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Missão

Criar 
profissionais  globais

Contribuir para o desenvolvimento da sociedade global através 
da preparação dos estudantes, promovendo uma atitude 
empreendedora, baseada nos princípios da responsabilidade 
social, internacionalização, excelência na investigação  
e empregabilidade.

Visão

Ser uma Universidade  
internacional de referência   
e a primeira escolha  de  
estudantes e de empregadores.
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Formar empreendedores e profis sionais de topo, através  
de métodos inovadores, preparando-os para o mercado global .

Rigor

No desenvolvimento académico  
dos programas e estudantes  
e em toda a gestão de processos.

Universalidade

Que prepara profissionais  
para um mundo sem fronteiras, 
incentivando e proporcionando  
o contacto com outras culturas.

Inovação

Porque nos adaptamos  
às necessidades do mercado  
de trabalho, utilizando métodos  
e conteúdos actuais que preparam 
com sucesso os estudantes.

José Sapata | Estudante da Universidade Europeia

Diversidade

Com uma variada oferta  
de programas de qualidade  
nos diferentes níveis  
de ensino superior.
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Advisory Board

Dr.ª Maria de Belém 
Roseira
Presidente do Partido 
Socialista.

Dr. José Theotónio
CFO do Grupo Pestana Hotels  
& Resorts. 

Dr. Pedro Rebelo de Sousa
Senior Partner da Sociedade 
Rebelo de Sousa & Advogados 
Associados RL.

Eng.ª Isabel Vaz
Presidente Executiva da Espírito 
Santo Saúde. 

Eng. Miguel Anacoreta 
Correia (Presidente)
Presidente da UCCLA.

O Advisory Board  
é um órgão de 
aconselhamento da 
Universidade Europeia 
que se pronuncia sobre  
a definição de áreas 
estratégicas, assuntos 
de carácter pedagógico, 
científico e de interacção 
com a sociedade.
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Mensagem do Reitor

Adoptado pela generalidade dos países europeus, 
o regime de Bolonha produziu alterações 
percepcionais junto das entidades empregadoras.  
A titularidade do grau de Mestre passou, deste 
modo, a constituir um factor preferencial nos 
processos de recrutamento e de selecção. Por isso, 
a frequência do segundo ciclo afigura-se, cada vez 
mais, como incontornável.

Além do aprofundamento dos 
conhecimentos e da visão agregada 
e integrada que os mestrados da 
Universidade Europeia proporcionam, estes 
ciclos de estudo preparam para a aquisição 
de competências científicas e técnicas em 
várias áreas de saber e saber fazer, com 
capacitação para a pesquisa e investigação. 

Os titulares ficam, ainda, habilitados  
para ingressar nos cursos doutorais.

Os candidatos aos mestrados da Universidade 
Europeia encontrarão estruturas e conteúdos 
curriculares concebidos de acordo com as tendências 
e padrões internacionais mais exigentes,  
com metodologias de ensino avançadas e um corpo 
docente de elevada craveira científica. Por sua vez, 
os meios didácticos e tecnológicos disponibilizados 
encontram-se entre os mais avançados do sistema 
universitário português. A integração na maior 
rede mundial de ensino superior à escala planetária 
constitui um trunfo único que faz da mobilidade 
internacional e do trabalho em rede uma experiência 
única, diferenciadora e balizadora da carreira  
quer académica quer profissional.

Estes são alguns dos fundamentos do modelo 
pedagógico subjacente aos mestrados da 
Universidade Europeia que gostaria de dar em sinal 
de compromisso e boas vindas a todos aqueles  
que a escolheram para realizar o seu segundo ciclo.

Prof. Doutor Tawfiq Rkibi

“Os meios didácticos e 
tecnológicos disponibilizados 

encontram-se entre os 
mais avançados do sistema 

universitário português.” 
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Laureate International  
Universities
A Laureate International 
Universities é o maior e mais 
fiável grupo mundial de ensino 
superior, oferecendo acesso a um 
ensino de qualidade centrado nas 
competências dos estudantes.

A Laureate International Universities recebe  
a confiança de estudantes, famílias, governos  
e comunidades e, com ela, a responsabilidade  
mais importante de uma nação: a educação  
dos seus cidadãos. 

Os seus estudantes – inscritos online ou num 
campus universitário em Portugal, Brasil, França, 
China ou Estados Unidos da América – vivem uma 
experiência académica internacional com programas 
concebidos para cruzar fronteiras, sem deixar  
de responder às necessidades das economias  
e comunidades locais.

As melhores práticas dos programas 
académicos e unidades curriculares  
são partilhadas por todo o grupo.  

Leva os melhores programas, os melhores 
professores e os melhores cursos directamente  
aos estudantes, nos seus países. 

Em todo o mundo, estudantes e docentes podem 
participar em licenciaturas duplas e obter uma dupla 
certificação internacional. Estudar no estrangeiro, 
oportunidades de intercâmbio de estudantes,  
bem como de professores, enriquecem esta 
experiência académica.

30 países e online

+ de 75 instituições

+ de 800,000 estudantes
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Oferta formativa
A Universidade Europeia disponibiliza uma oferta 
formativa diversificada, que se caracteriza também 
pela sua adaptabilidade às necessidades  
do mercado de trabalho.  

Desde a Licenciatura, ao Mestrado,  
ao Doutoramento ou à Formação de Executivos,  
o estudante da Universidade Europeia  
tem a oportunidade de concluir um percurso  
académico de sucesso na sua área de preferência.

Todo o portefólio da 
Universidade Europeia 
foi desenvolvido tendo  
em conta as melhores 
práticas e referências 
internacionais  
de ensino superior – 
Laureate International 
Universities – e uma 
resposta à procura  
do mundo empresarial .

Patrícia Neto | Estudante da Universidade Europeia
p. 14
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Mais perto das empresas
A Universidade Europeia trabalha 
diariamente em parceria  
com empresas portuguesas  
e multinacionais, procurando que  
a sua oferta formativa seja, cada 
vez mais, uma resposta objectiva  
e adequada às reais necessidades  
e desafios que hoje se colocam  
ao mercado empresarial, local  
e mundial.

Trabalhar directamente com as empresas  
é fundamental para assegurar a empregabilidade 
dos estudantes e da rede alumni, enquadrando-os 
nos perfis que são hoje exigidos e desenvolvendo 
as competências que são actualmente mais 
valorizadas. Estar perto das empresas é a forma  
de trabalhar e de garantir que a Universidade 
Europeia forma profissionais globais. 

Para cumprir este objectivo, a Universidade Europeia 
promove, junto dos estudantes, a importância de 
trabalhar desde o primeiro dia do curso o seu plano 
de empregabilidade. 

Divulga, simultaneamente, oportunidades de 
estágio e de emprego e prepara o estudante para  
a inserção no mercado activo de trabalho, através 
de programas, como o Merit Students Program  
ou os seminários iFuture e iExecutive.

iFuture | Seminários de Empregabilidade
Direcções de recursos humanos, das mais 
reputadas empresas a operar em Portugal, trazem 
à Universidade Europeia uma perspectiva da 
empregabilidade no seu sector e na sua realidade. 
Os estudantes têm a oportunidade de ouvir,  
na primeira pessoa, quais as oportunidades  
que existem no mercado, como podem concorrer 
às mesmas, que especificidades e competências 
são exigidas e qual é a atitude e o comportamento 
esperado hoje pelas empresas quando abrem  
as suas portas aos jovens estudantes.

iExecutive | Inspired by Leaders
Nestes seminários executivos, líderes de empresas 
de grande dimensão e prestígio partilham com  
os estudantes da Universidade Europeia temas  
da actualidade, contextualizados com a realidade 
dos seus negócios e mercados. 

