um espaço privilegiado para a troca de experiências, dada a 

metodologia participada que é utilizada, bem como a qualidade e diversidade de experiências dos alunos e professores. 

COORDENAÇÃO

Licenciados e mestres em qualquer área científica, 
preferencialmente que não de gestão ou ciências empresariais, 
que desempenhem ou pretendam, em breve, desempenhar 
essas funções;

É destinada ainda a todos aqueles que se estão a envolver em 
atividades de empreendedorismo, ou que previsivelmente irão 
estar envolvidos na gestão de pequenas empresas.

DESTINATÁRIOS

Adquirir uma formação transversal, que permita um 
conhecimento global e transversal das organizações;

Adquirir competências teóricas e práticas, aprofundando os 
conceitos, princípios e técnicas fundamentais de gestão.

OBJETIVOS

Presidente do IDEFE/ISEG - Executive Education. Coordenador da Pós-graduação em Gestão Empresarial e do programa 
Driving Business Into The Future. Foi o Diretor da Formação de Executivos da Universidade Católica Portuguesa entre 
1992 e 2018, onde foi Professor Associado, coordenou o Programa Avançado de Gestão para Executivos (PAGE), 
lecionou no MBA e na licenciatura. Mestre em Gestão e MBA (Universidade Nova de Lisboa) licenciado em Administração 
e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Foi Diretor geral de uma empresa internacional. 

LUÍS CARDOSO

Professor Catedrático do ISEG, onde foi Vice-presidente. Doutorado em Gestão, Mestre em Gestão e Estratégia Industrial 
e licenciado em Gestão pelo ISEG, onde leciona nas áreas de Comportamento Organizacional, Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão de Competências e Ética Empresarial. Coordena o Mestrado em Ciências Empresariais, a 
pós-graduação em Gestão Empresarial e a pós-graduação em Capital Humano & Gestão do Talento. 

PAULO LOPES HENRIQUES

Doutorado em Ciências Empresariais pela Universidade do Porto, Mestre em Gestão e MBA pela Faculdade de Economia 
da Universidade Nova de Lisboa, licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa. Coordena a 
Pós-Graduação em Gestão Empresarial e o Programa de Finanças Empresariais. Consultor de empresas e outras 
organizações nas áreas de Governance, Análise Financeira e Avaliação de Políticas Públicas.   

PEDRO VERGA MATOS
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Esta Pós-Graduação teve um impacto 
crucial e imediato, proporcionando-me 
uma visão alargada e global do negócio, 
o que se traduziu numa melhor gestão 
de equipas.
O balanço final é extremamente positivo. 
Destaco o rigor e profissionalismo do 
corpo docente e a partilha de 
experiências com os colegas deste 
programa.

RICARDO PEDROSA
Diretor Comercial na Watercare
Tratamento de Águas

“

https://www.idefe.pt/cursos/GEmp


ESTRUTURA

Bloco 1 – A Gestão no Século XXI - Fundamentos Docente

Capital Humano e Gestão do Talento

Marketing em Ambiente Digital

4

6

6

A Gestão das Organizações num Mundo em Mudança Luís Cardoso

Paulo Lopes Henriques

Sustentabilidade e Ética Empresarial 4Helena Jerónimo 

Jorge Matos

Bloco 2 – Estratégia

Governação e Tomada de Decisão nas Empresas 

Gestão em Ambiente Global

8

6

6

Gestão Estratégica Luís Cardoso

Pedro Verga Matos

Pedro Picaluga Nevado

Docente

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Bloco 3 – Finanças e Fiscalidade

Decisões de Investimento e Financiamento

Gestão Fiscal

6

6

6

Análise Financeira Tiago Gonçalves

Pedro Verga Matos

Joaquim Sarmento

Docente Duração 
(em horas)

Bloco 4 – Contabilidade e Controlo de Gestão

Controlo de Gestão

6

6

Contabilidade de Gestão Tiago Gonçalves

António Samagaio

Docente Duração 
(em horas)

Bloco 5 – Recursos Humanos e So� Skills

Gestão de Competências

6

6

Gestão da Diversidade Helena Jerónimo

Paulo Lopes Henriques

Desenvolvimento de Competências Pessoais

6

6

Técnicas de Negociação Helena Jerónimo

Pilar Mosquera

Docente Duração 
(em horas)

Bloco 6 – Marketing e Criação de Valor

Marketing Industrial

6

6

Marketing de Serviços Ricardo Lopes

Cristina Batista

Estratégias de Criação de Valor 4Helena Amaral Neto

4Gestão de Marcas Jorge Matos

Docente Duração 
(em horas)

Bloco 7 – Sistemas de Informação e Logística

Segurança e Sistema de Informação

6

6

Análise e Criação de um Sistema de Informação Paulo Gonçalves

Jesualdo Fernandes

Indústria 4.0 6Jorge Portugal

6Gestão Logística na Cadeia de Valor José Dias Lopes

Docente Duração 
(em horas)

Bloco 8 – Criação de Negócios

Plano de Negócios

6

6

Empreendedorismo e Inovação Nuno Crespo

Nuno Crespo

6Inovação e Criatividade Rui Quinta

Docente Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
156 horas

PREÇO: 
5000€

HORÁRIO:
2as e 4as, das 18h30 às 22h30

EDIÇÃO:
15ª e 16ª Edição

CALENDÁRIO:
Edição de 12 de Outubro 2020
Edição de 12 de abril 2021

KEY DETAILS
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ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E PROSPETIVA
Pós-Graduação em

O contexto organizacional atual, em constante dinamismo e mudança, requer que as organizações estejam permanente-

mente atentas às mutações do mercado, concorrentes e clientes. Assim, para que as organizações sejam bem sucedi-

das, torna-se crucial saber prever as tendências futuras de mercado, as mudanças dos concorrentes, as necessidades 

de mercado e dos clientes não respondidas e saber responder, de forma rápida e flexível, às oportunidades e riscos 

emergentes.

A Pós-Graduação em Estratégia, Inovação e Prospetiva procura corresponder a uma crescente procura, por parte das 

organizações privadas e públicas, no sentido de se dotarem de conhecimentos, competências e ferramentas que 

permitam elevar a sua capacidade de antecipação, potenciar a capacidade de inovação e melhorar o desempenho 

competitivo e a criação de valor.

Esta Pós-Graduação assenta numa abordagem holística, que integra a Prospetiva (Foresight), a Estratégia, a Liderança e a 

Inovação, com um conjunto de fatores organizacionais considerados indispensáveis para ter sucesso no mundo real.

Técnicos, quadros e gestores de empresas ou de 
organismos do Estado, que desejem aprofundar os 
seus conhecimentos em Gestão Estratégica, 
Liderança e Inovação de forma a alargarem os seus 
horizontes profissionais; 

Profissionais com experiência acumulada em 
economia, gestão, engenharia e outras áreas 
científicas, interessados em adquirir ou desenvolver 
conhecimentos e competências nas áreas da 
Gestão e Inovação Estratégicas; 

Profissionais em início de carreira, que desejem 
adquirir conhecimentos nesta área como forma de 
ampliarem as suas possibilidades no mercado de 
trabalho.

DESTINATÁRIOS

Saber aproveitar as oportunidades e os benefícios que derivam do cruzamento de tendências emergentes, 

capacidades organizacionais e necessidades de mercado não respondidas; 

Adquirir conhecimentos que permitam antecipar sistematicamente e estar um passo à frente das necessidades dos 

clientes e das mudanças dos concorrentes, e responder de forma rápida e flexível a oportunidades e riscos 

emergentes; 

Adquirir competências que permitam criar valor em mercados e contextos turbulentos e imprevisíveis;

Saber tomar decisões difíceis, que marcam a diferença na organização e no mercado;

Criar e gerir um portfólio de oportunidades e transformá-las em novos produtos, serviços, conceitos e modelos de 

negócios, passíveis de potenciar um crescimento sustentável; 

Conceber e liderar a “viagem emocional” de projetos de Prospetiva e Inovação Estratégica: fase divergente 

(criativa, aberta e inclusiva) e fase convergente (crítica, analítica e seletiva);

Adquirir competências que permitam trabalhar simultaneamente ao nível dos Processos (abordagens, métodos e 

ferramentas), dos Conteúdos (conhecimentos e Insights), e da Mudança Cultural (influenciando os modelos mentais e 

potenciando a aprendizagem organizacional).

OBJETIVOS
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A Pós-Graduação em Estratégia, Inovação e Prospetiva 
teve como principal objetivo a aposta no meu 
desenvolvimento pessoal e profissional. Vim com 
o objetivo de acrescentar valor ao meu pensamento 
e foi na diversidade do plano curricular, na metodologia 
formativa, no networking e na partilha de diferentes 
experiências, resultante de uma turma composta por 
alunos de diversas áreas profissionais, que consegui 
alcançar o meu objetivo. Considero que esta 
Pós-Graduação, associada à minha formação base,
 me permitiu aumentar as minhas competências numa 
área de conhecimento em crescente desenvolvimento 
no mundo empresarial.

BEATRIZ FRAZÃO RAMOS
Controller,
Portugália Airlines

“

https://www.idefe.pt/cursos/EIP


COORDENAÇÃO

Diretor executivo do ISEG MBA e coordenador do curso “Futures, Strategic Design & Innovation” do ISEG – Executive 
Education. Doutorado em Ciências de Gestão, Université Jean Moulin Lyon 3. Mestre em Economia e Gestão de Ciência 
e Tecnologia pelo ISEG. Pós-graduado em Prospetiva e Estratégia das Organizações pelo IESF - Instituto de Estudos 
Superiores Financeiros e Fiscais. Foi Diretor Municipal de Economia e Inovação na Câmara Municipal de Lisboa.

PAULO SOEIRO DE CARVALHO

Vice-Presidente do ISEG, onde é Professor Catedrático e coordenador do Mestrado em Economia e Gestão de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Foi Presidente do ISEG e Coordenador do International Doctorate in Business and Administration 
(IDBA). Doutorado pela Universidade de Sussex e Mestre pelo Imperial College, Londres. No ISEG – Executive Education, 
coordena ainda o a Pós-Graduação em Avaliação Económica das Tecnologias e Intervenções em Saúde.

MANUEL MIRA GODINHO

Bloco 1 Docente

Gestão Estratégica e Decisão

Conceção e Gestão de Processos de Inovação

16

16

16

Prospetiva Estratégica: Princípios, conceitos e aplicações Paulo Soeiro de Carvalho
e António Alvarenga

Luís Nazaré

Manuel Mira Godinho
e Vítor Corado Simões 

Agile: Da Estratégia às Operações 16João Picoito

Bloco 2

Design Thinking e Toolkit de Inovação

Métodos e Ferramentas de Prospetiva Estratégica

16

16

16

Liderança  Pedro Moreira

Luís Madureira

Competitive Intelligence 16Miguel Duarte Ferreira

António Alvarenga

Bloco 3 – Simulation Labs

Business Model Lab - Explorando o processo de desenho 
de Modelos de Negócio

Innovation Lab - Conceção e Gestão de um Processo de Inovação

16

16

16

Scenario Planning Lab: da Antecipação à Ação Paulo Soeiro de Carvalho

António Lucena de Faria

Álvaro Nogueiras

Docente

Docente

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
176 horas

PREÇO: 
4900€

HORÁRIO:
5as e 6as, das 18h30 às 22h30

EDIÇÃO:
14ª Edição

CALENDÁRIO:
2 de outubro de 2020

KEY DETAILS
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EM PARCERIA COM:



O negócio internacional gera mudanças significativas no relacionamento entre empresas e entre países ou regiões. 

Novas oportunidades e ameaças surgem, constituindo um enorme desafio para os governos, empresas e indivíduos.

Esta combinação faz com que os negócios internacionais se tornem inevitáveis pela interdependência com várias 

outras ciências como o direito, a economia, as finanças, a demografia, a geografia, a ciência e a política, refletindo 

igualmente a crescente aproximação dos diferentes povos e mercados.

A Pós-Graduação em International Business responde aos desafios crescentes das organizações no domínio da gestão 

dos negócios internacionais, proporcionando competências que permitem o desenvolvimento de uma estratégia 

internacional, através de conhecimentos transversais aos mais variados setores de atividade, que vão desde o processo 

de internacionalização, exportação, e-commerce, marketing internacional, empreendedorismo internacional, gestão 

financeira, de Recursos Humanos e logísitica a nível internacional, entre outros. 

COORDENAÇÃO

Quadros superiores de empresas e organizações 
portuguesas ou estrangeiras;

Funcionários superiores de Embaixadas, 
Consulados ou de organizações internacionais;

Técnicos superiores de organizações, públicas
ou privadas, responsáveis pela captação
de investimento estrangeiro ou pela 
internacionalização em geral;

Profissionais em início de carreira e quadros 
que pretendam dispor de uma preparação sólida 
para seguirem carreiras internacionais.

Empresários com interesse na 
internacionalização ou com parcerias já realizadas;

DESTINATÁRIOS

Dominar a gestão e outras ciências, de forma
a responder às múltiplas variáveis relacionadas 
com as diferentes economias e/ou regiões onde 
são estabelecidos os negócios;

Compreender, face às condicionantes internas
e externas à empresa, a melhor forma de entrar 
e atuar em mercados diversos, fazendo-o da 
maneira mais adequada e esclarecida possível;

Estabelecer modos de organização apropriados 
ao crescimento internacional, envolvendo 
ligações entre as várias unidades e desenhando 
uma estratégia geral comum, capaz de explorar 
as sinergias entre diferentes localizações.

OBJETIVOS

Doutorado em Gestão e Licenciado em Finanças pelo ISEG, onde é Professor. Consultor da Comissão Europeia e da 
OCDE, bem como de empresas e organizações internacionais. Foi membro do Conselho Consultivo sobre Investimento 
Internacional do ICEP. Foi Presidente e é membro da Gerência da European International Business Academy (EIBA). 

VÍTOR CORADO SIMÕES

Doutorado em Gestão pelo ISEG, onde também coordena a pós-graduação em Pharmaceutical Marketing and Business 
Development. Executive MBA pela Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas, Mestre em 
Comportamento Organizacional pelo ISPA, licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade 
Católica Portuguesa.

