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ESPECIAL MESTRADOS, PÓS-GRADUAÇÕES & MBA 

A
Universidade 

Portucalense 

(UPT) apresenta 

uma oferta for-
mativa abrangendo as várias 
áreas do conhecimento que se 
apresentam como fundamen-
tais para dar resposta aos gran-
des desafios do presente e do 
futuro. Afigura-se como central 
a evolução tecnológica, mas 
também o conhecimento do 
próprio ser humano enquan-
to ser biológico, mas também 
emocional e social. Pretende-se 
construir uma economia mais 
criativa e produtiva, procurando 
o bem-estar e conforto físico e 
psicológico, mas também a so-
lidariedade, a interação social 
e a sustentabilidade da huma-
nidade a longo prazo. Para este 
efeito, torna-se fundamental ofe-
recer instrumentos e competên-
cias que formem os melhores e 
mais bem preparados profissio-
nais e cidadãos. 

É neste sentido que a UPT ofe-
rece cursos pós-licenciatura, de  

alto nível e excelência. Até há 
não muitos anos, as licenciaturas 
estendiam-se ao longo de cinco 
anos. Hoje, o mundo não é menos 
complexo, nem nos confronta 
com menos desafios, pelo contrá-
rio. Os processos envolvidos nas 
necessárias respostas fazem com 
que os três anos de formação-
-base sejam forçosamente com-
plementados com uma forma-

ção altamente especializada. Na 
UPT, além do MBA e de diversas 
pós-graduações, destacamos os 
mestrados em Arquitetura e Urba-
nismo, Ciência de Dados, Marke-
ting e Negócios Digitais, Gestão, 
Ciências da Educação, Psicologia 
Clínica e da Saúde, Turismo e 
Hospitalidade, Património Cultu-
ral e Desenvolvimento do Territó-
rio, Direito, Ciência Jurídica Foren-
se e Relações Internacionais. 

Estes programas assumem 
uma dupla faceta, encontrando-
-se fortemente ligados à expe-
riência e vivência profissional ou 
intrinsecamente relacionados 
com as unidades de investigação, 
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A produção 
científica 
encontra-se 
alicerçada nas 
especialidades 
e conhecimen-
tos avançados 
dos docentes, 
enquadrada 
nas linhas 
temáticas de 
investigação e 
concretizada 
através de pro-
jetos sustenta-
dos no tempo 

_ 

na sua componente de Disser-

tação. Trata-se da realização de 

produção científica de elevada 

qualidade e de acordo com as 
melhores práticas a nível nacio-
nal e internacional. Esta produ-

ção encontra-se alicerçada nas 
especialidades e conhecimentos 
avançados dos docentes, devi-

damente enquadrados nas linhas 
temáticas de investigação em 

curso e concretizados através de 

projetos sustentados no tempo. 
Este enquadramento dos estu-
dantes em atividades das unida-
des de investigação é fundamen-

tal para o desenvolvimento de 
trabalhos ao mais alto nível, bem 

como para fornecer os recursos 

e as sinergias indispensáveis para 
programas de estudo mais avan-
çados, tais como os de doutora-
mento. Os programas doutorais 

em Ciências Jurídicas, Ciências 
Empresariais e Psicologia Clínica 

e Aconselha ito seguem um 

racional idêntico, estando, por 

isso, intrinsecamente ligados às 

unidades de investigação. 

Universidade 
Portucalense, 
uma janela 
aberta 
para o mundo 
Os programas da UPT estão 
ligados à experiência e vivência 
profissional ou intrinsecamente 
relacionados com as unidades de 
investigação, na sua componente 
de dissertação. 


