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Destinatários
A Pós-Graduação em Digital Enterprise Management 

dirige-se a quadros e profissionais que pretendam 

aprofundar as suas competências de gestão de 

projetos de transformação do negócio baseados em 

novos modelos de digitalização e sistemas de 

informação.

Entre os potenciais candidatos, destacam-se os 

gestores de 1ª e 2ª linha de médias e grandes 

empresas, integradores de sistemas e consultoras, e 

profissionais de sistemas e tecnologias de 

informação. 

Objetivos
Este curso tem como objetivos principais:

Preparar os gestores responsáveis pela 

implementação da “transformação digital” nas suas 

organizações, enquanto líderes da mudança ao nível 

de processos, organização e recursos humanos;

Apoiar na seleção e priorização das soluções 

tecnológicas e modelos de distribuição mais 

adequados para acelerar a rentabilidade e 

produtividade nas organizações;

Oferecer acesso direto ao “state of the art” de 

fornecedores de referência nas tecnologias e 

modelos de distribuição, que potenciam a 

transformação digital;

Disponibilizar o acesso a metodologias de 

transformação digital, entre as quais a IDC Digital 

Transformation MaturityScape, para um 

“assessment” nas suas organizações.

As organizações que procuram altos níveis de competitividade, rentabilidade e produtividade numa economia 

mais global e digitalizada, devem estar dotadas de competências, soluções e ferramentas de gestão mais 

sofisticadas. A mudança de paradigma, devido à disponibilidade de infraestruturas, plataformas e software 

disponibilizadas como um serviço (“as a service”) está a fornecer um acesso mais rápido e fácil a tecnologias 

que estavam disponíveis apenas para algumas organizações e que aceleram novas formas de gestão, com 

menores custos ou investimentos.

Atualmente, na Europa, estão em discussão resoluções para implementar um Mercado Único Digital e a nível 

local, em Portugal, a Agenda Digital. Alinhada com o plano estratégico Europa 2020, a "transformação digital" 

está em crescimento, exigindo novas competências de gestão que potenciem a gestão de informação 

proporcionada pelas novas tecnologias e modelos de distribuição. É neste contexto que a Pós-Graduação em 

Digital Enterprise Management surge, dando assim resposta à necessidade de formação superior de gestores 

enquanto líderes da “transformação digital” nas suas organizações.  



Plano de Estudos
Para a atribuição do diploma de pós-graduação os alunos têm que realizar 60 ECTS, dos quais 45 em unidades 

curriculares (UC) obrigatórias. Os restantes 15 ECTS correspondem a UC optativas, escolhidas por cada aluno 

de entre um vasto leque de UC disponíveis em www.novaims.unl.pt/DEM, e podem ser do semestre outono 

e/ou semestre primavera.

CoordenaçãoUnidades Curriculares (UC)
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Big Data Analytics for Business
Nadine Côrte-Real 

7,5Digital Systems for Business
Pedro Ruivo

3,5Enterprise Mobility Solutions
Henrique Carreiro

7,5Transformation Methodologies and Solutions
Jorge Carrola Rodrigues

7,5Unidade Curricular Optativa 1
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4Adoption Models
Tiago Oliveira

3,5Change Management
Guilherme Victorino

7,5Digital Enterprise Management Project Cases
Jorge Carrola Rodrigues 

7,5Online Collaboration Tools
Pedro Mendes

7,5Unidade Curricular Optativa 2

Para consultar a lista completa de unidades curriculares optativas aceda a www.novaims.unl.pt/DEM. 

Entre o vasto leque de unidades curriculares optativas oferecidas pela NOVA IMS são aconselhadas as seguintes:

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS

Arquiteturas de Sistemas de Informação

Big Data Applications

Business Process Management

Direção de Sistemas de Informação

Gestão de Projetos de Informação

Gestão de Serviços de Tecnologias de Informação

Gestão do Conhecimento

Gestão dos Sistemas de Informação

Liderança e Gestão de Pessoas

Marketing Digital

Metodologias de Investigação

Métodos Descritivos de Data Mining

Métodos Preditivos de Data Mining
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Contactos
Caso pretenda obter mais informações sobre este curso, 

poderá contactar com qualquer elemento da equipa:

Coordenador da Pós-Graduação
Tiago Oliveira
toliveira@novaims.unl.pt 

Responsável de Marketing
Ana Paiva
ana.paiva@novaims.unl.pt 

Digital Enterprise Management

Coordenadores do Curso
Tiago Oliveira

Pedro Ruivo 

Jorge Carrola Rodrigues

Calendário e Horário Escolar
O curso tem a duração de 2 semestres letivos. As aulas 

começam em fevereiro, terminam em dezembro do 

mesmo ano e funcionam em regime pós-laboral, a partir 

das 18h30, 2 a 3 vezes por semana.

Corpo Docente
O curso conta com um corpo docente composto por 

académicos de prestígio internacional e por reputados 

profissionais, de forma a garantir uma formação 

cientificamente suportada, de elevado pendor aplicado.

Requisitos de Candidatura
Para ingressar neste curso, o candidato deverá satisfazer 

as seguintes condições:

Possuir grau de Licenciatura em área compatível 

(concluído até janeiro);

Ser proficiente na língua inglesa, falada e escrita.
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Como chegar à NOVA IMS
Carris
701, 713, 716, 726, 742, 746, 756, 758, 770

Metro 
São Sebastião (Linha Azul e Linha Vermelha)
Praça de Espanha (Linha Azul)

Coordenadas GPS
38.732462  |  -9.159921

Campus de Campolide, 1070-312 Lisboa
Tel: +351 213 828 610  |  Fax: +351 213 828 611

Acreditações e Certificações da NOVA IMS Cofinanciado
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