PEDRO PICALUGA NEVADO  
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INTERNATIONAL BUSINESS
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/IB


ESTRUTURA

Bloco 1 – Enquadramento da Empresa Docente

Gestão Estratégica Internacional

E-Business Global 2.0/3.0

12

9

9

Fundamentos de International Business Vítor Corado Simões

Pedro Picaluga Nevado

Contratos e Operações Bancárias Internacionais 9Vasco Branco Guimarães

Dário Félix Rodrigues

Bloco 2 – Tomada e Implementação da Decisão Docente

Gestão da Exportação

Empreendedorismo Internacional

12

9

9

Internationalization Processes* Bent Petersen

Manuel Carlos

Innovation and International Strategic Alliances * 12Jonas Puck

Nuno Crespo

E-Commerce 9Rui Carreira

Bloco 3 – Funções Operacionais Docente

Marketing Internacional e Gestão de Feiras
e Contactos Internacionais

Gestão Internacional de RH e Carreiras

12

12

12

Gestão Financeira Internacional e Consolidação de Contas António Samagaio

Pedro Picaluga Nevado

Logística Global e Macrologística 9José Augusto Felício

Jorge Gomes

Gestão de Sistemas de Informação 9Jorge Jordão

Bloco 4 – Gestão de Unidades e Ativos Docente

Fusões e Aquisições Internacionais

Gestão Internacional

9

9

12

Controlo de Gestão Francisco Lopes dos Santos

Telmo Vieira

Blockchain e Moedas Digitais

* Unidades Curriculares lecionadas em inglês.

6Dário Félix Rodrigues

Vítor Corado Simões

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
180 horas

PREÇO: 
4900€

HORÁRIO:
3as e 5as, das 18h00 às 22h00

EDIÇÃO:
17ª Edição

CALENDÁRIO:
29 de setembro de 2020

KEY DETAILS
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FINANÇAS E
CONTROLO DE GESTÃO



A modernização do sistema financeiro português e da sua integração com o sistema financeiro internacional tem criado às 

empresas e ao mercado uma exigência crescente de qualidade e conhecimento específico na área da Análise Financeira.

A  Pós-Graduação em Análise Financeira tem como objetivo promover conhecimentos e competências específicas e 

integradas de métodos, técnicas e instrumentos aplicáveis na Análise Financeira e na gestão de investimentos 

financeiros, com uma dimensão internacional. Com uma parceria com a Associação Portuguesa de Analistas Financeiros 

(APAF) e com o Instituto Português dos Executivos Financeiros (IPEF), esta Pós-Graduação visa formar profissionais com 

sólida preparação científica e técnica, habilitados a desempenhar a sua atividade a nível internacional.

Quadros superiores e intermédios de empresas 
financeiras e não financeiras;

Profissionais com formação de nível superior nos 
domínios da gestão, economia e outras áreas 
científicas afins, facultando uma formação 
avançada e fortemente profissionalizante.

DESTINATÁRIOS

Formar profissionais com sólida preparação 
científica e técnica em Análise Financeira e gestão 
de investimentos financeiros, habilitados a 
desempenhar a sua atividade em qualquer país da 
União Europeia; 

Promover o ensino específico e integrado de 
métodos, técnicas e instrumentos aplicáveis na 
Análise Financeira e na gestão de investimentos 
financeiros, com uma dimensão internacional.

OBJETIVOS

CERTIFICADO EUROPEU DE ANALISTA FINANCEIRO (CEFA)
Os participantes que terminarem o curso de Pós-Graduação com 
aproveitamento poderão solicitar à Associação Portuguesa de Analistas 
Financeiros (APAF) o diploma internacional de Certified European Financial 
Analyst (CEFA), conferido pela European Federation of Financial Analysts 
Societies (EFFAS). Por sua vez, este diploma internacional é reconhecido 
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) como 
qualificação para a profissão de Consultor para Investimento.

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS
De acordo com a Ordem dos Contabilistas Certificados, a Pós-Graduação 
em Análise Financeira possibilita a obtenção de 30 créditos de formação.

RECONHECIMENTOS

COORDENAÇÃO

Professor Catedrático do ISEG, onde foi Presidente e fez a licenciatura em Gestão. Doutorado em Gestão pela 
Manchester Business School. Membro do PSI 20 Steering Committee da NYSE - Euronext Lisbon, foi Administrador Não 
Executivo da NOVABASE e da SOGEVINUS. Foi Diretor da Revista Científica “Portuguese Journal of Management 
Studies”, do ISEG. Membro do Editorial Advisory Board do Journal of Modelling in Management. Comentador económico 
da Sic Notícias e do Expresso.  

JOÃO DUQUE

Professora Catedrática de Finanças, é a Presidente do ISEG, onde é diretora do Mestrado em Finanças, Coordenadora do 
programa Sustainable Finance, e lecciona no Doutoramento, Mestrado e Licenciatura. Doutorada em Finanças pela 
London Business School, Mestre em Economia pela Universidade de Londres, licenciada em Economia pela Universidade 
Nova de Lisboa. Foi Professora na Universidade de Oxford.

CLARA RAPOSO

Doutorada em Finanças pela Stockolm School of Economics. Mestre em Matemática Aplicada à Economia e Gestão pelo 
ISEG, onde é Professora Associada com Agregação. Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da 
Universidade Nova de Lisboa.

RAQUEL GASPAR
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Eu ambicionava transitar de uma carreira em 
Engenharia para a área de Mercados Financeiros. 
O caminho para esta mudança começou com a 
frequência da pós-graduação em Análise 
Financeira no IDEFE/ISEG. Foi um primeiro passo 
determinante que mais tarde me proporcionou 
atingir o objetivo com bastante sucesso, tendo 
hoje o orgulho de dar o meu contributo para uma 
Europa melhor numa das mais prestigiantes 
instituições financeiras europeias.

FILIPE JANEIRO
Asset Liability Management Officer,
European Stability Mechanism,
Luxembourg

“

ANÁLISE FINANCEIRA
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/AF


EM PARCERIA COM:

ESTRUTURA

Bloco 1 Docente

Futuros, Fowards e Swaps

Fundamentos de Finanças Empresariais

14

14

14

Análise de Projetos de Investimentos Pedro Verga Matos

João Cantiga Esteves

Métodos Quantitativos em Finanças 14Tiago Gonçalves

João Carvalho das Neves e Victor Barros

Tópicos de Contabilidade/Relato Financeiro 14

Economia 14Miguel St. Aubyn

Ana Isabel Morais

Bloco 2 Docente

Análise e Avaliação de Obrigações

Direito Financeiro

6

14

14

Ética nos Mercados Financeiros (Seminário) Rafael Marques

José Azevedo Pereira

Fundamentos de Gestão de Carteiras 14Raquel Gaspar

Hugo Moredo Santos

Política Financeira da Empresa 14

Análise Estratégica e Corporate Governance (Seminário) 6Vítor da Conceição Gonçalves

Clara Raposo

Análise e Avaliação de Ações 14Ana Venâncio

Bloco 3 Docente

Gestão Financeira de Curto Prazo

Opções Financeiras

14

14

14

Finanças Internacionais João Cantiga Esteves

Carlos Bastardo

Fiscalidade 14Maria dos Prazeres Lousa

João Duque e Filipe Caldeirada Santos

Bloco 4 Docente

Gestão de Risco  

Opções Reais e Engenharia Financeira 

14

14

14

Fusões, Aquisições e Reorganizações de Empresa Victor Barros

Paulo Martins Silva

João Duque e Filipe Caldeira Santos

Política de Investimentos em Ativos Financeiros 14

Derivados de Taxa de Juro 14Sérgio Ferreira da Silva

Pedro Rino Vieira

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
292 horas

PREÇO: 
7200€

HORÁRIO:
2as e 6as, das 18h00 às 21h30,
e Sábados, das 09h00 às 12h45

EDIÇÃO:
32ª Edição

CALENDÁRIO:
14 de setembro de 2020

KEY DETAILS

17

CERTIFICAÇÕES:



O crescente contributo dos setores da Indústria e dos Serviços para o aumento do dinamismo do tecido empresarial em 

Portugal, aliado à aposta de novas empresas multinacionais no mercado português têm feito elevar a necessidade de 

profissionais qualificados, com formação específica na área de Contabilidade e Finanças, com competências que 

permitam criar mais eficiência nas organizações.

A Pós-Graduação em Contabilidade e Fiscalidade pretende ser um espaço de aprendizagem e de reflexão para os 

participantes que desejam aprofundar os seus conhecimentos sobre os conceitos contabilístico-fiscais e assim elevar 

as suas competências técnicas.

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS
De acordo com a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), a 
Pós-Graduação em Contabilidade e Fiscalidade possibilita a obtenção de 
30 créditos de formação.

RECONHECIMENTOS

Administração e Direção Financeira de empresas
ou outras instituições;

Controlador Financeiro;

Consultoria nas áreas de Contabilidade, Fiscalidade 
ou Finanças Empresariais;

Técnicos nas áreas de Contabilidade, Fiscalidade
ou Finanças Empresariais;

Gabinetes de Contabilidade e de Fiscalidade;

Contabilidade de instituições públicas, a nível 
nacional ou local.

Esta Pós-Graduação visa dotar os alunos de 

competências que lhes permitam desenvolver,

com perspetivas de elevado desempenho, funções 

nas seguintes atividades:

18

COORDENAÇÃO

ANTÓNIO SAMAGAIO
Doutorado em Gestão, Mestre em Gestão/MBA e Licenciado em Gestão pelo ISEG, onde lecciona em mestrados e 
pós-graduações. Membro da European Accounting Association e Revisor Oficial de Contas. Contabilista Certificado. 
Investigador no CSG/ADVANCE.

EDUARDO COUTO
Doutorado em Business Administration pela Manchester Business School, da Universidade de Manchester. Professor 
Associado do ISEG. Vice-Presidente do Conselho da Administração da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do 
Heroísmo (CEMAH).

A Pós-Graduação em Contabilidade e Fiscalidade 
foi excelente em termos reforço do conhecimento 
que já havia adquirido na Licenciatura. A 
abordagem a cada tema é direta, concisa e com 
uma boa componente prática, que ajuda na 
compreensão das matérias. Ao longo da 
Pós-Graduação senti que melhorei certos aspetos 
práticos no meu trabalho, nomeadamente na 
parte da fiscalidade e algumas técnicas na parte 
contabilística e de autoavaliação.

HÉLIO BATALHA
Contabilista,
TUI  Group  

“

CONTABILIDADE E FISCALIDADE
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/CF


Profissionais em início de carreira nas áreas de Gestão, Economia, Contabilidade, Administração e outras áreas afins;

Profissionais que pretendam obter uma forte preparação para concorrer à obtenção de certificação de Contabilista 
Certificado.

Contabilistas Certificados que pretendam realizar ações de formação conducentes à possibilidade de obter créditos 
no âmbito do Controlo de Qualidade da OCC.

DESTINATÁRIOS

Adquirir, aprofundar e consolidar conhecimentos técnicos na área da Contabilidade que possibilitem
aos profissionais destas áreas responder pronta e eficazmente aos desafios que são colocados na preparação
de informação de qualidade e tempestiva;

Identificar as implicações fiscais das decisões de gestão;

Possibilitar que os participantes criem uma rede de contactos e desenvolvam competências interpessoais 
(comunicação, integridade, liderança) que contribuam para um desempenho eficaz das suas funções.

OBJETIVOS

Bloco 1 Docente

Sistema Fiscal Português I – IRC

Fundamentos de Fiscalidade

16

16

8

Contabilidade de Grupos Económicos Cristina Gaio Silva

João Pedro Santos

Relato Financeiro e Contabilidade de Ativos não Financeiros 16Inês Pinto

Maria dos Prazeres Lousa

Fiscalidade de Produtos Financeiros 16

Contencioso Tributário 8José Maria Pires

Diogo Filipe Pires

Bloco 2 Docente

Sistema Fiscal Português II – IRS

Gestão Fiscal

16

16

8

Tópicos Avançados de Contabilidade José Azevedo Rodrigues

Fernando Pinto Marques

Contabilidade de Instrumentos Financeiros 16Mário Freire

Pedro Tardão Alves

Sistema Fiscal Português III– IVA 16

Fiscalidade Internacional 8Maria dos Prazeres Lousa

João Paulo Morais Canedo

23

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
160 horas

PREÇO: 
4400€

HORÁRIO:
3as e 5as, das 18h00 às 22h00,
e Sábados, das 09h00 às 13h00

EDIÇÃO:
20ª Edição

CALENDÁRIO:
22 de setembro de 2020

KEY DETAILS
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A crescente globalização dos mercados de bens e serviços, a volatilidade do mercado de capitais, o desenvolvimento 

das áreas de contabilidade, auditoria e fiscalização das empresas e o desenvolvimento de novos produtos financeiros e 

fontes de investimento, requerem uma maior participação dos profissionais ligados às áreas das finanças empresariais 

e do controlo de gestão. 

A Pós-Graduação em Controlo de Gestão e Finanças Empresariais visa preparar os alunos para assumirem um papel 

preponderante na gestão estratégica da organização, dotando-os de competências técnicas e ferramentas para apoio 

à tomada de decisão, avaliação de desempenho e implementação estratégica, tornando-os, assim, ativos estratégicos 

nas suas organizações.

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS
De acordo com a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), a 
Pós-Graduação em Controlo de Gestão e Finanças Empresariais 
possibilita a obtenção de 30 créditos de formação

RECONHECIMENTOS

Profissionais das áreas de Gestão, Economia, 
Contabilidade e Administração, que pretendam 
aprofundar conhecimentos técnicos na área do 
Controlo de Gestão e das Finanças Empresariais;

Profissionais que tenham como objetivo obter
uma forte preparação para concorrer à obtenção
de certificação de Contabilista Certificado;

Contabilistas Certificados que pretendam realizar 
ações de formação conducentes à possibilidade
de obter créditos no âmbito do Controlo
de Qualidade da OCC.

DESTINATÁRIOS
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Antes de entrar na Pós-Graduação já tinha 
experiência de trabalho na área financeira. O meu 
objetivo foi rever conceitos financeiros e 
aprofundar o meu conhecimento em algumas 
áreas. A Pós-Graduação no ISEG - Executive 
Education inclui unidades curriculares bastante 
variadas, desde auditoria até ativos derivados. 
Essa diversidade das unidades curriculares reflete 
a diversidade da própria área financeira e dá-nos 
ferramentas necessárias para a análise de 
situações financeiras no nosso dia-a-dia.

MARYNA MIKULICH
Controller,
Siemens  

“

CONTROLO DE GESTÃO E FINANÇAS EMPRESARIAIS
Pós-Graduação em

COORDENAÇÃO

ANTÓNIO SAMAGAIO
Doutorado em Gestão, Mestre em Gestão/MBA e Licenciado em Gestão pelo ISEG, onde lecciona em mestrados e 
pós-graduações. Membro da European Accounting Association e Revisor Oficial de Contas. Contabilista Certificado. 
Investigador no CSG/ADVANCE.

