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Master the world
in a school built
for the future. 
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Bem-vindos ao 
próximo nível da 
Economia e Gestão 
da Inovação, no 
coração de Lisboa. 
O mundo empresarial parece estar cada vez mais complexo, especializado 
e competitivo. Mas se isso não te assusta, inscreve-te no Mestrado em 
Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação (MEGCTI) do ISEG. 
Vamos ajudar-te a antecipar o que aí vem. 

O MEGCI é um mestrado acreditado pela A3ES e tem uma parceria 
estabelecida com o mestrado internacional EEST da Universidade de 
Maastricht, na Holanda. 

O curso tem como objetivo apresentar aos alunos um quadro de análise 
rigoroso sobre os avanços em ciência, tecnologia e inovação, e oferecer-
lhes uma formação prática para prosseguirem as suas carreiras na gestão 
e análise dessas áreas de futuro.

Assim, venha o que vier, vais
estar bem preparado.
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6 razões
para escolher o Mestrado em 
Economia e Gestão de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

02.
Cada vez mais as organizações 
empresariais e públicas necessitam 
de ter especialistas com capacidade 
de gestão de atividades técnicas 
ligadas à investigação e à inovação.

01.
O MEGCTI equipa os seus 
alunos com competências 
transversais nos métodos de 
análise e de comunicação, e 
com competências especí-
ficas nas áreas nucleares do 
nosso curso.

03.
Os antigos alunos do MEGCTI têm encontrado emprego nas 
mais diversas áreas, como em organizações internacionais 
de ajuda ao desenvolvimento, na investigação e docência 
académica ou em novas profissões ligadas a estes domínios 
que se têm vindo a criar em todo o mundo.

05.
Vários trabalhos finais do MEGCTI têm sido produzidos sobre 
temas diversos e com a orientação de docentes do ISEG, assim 
como de académicos e profissionais de outras instituições.

04.
A 1ª edição do MEGCTI realizou-se 
no ano letivo de 1991/92. O curso é 
acreditado pela A3ES (Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior) e mantém uma ligação, 
desde 1998, ao mestrado internacional 
ESST (European Studies on Society, 
Science and Technology) da Universi-
dade de Maastricht, na Holanda.

António Oliveira  
Mestrado em em Economia e Gestão de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

No Brasil, o ISEG chamou a minha atenção por sua tradição e protagonismo na formação de grandes perso-
nalidades políticas portuguesas. E não me arrependo de ter escolhido o Mestrado em Economia e Gestão de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. Os professores foram excecionais, com alguns sendo mesmo brilhantes. As 
discussões que ocorreram em sala, enriquecidas por um ambiente multicultural sempre respeitado e incen-
tivado pelos professores, permitiram tanto os colegas portugueses quanto os brasileiros poderem compar-
tilhar visões do mundo distintas, em torno da vontade de mudar, de inovar seja aqui, seja lá.

Além da relevância e atualidade dos temas das aulas, os eventos disponíveis no ISEG, como palestras 
e debates com autoridades e/ou professores brasileiros, foram excelentes. Somado a tudo isto, tem a 
vida em Lisboa. Lisboa é uma mistura de inovação, criatividade, multiculturalismo e tolerância. Recebe os 
estrangeiros de uma forma que nos faz sentir em casa. E a saudade… ela só existe quando se vai embora.

“

06.
A lista de Alumni inclui figuras notáveis como o Dean of 
Imperial College Business School, Francisco Veloso, e o 
Director of the UN Development Program, Pedro Conceição.
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Plano de Estudos

Key Facts

* A unidade curricular de Teoria Económica é obrigatória para os alunos sem formação económica. Os alunos 
que têm licenciatura em Economia e Gestão devem escolher uma disciplina optativa.

