
Plano de estudos
1.º ano - 1.º Semestre

 y Enquadramento Legal da PME (3 ECTS)  
 y Gestão Estratégica (6 ECTS)
 y Gestão Familiar de PME( 6 ECTS)
 y Gestão Financeira (6 ECTS)
 y Métodos de Investigação Aplicados (6 ECTS)
 y Relato Financeiro (3 ECTS)

 
1.º ano - 2º Semestre

 y Business Analytics para PME (6 ECTS)
 y Business Intelligence (6 ECTS)
 y Liderança e Gestão de Pessoas (6 ECTS)
 y Marketing Digital (6 ECTS)
 y Negócio Digital (6 ECTS)

2º ano
Dissertação, Projeto ou Relatório de Estágio 
(60 ECTS) 
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Objetivos

O mestrado em Gestão de PME visa 
proporcionar uma formação distintiva, 
que privilegie o estudo das mais recentes 
tendências das ciências empresariais, com 
recurso a ferramentas digitais e sempre numa 
perspetiva de aplicação prática dos conceitos 
ao tecido empresarial, em particular às 
pequenas e médias empresas.
Simultaneamente, pretende-se que o 
Mestrado em Gestão de PME possa apoiar o 
desenvolvimento da região de influência da 
Universidade do Algarve, através de uma forte 
ligação às empresas e instituições regionais.

As PME representam mais de 95% das 
empresas em muitos países e exercem um 
papel preponderante nas suas economias. 

A maioria dos ciclos de estudos conducentes 
ao grau de mestre na área de gestão 
concentram-se em grandes empresas, 
enquanto as PME apresentam características 
e desafios específicos, que devem ser 
explorados e compreendidos de modo a 
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Idioma de Lecionação
Português
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Duração do Mestrado
2 anos

desenvolver uma gestão mais eficaz e eficiente 
num ambiente de negócios cada vez mais 
complexo.

O mestrado em Gestão de PME visa preencher 
uma lacuna na oferta de formações de 
segundo ciclo da Escola Superior de Gestão, 
Hotelaria e Turismo da Universidade do 
Algarve, em geral, e do Campus de Portimão, 
em particular, mas também a nível do país.

O curso de mestrado em Gestão de PME 
foi acreditado pela Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior (A3ES) em 
julho de 2020 por um período de 6 anos.