Alguns dos parceiros  
para a empregabilidade... 
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Merit Students Program
No ano lectivo 2014/2015,  
a Universidade Europeia 
irá disponibilizar aos novos 
estudantes dos cursos de 
licenciaturas e de mestrados1  
o Merit Students Program,  
que visa destacar e valorizar  
o mérito académico do estudante.

Serviços Exclusivos
O programa consiste em oferecer aos estudantes 
um conjunto de serviços exclusivos de valor 
acrescentado, nomeadamente, no âmbito  
da empregabilidade, que se traduzirá  
num acompanhamento personalizado  
nas seguintes áreas:

 ˺ Formação diferenciada nas competências  
core para a empregabilidade;

 ˺ Imersão em contexto real de trabalho  
durante o curso;

 ˺ Apoio individualizado na fase de integração  
no mercado de trabalho. 

Ser Merit Student
Será considerado Merit Student o estudante que 
entre no 1.º ano, pela primeira vez, em qualquer 
licenciatura (via regime normal) ou mestrado, 
com média igual ou superior a 14 valores.

Os estudantes que ingressem com uma média igual 
ou superior a 15 valores irão beneficiar, para além 
dos serviços acima descritos, de um apoio financeiro 
de 50% do valor da propina.  

Através do Merit Students Program a Universidade 
Europeia pretende criar as melhores condições  
para preparar os seus estudantes para um mercado  
de trabalho global.

1O Merit Students Program não se aplica aos estudantes que 
ingressem no Mestrado Business Management & Strategy - 
International Program.

Destacar, valorizar  
e premiar o mérito  
académico  
do estudante.

Marta Cousiño | Estudante de Mérito da Universidade Europeia
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Laureate English Program
Comunicar com maior fluência  
em inglês, num mercado altamente 
competitivo como o actual,  
é essencial para qualquer estudante 
e profissional. O Laureate English 
Program (LEP) tem como objectivo 
garantir que todos aqueles que 
o frequentam estão preparados 
para enfrentar este novo desafio, 
alcançando os melhores resultados 
e sucesso no mercado de trabalho. 
 
O LEP é desenvolvido em parceria com Cambridge 
University Press, Cambridge English Language 
Assessment e BELL Educational Trust, no sentido 
de proporcionar uma experiência de aprendizagem 
única e inovadora. 

Com este programa, todos os estudantes poderão 
elevar o seu nível de inglês em conformidade com o 
Quadro Europeu Comum de Referência (QECR), que 
corresponde ao padrão emergente, desejado pelos 
empregadores e reconhecido internacionalmente. 

Todos os candidatos têm a oportunidade de realizar 
um placement test e, em função do nível aferido, 
seguir um plano de formação adequado, que lhes 
permita alcançar os seus objectivos. 

As aulas são presenciais e online, dinâmicas, 
interactivas e com conteúdos de Cambridge.  
 
Ao ser um Centro Certificado pelo 
Cambridge English Language Assessment, 
a Universidade Europeia disponibiliza,  
a todos os interessados, cursos  
de preparação para qualquer  
um dos exames de Cambridge.

English 
Program

Experiência
O estudante ao iniciar o seu 
percurso na Universidade  
Europeia terá a oportunidade  
de viver uma experiência única 
repleta de iniciativas lúdicas  
e pedagógicas que irão potenciar  
o seu desenvolvimento pessoal, 
social e académico.

AEUE 
Associação de Estudantes da Universidade Europeia

A AEUE acolhe os novos estudantes durante  
a Welcome Week e prolonga o espírito académico 
ao longo do ano com arraiais, festas e diversas 
actividades desportivas, tais como futebol, andebol, 
basquetebol e vólei. São também realizadas 
diversas actuações da Tuna da Universidade 
Europeia (T.U.E.).

Responsabilidade Social
As acções que a Universidade Europeia tem vindo 
a desenvolver visam colocar estudantes, docentes 
e colaboradores em contacto com uma realidade 
de entreajuda e consciência social. Algumas das 

iniciativas apoiaram as seguintes organizações: 
Cedace, Banco Alimentar, Unidade Pediátrica  
do IPO e Refood. A Universidade dispõe ainda  
do Dia de Responsabilidade Social, um dia dedicado 
unicamente à intervenção social, sendo que em  
2013 foi realizada a reabilitação do Campus Social  
da Santa Casa da Misericórdia da Amadora.

Forum Alpha 
Inovação e Internacionalização

Evento constituído por conferências e debates, onde 
os estudantes têm a oportunidade de aprender com 
líderes de nacionalidade portuguesa que se têm 
destacado por negócios com uma forte componente 
internacional e projectos onde a inovação constitui 
um factor crítico de sucesso. 

Laureate Live
Conferências realizadas nas instituições Laureate, 
transmitidas em directo no campus da Universidade 
Europeia que se traduzem numa partilha  
de conhecimento entre especialistas influentes  
a nível mundial. Desses eventos fazem parte  
o World Business Forum, o WOBI on Leadership  
e o Clinton Global Initiative.
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Serviços de apoio  
ao estudante
Nos serviços de apoio ao estudante 
da Universidade Europeia,  
o estudante pode encontrar um 
acompanhamento personalizado 
que pretende ajudá-lo tanto em 
questões relacionadas com a sua 
experiência académica como em 
temas ligados à empregabilidade  
e à internacionalização.  
A exigência destas duas últimas 
áreas e a importância que assumem 
na Universidade implicam  
a disponibilização de um serviço 
especializado que garanta a melhor 
resposta aos desafios de cada uma:

Empregabilidade 
Encontro entre o mundo académico e o empresarial. 

O serviço de empregabilidade concentra-se  
na procura e disponibilização de ofertas de 
emprego aos estudantes e alumni. Desde estágios 
curriculares e não curriculares, entre outras ofertas 
profissionais, a Universidade Europeia dispõe ainda 
de uma plataforma electrónica internacional que faz  
a gestão destas ofertas, permitindo aos estudantes 
gerir o seu perfil e ter acesso a uma bolsa de ofertas 
de emprego global. Os estudantes são também 
preparados para uma bem sucedida inserção  
no mercado de trabalho através do aconselhamento 
de uma equipa de profissionais qualificados.

Internacionalização 
O passaporte para o mundo. 

O serviço de internacionalização centra-se  
na gestão dos processos de mobilidade 
internacional dos vários programas disponibilizados 
pela Universidade Europeia. Esta gestão não se 
restringe apenas à parte académica mas engloba, 
igualmente, as questões logísticas e de estadia 
nos mais de 30 países onde o grupo Laureate 
International Universities está presente.

Bibi Seedat e Lizandro Barbosa | Estudantes da Universidade Europeia
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O campus da Universidade
O campus da Universidade Europeia 
está preparado para dar ao estudante 
uma experiência académica única  
e potenciar o seu sucesso escolar. 

A Universidade Europeia investe na tecnologia para 
garantir que os estudantes têm acesso a um ensino 
com a qualidade do século XXI: 

 ˺ ElpUs Online - plataforma para tratar de todos  
os processos online; 

 ˺ Conteúdos pedagógicos disponibilizados online; 

 ˺ Acesso às plataformas através do Facebook 
e Smartphone; 

 ˺ Campus 100% wireless. 