EDUARDO COUTO
Doutorado em Business Administration pela Manchester Business School, da Universidade de Manchester. Professor 
Associado do ISEG. Vice-Presidente do Conselho da Administração da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do 
Heroísmo (CEMAH).

https://www.idefe.pt/cursos/CGFE


Desenvolver uma visão abrangente na utilização das ferramentas e técnicas da área do Controlo de Gestão e das 
Finanças empresariais, contextualizando-as numa ótica de gestão estratégica das organizações;

Adquirir e consolidar conhecimentos técnicos que possibilitem responder aos desafios de tomada de decisão, 
avaliação de desempenho e implementação da estratégia;

Conhecer as diferentes fontes de financiamento e as técnicas às quais as organizações podem recorrer para uma 
gestão mais eficaz dos riscos operacionais e financeiros;

Compreender o conceito de Auditoria e reconhecer os papéis dos auditores internos e externos enquanto agentes de 
credibilização da informação financeira, com vista à melhoria da eficácia e eficiência das organizações.

OBJETIVOS

Bloco 1 Docente

Gestão de Custos e Controlo Orçamental

Optativa: Conceitos Fundamentais de Finanças

16

16

16

Análise de Investimentos António Sabino Rocha

Tiago Gonçalves

Optativa: História Financeira 16Rita Martins de Sousa

Eduardo Couto

Financiamento de Curto-Prazo 16

Controlo e Auditoria Interna 8Fátima Geada

Carlos Bastardo

Gestão de Risco Empresarial 8Fátima Geada

Bloco 2 Docente

Sistemas Integrados de Avaliação de Performance e Incentivos

Avaliação de Empresas

16

16

16

Financiamento Médio/Longo Prazo Carlos Bastardo

Rita Fuentes Henriques

Ativos Financeiros Derivados 16José Ponte da Silva

Paulo Francisco

Auditoria Financeira 8

Estrutura Organizacional e Controlo de Gestão 8António Samagaio

António Samagaio

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)
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A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
160 horas

PREÇO: 
4400€

HORÁRIO:
3as e 5as, das 18h00 às 22h00
e Sábados das 09h00 às 13h00

EDIÇÃO:
21ª Edição

CALENDÁRIO:
02 de junho de 2020

KEY DETAILS
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GESTÃO FISCAL AVANÇADA
Pós-Graduação em

Experienciam-se desafios na Gestão Fiscal, com a integração de economias europeias, a harmonização da Legislação 

Fiscal promovida pela OCDE e pela União Europeia e o aumento da Internacionalização das Empresas, obrigando

ao domínio de uma maior diversidade de sistemas fiscais.

A Pós-Graduação em Gestão Fiscal Avançada, que conta, no seu corpo docente, com alguns dos maiores especialistas 

nacionais em matérias fiscais, visa fornecer aos participantes ferramentas indispensáveis a um desempenho superior, 

num mercado empresarial cada vez mais competitivo, onde a Gestão Fiscal assume relevo crescente, com destaque 

para a importância da vertente internacional da Fiscalidade.

Pensando nas necessidades, competências e ferramentas dos profissionais do setor, a Pós-Graduação em Gestão 

Fiscal Avançada conta com a parceria da EY, uma das maiores consultoras mundiais, que assegura estágio remunerado 

aos cinco melhores alunos e uma participação no corpo docente, com profissionais da Consultoria Fiscal, que se juntam

a Dirigentes da Administração Fiscal e Académicos de carreira.

Quadros técnicos da Administração Pública e da 
Administração Fiscal;

Gestores ou consultores fiscais.

DESTINATÁRIOS

Resolução de problemas concretos da Gestão 
Fiscal das Organizações, numa perspetiva prática.

Bases teóricas e princípios necessários à compreensão 
do Universo Fiscal – Operações de Reestruturação, 
Atividades Económicas e Financeiras relacionadas
com a Gestão de Patrimónios e Operações levadas
a cabo nos mercados de capitais;

OBJETIVOS

COORDENAÇÃO

JOSÉ AZEVEDO PEREIRA
Professor Catedrático do ISEG. Foi Diretor Geral dos Impostos e Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. 
Licenciado e Mestre pelo ISEG e Doutorado em Management pela Manchester Business School, UK.

TIAGO DIOGO
Doutorado em Gestão, com tese na Área Fiscal, Mestre em Finanças e Licenciado em Gestão pelo ISEG, onde é Professor 
Convidado. Nos Mestrados e Pós-Graduações, tem lecionado nas áreas de Contabilidade, Finanças e Fiscalidade.  
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Da abordagem integrada e abrangente, 
proporcionada pelo corpo docente diversificado - 
docentes do ISEG, profissionais da área de 
consultoria e profissionais da Autoridade Tributária 
-, resulta uma combinação que permite ao aluno 
absorver, de uma forma prática, um espectro 
alargado de aspectos que influenciam a 
actualidade fiscal nacional e internacional. Tudo 
isto enquadrado num programa eminentemente 
prático, virado para os problemas e desafios com 
que, hoje em dia, se deparam as empresas e para 
as alterações fiscais mais recentes, configurou, 
sem dúvida, uma mais-valia para a minha carreira.

DUARTE REIS
Tax Consultant
na EDP

“

https://www.idefe.pt/cursos/GFA


EM PARCERIA COM:

OS 5 MELHORES ALUNOS TERÃO
ACESSO A UM ESTÁGIO NA EY

ESTRUTURA

Bloco 1 Docente

Noções de Política Fiscal e Teoria Geral do Tributo

12

12

Elementos de Contabilidade e Finanças Empresariais Ana Isabel Morais, João Gregório, 
José Azevedo Pereira e Tiago Diogo

Carlos Batista Lobo, José Azevedo Pereira 
e Hélder Reis

Impostos sobre a Despesa e o Consumo 21

Outros Tributos 18José Maria Pires, Ana Paula Raposo, 
Lurdes Ferreira e Sandra Mendeiros

Amílcar Nunes, Maria Emília Pimenta
e António Brigas Afonso

Impostos sobre o Rendimento 21Helena Vaz, Anabela Silva,
Helena Martins e João Canedo

Bloco 2 Docente

Gestão Fiscal Empresarial

Garantias Fiscais e Execuções Tributárias 

21

21

21

Questões Avançadas de Tributação do Rendimento Empresarial João Canedo, Manuel Freitas Pereira
e António Neves

Luís Ramos, Luís Marques
e Maria dos Prazeres Lousa

Fiscalidade Internacional 18
Manuel Faustino, Nuno Alves,
Pedro Fugas, José Azevedo Pereira,
Luís Ramos e Paulo Mendonça

Ana Cristina Bicho, Carlos Borges, 
José Costa Alves, Ricardo Reigada Pereira 
e Miguel Lourenço

Incentivos Fiscais e Fiscalidade Setorial 15

Fernando Pereira Ribeiro, Inês Cabral, 
Francisco Pereira, Ana Rita Chacim,
José Paulo Simões, Pedro Paiva, 
Fernando Araújo e Rui Henriques

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)
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A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
180 horas

PREÇO: 
4900€

HORÁRIO:
6as das 18h15 às 21h45
e Sábados das 09h30 às 13h00

EDIÇÃO:
3ª Edição

CALENDÁRIO:
22 de janeiro de 2021

KEY DETAILS
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As organizações produzem um imenso volume de dados, pelo que a implementação de mecanismos de governação, 

risco e compliance é essencial ao sucesso.

A Pós-Graduação em Aditoria, Risco e Cibersegurança cria uma resposta a uma necessidade de mercado nacional

e internacional, que apresenta escassez de recursos nesta área, identificada pelo Institute of International Auditors, que 

define a importância das organizações estarem dotadas dos necessários controlos de prevenção, deteção e 

investigação, implementando mecanismos adequados de Governação, Risco e Compliance.

Esta Pós-Graduação Business responde aos desafios crescentes das organizações neste domínio, dotando os alunos

de competências que os tornem aptos a desenvolver metodologias eficazes de gestão do risco e de controlo de custos 

de contexto, assegurando uma mais eficaz tomada de decisão na organização.

Profissionais em início de carreira nas áreas de 
gestão, economia, contabilidade e sistemas de 
informação;

Profissionais das áreas de Auditoria Interna
e Risco;

Profissionais da área de Cibersegurança.

DESTINATÁRIOS

Dotar os participantes de conhecimentos avançados na área da auditoria, risco e cibersegurança, permitindo-lhes 
inovar e desenvolver metodologias eficazes de gestão do risco e de controlo de custos de contexto;

Fornecer as ferramentas necessárias ao controlo de prevenção, deteção e investigação, implementando mecanismos 
adequados de Governação, Risco e Compliance;

Capacidade de recolher, organizar e analisar a informação existente nas organizações, para melhorar a tomada
de decisão.

OBJETIVOS
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AUDITORIA, RISCO E CIBERSEGURANÇA
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/ARC


Bloco 1 Docente

Auditoria Interna

Políticas e Código de Conduta

16

16

16

Governance e Gestão de Risco Bruno Horta Soares

Fátima Geada

Ética e Compliance 16António Varela

Nuno Lousada

Bloco 2 Docente

Auditoria Forense e Fraude

Gestão e Auditoria de Sistemas de Informação

16

16

16

Cibersegurança Sérgio Nunes

Filipe Fontes

Proteção de Dados 16João Ribeiro e Pedro Machado

Mário Caldeira
e José Galamba de Oliveira

COORDENAÇÃO

Doutorado em Gestão de Sistemas de Informação pelo ISEG. Mestre em Segurança de Informação pela Carnegie Mellon 
University e Mestre em Segurança Informática pela FCUL. Membro fundador da AP2SI. Consultor de gestão de sistemas 
de informação,  auditoria de IT e segurança de informação.

SÉRGIO NUNES

Doutorada em Economia pelo ISEG. Pós-graduada em Auditoria e Risco pelo MIS – Londres. Diretora de Auditoria do 
Grupo TAP e membro de diversos Conselhos Fiscais, bem como Presidente da Direção do Instituto Português de 
Auditoria Interna.

FÁTIMA GEADA

EM PARCERIA COM:

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
128 horas

PREÇO: 
3900€

HORÁRIO:
6as das 18h30 às 22h30,
e Sábados, das 09h00 às 13h00

EDIÇÃO:
2ª Edição

CALENDÁRIO:
16 de Abril de 2021

KEY DETAILS
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DIGITAL E TECNOLOGIA



A revolução digital está a transformar rapidamente o mundo tal como o conhecemos, alterando os nossos hábitos e 

abrindo novos domínios.

Nesta era digital, o processamento de grandes volumes de dados tornou-se uma questão fundamental para as empresas 

e para a sociedade em geral. A proliferação de sensores, a internet das coisas, os serviços digitais e a participação 

online de indivíduos e organizações produzem cada vez maiores volumes de dados estruturados e não estruturados, 

cuja análise e consequente criação de conhecimento permite aos agentes económicos a obtenção de vantagens 

competitivas e a melhoria do seu desempenho.

A Pós-Graduação em Data Science & Business Analytics visa dotar os participantes de competências que lhes permitam 

estruturar, tratar e extrair conhecimento de grandes quantidades de dados disponíveis, transformando-os em 

informação relevante.

Empreendedores a todos os níveis (por exemplo, 
startups tecnológicas), para os quais seja muito 
importante saber lidar com grandes volumes de 
dados de consumo de produtos e serviços geridos 
no âmbito das plataformas que dinamizam e 
suportam;

Técnicos superiores de informática ou de gestão, 
cuja atividade tenha uma forte componente 
centrada nos sistemas de suporte à decisão;

Profissionais em início de carreira, que pretendam 
enveredar por uma carreira nas áreas de Data 
Science e Business Analytics.

DESTINATÁRIOS

COORDENAÇÃO

Professora Associada Convidada do ISEG, onde Coordena a Pós-Graduação em Data Science and Business Analytics e a 
Pós-Graduação em Digital Technologies for Management: Reiventing Your skills in a Digital World. Especialista em 
Informática pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Mestre em Engenharia Informática pela Universidade 
de Grenoble e Licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico. Foi Gestora de Unidades de SI/TI 
em grandes organizações tais como o Instituto Nacional de Estatística, o Instituto de Informática e Estatística da 
Segurança Social e o Laboratório Nacional de Engenharia.

ANA LUCAS

Doutorado e Mestre em Management Science pela Universidade de Wisconsin-Milwaukee, Licenciado em Gestão de 
Empresas pelo ISEG, onde é Professor Catedrático, Presidente do Departamento de Gestão e Coordenador da 
Pós-Graduação em Data Science & Business Analytics, da Pós-Graduação em Digital Technologies for Management e do 
programa Data Science an Immersive Overview.

ANTÓNIO PALMA DOS REIS 
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O meu interesse pela análise de dados cresceu 
com a minha atividade e experiência profissional. 
Foi também aí que tive o primeiro contacto em 
termos profissionais com esta área.
Com curiosidade, interesse e vontade de aprender 
sempre mais, frequentei a Pós-Graduação em 
Data Science & Business Analytics.
A Pós-Graduação aumentou a minha capacidade 
de análise, mostrou-me diferentes maneiras
de trabalhar um grande volume de dados
e conseguir transformá-los e estruturá-los em 
informação relevante.

SARA RIBEIRO
Data Analyst, 
Banco BPI

“

DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYTICS
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/DSBA


Formar profissionais capazes de estruturar, tratar e extrair conhecimento de grandes quantidades de dados 
disponíveis;

Dotar os formandos das competências necessárias para o planeamento, gestão e implementação eficaz de uma 
solução de Business Intelligence.

OBJETIVOS

EM PARCERIA COM:

Bloco 1 Docente

Data and Database Management

Business Intelligence & Decision Support

4

16

16

Data Science Body of Knowledge (Seminário) Mário Caldeira e Mário Romão

Jesualdo Fernandes e Bruno Basto

António Palma dos Reis e Ana Claro

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Bloco 2 Docente

Data Analysis and Exploration

16

16

Data Warehousing Ana Lucas e Alexandre Batista

Winnie Picoto e Ana Claro

Duração 
(em horas)

Bloco 3 Docente

Data Lake of Unstructured Data With Hadoop

16

16

Data Mining and Machine Learning Marco António Silva e Catarina Pereira

Bruno Basto

Duração 
(em horas)

Bloco 4 Docente

Data Science Project

16

16

Advanced Machine Learning & Artificial Intelligence Marco António Silva e Catarina Pereira

António Palma dos Reis e Ana Claro

Duração 
(em horas)
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A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
128 horas

PREÇO: 
3950€

HORÁRIO:
3as e 4as das 18h00 às 22h30

EDIÇÃO:
5ª Edição

CALENDÁRIO:
22 de setembro de 2020

KEY DETAILS
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As tecnologias atualmente disponíveis estão a revolucionar os modelos de negócio, gerando novas oportunidades e 

exigindo aos vários players a adoção de tecnologia para o seu sucesso. A Transformação Digital envolve, não só a 

adoção de tecnologia, mas também, devidamente integrada com esta, a transformação do modelo de negócio das 

organizações, tornando-as mais competitivas graças a ganhos de eficácia e de eficiência nos vários processos de 

negócio, desde o aprovisionamento às vendas e ao relacionamento com os clientes, passando pelo melhor desempenho 

nas operações internas, tais como o armazenamento, produção e distribuição.

