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MBA 

MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 

 

MBAH 

MASTER EM GESTÃO HOTELEIRA E TURISTICA 
 

 

Objectivos dos dois cursos 

O master pretende complementar os conhecimentos teóricos e práticos de 

gestão em geral e da hoteleira e turística, proporcionando informação sobre as 

técnicas de gestão e de apoio à tomada de decisão. 

 

O desenvolvimento teórico das técnicas de gestão mais avançadas, a cargo 

do corpo docente, completa-se com intervenções de profissionais prestigiados 

que farão exposições práticas das questões apresentadas.  

 

Pretende-se desta forma combinar o rigor académico e teórico, com as 

aplicações empíricas do mercado actual. 

 

Destinatários 

O Master é dirigido a licenciados ou profissionais com experiência profissional 

relevante. 

Os candidatos previamente inscritos serão seleccionados por um processo de 

avaliação ao curriculum vitae e entrevista pessoal. 
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Duração e horário 

A duração do curso é de um ano académico, com uma carga horária em aula 

de 360 horas, acrescida de 200 horas de especialização em projecto de 

investigação monográfica, iniciando-se em Fevereiro do ano 2007 e 

finalizando em meados de 2008, durante 26 semanas. 

 

Após esse período, os alunos poderão desenvolver e apresentar um projecto 

de investigação monográfico. 

 

Diploma 

Os alunos licenciados que concluam com êxito as provas de avaliação, 

obterão o título de MBA - MASTER BUSINESS ADMINISTRATION ou de 

MBAH - MASTER EM GESTÃO HOTELEIRA E TURISTICA pelo IDIA/UAL, de 

acordo com o Regulamento a que estão sujeitos os diplomas da Universidade. 

 

Aqueles candidatos que não possuam grau académico superior, obterão um 

diploma de Especialização em Gestão ou em Gestão Hoteleira e Turística. 

 

Os alunos que obtiverem o título de Master, poderão aceder directamente ao 

Mestrado em Gestão de Empresas da Universidade. 

 

Regime Académico 

Para obter o Master serão realizadas provas escritas em complemento da 

avaliação contínua nas diferentes matérias e com uma assiduidade mínima de 

75%.. 
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É exigida a apresentação de um projecto de trabalho final ou de um projecto 

profissional que se realizará sob a orientação de um professor do Master que 

será posteriormente defendido perante um júri designado para a sua 

avaliação. 

 

Direcção e Coordenação 

A direcção do curso de Master está a cargo do professor Doutor José António 

Figueiredo Almaça, Catedrático da Universidade Autónoma e Presidente do 

IDIA e a coordenação do Professor Doutor Álvaro Lopes Dias. 

 

Estrutura do Curso 

O curso de Master decorre em quatro trimestres lectivos e desenvolve-se em 

dois ciclos de ensino perfeitamente diferenciados (conforme se pode constatar 

adiante), que se completam com a realização de um trabalho monográfico ou 

trabalho de especialização  

 

O Primeiro  Ciclo  (dois trimestres) pretende homogeneizar o nível de 

conhecimentos dos participantes nos aspectos básicos da Gestão. No Ciclo 

de Especialização , composto por um trimestre, o aluno terá de frequentar um 

conjunto de disciplinas, até completar os 36 créditos exigidos para completar a 

parte curricular do curso de Master em Gestão ou de Gestão Hoteleira e 

Turística, consoante a opção tomada no final do segundo trimestre. 
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Monografia   

Seminário de Investigação  

A sua finalidade é a de preparar os participantes a adquirirem a autonomia 

necessária para escreverem um projecto do seu interesse durante o período 

estabelecido para o efeito. 

 

Monografia. Trabalho ou Projecto Profissional 

De acordo com as mais modernas técnicas de ensino, a apresentação e 

realização de projectos constitui o pilar básico da metodologia, sendo uma 

eficaz ferramenta para consolidar a formação adquirida de trabalho em grupo 

e comunicação, assim como a oportunidade para estabelecer importantes 

vínculos com as empresas. Nesse sentido, ao longo do curso de Master os 

alunos desenvolverão em equipa diversos projectos na área. Além disso, e 

como requisito para a obtenção do diploma de Master, cada aluno terá de 

desenvolver a título individual um trabalho, numa área do seu interesse 

profissional ou académico, que será dirigido por um professor, que pode ser 

do grupo de professores do Master ou por outro professor desde que 

previamente aceite pela Comissão Científica, contabilizando um total de 20 

créditos. 