Na Universidade Europeia, o estudante escolhe  
quais os melhores períodos para estudar,  
sempre com o apoio dos nossos serviços, 
independentemente do horário. Aberto 24h/dia, 

365 dias por ano.

Ana Faria e Miguel Malafaia
Estudantes da Universidade Europeia



p. 27

A Universidade Europeia encara  
os mestrados como uma 
preparação integrada para  
o mercado de trabalho,  
centrada em 4 pilares essenciais:

 ˺ Hard skills;

 ˺ Soft skills;

 ˺ Empregabilidade; 

 ˺ Internacionalização.

Proposta de valor

PROFISSIONAL
GLOBAL

SOFT SKILLS

EMPREGABILIDADE

INTERNACIONAL

� Laureate English Program
� Ambiente multicultural
� Conteúdos programáticos 
 com vertente internacional
� Conferências internacionais

� Negociação empresarial
� Comunicação intercultural
� Jogo de gestão

� Merit Students Program
� Seminários com 
 empresas de referência
� Estágios extra-curriculares

HARD SKILLS
� Bridging courses
� Core courses
� Estágios curriculares

p. 26

André Correia | Estudante da Universidade Europeia
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A Universidade Europeia 
disponibiliza todas as condições 
para o sucesso escolar  
e profissional do estudante.  
Procura que o estudante adquira 
conhecimentos e ferramentas  
para a resolução concreta  
de problemas empresariais,  
dando-lhe o necessário 
enquadramento metodológico  
e técnico.

Hard skills:

Bridging Courses
O estudante sem formação na área de ciências 
empresariais terá acesso a um curso de preparação, 
de forma a adquirir os conhecimentos necessários 
para frequentar com sucesso um mestrado  
nesta área.

Salas de estudo
Salas preparadas e equipadas para estudo  
e preparação de trabalhos. Instalações que marcam 
a diferença. 

Bridging Courses

Core Courses

Negociação
empresarial

Comunicação
intercultural

Jogo de gestão

Laureate
English Program

Período
de intercâmbio

Conferências 
internacionais

Merit Students 
Program

Seminários 
com empresas
de referência

Estágio 
extra-curricular

2º Sem. 3º Sem. 4º Sem.Preparação 1º Sem.

Dissertação/
Projecto empresarial/
Estágio curricular

Hard skills

Internacional

Empregabilidade

Soft skills

Estrutura curricular
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Porquê um mestrado  
na Universidade Europeia?
Os mestrados na Universidade 
Europeia foram concebidos 
em harmonia com a missão da 
instituição: “Criar profissionais 
globais”. 

Os planos de estudo e os conteúdos programáticos 
foram inspirados nas melhores práticas e referências 
internacionais do maior grupo mundial de ensino 
superior – Laureate International Universities – 
onde a Universidade Europeia se integra. 

A tecnologia tem também um papel preponderante 
no sistema de ensino da Universidade Europeia, pois 
permite adoptar formas de trabalho mais eficientes 
e adaptadas às necessidades de cada estudante.

Mestrados
 ˺ Business Management & Strategy  
- International Program 

 ˺ Gestão e Estratégia Empresarial

 ˺ Gestão do Turismo e Hotelaria

 ˺ Empreendedorismo e Gestão da Inovação

 ˺ Gestão de Recursos Humanos

 ˺ Gestão da Segurança

 ˺ Marketing Digital

 ˺ Marketing 

- Especialização em Marketing 

- Especialização em Comunicação  
 Organizacional

 ˺ Negócios Internacionais

 ˺ Sistemas de Informação para a Gestão

Camila Silva | Estudante da Universidade Europeia
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Mestrados

Course of Study

France and China are two markets that  
are both economically desirable and unique 
in terms of their demonstrated dynamism. 
Organizations seek out markets with just 
such characteristics, and they need highly 
qualified professionals to succeed in these 
markets in both locally-based companies 
and those at the threshold of greater 
international exposure. Responding to the 
need to provide such qualified individuals, 
Universidade Europeia has created 
an international program in Business 
Management and Strategy during which 
our students will have the opportunity  
to spend one semester abroad each  
at a prestigious international university  
in France and China.

Approved under Law nº 14994/2011, dated 04/11/2011,  
Series II nº 212, D.R.

Reasons to attend the program
 ˺ The opportunity to study in three different 
countries, allowing for a broader learning 
experience;

 ˺ In addition to a master’s degree, the student  
will receive two certificates of attendance  
at two international universities;

 ˺ The Program will take place at three prestigious 
universities: 
1st Semester: Universidade Europeia 
2nd Semester: ESCE - Paris 
3rd Semester: BFS - Beijing Foreign Studies University 
4th Semester: Universidade Europeia

 ˺ High level of specialization focusing on both 
academic areas and business strategy. This 
master’s program is designed to enhance the 
student’s perspective with respect to the relevant 
themes for the thesis or the applied project to be 
submitted by the student. The methodology we 
have adopted allows for the selection of research 
topics that are specifically related to those topics 
most currently discussed in the field.

Coordinator’s message 
César Ribeiro, M.Sc.
“To operate in the global market, managers must 
apply the best strategies. A market with this wide  
a scope means that students must have a vision 
of the international perspective. The goal of this 
master’s program is to expose students to the best 
practices in these critically important markets.”

Business Management  
& Strategy - International Program 1st Semester

 ˺ Prospectives and Strategic Management 
 ˺ Innovation and Organization
 ˺ Industrial Policy
 ˺ Economic Intelligence
 ˺ Elective class 12 

2nd Semester - Paris1

 ˺ Set-up and Management of International Projects
 ˺ International Financial Markets
 ˺ Digital Marketing and CRM
 ˺ Managing across borders
 ˺ International Business Practices 

3rd Semester - Beijing1

 ˺ Marketing in China
 ˺ Strategic Management in China
 ˺ Developing a Business in China
 ˺ Chinese Culture & Business Etiquette  
+ Network activities 
 
 
 
 
 
 
 

4th Semester
 ˺ Applied Project / Internship 

Elective Classes2

 ˺ Business Negotiations 
 ˺ Intercultural Management

1These classes abroad will offer equivalent academic credit corresponding to classes in the 2nd and 3rd semester of the official Course  
of Study at Universidade Europeia. The certificate issued by Universidade Europeia will indicate the classes which comprise the Master’s  
in Business Management and Strategy from this institution.

2Students will be allowed to choose an elective class at Universidade Europeia. Selecting an outside class will only be permitted upon 
approval of the master’s program coordinator.
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Mestrados

Plano de estudos
1º Semestre

 ˺ Gestão Estratégica
 ˺ Contabilidade e Relato Financeiro
 ˺ Gestão da Cadeia de Abastecimento
 ˺ Inovação e Organização
 ˺ Negociação Empresarial
 ˺ Gestão de Projectos 

2º Semestre
 ˺ Business Intelligence
 ˺ Finanças Corporativas
 ˺ Marketing Industrial e de Serviços
 ˺ Marketing Global
 ˺ Gestão de Equipas
 ˺ Jogo de Gestão 

3º Semestre
 ˺ Projecto Aplicado / Estágio 
 

Razões para frequentar
Este mestrado proporciona aos estudantes  
um ambiente de rigor e de excelência académica, 
ajustado ao desenvolvimento de competências 
profissionais avançadas, disponibilizando: 

 ˺ Corpo docente com elevada competência científica 
e pedagógica, aliada a uma vasta experiência 
profissional nos seus domínios de conhecimento;

 ˺ Plano de estudos que favorece a obtenção  
de novos conhecimentos científicos e técnicos, 
bem como o aprofundamento das competências 
adquiridas pelo estudante na licenciatura  
de origem;

 ˺ Orientação para o meio profissional muito 
evidente, através da sua duração temporal  
menor, da realização de um projecto aplicado  
e do enfoque nas áreas funcionais da empresa;

 ˺ Aposta nas soft skills orientadas para o contexto 
da empresa: gestão de projectos, gestão  
de equipas e negociação empresarial, assim  
como um simulador de gestão obrigatório;

 ˺ Recursos pedagógicos de excelência: acesso  
à EBSCO e plataforma e-learning;

 ˺ Seminários de mestrado que visam a imersão  
do estudante num ambiente empresarial.