Para além da evolução disruptiva que se observa nos negócios existentes, as tecnologias têm possibilitado novos 

negócios de elevado desempenho, tais como a Netflix, AirBnB, Amazon, Uber, Facebook, entre outros.

A Pós-Graduação em Digital Tecnologies for Management visa apresentar, discutir e implementar soluções 

tecnológicas, resultando na disponibilização, às empresas e à Administração Pública, de profissionais qualificados nas 

tecnologias mais relevantes para a maximização do desempenho da organização através da adoção de tecnologia, bem 

como para a implementação da Transformação Digital e criação de novos modelos de negócio na organização.

Profissionais em início de carreira em várias 
áreas do conhecimento, que pretendam iniciar 
uma carreira ou evoluir para uma carreira dos 
SI/TI, altamente valorizada no mercado;

Executivos e quadros médios e superiores que 
desempenham ou pretendem vir a desempenhar 
funções na área dos SI/TI;

Técnicos de informática  que pretendam ampliar 
os seus conhecimentos nas tecnologias 
emergentes mais relevantes para o sucesso
das organizações.

DESTINATÁRIOS

Desenvolver competências dos participantes para 
apresentarem, gerirem e implementarem 
soluções tecnológicas;

Capacitar os participantes de ferramentas para 
liderarem mudanças na organização, ao nível
de processos e modelos de negócio;

Qualificar participantes para desenhar, 
implementar e gerir Sistemas e Tecnologias
de Informação (SI/IT).

OBJETIVOS

30

DIGITAL TECHNOLOGIES FOR MANAGEMENT:
REINVENTING YOUR SKILLS IN A DIGITAL WORLD

Pós-Graduação em
NOVO

COORDENAÇÃO

Professora Associada Convidada do ISEG, onde Coordena a Pós-Graduação em Data Science and Business Analytics e a 
Pós-Graduação em Digital Technologies for Management: Reiventing Your skills in a Digital World. Especialista em 
Informática pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Mestre em Engenharia Informática pela Universidade 
de Grenoble e Licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico. Foi Gestora de Unidades de SI/TI 
em grandes organizações tais como o Instituto Nacional de Estatística, o Instituto de Informática e Estatística da 
Segurança Social e o Laboratório Nacional de Engenharia.

ANA LUCAS

Doutorado e Mestre em Management Science pela Universidade de Wisconsin-Milwaukee, Licenciado em Gestão de 
Empresas pelo ISEG, onde é Professor Catedrático, Presidente do Departamento de Gestão e Coordenador da 
Pós-Graduação em Data Science & Business Analytics, da Pós-Graduação em Digital Technologies for Management e do 
programa Data Science an Immersive Overview.

ANTÓNIO PALMA DOS REIS 

https://www.idefe.pt/cursos/DTM


EM PARCERIA COM:

COM APOIO DE:

Bloco 1 Docente

Agile Methods

Competitive Intelligence

2

16

10

Digital Transformation and Global Drivers: Exploring digital
opportunities of the future (Seminário) António Alvarenga

Jesualdo Fernandes

Agile Project Management 10Artur Cunha

Miguel Ferreira

Bloco 3 Docente

So�ware Development

Business Analytics

4

16

16

Design Thinking: exploring digital opportunities
of the future (Seminário) Pedro Janeiro

José Barateiro

António Palma dos Reis

Bloco 4 Docente

So�ware Development Project

Consulting in Digital Management

2

16

10

Key Aspects of Leadership in Digital Transformation:
what tools drive change in the organization (Seminário) Pedro Janela

Carlos Costa

Digital Transformation Strategy 10Mário Caldeira

Gustavo Mendes

Bloco 2 Docente

IA para modelação e geração automática de sistemas de 
informação empresariais (Seminário)

Data Base Management

2

2

16

The Future Enterprise: how leading organizations apply 
technology to gain insight, empathize with customers and
engage employees (Seminário)

Gabriel Coimbra

Álvaro Damas

Cloud Computing Tools and Applications 10Eduardo Rodrigues

Information Systems Security 10Sérgio Nunes

Ana Lucas

ESTÁGIO: APÓS A CONCLUSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, 
OS INTERESSADOS TERÃO A OPORTUNIDADE DE REALIZAR 
UM ESTÁGIO COM A QUIDGEST.

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
152 horas

PREÇO: 
3950€

HORÁRIO:
2as e 6as das 18h00 às 22h30

EDIÇÃO:
1ª Edição

CALENDÁRIO:
21 de setembro de 2020

KEY DETAILS
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MARKETING



Num panorama empresarial cada vez mais competitivo, o planeamento e execução de uma estratégia de Marketing 

eficaz assume um impacto preponderante nos resultados e no retorno das organizações. Esta estratégia, que para ser 

bem sucedida exige um estudo prévio do comportamento e necessidades dos consumidores, é hoje implementada 

através de múltiplos meios e plataformas, que por sua vez requerem um conhecimento profundo do seu próprio funciona-

mento e público-alvo. Todo este contexto tem feito aumentar a necessidade de profissionais com um conhecimento 

transversal das várias áreas do Marketing, que saibam responder às necessidades das organizações neste âmbito, de 

forma estratégica e integrada. 

O curso de Pós-Graduação em Marketing Management, com uma estrutura que abrange as várias áreas do Marketing, 

visa formar profissionais capazes de implementar a estratégia de Marketing de uma organização, através do planea-

mento e gestão das várias ações necessárias para a sua execução. A Pós-Graduação apresenta várias Unidades 

Curriculares que abordam estudos de caso de forma transversal aos vários setores de atividade, que vão desde o 

Marketing Business to Business ao Marketing de Serviços, passando pelo Marketing Digital, Social Media Marketing, 

CRM, Comportamento do Consumidor, Gestão de Marcas, entre outras.

Gestores, diretores-gerais, empresários e outros 
quadros, que pretendam aprofundar os seus 
conhecimentos na área de Marketing;

Profissionais em início de carreira, que pretendam 
especializar-se na área do Marketing.

DESTINATÁRIOS

COORDENAÇÃO

MARGARIDA DUARTE
Doutorada em Gestão (Marketing) pela Manchester Business School, University of Manchester (UK). Mestre e licenciada 
em Gestão pelo ISEG, onde é Professora Associada. Coordenadora do Mestrado em Marketing e da Pós-graduação em 
Marketing Management.  

JOÃO MOTA
Professor Catedrático do ISEG. Doutorado em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do 
Porto. Mestre em Matemática Aplicada à Economia e Gestão pelo ISEG, onde fez a licenciatura em Gestão. Coordenador 
do Mestrado em Marketing e da Pós-graduação em Marketing Management.  
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A Pós-Graduação em Marketing Management 
permitiu-me adquirir a formação que precisava 
para ascender na carreira. O curso tem um leque 
muito variado de disciplinas, que permite explorar 
de uma forma bastante rica e interessante a área 
do Marketing, ensinando os alunos todas as fases 
que integram, e que são necessárias desenvolver 
na gestão de Marketing. Foi uma mais valia, tendo 
complementado a minha experiência profissional.

ANA RITA ENNES FERREIRA
Product Executive,
Pestana Hotel Group

“

MARKETING MANAGEMENT
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/MM


Proporcionar uma profunda compreensão teórica e 
prática do Marketing Management;

Desenvolver aptidões e conhecimentos 
aprofundados em diferentes áreas de Marketing, 
que permitam a conceção e implementação de 
estratégias, planos e soluções inovadoras;

Dar a conhecer os aspetos práticos mais relevantes 
para a elaboração e implementação de um Plano 
de Marketing bem sucedido.

OBJETIVOS

Bloco 1 Docente

Comportamento do Consumidor

Marketing Digital

12

12

14

Marketing Estratégico Teresa Isabel Assunção

Margarida Duarte

Marketing Research 12Helena Gonçalves

Carolina Afonso

Bloco 2 Docente

Gestão da Marca

Criatividade e Inovação

18

14

18

Marketing Business to Business João Mota

Margarida Duarte

Ana Margarida Ferreira

Bloco 3 Docente

Comunicação Integrada de Marketing

Comércio Eletrónico

12

12

12

Gestão da Distribuição e Vendas José Novais Santos

Patrícia Tavares

Marketing de Serviços 12José Veríssimo

Winnie Picoto e Paulo Gonçalves

Bloco 4 Docente

Marketing Internacional

Social Media Marketing

12

12

12

Marketing Operacional Joanna Santiago

Fernanda Ilhéu

Customer Relationship Management (CRM) 12Rui Rosado Gonçalves

Frederico Caetano

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)
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A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
196 horas

PREÇO: 
5500€

HORÁRIO:
2as e 4as das 18h30 às 22h30

EDIÇÃO:
44ª Edição

CALENDÁRIO:
14 de setembro de 2020

KEY DETAILS
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A emancipação dos meios digitais e a sua utilização massiva por parte dos consumidores faz com que as organizações 

tenham de adaptar a sua estratégia de Marketing a estes novos meios, principalmente a nível da comunicação e 

distribuição. Este contexto faz com que, nos últimos tempos, haja um aumento significativo da procura de profissionais 

de Marketing com competências a nível Digital, capazes de definir e/ou adaptar a estratégia de Marketing às novas 

ferramentas e canais digitais.

A Pós-Graduação em Marketing Digital responde aos desafios crescentes das organizações neste domínio, 

proporcionando conhecimentos e competências que permitem o desenvolvimento de uma estratégia de marketing 

digital integrada, facultando as ferramentas que possibilitem a sua operacionalização e monitorização. Com um 

equilíbrio teórico-prático, esta Pós-Graduação visa a aquisição de competências de forma transversal, através do estudo 

de casos de vários setores de atividade, focando em conhecimentos que vão desde a definição da estratégia, passando 

pelos conteúdos, redes sociais, e-mail, mobile, publicidade nas redes sociais e redes de pesquisa, até à análise

das ações implementadas.

Diretores de organizações que pretendam 
desenvolver uma estratégia de Marketing Digital;

Jovens licenciados e investigadores,
que ambicionam iniciar a sua carreira nas áreas
da consultoria especializada de marketing digital
e que pretendam alcançar níveis superiores
de conhecimento e profissionalização;

Profissionais em início de carreira, que desejem 
adquirir conhecimentos nesta área como forma
de ampliarem as suas possibilidades no mercado
de trabalho.

Gestores e profissionais de Marketing
e da Comunicação;

Profissionais ligados à Publicidade;

Consultores;

Empreendedores;

DESTINATÁRIOS

COORDENAÇÃO

CAROLINA AFONSO
Doutorada em Marketing pela Universidade Complutense de Madrid, Mestre em Marketing, pós-graduada em Marketing 
Management pelo ISEG e licenciada em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. Diretora de 
marketing da Konica Minolta Portugal. Foi diretora de marketing da Asus. É coordenadora da pós-graduação em 
Marketing Digital, da pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade e do programa Leading Digital Strategy. 

HELENA MARTINS GONÇALVES
Doutorada em Organização e Gestão de Empresas (Marketing) pelo ISEG, onde fez também o mestrado e a licenciatura 
em Gestão. Professora Associada do ISEG, onde coordena o mestrado em Marketing. Coordenadora da Pós-graduação 
em Marketing e da Pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade. Especialista em Marketing Research.
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Aquisição de competências chave que permitam 
elaborar uma estratégia de marketing digital, 
definir métricas, dominar plataformas e analisar o 
retorno do investimento de forma eficaz;

Preparação para o exame de certificação oficial em 
Google Adwords (opcional);

Aquisição de conhecimentos, com equilíbrio 
teórico-prático, facilitada por um corpo docente 
altamente especializado e experiente.

OBJETIVOS

A qualidade e experiência dos docentes,
os conteúdos e o equilíbrio entre teoria e prática 
são as principais características que destaco
no curso, fornecendo as ferramentas necessárias 
para enfrentar os desafios futuros nesta área
e enriquecer a minha carreira profissional.

JOÃO CHAVES
Client Experience Manager
na Luz Saúde

“

MARKETING DIGITAL
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/MD


EM PARCERIA COM: PARCEIRO INSTITUCIONAL: 

ESTRUTURA

Bloco 1 Docente

Public Relations & Influencers

Social Media Marketing

12

10

10

Business Strategy Vítor da Conceição Gonçalves

Vanda Rosário

Social Media Advertising 10Ricardo Lopes

Elisabete Ferreira

Content Marketing & Creativity 12

UI/UX Design Fundamentals (Seminário) 2João Samora

Rui Ventura

Bloco 2 Docente

Marketing Research

Digital Marketing Strategy & Planning

10

10

12

Digital Branding Margarida Duarte

Helena Martins Gonçalves

Digital Media Strategy & Planning 12Sandra Alvarez

Carolina Afonso

Search Engine Marketing & Google Adword Fundamentals 14

Direito Digital & Proteção de Dados (Seminário) 2Sónia Gonçalves

Mateus Dourado

Bloco 3 Docente

E-Commerce & Social Selling

Email & Marketing Automation

10

12

12

Search Engine Optimization Marco Gouveia

Pedro Silva

Mobile Marketing 10Miguel Pinto

João Ribeiro

Digital Analytics 12

Big Data and Information Security (Seminário) 2Rui Guedes

Tiago Branco

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)
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A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
174 horas

PREÇO: 
4900€

HORÁRIO:
3as e 5as das 18h30 às 22h30

EDIÇÃO:
9ª Edição

CALENDÁRIO:
22 de setembro de 2020

KEY DETAILS
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O melhor aluno da Pós-Graduação em Marketing Digital

recebe um PRÉMIO DE 1.500 €, atribuído pela PHD (Grupo Omnicom) 
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LIDERANÇA E 
GESTÃO DO TALENTO



As organizações deparam-se com grandes desafios na gestão de recursos humanos, nomeadamente na gestão de talento e 

de capital humano.

Em gestão de Capital Humano & Gestão de Talento, a gestão dos recursos humanos, fundamentais nas organizações, é 

considerada sinónimo da qualidade da gestão da organização. Assim, a gestão de Capital Humano & Gestão de Talento é 

entendida como uma competência dos gestores de linha, que são os verdadeiros parceiros estratégicos de negócio. Destes e 

das suas equipas depende o alcance dos objetivos da organização. Acreditamos que a excelência da gestão das equipas 

ditará o grau de alcance dos objetivos organizacionais.