Língua:
Português

Parceria:

Universidade de Maastricht - 
Mestrado internacional ESST

ANO 1

Unidades Curriculares Créditos Semestre

Ciência e Economia 6 1

Economia da Inovação e do Conhecimento 6 1
Métodos Quantitativos Aplicados 6 1
Política de Ciência e Tecnologia 6 1
Optativa ou Teoria Económica * 6 1
Avaliação de Políticas e Programas de C&T 3 2
Avaliação e Gestão de Projetos de Investigação e Desenvolvimento 6 2
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Organizações 6 2
Comunicação de Ciência, Tecnologia e Inovação 3 2
Gestão da Tecnologia e da Inovação 6 2
Marketing da Inovação e Novos Produtos 6 2

ANO 2

Unidades Curriculares Créditos Semestre

Aspetos Internacionais da Tecnologia e da Inovação 6 1
Complementos de Estratégia Tecnológica e da Inovação 3 1
Prospetiva Tecnológica e Inovação Estratégica 6 1
Proteção e Propriedade Industrial 3 1
Trabalho Final de Mestrado (Dissertação/Estágio/Projeto)  12 1
Trabalho Final de Mestrado (Dissertação/Estágio/Projeto) 30 2

Propina:
Alunos da UE: €5750
Alunos fora da UE: €7000

Coordenação:
Manuel Mira Godinho
Sofia Bento
Nuno Crespo

Início:
Setembro

Horário:
Pós-laboral

Duração:
2 anos
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10 razões para 
escolher o ISEG
01.

Enriqueces o currículo. O ISEG em 
2020 entrou para o prestigiado 
Global Financial Times Rankings, 
com o Mestrado em Finanças, e 
é acreditado pela AACSB, uma 
distinção atribuída a apenas 5% 
das escolas de gestão em todo o 
mundo.

04.

Alargas horizontes. O ISEG faz parte 
da Universidade de Lisboa, a principal 
universidade portuguesa de acordo 
com o seleto Shanghai Ranking 
(ARWU), e tem uma impressionante 
lista de parcerias com escolas inter-
nacionais de primeira linha.

07.

Fazes parte de um clube inclusivo. 
O ISEG possui uma grande e diver-
sificada rede global de antigos 
alunos. Alumni talentosos e de 
sucesso.

10.

Agarras o teu futuro. Os alunos ISEG beneficiam de um ambiente colegial 
de grande abertura, onde os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas desempenham um papel fundamental, ficando 
assim bem preparados em Economia e Gestão para se tornarem líderes 
influentes e conscienciosos.

02.

Sentes-te seguro. O campus do 
ISEG tem a certificação COVID-
-SAFE, atribuída pela APCER, uma 
garantia de segurança e prontidão 
para se adaptar à crise pandémica.

05.

Vives como um “lisboeta”. O ISEG 
tem a localização perfeita para o 
estilo de vida “downtown Lisbon”, 
no coração de Lisboa, uma capital 
europeia vibrante, multicultural e 
cosmopolita.

08.

Tornas-te um ativo. Os graduados 
do ISEG são muito procurados 
pelos melhores empregadores, 
tanto no setor privado como no 
público, em todo o mundo.

09.

Entras numa equipa vencedora. Os 
alunos e professores do ISEG são 
conhecidos por ganharem prémios 
nacionais e internacionais, pelos 
melhores casos de estudo, disser-
tações, conteúdos de investigação 
e projetos aplicados, e conquista-
rem competições universitárias 
como o CFA Challenge ou o Junior 
Achievement Awards.

03.

Ficas sempre ligado. Todas as 
salas de aula estão totalmente 
equipadas com tecnologia 
avançada, para uma experiência 
de aprendizagem perfeita, seja 
online, presencial ou híbrida.

06.

Rodeias-te de conhecimento. Os 
centros de investigação de alta 
qualidade do ISEG estão envolvi-
dos em diversos projetos interna-
cionais.
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Mestrado em
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ISEG’s Campus 
is Certified 
COVID SAFE

Accreditations and Partnerships:

Rankings: Member:

Candidaturas:
www.iseg.ulisboa.pt/cursos/egcti
masters@iseg.ulisboa.pt

(+351) 213 925 900

ISEG
Rua das Francesinhas,
1200-675 Lisboa · Portugal

OPEN
MINDS.
GRAB
THE FUTURE.
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