Este mestrado destina-se não  
só a estudantes licenciados em gestão, 
mas também a todos aqueles que com 
uma formação nas áreas de marketing, 
recursos humanos, finanças, entre outras, 
pretendem aprofundar conhecimentos  
e competências na área da gestão.  
O estudante adquire uma capacidade única 
para entender o contexto empresarial, 
a tomada de decisão dos diferentes 
departamentos e a capacidade de elaborar 
e implementar políticas empresariais. 
O mestrado em Gestão e Estratégia 
Empresarial pretende tornar o estudante 
num profissional mais completo e com  
uma actuação mais eficaz nas diferentes 
áreas funcionais da empresa.

Todos os estudantes provenientes de 
outras áreas que não a gestão, poderão 
participar em bridging courses, garantindo 
as bases para frequentarem este curso.

Despacho nº 11020/2013, de 26/08/2013, II Série nº 163, D.R.

Gestão e Estratégia 
Empresarial

Mensagem do Coordenador 
Mestre César Ribeiro
“Quando juntamos o estudo e a aplicação de duas 
áreas de elevada importância numa organização, 
alcançamos um resultado que potencia retorno 
e permite melhor preparação para os desafios 
empresariais. Este é o objectivo deste mestrado. 
Concretizamo-lo conciliando gestão e estratégia, 
ensinando o estudante a extrair o melhor destes  
dois mundos.”
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Mestrados

Gestão do Turismo  
e Hotelaria

Plano de estudos
1º Semestre

 ˺ Gestão Estratégica
 ˺ Gestão da Cadeia de Abastecimento
 ˺ Gestão de Marcas Hoteleiras e Turísticas
 ˺ Inovação e Desenvolvimento de Produtos 
Turísticos e Hoteleiros

 ˺ Gestão Intercultural em Hotelaria e Turismo
 ˺ Estudos de Caso em Turismo e Hotelaria 

2º Semestre
 ˺ Business Intelligence
 ˺ Desenvolvimento Sustentável
 ˺ Marketing Global
 ˺ Análise de Projectos de Investimento
 ˺ Gestão de Equipas
 ˺ Simulação em Turismo e Hotelaria 

3º Semestre
 ˺ Projecto Aplicado / Estágio 
 

Razões para frequentar
 ˺ Preparação real para o mercado: os estudantes  
são preparados para terem uma performance  
de alto rendimento nas empresas; 

 ˺ Possibilidade de assistir a seminários com 
profissionais de referência no mercado;

 ˺ Corpo docente diversificado: professores 
internacionais da Laureate; professores residentes 
com graus obtidos no estrangeiro, bem como 
docentes com percurso de referência a nível 
profissional, capazes de transmitir as mais 
recentes tendências deste sector, bem como 
de inspirar os seus estudantes;

 ˺ Ligação Internacional: acesso às melhores escolas 
de excelência na área da hospitalidade do mundo, 
da rede Laureate International Universitites. 
Possibilidade de realização de intercâmbios 
através dos programas de mobilidade 
internacional; 

 ˺ Duração do programa – programa com duração  
de 3 semestres que permite um compromisso  
de curta duração; 

 ˺ Possibilidade de prosseguir os seus estudos  
para doutoramento, através da realização  
de ECTS suplementares nas áreas de investigação  
e de metodologia (30 ECTS).

O programa de Mestrado em Gestão  
do Turismo e Hotelaria foi projectado  
para atrair profissionais, estudantes  
e investigadores para a área da hotelaria e 
do turismo. Neste sentido, proporciona-se 
uma formação de banda larga, respeitando 
a multiplicidade das concepções teóricas 
e metodológicas para compreender este 
sector. Procura-se desenvolver novas áreas 
de conhecimento proporcionando uma 
oferta distinta, que equilibra  
os pressupostos académicos com um 
contexto aplicado e prático, fornecendo 
uma perspectiva global na área da gestão, 
mas também desenvolvendo competências 
mais aplicadas às áreas de hotelaria  
e turismo.

Este programa promove o desenvolvimento 
das competências de liderança dos 
seus participantes e melhora as suas 
perspectivas de carreira.

Acreditação pela A3ES a 06/06/2014. 
Nr. de Registo da DGES: R/A-Cr 83/2014, de 17/06/2014.

Mensagem da Coordenadora 
Prof. Doutora Cristiana Oliveira
“O programa de mestrado prepara os estudantes 
para trabalharem na indústria da hospitalidade  
que é hoje, claramente, uma indústria global.  
Esta formação será orientada para as áreas  
da gestão, qualidade de serviço e foco no cliente,  
nas tecnologias de informação, na capacidade  
de planeamento, análise, organização e gestão  
de tempo, conciliando a formação teórica  
com a prática. Acredito que esta combinação  
de diferentes actividades, juntamente com  
os conteúdos do curso e professores com percurso 
internacional, irão capacitar os participantes  
para um desempenho de elevado rendimento  
nas empresas e motivá-los para atingirem  
os seus objectivos.”
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Plano de estudos

Mestrados

1º Semestre
 ˺ Empreendedorismo e Criação de Negócios
 ˺ Inovação e Organização
 ˺ Fusões e Aquisições
 ˺ Gestão de PME’s
 ˺ Opcional 1 

2º Semestre
 ˺ Construção de Plano de Negócios
 ˺ Sistemas de Informação e de Suporte à Decisão
 ˺ Marketing Estratégico
 ˺ Gestão da Mudança e Aprendizagem 
Organizacional

 ˺ Opcional 2 

3º Semestre
 ˺ Metodologia de Investigação
 ˺ Análise de Dados
 ˺ Gestão de Empresas Globais
 ˺ Projecto de Dissertação / Projecto Aplicado / 
Estágio 

4º Semestre
 ˺ Dissertação / Projecto Aplicado / Relatório  
de Estágio

Opcionais
 ˺ Negociação Empresarial
 ˺ Gestão Intercultural
 ˺ Jogo de Gestão
 ˺ Estágio Extra-Curricular

uma vertente multidisciplinar. As empresas 
valorizam, cada vez mais, profissionais com uma 
capacidade empreendedora, capazes de inovar e 
implementar novos projectos. Este curso permite 
uma elevada especialização na área científica de 
empreendedorismo e gestão da inovação. Em todas 
as unidades curriculares específicas deste mestrado 
procura-se estar na linha da frente das matérias 
abordadas, abrindo caminhos e criando condições 
para o desenvolvimento da reflexão sobre  
as temáticas que poderão constituir objecto  
de investigação na dissertação ou projecto aplicado. 
Esta metodologia permite antecipar e apontar eixos 
de investigação relacionados com as problemáticas 
actuais nesta área.