A Pós-Graduação Capital Humano & Gestão de Talento visa garantir a quem gere ou venha a gerir equipas, a gestores de linha 

ou gestores de PME’s e microempresas, ferramentas, tendo por base a integração de uma abordagem data-driven, que 

permitam potenciar a sua capacidade de tomada de decisão estratégica e operacional aumentando o desempenho individual 

e coletivo. Constitui, ainda, uma excelente oportunidade para técnicos de recursos humanos que pretendam alargar as suas 

áreas de competência num futuro próximo.

A integração da abordagem data-driven na Pós-Graduação em Capital Humano & Gestão de Talento, tem o objetivo de dotar 

os participantes de capacidade para analisar e cruzar informação de diferentes HR Systems, para assegurar uma maior 

capacidade de tomada de decisão e potencial para mover-se da posição de parceiro operacional para parceiro estratégico.

Profissionais que desempenhem funções de 
gestão e coordenação de equipas; 

Profissionais com potencial para assumir funções 
de gestão e coordenação de equipas em breve.

Técnicos de recursos humanos que pretendam 
alargar as suas áreas de competência;

Gestores de PME’s e microempresas;

DESTINATÁRIOS
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CAPITAL HUMANO & GESTÃO DO TALENTO
Pós-Graduação em

COORDENAÇÃO

Professor Catedrático do ISEG, onde foi Vice-presidente. Doutorado em Gestão, Mestre em Gestão e Estratégia Industrial 
e licenciado em Gestão pelo ISEG, onde leciona nas áreas de Comportamento Organizacional, Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão de Competências e Ética Empresarial. Coordena o Mestrado em Ciências Empresariais, a 
pós-graduação em Gestão Empresarial e a pós-graduação em Capital Humano & Gestão do Talento. 

PAULO LOPES HENRIQUES

Doutorado em Gestão pelo ISEG. Diplomado pela University of Cambridge, Babson College e Hertfordshire University. 
Liderou equipas em empresas globais, em vários setores de negócio, tais como banca, educação, saúde, serviços e 
tecnologia. Fellow da Higher Education Academy (HEA) e do Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).  
Professor Convidado em várias Universidades, onde leciona áreas de Gestão do Talento e Desenvolvimento.

SÉRGIO SOUSA

https://www.idefe.pt/cursos/CHGT


Garantir o incremento real das competências em gestão de recursos humanos e, em especial, na gestão de equipas, 
através de uma formação avançada nessas áreas;

Desenvolver competências aplicadas ao exercício qualificado da gestão de recursos humanos e de equipas,
nas organizações;

Integrar uma abordagem data-driven no processo de tomada de decisão de gestão de recursos humanos e gestão de 
equipas;

Adquirir um conjunto de competências pessoais, fundamentais na gestão de recursos humanos e de equipas.

OBJETIVOS

Bloco 1 Docente

Gestão de Competências e de Desempenho

Mudança e Transformação Digital

12

12

12

Organizações num Mundo em Mudança Paulo Lopes Henriques

Sérgio Sousa

Decisão de Investimentos em Recursos Humanos 12Pedro Verga Matos

Helena Jerónimo

Bloco 2 Docente

Desenvolvimento de Liderança

Sistemas de Informação Colaborativos em RH

12

12

12

Controlo de Gestão em RH António Samagaio

Eduarda Soares

Gerir Talentos na Era Digital 12Ricardo Fortes da Costa

Paulo Gonçalves

Técnicas de Comunicação e Motivação 12Helena Jerónimo

Bloco 3 Docente

Influência, Persuasão e Negociação

Inovação e Empreendedorismo

12

12

12

Desenvolvimento de Carreira e Feedback Sérgio Sousa

Pilar Mosquera

Sistemas de Compensação Estratégicos 12Teresa Lacerda

Desafios da Gestão de Equipas 12 Sofia Isabel Coelho Bento

Nuno Crespo

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
156 horas

PREÇO: 
4500€

HORÁRIO:
2as e 4as das 18h30 às 22h30

EDIÇÃO:
2ª Edição

CALENDÁRIO:
02 de novembro de 2020

KEY DETAILS
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Para um desempenho superior na área de gestão de recursos humanos é importante um conhecimento aprofundado dos 

conceitos, abordagens e best practices. 

A Pós-Graduação “Desenvolvimento de Competências para Gestores de RH” integra as valências académicas do ISEG 

Executive Education e a preparação teórico-prática com a utilização de ferramentas e metodologias validadas para a 

intervenção estratégica na área dos recursos humanos, conferida pela SHL – consultora com 41 anos de atividade de 

consultoria em Portugal e que integra o SHL Group, líder mundial em metodologias de avaliação e desenvolvimento na 

área de RH. 

Deste modo, o programa distingue-se da oferta formativa existente em Portugal pela articulação em permanência entre a 

fundamentação científica e a transferência para o contexto de trabalho. Tal garante aos graduados e, em particular aos 

profissionais que estão ou irão estar a exercer funções que envolvam a gestão de pessoas, uma formação especializada 

que lhes permite intervir nos vários domínios da função RH.

Os módulos lecionados pela SHL são elegíveis a certificação própria, mediante completude com sucesso das unidades 

curriculares específicas.

Profissionais da área de Recursos Humanos;

Profissionais que pretendam vir a desempenhar 
funções na área de Recursos Humanos;

Licenciados de diferentes áreas científicas, que 
desempenhem funções técnicas ou de gestão de RH.

DESTINATÁRIOS

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA 
GESTORES DE RECURSOS HUMANOS 

Pós-Graduação em

COORDENAÇÃO

Doutorada em Ciências Sociais pela Universidade de Cambridge, UK. Professora do ISEG, onde leciona nas áreas de 
Negociação, Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional. É investigadora do Advance/CSG 
(Investigação em Ciências Sociais e Gestão). Foi Membro do Conselho Executivo da Society for Philosophy And 
Technlogy e Diretora Adjunta da Revista Análise Social.

HELENA JERÓNIMO

Doutorada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, na especialidade de Psicologia dos 
Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações, onde é Professora Convidada e membro do centro de investigação. 
Partner da SHL Portugal, onde é Chief Psychologist, sendo a responsável pela área científica da SHL. Coordena e realiza 
assessments individuais de diretores, gestores e quadros. 

ISABEL PAREDES

Doutorada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, na especialidade de Psicologia dos 
Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações. Diplomada em Práticas Estratégia de RH pela Cornell University. 
Professora Convidada do ISEG, lecionando Gestão da Mudança. Membro do Centro de Investigação da Faculdade de 
Psicologia da Universidade de Lisboa. Managing Partner da SHL Portugal.

SUSANA ALMEIDA LOPES

NOVO

EM PARCERIA COM:

https://www.idefe.pt/cursos/DCGRH


07

Garantir o desenvolvimento das competências de gestão de RH através de formação avançada num conjunto 
alargado de domínios de intervenção; 

Desenvolver competências aplicadas ao exercício qualificado da gestão de RH nas organizações; 

Conhecer e saber utilizar ferramentas e metodologias específicas para a intervenção nos vários domínios de RH 
nas organizações; 

Desenvolver um conjunto de competências pessoais, fundamentais na gestão de RH; 

Aprofundar e atualizar conhecimentos e um conjunto de competências avançadas necessárias aos gestores de RH.

OBJETIVOS

Bloco 1 Docente

Decisão de Investimentos em Recursos Humanos* 

Controlo de Gestão em RH*

12

12

12

Mudança e Transformação Digital* Helena Jerónimo

Pedro Verga Matos

Gerir Talentos na Era Digital* 12Ricardo Fortes da Costa

António Samagaio

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Bloco 2 Docente

Entrevista de Avaliação de Competências

Avaliação do Desempenho, Carreira e Retribuição

12

12

12

Funções e Perfis de Competências Joana Macedo

Marisa Pardal

Raquel Andrade

Feedback 360 º 12Isabel Paredes

Duração 
(em horas)

Bloco 3 Docente

Construir uma Academia de Formação Interna na Organização

People Analytics

12

12

12

Competências de Coaching para RH Nuno Sousa

Susana Almeida Lopes e Nuno Sousa

Técnicas de Apresentação e Comunicação para RH 12Margarida Rocha e Melo

Susana Almeida Lopes e Joana Macedo

Duração 
(em horas)

23

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
144 horas

PREÇO: 
4500€

HORÁRIO:
3as e 5as das 18h30 às 22h30 

EDIÇÃO:
1ª Edição

CALENDÁRIO:
02 de novembro de 2020

KEY DETAILS
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* Unidade curricular comum com a Pós-Graduação em Capital Humano & Gestão do Talento

CERTIFICAÇÃO:



Os executivos e profissionais que exercem funções de gestão e liderança, ou que irão exercer, apresentam necessidades 

de uma formação para o entendimento global e transversal das competências comportamentais (soft skills) e de como 

aplicá-las ao seu contexto pessoal e profissional.  

Esta Pós-Graduação foi desenhada tendo por base três blocos centrais, o “Autoconhecimento”, “Desenvolvimento de 

competências” e “Aplicação à Liderança”, acompanhados por um “Projeto de Desenvolvimento Pessoal”, que visa 

dotar os participantes de todos os conhecimentos, exemplos e ferramentas para a criação do seu próprio perfil de 

liderança, sendo para isso fundamental a sessão de Coaching incluída na formação.   

A frequência com sucesso desta Pós-Graduação assegura a Certificação em Inteligência Emocional de Nível II,

da The International Society for Emotional Intelligence (ISEI).

Promover o autoconhecimento dos participantes, sobre o nível de competências comportamentais (Soft Skills)
que possuem;

Capitalizar o autoconhecimento em ferramentas de aprendizagem, para aperfeiçoamento de competências 
pessoais a serem desenvolvidas, com vista a um superior desempenho enquanto líder;

Melhoria das competências interpessoais;

Desenvolvimento de experienciais formativas que permitam aos participantes a aplocação dos conhecimentos de 
liderança em contexto profissional.

OBJETIVOS

COORDENAÇÃO

Professor Catedrático do ISEG, onde se licenciou e obteve o grau de Mestre em Gestão. Doutorado em Gestão pela 
Manchester Business School, formação avançada no IMD (Suíça) e na HEC (Paris), onde leccionou no MBA, mestrado e 
programas para Executivos. Certified Teacher em Mindfulness Based Stress Reduction pela San Diego University 
Mindfulness Center. Diplomado no ENGAGE Advanced Mindfulness and Emotional Training do Search Inside Yourself. 
Administrador não executivo da EDP e do Montepio Valor.

JOÃO CARVALHO DAS NEVES

Doutorando em gestão e Mestre em Gestão pela UTAD (especialização em Soft Skills). Licenciado em Economia pela 
Faculdade de Economia da Universidade do porto. Na Porto Business School, fez a pós-graduação em Direção de 
Empresas eo Curso de Programação Neuro-Linguística. É Administrador da Sociedade de Construções Silveira da Rocha.

FERNANDO TORRE

Doutorado em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. MBA pela Universidade Católica Portuguesa. 
Licenciado em Economia pelo ISEG. Professor Auxiliar e Investigador Principal na Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro.

MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA
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LEADERSHIP SOFT SKILLS FOR MANAGEMENT
Pós-Graduação em

NOVO

https://www.idefe.pt/cursos/LSSM


Empresários, gestores, engenheiros ou outros profissionais com responsabilidade na gestão e liderança de equipas;

Profissionais que pretendam desenvolver as suas competências comportamentais para um melhor desempenho 
pessoal e profissional.

DESTINATÁRIOS

EM PARCERIA COM:

Bloco 1  – Autoconhecimento Docente

Seminário de Inteligência Emocional

Inteligência Emocional

12

4

12

Instrumentos e Medidas de Autoconhecimento Fernando Torre e Mário Sérgio Teixeira

Florbela Silva

Florbela Silva

Bloco 2  – Desenvolvimento de Competências Docente

Inteligência Intrapessoal e Potencial Humano

Coaching & PNL para o Alto Desempenho

4

12

12

Coaching de Grupo Fernando Torre e Mário Sérgio Teixeira

Patrícia Araújo

Fernando Torre

Mindful Leadership

Seminário - Design Thinking

12

4

João Carvalho das Neves

Rui Quinta

Bloco 3  – Aplicação à Liderança e Gestão Docente

Projeto de Desenvolvimento Pessoal Docente

Seminário - Networking Strategies for Management

Estratégias de Negociação

12

4

12

Comunicação Interpessoal António Sacavém

Rita Pelica

Mário Sérgio Teixeira

Plano de Desenvolvimento Individual de So� Skills 12Fernando Torre e Mário Sérgio Teixeira

Coaching Individual (horas por participante) 2Equipa Coordenadora

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

23

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
126 horas

PREÇO: 
4500€

HORÁRIO:
6as das 18h00 às 22h00 
e Sábados, das 09h00 às 13h00

EDIÇÃO:
1ª Edição

CALENDÁRIO:
09 de outubro de 2020

KEY DETAILS
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SUSTENTABILIDADE



A sustentabilidade organizacional, ou seja, a capacidade de uma ornanização gerir a sua actividade e de criar valor a 

longo prazo, ao mesmo tempo que cria benefícios sociais e ambientais para os seus stakeholders, tem sido uma 

preocupação crescente no tecido empresarial em Portugal. Esta é uma temática transversal a todas as áreas da 

organização, desde a gestão financeira, ao marketing e comunicação, à qualidade e recursos humanos. No entanto, 

existe uma necessidade de profissionais com conhecimento e competências especializados no desenvolvimento e 

implementação de uma estrégia de sustentabilidade integrada nas organizações.

A Pós-Graduação em Gestão da Sustentabilidade vai ao encontro destas necessidades crescentes por parte das 

organizações privadas e públicas, facultando ferramentas práticas que possibilitem a operacionalização e 

monitorização da estratégia de sustentabilidade. O objetivo é assegurar uma perspetiva integrada, para que os alunos 

possam estar aptos a desenvolver uma estratégia de sustentabilidade eficaz e geradora de mais-valias para a 

organização, colaboradores e comunidade, assente num equilíbrio entre as vertentes económica, social e ambiental.  

Neste sentido, a Pós-Graduação procura oferecer uma combinação equilibrada das componentes teórica e prática, 

privilegiando a partilha de conhecimentos e das melhores práticas, através da análise de casos e trabalhos práticos que 

permitam uma aproximação real na vertente mais operacional dos conceitos abordados.

Diretores de organizações que pretendam 
desenvolver uma estratégia de sustentabilidade;

Gestores financeiros, economistas, engenheiros, 
profissionais de recursos humanos e qualidade e 
profissionais de marketing e comunicação;

Profissionais ligados à publicidade;

Jornalistas de ambiente e membros de ONG's;

Consultores;

Profissionais em início de carreira, que desejam 
adquirir conhecimentos nesta área como forma de 
aplicarem as suas possibilidades no mercado de 
trabalho.

