
Pretendes desenvolver o seu próprio negócio ou assumir cargos de 
direção de uma empresa pública ou privada? Gostas de resolver 
problemas? Tens espírito de iniciativa?
Então este é o teu curso.
É ainda importante saberes que:
. A Portucalense ministra ensino e formação reconhecido há 30 anos;
. Existe uma forte relação com o tecido empresarial. Temos parcerias com 
empresas que avaliam trabalhos práticos dos alunos em contexto de aula 
e existe um estágio curricular obrigatório no 3º ano;

. Promovemos o desenvolvimento de competências comportamentais, 
nomeadamente o trabalho em equipa, e as competências empreendedoras 
desde o primeiro dia em que chegas à UPT;

. Cultivamos uma relação de proximidade entre professor e aluno, facilitadora 
de todo o processo de aprendizagem;

. O curso de Gestão tem contribuído para a formação de centenas de gestores, 
que ocupam hoje as mais diversas posições no mundo empresarial.

saídas profissionais.

Gestão de topo de qualquer instituição | Banca, Seguros e Finanças 
Empresariais | Consultoria | Marketing | Gestão Estratégica | Gestão da 
Produção e Logística |  Gestão de Recursos Humanos.
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Economia Monetária e Financeira

Contabilidade de Gestão

Economia Industrial e da Regulação

Finanças Empresariais

Métodos Quantitativos

Direito da Empresa

6

5

5

5

5

4

Mercados Financeiros

Finanças Internacionais

Análise Financeira e de Projetos

Competências Comportamentais em 
Gestão II 

Contabilidade e Controlo de Gestão

Fiscalidade

6

5

5

5

5

4

2.º ANO 1º semestreects 2º semestreects

Gestão de Pessoas

Gestão Estratégica

Marketing

Empreendedorismo

Sistemas de Informação para a Gestão

Opção (*) 

5

5

5

5

5

5

Estágio

Gestão de Negócios Internacionais

Gestão de Operações e Logística

Economia e Gestão da Inovação

Opção (CE)

10

5

5

5

5

3.º ANO 1º semestreects 2º semestreects

Microeconomia 

Matemática

Contabilidade Financeira I

Organização de Empresas

Técnicas de Apoio à Economia e Gestão 

Competências Comportamentais em 
Gestão I

6

6

6

5

4

3

Macroeconomia

Seminário

Análise Microeconómica de Mercados

Contabilidade Financeira II

Estatística

Sociedade da Informação e do 
Conhecimento 

6

6

5

5

5

3

1.º ANO 1º semestreects 2º semestreects

plano de estudos.

(*) Unidades curriculares a oferecer de entre as unidades curriculares de 1º ciclo de qualquer área científica da 
universidade.

parcerias.