Mensagem do Coordenador 
Mestre César Ribeiro
“Estamos cientes da importância  
do empreendedorismo nos dias actuais.  
Não menos importante, surge a componente 
inovação. Este mestrado junta, portanto, dois pilares 
fundamentais, tanto para quem deseja criar o seu 
próprio posto de trabalho como para exercer funções 
dentro das organizações.”

Este mestrado está orientado  
para quem pretenda desenvolver projectos 
empresariais inovadores ou já desenvolva  
a sua actividade profissional nas áreas  
de gestão e da inovação, no sentido  
de adquirir ou aprofundar conhecimentos  
e competências. Neste curso são abordados 
conceitos e técnicas avançadas em gestão 
empresarial, com foco na criação, gestão  
de novos negócios e nas diferentes 
formas ou alternativas para conseguir 
financiamento para novos projectos.

Despacho nº 14991/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

Razões para frequentar
A inovação tem um papel muito importante  
em qualquer área de negócio. Inovar é utilizar  
novas ideias e recriá-las ao nível dos processos, 
serviços ou produtos. Os estudantes irão adquirir  
a capacidade de gerir o processo de inovação desde 
o brainstorming de ideias até à sua concretização 
em modelos de negócio ou de mercado, com 

Empreendedorismo  
e Gestão da Inovação
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Mestrados

1º Semestre
 ˺ Inovação e Organização
 ˺ Gestão Estratégica de Recursos Humanos
 ˺ Comportamento Organizacional
 ˺ Avaliação de Desempenho e Gestão de Carreiras
 ˺ Opcional 1 

2º Semestre
 ˺ Gestão da Mudança e Aprendizagem 
Organizacional

 ˺ Desenvolvimento do Capital Humano
 ˺ Gestão de Competências
 ˺ Auditoria dos Recursos Humanos
 ˺ Opcional 2 

de mudança, readaptação e melhoria. Surge, assim, 
como um desafio na capacidade de recrutar, manter 
e formar colaboradores motivados e empenhados  
no seu trabalho, que se identifiquem com a missão 
e objectivos da organização, garantindo que  
as políticas de recursos humanos e os objectivos  
de negócio estão alinhados. 

A Universidade Europeia é uma instituição  
de referência na formação em gestão de recursos 
humanos. Diversos alumni lideram o departamento  
de recursos humanos em empresas de renome, 
consubstanciando este estatuto. 

O mestrado em Gestão de Recursos Humanos 
proporciona uma visão holística, mas também  
de elevada especialização, posicionando-se na linha 
da frente da evolução das temáticas abordadas, 
abrindo caminhos e criando condições para  
o desenvolvimento da reflexão sobre as temáticas 
que poderão constituir objecto de investigação na 
dissertação ou projecto aplicado. Esta metodologia 
permite antecipar e apontar eixos de investigação 
relacionados com as problemáticas emergentes 
nesta área. 

Este mestrado destina-se a todos aqueles 
que desejem desenvolver competências 
avançadas na gestão de recursos humanos, 
com uma especial incidência nas áreas 
do planeamento estratégico, da gestão 
comportamental e do desenvolvimento 
de projectos de mudança organizacional. 
Assim, os estudantes deste mestrado 
poderão complementar e aprofundar  
a sua experiência profissional  
e/ou os conhecimentos e competências 
previamente adquiridos.

Despacho nº 14992/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

Razões para frequentar
A gestão de recursos humanos tem sofrido muitas 
alterações na realidade empresarial, nomeadamente 
no que diz respeito ao papel dos profissionais 
de recursos humanos nas organizações, que 
abrange agora uma componente de planeamento 
estratégico, desenvolvimento de projectos  

Gestão de Recursos 
Humanos Mensagem da Coordenadora 

Prof. Doutora Diana Dias
“É com grande orgulho que coordeno cientificamente 
o mestrado em Gestão de Recursos Humanos  
da Universidade Europeia. Fruto de um intenso  
e constante trabalho de actualização às mais 

3º Semestre
 ˺ Metodologia de Investigação
 ˺ Análise de Dados
 ˺ Gestão Intercultural de Recursos Humanos
 ˺ Projecto de Dissertação / Projecto Aplicado / 
Estágio 

4º Semestre
 ˺ Dissertação / Projecto Aplicado / Relatório  
de Estágio 

Opcionais
 ˺ Negociação Empresarial
 ˺ Gestão Intercultural
 ˺ Jogo de Gestão
 ˺ Estágio Extra-Curricular

recentes abordagens científicas e de adaptação  
às necessidades do mundo do trabalho, o presente 
mestrado conta com uma equipa docente altamente 
especializada e de reconhecido mérito científico  
e profissional. Contribuir para a formação de gestores 
de recursos humanos de elite é a nossa missão.”

Plano de estudos
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Mestrados

Plano de estudos
1º Semestre

 ˺ Políticas de Segurança
 ˺ Sistemas de Protecção Civil
 ˺ Gestão Estratégica de Recursos
 ˺ Comando, Liderança e Gestão de Equipas
 ˺ Ameaças Sistémicas Emergentes  
em Protecção Civil 

2º Semestre
 ˺ Direito de Segurança
 ˺ Informações e Segurança
 ˺ Gestão Municipal da Segurança
 ˺ Stress, Negociação e Conflito
 ˺ Materiais e Resíduos Perigosos 

3º Semestre
 ˺ Metodologia de Investigação
 ˺ Métodos Qualitativos
 ˺ Métodos Quantitativos
 ˺ Projecto  I 

4º Semestre
 ˺ Projecto  II

Razões para frequentar
 ˺ Visão global e integrada dos diferentes agentes  
de protecção civil;

 ˺ Significativo empenho na vertente security, 
permitindo uma abordagem tão importante, 
quanto necessária, às legítimas aspirações  
dos profissionais ligados com as forças e serviços 
de segurança, forças armadas e empresas 
de segurança privada, mas também outros 
interessados, que procuram uma formação 
académica avançada numa área crítica que 
apresenta cada vez mais oportunidades 
profissionais e desafios de carreira.

Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor Manuel Valente
“A inter e a multidisciplinaridade são uma aposta 
deste curso de mestrado, pensado e estruturado, 
científica, académica e profissionalmente, para 
formar gestores de segurança no âmbito da proteção 
civil - safety - com uma forte componente security e 
uma visão global própria dos desafios da sociedade.” 
 

Ministrado pela Universidade Europeia  
e pelo Instituto Superior de Ciências 
Policiais e Segurança Interna (ISCPSI),  
este mestrado pretende proporcionar  
uma formação avançada, exigente  
e de carácter profissional, que promova 
competências críticas na área da gestão 
da segurança. As competências adquiridas 
com a realização dos estudos aprofundados 
e desenvolvidos durante este curso, 
constituirão mais-valias distintivas para  
os seus estudantes num contexto social 
que, mercê das transformações sistémicas 
mais recentes na área da segurança,  
requer um desempenho esclarecido e eficaz 
que seja capaz de fazer face aos reptos 
emergentes.

Acreditação pela A3ES a 31/03/2014. 
Nr. de Registo da DGES: R/A-Cr-67/2014, de 20/05/2014.