DESTINATÁRIOS

COORDENAÇÃO

A Pós-Graduação em Gestão da Sustentabilidade 
no ISEG - Executive Education permitiu-me adquirir 
novos conhecimentos e uma visão mais 
transversal da área. Para além disso, valorizo 
também a oportunidade que tive de desenvolver 
conexões com colegas e professores que também 
ambicionam gerar uma mudança positiva no 
planeta. Após terminar os estudos comecei a 
trabalhar na área do desenvolvimento sustentável 
e responsabilidade social das empresas. 
Considero que esta Pós-Graduação poderá ser 
um bom passo para quem ambiciona desenvolver 
conhecimentos e redes nesta área.

ANDRÉ GONÇALVES 
Editor Chief & Sustainability Expert
para a e- CSR.net, Comeen  

“

Doutorada em Organização e Gestão de Empresas (Marketing) pelo ISEG, onde fez também o mestrado e a licenciatura 
em Gestão. Professora Associada do ISEG, onde coordena o mestrado em Marketing. Coordenadora da Pós-graduação 
em Marketing e da Pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade. Especialista em Marketing Research.

HELENA MARTINS GONÇALVES 

Doutorada em Marketing pela Universidade Complutense de Madrid, Mestre em Marketing, pós-graduada em Marketing 
Management pelo ISEG e licenciada em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. Diretora de 
marketing da Konica Minolta Portugal. Foi diretora de marketing da Asus. É coordenadora da pós-graduação em 
Marketing Digital, da pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade e do programa Leading Digital Strategy. 

CAROLINA AFONSO 
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GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/GS


Fornecer as competências e o conhecimento necessários para implementar uma estratégia integrada de 
sustentabilidade transversal a toda a organização; 

Promover a reflexão, a estimulação e o desenvolvimento de competências de gestão alargadas, aumentando a 
eficácia na gestão de todo o processo da sustentabilidade;

Possibilitar a criação de uma rede de contactos e o desenvolvimento de competências interpessoais (comunicação, 
integridade e liderança), que contribuam para um desempenho eficaz das suas funções; 

Desenvolver e aprofundar competências práticas que permitam interpretar e monitorizar as métricas da 
sustentabilidade; 

Sensibilizar e envolver docentes, investigadores, empresários e quadros superiores para a necessidade de criar e gerir 
uma estratégia de sustentabilidade integrada.

Adquirir, desenvolver e consolidar conhecimentos na área da sustentabilidade, que possibilitem aos profissionais 
destas áreas responder pronta e eficazmente a novos desafios da gestão; 

OBJETIVOS

Bloco 1 Docente

Gestão Ambiental e Referências para a Gestão da Sustentabilidade

Economia Circular e Produtos Sustentáveis

10

10

10

Desenvolvimento Sustentável Luísa Schmidt

Nuno Oliveira

Governance, Estratégia e Sustentabilidade 12Vítor Gonçalves

Joana Casaca Lemos

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Bloco 2 Docente

Marcas e Comunicação para a Sustentabilidade

Finanças e Sustentabilidade

10

12

10

Métodos de Investigação em Gestão Helena Martins Gonçalves

Margarida Duarte e Patrícia Tavares

Gestão de Operações Sustentável 10Graça Silva

Pedro Verga Matos

Duração 
(em horas)

Bloco 3 Docente

Planeamento de Marketing e Sustentabilidade

Empreendedorismo e Sustentabilidade

12

10

10

Indicadores e Reporte de Sustentabilidade Isabel Santos Albuquerque

Carolina Afonso

Responsabilidade Social e Corporativa 10Nathalie Ballan

Francisco Banha

Duração 
(em horas)

0723

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
126 horas

PREÇO: 
3500€

HORÁRIO:
3as e 5as das 18h30 às 22h30

EDIÇÃO:
9ª Edição

CALENDÁRIO:
06 de outubro de 2020

KEY DETAILS
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O melhor  aluno da Pós-Graduação em Gestão da Sustentabilidade

recebe um prémio, no valor de 2.000 €, atribuído pelo Grupo EDP 



50



51

GESTÃO DE PROJETOS
E OPERAÇÕES



As empresas e as organizações, em geral, procuram transformar-se continuamente, em resposta a múltiplos fatores, entre 

os quais as rápidas e contínuas dinâmicas de mercado, a atualização de produtos/serviços e a atuação da concorrência. 

Para isso vêm-se compelidas a implementar cada vez mais projetos. Ora, estes são financiados por investimentos, sendo 

por isso imperioso geri-los de forma rigorosa e profissional, para evitar atrasos e quebras na qualidade, que têm 

consequências severas, em termos financeiros, reputacionais e de imagem no mercado. 

Daí decorre que, no mercado de trabalho, a procura de gestores de projetos, competentes e certificados, tem vindo a 

aumentar de forma consistente. A profissão de Gestor de Projetos é hoje uma das que, a nível mundial, continua a 

registar maior crescimento nos últimos anos.

A Pós-Graduação em Gestão de Projetos conta com um novo programa, resultante de uma cuidadosa avaliação do 

mercado, da experiência/necessidade dos empregadores, da análise à recente investigação académica na área e, ainda, 

das sugestões de nossos antigos alunos. Esta restruturação passa, quer por um maior foco em matérias formativas 

essenciais (técnicas, estratégia e negócio, soft skills), quer pela modernização subjacente à gestão de projetos nas 

áreas de negócio mais atuais, como sejam a transformação digital, o data science, os projetos de inovação, os projetos 

sociais e de sustentabilidade, entre outros. 

Técnicos, quadros e gestores que desejem 
aprofundar os seus conhecimentos em Gestão
de Projetos;

Profissionais com experiência em Gestão
de Projetos que pretendam aprofundar os seus 
conhecimentos;

Profissionais em início de carreira que desejem 
aprofundar conhecimentos em Gestão de Projetos.

DESTINATÁRIOS

52

COORDENAÇÃO

Professor Associado do ISEG. Doutorado em Ciências de Gestão pelo ISCTE-IUL e Universidade de Cranfield. Mestre em 
Telecomunicações e Computadores pelo IST. Certificação PMP - Project Management Professional (PMI). Coordenador do 
Mestrado em Gestão de Projetos e da Pós-graduação em Gestão de Projetos. Desempenhou cargos de administração e 
direção executiva em empresas de TI.

MÁRIO ROMÃO

Professor Associado do ISEG. Doutorado em Ciências e Tecnologias de Informação pelo ISCTE, onde fez o Mestrado em 
Ciências de Gestão. Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. 
Investigador nos centros ADVANCE e ISTAR-IUL. Cursos Executivos nas áreas de TI no MIT e Gestão de Projetos na 
Harvard University.

CARLOS COSTA

Com a Pós-Graduação em Gestão de Projetos foi 
possível abordar diferentes áreas e aplicá-las no 
desempenho da minha atividade profissional. A 
diversidade e atualidade dos temas abordados 
nestas áreas fazem desta formação uma mais 
valia, de forma a maximizar o cumprimento de 
todos os objetivos que constituem, atualmente,
a Gestão de Projetos. A partilha de experiências 
e conhecimentos foi também um ponto positivo 
desta Pós-Graduação, que permitiu ainda 
enriquecer o nosso networking, com vist
a futuras oportunidades profissionais e/ou de 
formação. Estou muito satisfeito por ter escolhido 
a Pós-Graduação em Gestão de Projetos, motivo 
pelo qual a recomendo a todos os profissionais 
que trabalhem na área de projetos, sejam eles 
simples ou complexos.

HUGO JESUS
NPO Team Leader, 
ALTRAN

“

GESTÃO DE PROJETOS
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/GP


Saber responder de forma eficaz às necessidades atuais de diferentes projetos, de forma transversal aos vários 
setores de atividade;

Adquirir competências que permitam gerir e liderar projetos de forma integrada e transversal aos vários setores
de atividade. 

OBJETIVOS

Bloco 1 Docente

Gestão e Planeamento Estratégico

Análise Financeira de Projetos

16

14

16

Fundamentos da Gestão de Projetos José Gonçalves Pinto

Pedro Picaluga Nevado

Pedro Verga Matos

Bloco 2 Docente

Gestão de Risco em Projetos

Gestão Integrada de Projetos

14

14

18

Liderança e Comunicação em Projetos e Programas Ricardo Fortes da Costa

Jorge Vareda Gomes

Henrique Moura

Bloco 3 Docente

Legislação Comercial e Gestão de Contratos

Disciplina Optativa 
(escolha de uma das disciplinas optativas disponíveis)

14

14

12

So� Skills em Gestão de Projetos Fernando Torre

Pedro Sá Nogueira

-

Bloco 4 Docente

Projeto Final

Disciplina Optativa 
(escolha de uma das disciplinas optativas disponíveis)

14

14

-

Tópicos Avançados de Gestão de Projetos Fernando Torre

Fernando Albuquerque

Gestão de Talento em Ambiente de Projeto

12

12

Gestão de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Construção Ricardo Resende e Eduardo Fortunato

Fernando Torre

Gestão Ágil de Projetos 12Fernando Albuquerque

-

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
160 horas

PREÇO: 
4900€

HORÁRIO:
3as e 5as das 18h00 às 22h30 
e Sábados, das 09h00 às 13h15

EDIÇÃO:
24ª Edição

CALENDÁRIO:
22 de setembro de 2020

KEY DETAILS
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ECONOMIA 
E GESTÃO DA SAÚDE



O setor farmacêutico apresenta novos rumos e desafios no atual contexto de mudança. Este setor cruza vários 

negócios, indústrias, setores de atividade, bem como outras indústrias que têm emergido, como as empresas de 

biotecnologia, cosmetologia, I&D, entre outras.

A necessidade de fidelização do cliente, seja ele empresarial ou particular, aliada às alterações nos hábitos e comporta-

mentos dos consumidores e prescritores, dada a utilização das tecnologias digitais, torna determinante saber como gerir 

a nova realidade do marketing farmacêutico e desenvolver modelos de negócio apropriados.

O curso de Pós-Graduação em Pharmaceutical Marketing & Business Development visa dotar os alunos de conhecimen-

tos transversais à indústria, ao setor e ao negócio farmacêutico, aliando uma visão integrada, profunda e de futuro para 

a gestão do marketing neste setor. Pretende-se preparar profissionais capazes de dar resposta às necessidades de 

marketing específicas do setor, com uma visão global da indústria e do mercado.

Quadros superiores do setor farmacêutico;

Farmacêuticos;

Gestores;

Marketers;

Profissionais de Sistemas de Informação;

Médicos;

Biólogos;

Veterinários;

Outros profissionais das ciências da saúde.

DESTINATÁRIOS

COORDENAÇÃO

Senior Vice President, General Manager e membro do Executive Leadership Team da International Agios Pharmaceuticals 
(Boston, USA). Ex-Senior Vice President e General Manager & Named Executive O�cer da TESARO (adquirida pela GSK). 
Ex-Vice-Presidente de Europa e Operações intercontinentais na Cubist Pharmaceuticals (adquirida pela MSD). 
Pós-graduado pela INSEAD e pela Harvard Business School. Licenciado em Ciências Farmacêuticas. 

ORLANDO OLIVEIRA

Doutorado em Gestão pelo ISEG, onde é Professor. Mestre em Comportamento Organizacional pelo ISPA. Executive MBA 
pela ESADE – Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas – Barcelona – Espanha. Licenciatura em 
Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Coordenador da Pós-graduação em 
Pharmaceutical Marketing and Business Development e International Business. Ex-Administrador e Consultor de 
Empresas.

PEDRO PICALUGA NEVADO
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A Pós-graduação proporcionou-me o 
desenvolvimento de competências que me dão 
mais segurança, confiança e robustez técnica no 
trabalho de equipa. Estou segura de que o meu 
desempenho profissional é mais rico.

RAQUEL CANHÕES
Pharma Business Consultant,
Glin�

“

PHARMACEUTICAL MARKETING
& BUSINESS DEVELOPMENT

Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/PMB


A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
185,5 horas

PREÇO: 
4900€

HORÁRIO:
6as das 18h00 às 22h00 
e Sábados, das 09h00 às 13h00

EDIÇÃO:
14ª Edição

CALENDÁRIO:
18 de setembro de 2020

KEY DETAILS

57

Bloco 1 Docente

Princípios e Administração de Marketing

Novos Modelos de Negócio para o Setor Farmacêutico

9

18

12

Aspetos Legais do Setor Farmacêutico Pedro Caridade de Freitas

Pedro Picaluga Nevado

Market Access 9Tânia Furtado

Dário Félix Rodrigues

Bloco 2

Marketing Aplicado ao Setor Farmacêutico
& Customer Journey Mapping

Medical Affairs and Clinical & Comercial Development

9

13

9

Príncipios de Análise e Gestão Financeira Nuno Crespo

Luís Pires Fatela e Rui Santos

Presença em alguns seminários e elaboração de um relatório de 
desenvolvimento sobre um dos respetivos temas (Seminários) 7,5Coordenação e Luís Fatela

Orlando Oliveira

Pharmaceutical Marketing Intelligence 14
Jorge Freire Tavares
e Miguel Duarte Ferreira

Docente

Criação de uma visão integrada, profunda e de futuro para a gestão do marketing farmacêutico, criando valor em rede 
assente na colaboração e partilha; 

Desenvolver a capacidade de dominar as principais atividades do negócio, como a investigação, desenvolvimento de 
novos produtos e serviços, passando pela recolha e gestão de informação até à motivação da força de vendas; 

Focar as vertentes mais sensíveis do marketing farmacêutico, como são o caso das estratégias de distribuição, preço, 
produto e informação; 

Proporcionar um conjunto de experiências relevantes vindas do próprio setor, relatadas por um corpo docente com 
destacado curriculum e responsabilidade em empresas farmacêuticas de renome mundial.

Aquisição de competências chave em áreas como marketing-operacional, estratégico, sistemas de informação e 
análise de dados, internacionalização, I&D e propriedade industrial; 

OBJETIVOS

ESTRUTURA
Duração 

(em horas)

Duração 
(em horas)

Bloco 3

Distribuição e o Setor Farmacêutico

Planning & Budgeting in Pharmaceuticals

9

9

9

Pharmaceutical Business Development Jorge Freire Tavares

Pedro Picaluga Nevado e Tiago 
Seguro

Gestão da I&D e da Inovação 9Vítor Corado Simões

Gonçalo Faria

Bloco 4

9Gestão do Produto Farmacêutico Luís Pires Fatela

9Estratégias de Preço e o Setor Farmacêutico João Paulo Vaz

9Pharmaceutical Sales Training & Team Building Dário Félix Rodrigues

10Markstrat José Veríssimo

12Media Training para o Setor Farmacêutico Dina Matos Ferreira 

Docente

Docente

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

EM PARCERIA COM: CERTIFICAÇÃO:



O domínio das metodologias de avaliação económica e a sua aplicação no desenvolvimento de estudos no setor da 

saúde reveste-se de especial complexidade, porque exige uma formação interdisciplinar cada vez mais sofisticada 

articulando a economia, a medicina e a farmacologia e requer o domínio de métodos quantitativos a nível avançado.

