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OBJECTIVOS
Um dos problemas mais importantes com que se confronta a Indústria Portuguesa é a pouca capacidade técnica da generalidade das empresas. Como 
consequência, os produtos portugueses revelam, por vezes, deficiências nos campos do design e da qualidade, que lhes reduzem a competitividade internacional e, 
por outro lado, os processos de fabrico são afectados pela baixa produtividade e pela falta de controlo de qualidade. Estes problemas são em parte consequência da 
pouca atenção que lhes é dispensada pela Indústria, mas também resultam da carência de informação técnica por parte das firmas, um capital suficiente e formação 
inadequada tanto dos operários como dos gestores.

Ao encarar estes problemas, devem ser reconhecidos cinco grandes áreas de carências:

Capacidade de design de produtos e processos;
Informação técnica;
Disponibilidade de capital para I&D ou aquisição de tecnologia;
Qualidade dos produtos e normalização;
Especialização, a todos os níveis, do pessoal técnico e de gestão.
Assim, a Gestão Industrial, quando efectuada de uma forma planificada, isto é, associada à Gestão, contribui para redução de perdas de capital, poupança de 
energia, aumento de rentabilidade, redução dos custos de produção, melhoria das condições de trabalho, melhoria da segurança, aumento de vida dos 
equipamentos, aumento da produção, etc.
A qualidade dos recursos humanos e, sobretudo, dos quadros superiores, é um factor decisivo para o sucesso das empresas. No nosso País há uma enorme 
escassez de técnicos com o perfil adequado ao desempenho de funções de gestão em sistemas com uma componente tecnológica significativa. A falta de directores 
de Engenharia e Gestão Industrial e chefes projectistas experimentados é um factor inibidor de um maior desenvolvimento da capacidade inovadora das empresas 
portuguesas. Este Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial vem contribuir para o complemento necessário ao preenchimento desta lacuna.

 DESTINATÁRIOS
São admitidos a matrícula no curso de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, os candidatos titulares de uma licenciatura nas áreas da Engenharia e Gestão 
Industrial e Engenharia Mecânica. 
O ciclo de estudos está igualmente aberto a titulares de licenciatura, ou equivalente legal, nas áreas da Engenharia e outras quando os candidatos são detentores de 
um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo Conselho Científico da Universidade Lusíada – Norte, como atestando capacidade para a 
realização deste ciclo de estudos.

ESTRUTURA CURRICULAR 
A estrutura curricular do curso deste Mestrado é composta por duas partes:

Parte escolar, com a duração de dois semestres lectivos (a que corresponde a obtenção de 60 ECTS que corresponderão às disciplinas obrigatórias.
Projecto de I&D, com a duração de um ano lectivo e que termina com a apresentação e defesa de uma dissertação original.
 

1º ano
Investigação Operacional  |  Gestão de Serviços  |  Métodos Quantitativos  |   Gestão de Operações  |  Análise de Custos Industriais  |  Sistemas de Informação  |  
Logística Industrial  |  Gestão de Projectos  |  Estudo do Trabalho e Ergonomia  |  Manutenção Industrial

2º ano
Dissertação/Projecto

DURAÇÃO
A duração do curso de Mestrado é de quatro semestres. 

PROPINA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

►Licenciados pelas Universidades Lusíada – desconto de 50% sobre os valores indicados
►Bolsa de Mérito aplicável a demais licenciados com média igual ou superior a 14 valores (sem arredondamento) – desconto de 40% sobre os valores indicados
► Familiares de Licenciados pelas Universidades Lusíada em linha recta até ao segundo grau – desconto de 20%

Condições financeiras especiais para Licenciados pelas Universidades Lusíada, seus familiares e demais Licenciados com média igual ou superior a 14 
valores. Consultar a página de internet referente ao ciclo de estudos.
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Universidade Lusíada - Norte
Vila Nova de Famalicão
Edifício da Lapa . 4760.108 Vila Nova de Famalicão
T. 252 309 200 . F. 252 376 363 

http://www.fam.ulusiada.pt
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1.º ano – € 2.500,00
a) Pagamento único
b) 2 prestações de € 1.275,00 cada uma
c) 11 prestações de € 234,00 cada uma

Unidade curricular avulsa – € 390,00
a) Pagamento único
b) 5 prestações de € 80,00 cada uma

2.º ano – € 1.500,00
a) Pagamento único
b) 11 prestações de € 140,00 cada uma

2.º ano  regime de reinscrição sucessiva – € 1.500,00
a) Pagamento único
b) Até 11 prestações por ano, de € 140,00 cada uma
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