Gestão da Segurança
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Plano de estudos

Mestrados

1º Semestre
 ˺ Cibercultura e Comportamento do Consumidor 
Online

 ˺ Marketing Relacional
 ˺ New Media e Canais Online
 ˺ Negócios Digitais e E-Commerce
 ˺ Opcional 1 

2º Semestre 
 ˺ Digital Marketing Research
 ˺ Branding Digital
 ˺ Social Media Marketing
 ˺ Search e Mobile Marketing
 ˺ Opcional 2 

3º Semestre 
 ˺ Metodologia de Investigação
 ˺ Análise de Dados
 ˺ Trade Marketing e Promoções Digitais
 ˺ Projecto de Dissertação / Projecto Aplicado / 
Estágio 

 4º Semestre 
 ˺ Dissertação / Projecto Aplicado / Relatório  
de Estágio 

Opcionais
 ˺ Negociação Empresarial 
 ˺ Gestão Intercultural 
 ˺ Jogo de Gestão
 ˺ Estágio Extra-Curricular 

 ˺ Este curso permite uma elevada especialização  
na área científica de marketing digital.

 ˺ Em todas as unidades curriculares específicas 
deste mestrado procura-se estar na linha  
da frente da evolução das matérias abordadas, 
abrindo caminhos e criando condições para  
o desenvolvimento da reflexão sobre as temáticas 
que poderão constituir objecto de investigação na 
dissertação ou projecto aplicado. Esta metodologia 
permite antecipar e apontar eixos de investigação 
relacionados com as problemáticas actuais  
nesta área.

Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor Rui Cruz
“Se a internet e as redes impregnam hoje o nosso 
mundo pessoal e empresarial tendo-se tornado no 
tecido das nossas vidas (Manuel Castells), apenas 
o domínio das suas técnicas que uma formação 
especializada confere permite atingir o sucesso.” 

Este mestrado disponibiliza todas  
as ferramentas para o sucesso profissional 
no marketing, na publicidade e nos media, 
permitindo aos estudantes transformar  
os desafios deste sector em oportunidades 
de crescimento e futuro. O objectivo deste 
programa passa, ainda, por promover  
a especialização na componente digital  
do marketing e da gestão, em todas 
as suas vertentes e numa perspectiva 
estratégica, com os conteúdos  
mais actualizados e alinhados com  
as tendências de sucesso desta área.

Despacho nº 10591/2012, de 06/08/2012, II Série nº 151, D.R.

Razões para frequentar
O marketing digital é considerado uma das áreas de 
futuro, sendo cada vez mais um factor crítico para o 
sucesso nas empresas e mercados contemporâneos.

 ˺ Os estudantes deste mestrado encontrar-se-ão 
numa situação única no mercado de trabalho, 
devido à falta de profissionais qualificados  
nesta área.

Marketing Digital



p. 46 p. 47

Mestrados

Plano de estudos
1º Semestre 

 ˺ Gestão Estratégica
 ˺ Empreendedorismo e Criação de Negócios
 ˺ Gestão de Marcas
 ˺ Marketing Research
 ˺ Opcional 1 

2º Semestre
 ˺ Construção de Plano de Negócios
 ˺ Sistemas de Informação de Marketing
 ˺ Gestão e Direcção Comercial
 ˺ Marketing Industrial
 ˺ Opcional 2 

3º Semestre
 ˺ Metodologia de Investigação
 ˺ Análise de Dados
 ˺ Marketing de Serviços
 ˺ Projecto de Dissertação / Projecto Aplicado / 
Estágio 

 4º Semestre 
 ˺ Dissertação / Projecto Aplicado / Relatório  
de Estágio 

Opcionais
 ˺ Negociação Empresarial 
 ˺ Gestão Intercultural 
 ˺ Jogo de Gestão
 ˺ Estágio Extra-Curricular

Este mestrado destina-se a todos  
os estudantes que pretendam adquirir, 
aprofundar e consolidar conhecimentos  
e competências, com uma visão integrada  
desta área. De acordo com as novas 
tendências neste domínio, é cada vez 
mais importante desenvolver abordagens 
a targets com características muito 
específicas, pelo que a aquisição  
de capacidades em novas tecnologias  
de informação, investigação, gestão  
e planeamento são também mais 
relevantes. Este mestrado tem 
como objectivo promover a formação 
especializada no âmbito das tendências 
mais actuais dos negócios internacionais, 
no sentido de responder aos desafios 
nos mercados globais, aprofundar 
conhecimentos e desenvolve competências, 
reforçando também a empregabilidade 
neste domínio.

Despacho nº 14993/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

Razões para frequentar
O marketing desempenha um papel fundamental 
nas organizações e em mercados altamente 
competitivos como os actuais, constituindo  
um factor diferenciador para a liderança  
de qualquer empresa. O marketing é o pilar 
orientador para todas as decisões e acções  
dos restantes departamentos de uma empresa.

Este curso permite uma elevada especialização  
na área científica de marketing. Em todas  
as unidades curriculares específicas deste mestrado 
procura-se estar na linha da frente da evolução  
das matérias abordadas, abrindo caminhos e criando 
condições para o desenvolvimento da reflexão  
sobre as temáticas que poderão constituir objecto  
de investigação na dissertação ou projecto aplicado. 
Esta metodologia permite antecipar e apontar eixos 
de investigação relacionados com as problemáticas 
actuais nesta área.

Marketing 
Especialização em Marketing

Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor Rui Cruz
“Autor anónimo refere que existem três tipos de 
empresas: as que fazem as coisas acontecer, as que 
reagem ao que acontece e as que se espantam com 
o que aconteceu. Apenas uma sólida formação nesta 
área vital permite integrar o grupo das primeiras.” 
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Plano de estudos

Mestrados

1º Semestre 
 ˺ Semiótica da Comunicação
 ˺ Cibercultura, Comunicação e Novas Tecnologias
 ˺ Gestão de Marcas
 ˺ Comunicação Institucional
 ˺ Opcional 1 

2º Semestre
 ˺ Análise de Conteúdo
 ˺ Comunicação, Cultura e Consumo
 ˺ Processos e Escrita Criativa
 ˺ Gestão Estratégica de Assuntos
 ˺ Opcional 2 

3º Semestre 
 ˺ Metodologia de Investigação
 ˺ Análise de Dados
 ˺ Desenho Gráfico e Produção Audiovisual
 ˺ Projecto de Dissertação / Projecto Aplicado / 
Estágio 

 4º Semestre 
 ˺ Dissertação / Projecto Aplicado / Relatório  
de Estágio 

Opcionais
 ˺ Negociação Empresarial 
 ˺ Gestão Intercultural 
 ˺ Jogo de Gestão
 ˺ Estágio Extra-Curricular 

Este mestrado vem dar resposta à falta  
de profissionais que compreendam as novas 
tendências da comunicação, oferecendo assim  
boas perspectivas de carreira para estes estudantes. 
O curso permite uma elevada especialização  
na área científica de comunicação organizacional  
e pretende abrir caminhos e criar condições  
ao estudante para reflexão sobre as temáticas  
que poderão constituir objecto de investigação  
na sua dissertação ou projecto aplicado.  
Esta metodologia permite antecipar e apontar  
eixos de investigação relacionados com  
as problemáticas actuais nesta área.

Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor Rui Cruz
“No mundo actual em que a informação é uma 
importante fonte de competitividade e em que  
o que não se comunica não existe, uma preparação 
superior nesta área abre caminho ao sucesso.” 

Este mestrado destina-se a todos aqueles 
que desejem desenvolver competências 
avançadas na área da comunicação 
organizacional, com uma especial incidência 
na comunicação integrada de marketing 
e na gestão da comunicação institucional. 
Desta forma, os estudantes deste 
mestrado poderão complementar  
e aprofundar a experiência profissional  
e/ou conhecimentos académicos 
previamente adquiridos.

