Mestrado

Gestão
e Estratégia
Industrial
em

Open minds
for a better world

Localizado no centro de Lisboa, o
ISEG tem uma longa tradição e
experiência no ensino da Estratégia.
O Mestrado em Gestão e
Estratégia Industrial tem como
objetivos principais formar
gestores profissionais preparados
para enfrentar a nova organização
da economia e a inovação
tecnológica usando estratégias de
inovação, produção e operações.

5 razões para escolher
o Mestrado em
Gestão e Estratégia

Industrial

“Ao longo do meu percurso
profissional como técnico de prótese
dentária, passei pela MALO Clinic, onde
as equipas foram propostas a desenvolver
ideias para reduzir custos de gestão. Este
desafio, aliado ao facto de ter fundado a
minha própria empresa, revelaram a
necessidade de adquirir know-how em gestão.
Os conhecimentos que desenvolvi neste
mestrado são de extrema utilidade para
alcançar os meus objetivos e enfrentar
desafios futuros.”

@ISEG Lisbon

JOÃO COSTA

Técnico de Prótese Dentária
MALO Clinic
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Tem como objetivo principal
preparar gestores para
enfrentar os desafios da
competitividade numa
economia global.

É um mestrado em Gestão
que combina matérias de
economia, organização
industrial e políticas de
competitividade.

O curso visa expor os alunos à
resolução de problemas
complexos que têm que ver
com organização das cadeias
de valor à escala global. Ao
longo do curso, os
participantes adquirem
competências em otimização
de processos e de operações,
gestão da inovação, gestão da
logística e da cadeia de
abastecimento, gestão
estratégica,
internacionalização,
marketing B2B, gestão da
qualidade, bem como em
análise de investimentos.

04
Este curso visa desenvolver
uma cultura de exigência,
rigor e qualidade,
tornando-se um fator
diferenciador e de criação e
consolidação de
conhecimentos.
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O curso visa estimular a
perceção da organização das
estruturas económicas e da
interdependência entre
indústria e serviços à escala
global, e expor os alunos à
resolução de problemas
complexos que têm a ver com
tecnologia e inovação, e
correta interpretação da
organização da cadeia de
valor.

study
plan
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Estratégia e
Internacionalização de
Empresa

Gestão da Inovação

Seminário - Metodologias de
Investigação em Gestão

Gestão Estratégica

Política Industrial e
Competitividade

Organização Industrial

Marketing Industrial

Gestão da Qualidade

Planeamento, Controlo e
Integração da Produção

Gestão da Logística e da
Cadeia de Aprovisionamentos

Seminário

Métodos Estatísticos
Tópicos Avançados de Gestão
da Produção
Trabalho Final de Mestrado

(Dissertação/Estágio/Projecto)

Gestão Financeira

4
ano 2 · semestre 2
Trabalho Final de Mestrado

key
facts

(Dissertação/Estágio/Projecto)
INÍCIO:
Setembro
HORÁRIO:
Pós-Laboral
DURAÇÃO:
3 Semestres de Aulas
1 Semestre de Trabalho Final de Mestrado
LÍNGUA
Português
PROPINAS:
Alunos da UE: €6850
Aluno fora da UE: €8150
Coordenadores:
Manuel Laranja
Jaime Andrez
Nuno Crespo
RANKING:

Ranked nº63 in the World Top 100 Best
Masters in Supply Chain and Logistics
Global Ranking

10 razões para
estudar no ISEG
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O ISEG faz parte da
Universidade de Lisboa, uma
universidade líder de acordo
com o ranking de Xangai
(ARWU).

O ISEG pertence ao UNITE! University Network for
Innovation, Technology and
Engineering - uma rede que
visa promover a cooperação
entre instituições de ensino
superior na Europa.

O ISEG está localizado no
coração de Lisboa, uma
cidade europeia luminosa,
vibrante, multicultural e
cosmopolita.
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Os estudantes do ISEG têm
uma elevada taxa de
Empregabilidade.

O ISEG possui Centros de
Investigação de Alta
Qualidade.
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O ISEG está comprometido
com os United Nation's
Sustainable Development
Goals SDG’s para 2030.

Os estudantes do ISEG
beneficiam de um ambiente
Open Minded, com muitas
oportunidades de interagir
com os seus colegas e
professores.

05
O ISEG possui uma grande e
diversificada rede de Alumni.

08
Os alunos e professores do
ISEG são regularmente
premiados, como por
exemplo, melhor Case Study,
melhor dissertação de
mestrado ou distinções em
projetos e concursos
internacionais.

ACREDITAÇÕES INTERNACIONAIS E PROTOCOLOS:

MEMBRO:

Inscrições:
www.iseg.ulisboa.pt/cursos/gei
masters@iseg.ulisboa.pt
(+351) 213 925 900
ISEG
Rua das Francesinhas
1200-675 Lisboa · Portugal

O ISEG é acreditado pela
AACSB, apenas 5% das
escolas de negócios do
mundo possuem esta
acreditação.