A Pós-Graduação em Avaliação Económica das Tecnologias e Intervenções em Saúde tem como objetivo principal 

fornecer aos alunos os instrumentos necessários para dominar as metodologias da aplicação das técnicas de avaliação 

económica à área da saúde em geral.  A aplicação destes métodos permite garantir a escolha das abordagens médicas 

que têm a melhor relação custo-efetividade, aumentando a eficiência das intervenções e, consequentemente, obtendo 

melhores resultados e contribuindo para a diversificação do leque das opções terapêuticas disponíveis.

A Pós-Graduação fomenta o desenvolvimento de sinergias entre áreas científicas, com base na coordenação entre 

diferentes instituições de ensino. A complexidade dos tópicos lecionados permite a sua integração em cursos de 

doutoramento, nomeadamente quando os temas dos trabalhos de especialização exijam a aplicação dos métodos da 

avaliação económica ou áreas afins. Assim, a Pós-Graduação está organizada de forma a que candidatos a doutoramento 

frequentem on demand uma ou mais unidades curriculares, sob proposta fundamentada dos seus orientadores e com a 

concordância dos responsáveis pelo programa da sua escola. 

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DAS
TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES EM SAÚDE 

Pós-Graduação em

Técnicos das instituições reguladoras;

Profissionais da indústria farmacêutica;

Gestores de unidades de saúde;

Técnicos das Administrações Central e Regionais 

do Ministério da Saúde;

Economistas, gestores, farmacêuticos, médicos e 

outros profissionais que de algum modo na sua 

atividade utilizam as técnicas de avaliação económica 

das tecnologias e intervenções em Saúde;

DESTINATÁRIOS
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Professor Associado com Agregação no ISEG, tendo também sido Professor nas Faculdades de Medicina e de Farmácia 
da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Foi coordenador de 
grupos de trabalho que elaboraram numerosos estudos de avaliação económica de medicamentos e outras tecnologias 
de Saúde apresentados ao INFARMED para obtenção de comparticipação pelo SNS. Co-autor das primeiras Orientações 
Metodológicas para Estudos de Avaliação Económica de Medicamentos publicadas pelo Infarmed em 1999.

CARLOS GOUVEIA PINTO 

COORDENAÇÃO

Vice-Presidente do ISEG, onde é Professor Catedrático e coordenador do Mestrado em Economia e Gestão de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Foi Presidente do ISEG e Coordenador do International Doctorate in Business and Administration 
(IDBA). Doutorado pela Universidade de Sussex e Mestre pelo Imperial College, Londres. No ISEG – Executive Education, 
coordena ainda a Pós-Graduação em Estratégia, Inovação e Prospetiva.

MANUEL MIRA GODINHO

EM PARCERIA COM:

https://www.idefe.pt/cursos/AETIS


Bloco 1 Docente

Economia e Gestão da Inovação

Epidemiologia

22

22

23

Economia da Saúde Carlos Gouveia Pinto e  Luís Miguel Silva

Manuel Mira Godinho,
José Pereira Miguel

José Cabrita da Silva,
Ana Paula Martins

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Bloco 2

Econometria Aplicada à Avaliação Económica em Saúde

28

15

Avaliação da Eficácia, Efetividade e Segurança
das Tecnologias de Saúde

Helder Mota-Filipe,
Cláudia Furtado, Manuel Caneira

Mónica Inês

Revisões Sistemáticas e Metanálises 24
António Vaz Carneiro,
Daniel Caldeira, Joana Alarcão,
João Costa, Ricardo Fernandes

Docente Duração 
(em horas)

Bloco 3 

Avaliação Económica das Tecnologias de Saúde

Complementos de Avaliação Económica das Tecnologias de Saúde

26

20

27

Avaliação Económica das Intervenções em Saúde
José Pereira Miguel,
Leonor Bacelar Nicolau

Michael Drummond, Marta 
Soares, Pedro Saramago

Luís Silva Miguel

Docente Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
207 horas

PREÇO: 
5500€

HORÁRIO:
5as e 6as das 18h30 às 20h30
e Sábados das 09h00 às 13h15

EDIÇÃO:
2ª Edição

CALENDÁRIO:
20 de janeiro de 2021

KEY DETAILS
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Fornecer os instrumentos necessários para dominar as metodologias da aplicação das técnicas de avaliação 
económica à área da saúde em geral;

Garantir a escolha das abordagens médicas que têm a melhor relação custo-efetividade, aumentando a eficiência 
das intervenções e, consequentemente, obtendo melhores resultados e contribuindo para a diversificação do leque 
das opções terapêuticas disponíveis.

OBJETIVOS



O setor da saúde tem assistido, nos últimos anos, a uma rápida evolução e desenvolvimento em Portugal. Neste sentido, 

os gestores das instituições prestadoras de cuidados de saúde, dos setores público e privado, enfrentam, hoje e no 

futuro, múltiplos desafios para os quais devem estar preparados para responder da melhor forma.

A Pós-Graduação em Gestão de Instituições de Saúde tem como propósito responder a um dos principais desafios dos 

sistemas de saúde, que consiste na formação de quadros dirigentes que promovam uma melhor gestão, com acrésci-

mo de eficiência na utilização dos recursos e de qualidade na prestação dos cuidados de saúde. Este curso de 

Pós-Graduação pretende, assim, desenvolver os conhecimentos e capacidades dos alunos de uma forma transversal, 

dotando-os de formação na área da gestão e economia, passando pelo direito, estratégia, recursos humanos, sistemas 

de informação, qualidade, marketing, entre outros, de forma aplicada ao setor da saúde e a todas as particularidades que 

a gestão de uma unidade de saúde exige. 

Com uma forte componente prática, devidamente fundamentada com o respetivo enquadramento teórico, para além do 

diploma de Pós-Graduação, este curso permite a atribuição da competência em gestão dos serviços de Saúde pela 

Ordem dos Médicos.

Profissionais de saúde, que exercem ou 

pretendam vir a exercer funções de gestão e de 

liderança em instituições prestadoras de cuidados 

de saúde;

Médicos e outros profissionais de saúde, que 

pretendam o reconhecimento da competência 

avançada em gestão pelas suas ordens profissionais;

Licenciados em economia, sociologia, gestão, 

direito ou com outras licenciaturas que exerçam 

ou pretender vir a exercer funções de gestão em 

instituições de saúde públicas ou privadas. 

DESTINATÁRIOS
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COORDENAÇÃO

Professor Associado com Agregação no ISEG, tendo também sido Professor nas Faculdades de Medicina e de Farmácia 
da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Foi coordenador de 
grupos de trabalho que elaboraram numerosos estudos de avaliação económica de medicamentos e outras tecnologias 
de Saúde apresentados ao INFARMED para obtenção de comparticipação pelo SNS. Co-autor das primeiras Orientações 
Metodológicas para Estudos de Avaliação Económica de Medicamentos publicadas pelo Infarmed em 1999.

CARLOS GOUVEIA PINTO 

Professor Catedrático do ISEG onde se licenciou e obteve o grau de Mestre em Gestão. Doutorado em Gestão pela 
Manchester Business School, formação avançada no IMD (Suíça) e na HEC (Paris), onde leccionou no MBA, mestrado e 
programas para Executivos. Certified Teacher em Mindfulness Based Stress Reduction pela San Diego University 
Mindfulness Center. Diplomado no ENGAGE Advanced Mindfulness and Emotional Training do Search Inside Yourself. 
Administrador não executivo da EDP e do Montepio Valor.

JOÃO CARVALHO DAS NEVES 

GESTÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
Pós-Graduação em

NOVO

https://www.idefe.pt/cursos/GIS


Bloco 1 – Desenvolvimento em Gestão Geral Docente

Economia e Política da Saúde

Estratégia e Marketing na Saúde

18

24

18

Direito da Saúde
Pedro Madeira Brito 
e Cláudia Monge

Carlos Gouveia Pinto
 e Luis Silva Miguel

Liderança nas Instituições de Saúde 15
João Carvalho das Neves
e João Pargana

Margarida Bajanca
e Sofia Mendes

Bloco 2 – Desenvolvimento em áreas funcionais fundamentais

Gestão de Recursos Humanos na Saúde

Gestão de Sistemas de Informação na Saúde

15

15

15

Análise de Investimentos nas Instituições de Saúde
Pedro Verga Matos, Telmo 
Vieira e Ana Costa

Cristina Piedade

John Jairo Nanclares e Rita 
Botelheiro

Gestão de Compras e Logística na Saúde 15Ricardo Bastos

Bloco 3 – Desenvolvimento em áreas transversais

Gestão da Saúde Baseada na Evidência

Modalidades de Pagamento e Contratualização em Saúde

18

15

18

Ética e Deontologia na Saúde
Miguel Oliveira da Silva e Inês 
Fronteira

António Vaz Carneiro

Planeamento e Controlo de Gestão de Instituições de Saúde 18
Sofia Lourenço, António 
Samagaio e Rita Botelheiro

Gestão da Qualidade e Segurança na Saúde 15Anabela Coelho

Alexandre Lourenço

Docente

Docente

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
216 horas

PREÇO: 
5800€

HORÁRIO:
3as e 4as das 18h30 às 22h00

EDIÇÃO:
1ª Edição

CALENDÁRIO:
03 de novembro de 2020

KEY DETAILS
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Dominar e implementar os princípios fundamentais da gestão estratégica e corrente em instituições de saúde;

Saber usar os instrumentos de apoio ao planeamento, organização, direção e controlo de gestão das instituições
de saúde;

Saber liderar equipas e gerir os recursos disponíveis, nomeadamente humanos, tecnológicos e financeiros em 
instituições de saúde.

OBJETIVOS



62



63

PROGRAMAS SETORIAIS



O setor agroalimentar é um dos setores que mais peso tem na economia em Portugal e que mais potencialidades tem 

para continuar a crescer a nível nacional e internacional, dada a competitividade crescente dos seus produtos nos 

mercados externos. No entanto, para que tal crescimento se verifique, são necessários profissionais qualificados, com 

competências de economia e gestão aplicadas às especificidades do setor agroalimentar.

A Pós- Graduação em Agribusiness, criada em parceria com o Instituto Superior de Agronomia (ISA) e a Consulai - 

Consultoria Agroindustrial, tem como objetivo principal o desenvolvimento de competências de gestão e organização no 

caso específico do setor agroalimentar, dotando os alunos de conhecimentos nas áreas específicas de produção, 

transformação e comercialização de produtos agroalimentares.

Esta Pós-Graduação inclui uma viagem a Bruxelas, para contactar, entre outras instituições, com a Comissão Europeia,  

Parlamento Europeu e Comité Económico e Social Europeu.

Empresários e responsáveis de organizações 
ligadas à produção, transformação e 
comercialização de produtos alimentares;

Técnicos do setor público e de associações 
interprofissionais, que tenham por âmbito o setor 
agroalimentar.

DESTINATÁRIOS

COORDENAÇÃO

Doutorado em Gestão (Marketing) pela Manchester Business School, University of Manchester, MBA pela European 
University, Licenciado em Gestão pelo ISEG, onde é Vice-Presidente, Professor Associado, lecciona no Doutoramento, no 
Mestrado, em cursos de pós-graduação e coordena as pós-graduações em Agribusiness, em Wine Business e o 
Programa Executivo B2B e B2C. Tem vasta experiência empresarial como executivo e como consultor.

JOSÉ VERÍSSIMO

Doutorada em Ciência dos Alimentos pela Universidade de Nottingham. Licenciatura em Engenharia Alimentar pela 
Universidade Técnica de Lisboa. professora associada com agregação no Departamento de Ciência e Engenharia dos 
Biossistemas do ISA. Coordena o Centro de Investigação LEAF (Linking Landscape Environment Agriculture and Food) da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Coordena várias Unidades Curriculares nas áreas de ensino em Engenharia 
e Ciência dos Alimentos. 

ISABEL SOUSA

Diretor-Geral e sócio da CONSULAI. Administrador do grupo AGROMAIS. Licenciado em Engenharia Agronómica, 
Instituto Superior de Agronomia (ISA).

PEDRO SANTOS
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Nesta Pós-Graduação, voltei a perceber a grande 
necessidade que temos de atualização e 
apreensão de novos conhecimentos, como 
medida para nos adaptarmos a uma crescente 
exigência profissional no setor Agroalimentar. 
Neste contexto, esta Pós-Graduação em 
Agribusiness, tornou-se para mim, uma ferramenta 
valiosa.

JORGE ZAMBUJO
Agronomist and Farm Manager 
Aparroz - Rice Cra�ers

“

AGRIBUSINESS
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/AB


Incrementar habilitações e competências que permitam desenvolver, em sentido lato, o setor do agroalimentar em 
Portugal;

Adquirir competências que permitam a identificação das potencialidades dos produtos portugueses a nível mundial.

Adquirir competências nas áreas de produção, transformação e comercialização de produtos, no caso específico do 
setor agroalimentar;

OBJETIVOS

Bloco 1 Docente

Economia e Cadeia Agroalimentar

Política, Regulamentação e Incentivos ao Setor

14

14

14

Estratégia e Competitividade* Pedro Picaluga Nevado

Isabel Sousa

Negociação e Técnicas de Vendas*

14

14

Gestão da Qualidade Anabela Raymundo

Carlos Correia

Contabilidade e Análise Financeira * 14Tiago Diogo

Pedro Santos

Bloco 2 Docente

Marketing*

Sistemas de Agricultura de Precisão

14

14

14

Distribuição Alimentar e Logística José António Rousseau

José Manuel Veríssimo

Desenvolvimento Sustentável 14Bruno Caldeira

Projeto Final de Curso

* Unidade curricular comum com a Pós-Graduação em Wine Business.