Despacho nº 14993/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

Razões para frequentar
Num mundo cada vez mais mediatizado e marcado 
pela rapidez na circulação da informação,  
a gestão da comunicação desempenha um papel 
fundamental dentro das organizações, sendo 
uma função que requer profissionais altamente 
qualificados e especializados.

Marketing
Especialização em Comunicação 
Organizacional
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Plano de estudos

Mestrados

1º Semestre 
 ˺ Instituições Económicas Internacionais
 ˺ Estratégia e Globalização
 ˺ Direito Internacional Privado
 ˺ Finanças Internacionais
 ˺ Opcional 1 

2º Semestre
 ˺ Geopolítica, Comércio e Investimento Internacional
 ˺ Inteligência Económica e Marketing Global
 ˺ Mercados Emergentes
 ˺ Empreendedorismo Internacional e Gestão 
Multicultural

 ˺ Opcional 2 

3º Semestre
 ˺ Metodologia de Investigação
 ˺ Análise de Dados
 ˺ Logística e Técnicas de Comércio Internacional
 ˺ Projecto de Dissertação / Projecto Aplicado / 
Estágio 

 4º Semestre 
 ˺ Dissertação / Projecto Aplicado / Relatório  
de Estágio

Opcionais
 ˺ Negociação Empresarial 
 ˺ Gestão Intercultural 
 ˺ Jogo de Gestão
 ˺ Estágio Extra-Curricular 

das matérias abordadas, criando condições para  
o desenvolvimento da reflexão sobre as temáticas 
que poderão constituir objecto de investigação  
na dissertação ou projecto aplicado do estudante. 
Esta metodologia permite antecipar e apontar eixos 
de investigação relacionados com as problemáticas 
actuais nesta área.

Mensagem do Coordenador 
Mestre César Ribeiro
“Assistimos a uma tendência cada vez mais 
internacional dos negócios. As empresas portuguesas 
são prova disso. Este mestrado surge para 
acompanhar esta realidade e está dirigido  
não só ao candidato sem experiência profissional  
como a quem já exerce funções nas organizações.  
O objectivo é capacitar o estudante para um mercado 
global.” 

Este mestrado tem como objectivo 
promover a formação especializada  
no âmbito das tendências mais actuais 
dos negócios internacionais, no sentido 
de responder aos desafios nos mercados 
globais, aprofundar conhecimentos  
e desenvolver competências, reforçando 
também a empregabilidade neste domínio.

Despacho nº 10590/2012, de 06/08/2012, II Série nº 151, D.R.

Razões para frequentar
Num novo contexto global e internacional,  
as empresas devem investigar novos  
e potenciais mercados, avançando com negócios 
internacionais, com a capacidade de se adaptarem 
às especificidades, necessidades e cultura  
de cada mercado.

O mestrado em Negócios Internacionais constitui, 
hoje em dia, uma ferramenta fundamental  
na  integração de economias e no processo  
de internacionalização das empresas, apresentando 
uma elevada especialização na área científica  
de negócios internacionais. Em todas as unidades 
curriculares específicas deste mestrado  
procura-se estar na linha da frente da evolução  

Negócios Internacionais
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Mestrados

Plano de estudos
1º Semestre 

 ˺ Gestão Estratégica
 ˺ Sistemas de Informação Distribuídos 
 ˺ Sistemas de Informação e Suporte à Decisão
 ˺ Avaliação da Qualidade dos Sistemas  
de Informação

 ˺ Opcional 1 

2º Semestre
 ˺ Gestão de Centros Informáticos
 ˺ Engenharia de Software
 ˺ Direito Informático
 ˺ Segurança nos Sistemas Informáticos
 ˺ Opcional 2 

3º Semestre
 ˺ Metodologia de Investigação
 ˺ Análise de Dados
 ˺ Sistemas Estratégicos e Tecnologias Emergentes
 ˺ Projecto de Dissertação / Projecto Aplicado / 
Estágio 

 4º Semestre 
 ˺ Dissertação / Projecto Aplicado / Relatório  
de Estágio 

Opcionais
 ˺ Negociação Empresarial 
 ˺ Gestão Intercultural 
 ˺ Jogo de Gestão
 ˺ Estágio Extra-Curricular 

Razões para frequentar
Qualquer organização necessita de informação  
para cumprir a sua missão e atingir os seus 
objectivos. As empresas precisam, por isso,  
de recorrer às tecnologias de informação  
e comunicação para criarem, manterem e fazerem 
evoluir uma infra-estrutura que garanta  
a adequação e o bom funcionamento dos sistemas 
de informação em todo o processo de recolha, 
processamento e distribuição da informação. 

Os sistemas de informação das organizações 
têm vindo a sofrer muitas e significativas 
alterações. Por isso, este mestrado expõe  
os estudantes às mais recentes tendências  
do sector, permitindo-lhes adquirir  
os conhecimentos e desenvolver as competências 
necessários ao sucesso da sua carreira profissional. 

Este curso confere uma elevada especialização 
na área científica dos sistemas de informação, 
apontando eixos de investigação relacionados 
com as problemáticas actuais nesta área e criando 
assim condições para a reflexão do estudante 
sobre os temas que constituirão o objecto da sua 
investigação durante a realização da dissertação  
ou do projecto aplicado.

Este mestrado destina-se a todos  
os que pretendem aprofundar os seus 
conhecimentos e reforçar as suas 
competências na área dos sistemas  
de informação para a gestão, com particular 
incidência na criação e desenvolvimento de  
sistemas estratégicos para as organizações, 
bem como no processamento e tratamento 
de informação. Frequentando este 
mestrado, os estudantes complementam  
e aprofundam a experiência profissional  
e/ou os conhecimentos académicos 
previamente adquiridos, focando-os  
nos sistemas de informação para a gestão.

Despacho nº 14990/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

Sistemas de Informação 
para a Gestão

Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor Manuel Menezes Sequeira
“Com o seu foco nos sistemas estratégicos para 
as organizações, a grande qualidade do seu corpo 
docente e as possibilidades de internacionalização 
dadas pela rede Laureate, este mestrado é uma 
excelente escolha para quem pretende especializar-se 
na área dos sistemas de informação para gestão.”  
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Planos de estudo

 ˺ Metodologia de Investigação (6 ECTS)
 ˺ Análise de Dados (6 ECTS)
 ˺ Projecto de Dissertação (12 ECTS)
 ˺ Dissertação de Mestrado (30 ECTS) 

 ˺ Metodologia de Investigação (6 ECTS)
 ˺ Análise de Dados (6 ECTS)
 ˺ U.C. Área de Especialização (6 ECTS)
 ˺ Projecto de Dissertação (12 ECTS)
 ˺ Dissertação de Mestrado (30 ECTS) 

Esta modalidade permite aos 
candidatos licenciados no regime 
pré-bolonha adquirirem o grau  
de mestre em um ano. 

Caso seja titular de um grau de licenciatura  
ao abrigo do sistema anterior ao processo  
de bolonha, o candidato poderá frequentar  
o mestrado, na mesma área de estudos,  
nesta modalidade beneficiando de condições 
vantajosas:

 ˺ Duração de um ano lectivo (mediante  
a creditação mínima de 60 ECTS);

 ˺ Horário pós-laboral;

 ˺ Equivalência dada a um mestrado  
da mesma área científica da licenciatura  
de origem. (Por exemplo, os licenciados  
em Gestão de Empresas podem  
obter equivalências nos mestrados  
de Empreendedorismo e Gestão da Inovação  
ou em Gestão e Estratégia Empresarial,  
dado que são programas da mesma área.)

