Mestrado

Métodos
Quantitativos para a
Decisão Económica
e
Empresarial
em

Open minds
for a better world

Localizado no centro de Lisboa, o
ISEG tem uma longa tradição e
experiência no ensino de Métodos
Quantitativos. O Mestrado em
Métodos Quantitativos para a
Decisão Económica e Empresarial
tem por objetivo principal o
aprofundamento de conhecimentos
nas áreas de Investigação
Operacional e Análise Estatística
para a Decisão.

8 razões para escolher
o Mestrado em

Métodos Quantitativos
para a Decisão Económica
e Empresarial

“As minhas expectativas
no mestrado foram
excedidas pela inovação dos
programas abordados e
aplicabilidade dos projetos. Destaco a
competência pedagógica do corpo
docente, que recebe os alunos e os
acompanha, não só ao longo da sua
formação académica e profissional,
como também pessoal.”
MARGARIDA MARQUES

@ISEG Lisbon

Mestrado em MQDEE
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Forma quadros de elevada
competência técnica nas
áreas científicas de
Investigação Operacional,
Estatística e Econometria,
bem preparados para tomar
decisões ao longo da sua vida
profissional.

Os mestres ganham
capacidade para
desempenhar, com elevada
competência técnica, tarefas
de avaliação, de assessoria
em assuntos de relevância
económica, técnica e social.

Os mestres adquirem
conhecimentos necessários
ao tratamento, estudo e
interpretação de dados com
treino na utilização de
software (Excel OpenSolver,
EViews, R, Simul8, SPSS,
SQL, VBA e VRPSolver).

05
De natureza
profissionalizante, beneficia
de parcerias com diversas
instituições, permitindo a
realização do trabalho final
no âmbito de um projeto ou
de um estágio que pode
marcar o início na vida
profissional

06
Conta com um corpo docente
experiente e de reconhecida
competência nas diversas
áreas do mestrado

07
Os estudantes usufruem de
um acompanhamento
personalizado, traduzindo-se
numa elevada taxa de
finalização

04
Os trabalhos em grupo
permitem desenvolver as
capacidades de trabalho em
equipa, essenciais ao futuro
profissional dos mestres

08
Em suma, é um curso único e
diferenciador que se tem
mostrado um importante
alicerce no futuro profissional
dos nossos mestres

study
plan
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Econometria Aplicada *

Análise de Dados

Ética

Gestão de Dados *

Computação

Seminário

Sistemas de Apoio à Decisão *

Logística e Redes

Simulação e Otimização

Sondagens

Métodos de Previsão

Trabalho Final de Mestrado

(7,5 ECTS)
(7,5 ECTS)
(7,5 ECTS)
(7,5 ECTS)

(7,5 ECTS)
(7,5 ECTS)
(7,5 ECTS)
(7,5 ECTS)

(2 ECTS)
(8 ECTS)
(8 ECTS)

(12 ECTS)

Tópicos de Estatística
(7,5 ECTS)

Optativa(s)*
(7,5 ECTS)

4
ano 2 · semestre 2
Trabalho Final de Mestrado
(30 ECTS)

*Estas UC são escolhidas pela
Comissão Científica e Pedagógica
do mestrado para cada estudante,
em função do seu currículo, de
forma a totalizarem 15 ECTS.
As UC Optativa(s) podem ser
escolhidas entre as UC de outros
mestrados.

key
facts
INÍCIO:
Setembro
HORÁRIO:
Diurno no 1º ano
Pós-laboral no 2º ano
DURAÇÃO:
3 Semestres de Aulas
1 Semestre de Trabalho Final de Mestrado
LÍNGUA
Português
PROPINAS:
Alunos da UE: €4950
Aluno fora da UE: €6400
Coordenadores:
Maria Cândida Mourão
Margarida Vaz Pato
Paulo Parente

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/mqdee
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.