18
José Manuel Veríssimo, 
Pedro Santos e  Isabel Sousa 

Ricardo Braga

Análise de Projetos de Investimento* 14António Sabino Rocha

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Uma visita de trabalho de 2 dias a diversas instituições 
 Europeias localizadas em Bruxelas, com o objetivo de 
 conhecerem in loco, o processo de decisão comunitário no 
 âmbito da agricultura. A deslocação prevê contactos com a 
 Comissão Europeia - DG AGRI, Parlamento Europeu, 
 Comité Económico e Social Europeu, e COPA - Committee 
 of Professional Agricultural Organisations / COGECA - 
 General Committee for Agricultural Cooperation in the 
 European Union;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
172 horas

PREÇO: 
4900€

HORÁRIO:
6as das 18h30 às 22h30
e Sábados das 09h00 às 13h00

EDIÇÃO:
7ª Edição

CALENDÁRIO:
09 de outubro de 2020

KEY DETAILS

65

EM PARCERIA COM:



O mercado de vinhos é global e altamente competitivo, desafiando os profissionais do setor a procurar vantagens 

competitivas nos produtos, na gestão, na cadeia de distribuição e na comercialização. Países com tradição vitivinícola 

milenar, como Portugal, deparam-se com oportunidades de negócio, mas também novas exigências, que dependem de 

recursos humanos bem preparados.

A Pós-Graduação em Wine Business, desenvolvida em parceria com o Instituto Superior de Agronomia (ISA), é especial-

mente dirigida a profissionais do setor dos vinhos. Esta Pós-Graduação conta conteúdos inovadores e pluridisciplinares, 

orientados para  o negócio do vinho a nível nacional e internacional. O curso combina conhecimentos teóricos e práticos  

de vinhos com competências de gestão, oferecendo num único programa uma solução completa e transversal para os 

profissionais do setor.

Empresários e responsáveis de organizações 
ligadas à produção, comercialização e promoção 
de vinho;

Enólogos;

Empresários de enoturismo;

Gestores de categoria de vinhos;

Dirigentes e responsáveis comerciais de 
cooperativas do setor vitivinícula;

Técnicos superiores do setor vitivinícula na 
administração pública;

Associações interprofissionais que tenham por 
missão valorizar o mercado de vinhos a nível 
nacional ou internacional.

DESTINATÁRIOS

COORDENAÇÃO

Doutorado em Gestão (Marketing) pela Manchester Business School, University of Manchester, MBA pela European 
University, Licenciado em Gestão pelo ISEG, onde é Vice-Presidente, Professor Associado, lecciona no Doutoramento, no 
Mestrado, em cursos de pós-graduação e coordena as pós-graduações em Agribusiness, em Wine Business e o 
Programa Executivo B2B e B2C. Tem vasta experiência empresarial como executivo e como consultor.

JOSÉ MANUEL VERÍSSIMO

Doutorado em Engenharia Agronómica e Mestre em Produção Vegetal, pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA), onde 
é Professor Associado com Agregação. Licenciado em Engenharia Agrícola, pela Universidade de Évora. A sua atividade 
enquanto professor e investigador é centrada na área de Viticultura.

CARLOS LOPES
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Uma experiência positiva, não só pela 
abrangência de temas e áreas de conhecimento 
abordadas, a maioria com aplicabilidade prática 
na minha vida profissional, como pelo contributo 
para o desenvolvimento do meu espírito crítico e 
de análise. Realço ainda a forte componente 
pessoal e humana que tornaram a Pós-Graduação 
em Wine Business numa experiência pessoal 
marcante.

TÂNIA GOUVEIA DE SOUSA
Enóloga/Responsável do Negócio do Vinho,
Sodicel S.A.

“

WINE BUSINESS
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/WB


DURAÇÃO: 
172 horas

PREÇO: 
4900€

HORÁRIO:
6as das 18h30 às 22h30 
e Sábados, das 09h00 às 13h00

EDIÇÃO:
8ª Edição

CALENDÁRIO:
9 de outubro de 2020

KEY DETAILS A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Uma visita de trabalho de 2 dias a diversas instituições 
 Europeias localizadas em Bruxelas, com o objetivo de 
 conhecerem in loco, o processo de decisão comunitário no 
 âmbito da agricultura. A deslocação prevê contactos com a 
 Comissão Europeia - DG AGRI, Parlamento Europeu, 
 Comité Económico e Social Europeu, e COPA - Committee 
 of Professional Agricultural Organisations / COGECA - 
 General Committee for Agricultural Cooperation in the 
 European Union;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final. 67

Incrementar habilitações e competências que permitam desenvolver, em sentido lato, o setor dos vinhos em Portugal;

Adquirir competências que permitam a identificação das potencialidades do vinho português no mercado mundial.

Adquirir conhecimentos e competências técnicas e de gestão, aplicadas especificamente ao setor dos vinhos;

OBJETIVOS

Bloco 1 Docente

Gestão Vitivinícola

Enologia

14

14

14

Estratégia e Competitividade* Pedro Picaluga Nevado

Frederico Avilez e Albino Cordeiro

Negociação e Técnicas de Vendas*

14

14

Gestão da Distribuição de Vinhos Manuel Bio

Carlos Correia

Contabilidade e Análise Financeira* 14Tiago Diogo

Virgílio Loureiro

Bloco 2 Docente

Marketing*

Enoturismo

14

14

14

Gestão Comercial de Vinhos Manuel Rocha

José Manuel Veríssimo

Viticultura 14Carlos Lopes

Projeto Final de Curso

* Unidade curricular comum com a Pós-Graduação em Agribusiness.

18
Manuel Veríssimo 
e Carlos Lopes

Paula Cristina Sousa

Análise de Projetos de Investimento* 14António Sabino Rocha

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

EM PARCERIA COM:



O setor imobiliário registou, desde 2013, um grande crescimento em Portugal. Também apelidado de “boom imobiliário”, 

este crescimento fez aumentar em grande medida a necessidade de profissionais qualificados, com competências 

específicas para exercer funções de gestão, investimento e consultoria neste setor. Por outro lado, a crise que agora se 

inicia a nível mundial e as consequências e desafios daí decorrentes, reforçam ainda mais a necessidade de profissionais 

altamente qualificados, nomeadamente em relação à gestão e avaliação imobiliária.

A Pós-Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária foi concebida para responder às necessidades do mercado de 

trabalho, não só no que se refere à formação e atualização de conhecimentos técnico-científicos de quadros superiores 

que trabalham na área da gestão, investimento e consultoria e avaliação imobiliária, mas também em termos académicos. 

Ao frequentar este curso de Pós-Graduação, os alunos terão a oportunidade de adquirir conhecimentos de gestão, 

aplicados especificamente ao setor imobiliário e às suas necessidades particulares, nomeadamente avaliação 

imobiliária, contabilidade, finanças, análise de investimentos, marketing, liderança, estatística, sustentabilidade, entre 

outros. Estas ferramentas visam preparar os profissionais de gestão do setor imobiliário, dotando-os das competências 

necessárias para terem sucesso neste que é um setor cada vez mais competitivo e exigente.

Engenheiros;

Arquitetos;

Gestores;

Economistas;

Outros profissionais com experiência no setor 
imobiliário.

DESTINATÁRIOS

Dominar e implementar os princípios fundamentais da 
gestão no caso específico do setor imobiliário;

Saber analisar, avaliar, gerir e negociar no caso 
específico do setor imobiliário;

Saber liderar equipas no caso particular do setor 
imobiliário.

OBJETIVOS
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COORDENAÇÃO

Professor Catedrático do ISEG. Doutorado em Gestão pela Manchester Business School, formação avançada no IMD 
(Suíça) e na HEC (Paris), onde leccionou no MBA, mestrado e programas para Executivos. Certified Teacher em 
Mindfulness Based Stress Reduction pela San Diego University Mindfulness Center. Administrador não executivo da EDP 
e do Montepio Valor.

JOÃO CARVALHO DAS NEVES 

Substituir por: Chartered Valuation Surveyor, Member of RICS, acreditado pela TEGoVA como REV (Recognised European 
Valuer). Diretor Geral da Ecociência, empresa especializada em consultoria e avaliação imobiliária. Professor no ISEG. 
Mestre em Gestão e MBA pelo ISEG. Bolsa pela OMS para análise de investimentos e empresas do setor do ambiente e 
infraestruturas no Brasil. Trabalhou na Caixa Geral de Depósitos, A. Silva & Silva, SA e Ministério das Obras públicas.

AMARO LAIA

Doutorado em Economia do Imobiliário pela Universidade de Glasgow. Chartered Surveyor, Member of RICS. Professor 
do ISEG. Fundador da ImoEconometrics, que assessorou diversos projetos imobiliários de referência em Portugal, para 
entidades como BPI, LOGZ, ESPART, SGAL, FUNDIMO-SGFII, Chamartin, Amorim Turismo, Sonae Turismo, Grupo Jordan, 
MDC, entre outros.  

JOAQUIM MONTEZUMA

Sendo um iniciante na área de imobiliário, a 
Pós-Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária 
permitiu que a minha curva de aprendizagem 
fosse bastante mais acentuada, numa fase 
importante da carreira. A área de imobiliário tem 
um elevado número de possibilidades em termos 
de percurso e a Pós-Graduação aborda muitas 
dessas áreas, fornecendo uma grande variedade 
de conceitos e abrangência de conhecimentos 
sempre válidos para um profissional do ramo. 
A relação próxima com os professores e o 
acompanhamento sempre presente do ISEG - 
Executive Education fizeram com que a 
experiência fosse globalmente bastante positiva.

SEBASTIÃO MADEIRA
Real Estate Project Manager,
Teixeira Duarte

“

GESTÃO E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
Pós-Graduação em

https://www.idefe.pt/cursos/GAI


O melhor aluno da unidade curricular Liderança e Negociação 
Imobiliária receberá um PRÉMIO NO VALOR DE 1.500 € 
atribuído pela HOMEBOOK.  

Bloco 1 Docente

Imobiliário Sustentável

Real Estate Finance

27

18

27

Estatística e Modelização no Imobiliário João Andrade e Silva e George Matysiak

Manuel Duarte Pinheiro

Joaquim Montezuma, Martin Hoesli e 
Giacomo Morri

Bloco 3 Docente

Estratégia e Marketing Imobiliário

Análise de Investimentos Imobiliários

15

21

21

Direito Aplicado ao Imobiliário Pedro Ferreirinha

Gilberto Jordan e José Veríssimo

Carvalho de Neves e George Matysiak

Bloco 4 Docente

Avaliação Imobiliária

Liderança e Negociação Imobiliária

18

30

15

Gestão de Imóveis António Santos Silva, António Sampaio 
de Matos e João Madeira

Amaro Laia, Manuel Mota e José Covas

João Pargana

Bloco 2 Docente

Análise Imobiliária e Economia Urbana

Fiscalidade no Imobiliário

18

21

15

Desenvolvimento e Empreendimentos Imobiliários Fernando Santo e João Freitas Fernandes

Joaquim Montezuma e Sofia Franco

Contabilidade no Imobiliário 12Inês Pinto

Manuel Freitas Pereira, Vasco Valdez 
Matias, João Canedo e Cidália Lança

EM PARCERIA COM:

ACREDITAÇÕES:

ESTRUTURA

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

Duração 
(em horas)

23

A FREQUÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO INCLUI:
• Kit de boas-vindas;
• Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada
 a documentação de apoio em formato digital;
• Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento
 do ISEG durante o horário das aulas e exames;
• Diploma final.

DURAÇÃO: 
258 horas

PREÇO: 
7200€

HORÁRIO:
6as, das 15h00 às 19h30,
e Sábados, das 08h30 às 13h00

EDIÇÃO:
20ª Edição

CALENDÁRIO:
18 de setembro de 2020

KEY DETAILS
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PROCESSO
DE CANDIDATURA
No ISEG Executive Education encontra uma equipa especializada e experiente, que poderá, através de um 

aconselhamento individual, ajudar a definir a solução de formação mais adequada a cada caso, bem como a 

identificar dentro da vasta oferta que o ISEG Executive Education oferece, a que se adequa melhor às 

necessidades de formação e objetivos de carreira. Estão ainda disponíveis para esclarecer dúvidas ou 

questões acerca do processo de candidaturas às Pós Graduações. 

As Pós Graduações decorrem ao longo de todo o ano, sendo que existem dois períodos/intakes para inicio, 

concretamente em abril e em setembro. Os Program Advisors acompanham ainda o processo de candidatura 

desde o primeiro contacto até à admissão a um Programa.

O processo de formalização da candidatura ocorre online, através do preenchimento do formulário disponível 

para o efeito, na página de cada programa e envio de alguns documentos necessários. As candidaturas 

validadas/completas são apreciadas pela Coordenação do respetivo Programa, tendo em conta a formação 

académica e a experiência profissional dos candidatos. Após admissão, os candidatos passam a alunos e 

iniciam assim o seu percurso no ISEG Executive Education com o acompanhamento, também personalizado, 

da equipa de Operações e Serviço ao Cliente.

PROGRAM ADVISORS

Marta Vieira

marta.vieira@isegexecutive.education
(+351) 213 922 789  |  (+351) 962 682 202

Miguel Bugalho

miguel.bugalho@isegexecutive.education
(+351) 213 922 891  |  (+351) 962 681 960
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Natasha Nazarali 
mba@isegexecutive.education

ISEG MBA 

Catarina Paiva 
catarina.paiva@isegexecutive.education 

Miguel Bugalho 
miguel.bugalho@isegexecutive.education 

Marta Vieira 
marta.vieira@isegexecutive.education

PROGRAMAS DE INSCRIÇÃO ABERTA

Marta Leonardo 
marta.leonardo@isegexecutive.education 

Odete Caldeira 
odete.caldeira@isegexecutive.education 

Pedro Louro 
pedro.louro@isegexecutive.education

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Filipa Cristóvão 

filipa.cristovao@isegexecutive.education

Sérgio Pereira 
sergio.pereira@isegexecutive.education 

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS E CONSULTORIA

Jessica Cunha 
jessica.cunha@isegexecutive.education

PROGRAMAS INTERNACIONAIS

Alexandre Gil 
alexandre.gil@isegexecutive.education

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIO

Sónia Gonçalves
sonia.goncalves@isegexecutive.education

GESTÃO DE FORMAÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Ricardo Lopes 
ricardo.lopes@isegexecutive.education
 
Inês Trindade 
ines.trindade@isegexecutive.education 

Inês Santos 
ines.santos@isegexecutive.education

MARKETING

Sofia Silva 
ana.silva@isegexecutive.education
 
Natália Beringuilho
natalia.beringuilho@isegexecutive.education
 
Emília Ferreira 
emilia.ferreira@isegexecutive.education
 
Marta Batista 
marta.batista@isegexecutive.education

OPERAÇÕES E SERVIÇO AO CLIENTE
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Campus do ISEG 
Rua do Quelhas 6 - Piso 4, 1200-781 Lisboa 
(+351) 213 922 891  |  (+351) 213 922 789

SUPERVISÃO CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA

Com o apoio de: 

Para mais informações e candidaturas:

www.isegexecutive.education

ACREDITAÇÕES:

https://www.idefe.pt/instituicao/ISEGExecutiveEducation