 ˺ Para além da equivalência a um ano de mestrado, 
os candidatos podem ainda validar:   

1) Pós-graduações ou partes curriculares de outros 
mestrados;

2) Experiência profissional na área, desde que seja 
superior a 5 anos;

3) Artigos publicados em revistas científicas, 
nacionais ou internacionais, que os pode dispensar 
da frequência de unidades curriculares.

Estão abrangidos por esta modalidade não só os 
candidatos titulares de uma licenciatura de 4 ou 
5 anos concluída na Universidade Europeia, como 
também em outras instituições de Ensino Superior, 
nacionais ou estrangeiras. 

Mestrados para licenciados 
pré-bolonha

Hélio Martins | Estudante da Universidade Europeia
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PROPINA
TOTAL

PROPINA
MENSAL

N.º
MENSALIDADES

15

5

15

5

10

10

10

5

10

5

15

5

15

5

280€

170€

250€

150€

275€

230€

420€

170€

375€

150€

845€

170€

795€

150€

PROPINA NORMAL

PROPINA COM
BOLSA 1.ª OPÇÃO1

PROPINA NORMAL

PROPINA COM
BOLSA 1.ª OPÇÃO1

PROPINA NORMAL

PROPINA COM
BOLSA 1.ª OPÇÃO1

Período Curricular

Período Dissertação

Período Curricular

Período Dissertação

Período Curricular

+

Período Dissertação

Período Curricular

Período Dissertação

Período Curricular

Período Dissertação

5.050€

4.500€

2.750€

2.300€

5.050€

4.500€

13.525€

12.675€

MESTRADO
PRÉ-BOLONHA

MESTRADOS

MESTRADO
GESTÃO 

E ESTRATÉGIA 
EMPRESARIAL

PROPINA NORMAL

PROPINA COM
BOLSA 1.ª OPÇÃO1

Período Curricular

Período Dissertação

Período Curricular

Período Dissertação

MESTRADO
INTERNACIONAL2

Investimento
Na tabela da página seguinte  
é apresentado o investimento para 
cada programa de mestrado, bem 
como o benefício que o candidato 
terá se seleccionar a Universidade 
Europeia como primeira opção 
e efectuar a sua matrícula 
antecipadamente.

Para efeitos de reserva da vaga  
e formalização da inscrição, serão  
cobrados em todos os programas  
os seguintes valores:

Candidatura - 150€

Matrícula - 250€

Inscrição - 320€

Seguro - 60€

1Bolsa 1.ª Opção válida até 9 de Julho de 2014.

2Inclui despesas de alojamento na China,Pedro de Deus | Estudante da Universidade Europeia
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Quero candidatar-me
Os estudantes interessados em  
ingressar na Universidade Europeia  
poderão formalizar a sua 
candidatura, ao longo de todo  
o ano, presencialmente ou online 
em europeia.pt.

Para iniciar o processo, o candidato deverá 
apresentar a seguinte documentação original:

 ˺ Cartão do Cidadão (ou Bilhete de Identidade  
e Cartão de Contribuinte);

 ˺ CV actualizado (com certificados em anexo);
 ˺ Certificado de habilitações.

Condições de acesso
Podem candidatar-se aos mestrados 
ministrados na Universidade Europeia  
os estudantes que reúnam uma das  
seguintes condições:

 ˺ Titular de um grau de licenciatura ou equivalente 
legal (consulte a pág. 52 caso seja titular de uma 
licenciatura pré-bolonha);

 ˺  Titular de um grau académico superior estrangeiro;
 ˺  Detentor de currículo escolar, científico  
ou profissional, que seja reconhecido pelo órgão 
estatutariamente competente da Universidade 
Europeia, atestando capacidade para realizar este 
ciclo de estudos. 

Disciplinas isoladas
O estudante que ainda esteja a reunir uma  
das condições de acesso acima referidas poderá 
ingressar na Universidade Europeia através  
do regime “disciplinas isoladas”, podendo realizar  
até 50% do total de ECTS do mestrado  
de interesse.

Com a aprovação destas unidades curriculares,  
o estudante, no momento em que reúna as 
condições de acesso ao mestrado, e segundo  
os prazos estipulados pela Universidade Europeia, 
obterá equivalência das mesmas permitindo-lhe  
a conclusão do mestrado em tempo útil.

Bolsas e Financiamento
Todos os novos estudantes têm acesso  
a uma bolsa a ser aplicada à propina  
base anual no seu 1.º ano inscritos  
na Universidade Europeia:

Bolsas 1.ª opção
Estudantes que oficializem a sua inscrição até  
9 de Julho de 2014 beneficiam de uma bolsa  
num valor até 16% da propina anual base.

Merit Students Program1

Os estudantes que entrem no 1.º ano, pela primeira 
vez, através do regime normal de ingresso, com 
média igual ou superior a 15 valores, irão beneficiar 
automaticamente de um apoio financeiro de 50% 
do valor da propina normal.

O estudante poderá ainda beneficiar de: 
 
Bolsas Sociais de Estudo
Em cooperação com a DGES – Direcção Geral 
do Ensino Superior, a Universidade Europeia 
contribui para a eficácia das candidaturas dos 
seus estudantes que procuram o apoio das Bolsas 
Sociais de Estudo, através de um acompanhamento 
próximo e de uma análise eficiente das 
circunstâncias individuais de cada um.

Opções de Financiamento
No Campus está disponível um balcão  
de aconselhamento ao novo e actual estudante  
que deseje efectuar um crédito universitário  
com condições vantajosas por ser estudante  
da Universidade Europeia. 

Para mais informações sobre as nossas bolsas  
e condições especiais em vigor para alumni  
da Universidade Europeia, o candidato deverá  
entrar em contacto com o Departamento  
de Admissões através do N.º Azul  808 203 544  
ou do e-mail elpme@europeia.pt.

1O Merit Students Program não se aplica aos estudantes que 
ingressem no Mestrado Business Management & Strategy - 
International Program.
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Estrada da CorreiaIC17

Quinta do Bom Nome
Estrada da Correia, N.º 53
1500-210 Lisboa

808 203 544
elpme@europeia.pt

Localização
A Universidade Europeia dispõe de 
uma excelente localização com um 
conjunto de acessos que permite  
ao estudante escolher a forma mais 
cómoda e adequada para chegar  
ao campus.

Metro
 ˺ Estação de Carnide – Linha Azul

Carris
 ˺ 726 | Pontinha (centro) – Sapadores
 ˺ 729 | Bairro Padre Cruz – Algés
 ˺ 768 | Quinta Olival – Cidade Universitária
 ˺ 202 | Linda-a-Velha – Cais do Sodré  
(Rede da Madrugada)

Vimeca Transportes
 ˺ 143 | Amadora Este – Pontinha
 ˺ 128 | Dolce Vita – Colégio Militar 
 ˺ 165 | Dolce Vita – Colégio Militar  
(Rede da Madrugada)

Rodoviária de Lisboa
 ˺ 210 | Caneças – Colégio Militar
 ˺ 205 | Odivelas – Colégio Militar
 ˺ 231 | Dolce Vita – Pontinha 

Parques de estacionamentos
 ˺ Universidade Europeia: 42 lugares
 ˺ Casa do Artista: 120 lugares

Coordenadas Geográficas
 ˺ 38’’ 45’ 36.06º N | 9’’ 11’ 37.53º W 



europeia.pt