 

Este trabalho deverá ser apresentado no prazo máximo de seis meses após o 

término das aulas e do Seminário de Investigação. Posteriormente terá de ser 

defendido perante um júri de três membros, designado para a sua avaliação. 
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Metodologia 

O curso de master pressupõe a existência de aulas participativas, onde se irão 

combinar as exposições teóricas com a discussão de casos práticos, 

simulações e jogos de empresa, e aplicações de instrumentos informáticos. 

 

Corpo Docente 

O corpo docente do Master é composto por Doutores e Mestres da 

Universidade Autónoma a par de Universidades nacionais e estrangeiras, 

assim como outros especialistas na matéria. 
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MBA - MASTER BUSINESS ADMINISTRATION  2007/08 

 
Estrutura do Curso  

Primeiro Ciclo  Ciclo de Especialização  C - Monografia  

1º Trimestre   2º Trimestre  3º Trimestre  4º Trime stre   

Economia da Empresa 3 Finanças Empresariais 3 Finanças Internacionais 3 

Sistemas de Informação* 3 Modelos de Planeamento  3 Marketing  3 

Trabalho de 
Especialização 

(Monografia) 

20 

Estatística Descritiva 3 Gestão Estratégica I 3 Empreendedorismo e Inovação 3 

Gestão de Recursos Humanos 3 Análise Económica e 
Financeira 3 Controlo de Gestão 3 

      

  

        

Total 12  12  12  20 
• Observações : A cada crédito corresponde 10 horas de aulas. 

* As disciplinas de Planeamento e Controlo de Gestão nas Empresas Hoteleiras e Sistemas de Informação serão dadas com recurso a um simulador de gestão. 
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MBAH - MASTER EM GESTÃO HOTELEIRA E TURISTICA 2007/ 08 

 
Estrutura do Curso  
 

Primeiro Ciclo  Ciclo de Especialização  C - Monografia  

1º Trimestre   2º Trimestre  3º Trimestre  4º Trime stre   

Economia da Empresa 3 Finanças Empresariais 3 Gestão Hoteleira Operacional 3 

Sistemas de Informação* 3 Modelos de Planeamento* 3 Empreendedorismo e Inovação 3 

Trabalho de 
Especialização 

(Monografia) 

20 

Estatística Descritiva 3 Gestão Estratégica I 3 Marketing Hoteleiro e Turístico 3 

Gestão de Recursos Humanos 3 Análise Económica e 
Financeira 3 Gestão Estratégica Hoteleira  3 

      

  

        

Total 12  12  12  20 
• Observações : A cada crédito corresponde 10 horas de aulas. 

* As disciplinas de Planeamento e Controlo de Gestão nas Empresas Hoteleiras e Sistemas de Informação serão dadas com recurso a um simulador de gestão. 
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Preços e Condições de Pagamento 

 

Os custos totais e a possibilidade de financiamento estão sendo analisados 

pela CCAH. O valor total estimado para o formando é de € 3.500,00 para a 

realização de um Master. Preço final será divulgado brevemente. 

 

As condições de pagamento -   disponível brevemente 

 

Horários:  As aulas decorrerão em horário pós-laboral, quintas, sextas e aos  
sábados (diurno).  Os horários, por dia, estarão disponíveis brevemente. 

 

Pré-Inscrição:  

Enviar CV e Habilitações literárias para o e-mail: geral@ccah.eu até 15 de 
Janeiro de 2007. 

 

 

Para mais informações:  

 

Departamento de Formação 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 

Rua da Palha nº 04/14  

9700-144 Angra do Heroísmo 

Tel. 295 204 810  Fax: 295 204 811 

www.ccah.eu 

 


