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FUNDAMENTAÇÃO

Este curso responde ao desafio de colmatar as fragilidades e necessidades de formação do 
tecido empresarial em Portugal, constituído maioritariamente por empresas de pequena e micro 
dimensão, nas áreas da gestão, da inovação e internacionalização.
Encontra-se organizado em unidades de formação (UF), estando orientado para indivíduos que 
procuram formação complementar específica, atualização e/ou aquisição de competências,
e permite uma gestão flexível do tempo, compatível com percursos individuais de formação.

OBJETIVOS GERAIS

Promover a formação em temas relevantes na área da gestão, inovação, internacionalização, 
marketing e estratégia, gestão de recursos humanos, análise de investimento e financiamento, 
contabilidade, direito e fiscalidade, e gestão de informação.

DESTINATÁRIOS

São admitidos candidatos:
- a frequentar uma licenciatura ou já licenciados;
- com experiência profissional ou pessoal relevante numa área que forneça preparação
adequada para a frequência do curso, independentemente das habilitações académicas
que possuam.

INVESTIMENTO

3.750,00€
Early bird discount de 20% (2.800,00€) para inscrições feitas até um(1) mês
antes do início do curso.
Existe a possibilidade de pagamento fracionado.
Para mais informações contacte-nos:  
Virgínia Barreirinha Lopes
virginiablopes@ua.pt
tlm.: 913139700

CREDITAÇÃO
DGERT—Direção Geral do Emprego
e das Relações de Trabalho
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FREQUÊNCIA—O curso não pode ser frequentado através da inscrição isolada nas unidades de formação
que o compõem.

CERTIFICAÇÃO—A aprovação no conjunto das unidades de formação (UF) exigidas é certificada mediante a emissão 
de um Certificado de Frequência ou de um Certificado de Aproveitamento, consoante o formando se submeta ou não 
a avaliação. O certificado especificará as unidades de formação e, no caso do Certificado de Aproveitamento,
o número de ECTS creditáveis.

CREDITAÇÃO—A aprovação neste Curso de Formação permite a obtenção de ECTS creditáveis de acordo com
o artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 de Agosto, isto é, suscetíveis de serem creditados após pedido do 
aluno, nos cursos conducentes a grau da Universidade de Aveiro, ao nível do 2.º ciclo, quando o candidato a eles 
tenha acedido por alguma das vias legalmente previstas, e aí se encontre inscrito.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

O curso de formação em Gestão, Inovação e Internacionalização de PME’s tem a duração
de dois semestres, a que corresponde um total de 432 horas divididas em 192 horas
presenciais (96 horas por semestre) e 240 horas de estudo autónomo, com sessões 
em sala de aula.

PERÍODO I
UF1-Marketing e Estratégia

UF2-Análise de Investimento e Financiamento

UF3-Direito e Fiscalidade para Gestão de PME’s

UF4-Contabilidade para PME’s

Horas Totais

PERÍODO II
UF5-Gestão de Recursos Humanos, Ética e Liderança

UF6-Gestão de Operações

UF7-Inovação e Internacionalização Empresarial

UF8-Gestão de Informação

Horas Totais

HORAS
24h

24h

24h

24h

96h

GES: GESTÃO / CJ: CIÊNCIAS JURÍDICAS/ C: CONTABILIDADE

24h

24h

24h

24h

96h

ECTS
2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

AC
GES

GES

CJ

C

-

GES

GES

GES

GES

-

PLANO DE ESTUDOS

O curso de formação em Gestão, Inovação e Internacionalização de PME’s é composto pelas 
unidades de formação que constam da tabela seguinte:
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CARLOS COSTA é professor catedrático e diretor do Departamento
de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT),
da Universidade de Aveiro.
É doutor e mestre em Turismo pela Universidade de Surrey (Reino 
Unido) e licenciado em Planeamento Regional e Urbano pela 
Universidade de Aveiro. Desempenha funções de diretor do programa 
doutoral em Turismo e editor da Revista Turismo & Desenvolvimento.
É membro da direção da Unidade de Investigação em Governança, 
Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), da UA, e, regular-
mente, membro das equipas de avaliação da Agência de Avaliação
e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
É ainda diretor técnico-científico da empresa spin-off em turismo 
‘idtour-unique solutions’.

FUNCIONAMENTO/HORÁRIO

- segundas das 15h00 às 19h00
- sábados das 09h00 às 13h00

COORDENAÇÃO E EQUIPA DE FORMADORES

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade do Professor Doutor Carlos Costa, 
professor catedrático do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo,
da Universidade de Aveiro.

PERÍODO I
UF1-Marketing e Estratégia

UF2-Análise de Investimento e Financiamento

UF3-Direito e Fiscalidade para Gestão de PME’s

UF4-Contabilidade para PME’s

PERÍODO II
UF5-Gestão de Recursos Humanos, Ética e Liderança

UF6-Gestão de Operações

UF7-Inovação e Internacionalização Empresarial

UF8-Gestão de Informação

DOCENTE
Manuel Oliveira 

António Lepierre Tinoco

Luís Miguel Pires e Carlos Anjos (ISCAA)

Jorge Martins

Andreia Vitória e Conceição Cunha

José Vasconcelos, Ana Ramos e Marlene Amorim

Zélia Breda, Ana Daniel e Mariana Pita

Daniel Polónia e Ana Dias

DEP.
DEGEIT

-

DCSPT

ISCAA

DEGEIT

DEGEIT

DEGEIT

DEGEIT
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Valoriza-te: 
vem, vive e volta.

UNAVE—Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro . edifício 1
campus universitário de santiago . 3810-193 Aveiro

Adquira um conjunto de competências
de uso imediato que acrescentam
eficácia e produtividade ao seu trabalho.

Amplie a sua rede de contactos,
identifique potenciais parceiros,
rasgue novos horizontes!

Potenciamos talentos,
atualizamos conhecimentos,
partilhamos boas práticas!


