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Mestrado em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento

1. ENQUADRAMENTO DO CURSO
O Mestrado em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento (MLGCA) é a última aposta formativa da
ESCE/IPS, evidenciando a sua postura proactiva e inovadora. Trata-se de uma formação que ainda não
existe em Portugal e que pretende proporcionar, aos profissionais que já se encontram no mercado há alguns
anos, a possibilidade de atualizarem/reciclarem os seus conhecimentos. Esta formação tem como base um
conjunto de princípios de funcionamento inovadores e que pretendem capacitar os estudantes de novas
formas de pensar e desenvolver os seus projetos. Os princípios estruturantes seguidos para a este ciclo de
estudos foram:
• Ser um curso numa área inovadora e com forte dinâmica de crescimento;
• Ser um curso, de 60 ECTS, inexistente no Ensino Superior Português de 2º Ciclo;
• Ter um forte enfoque profissionalizante e de ligação ao tecido empresarial;
• Utilizar metodologias pedagógicas inovadoras.
O mestrado em LGCA, criado de acordo com o DL 65/2018, é um mestrado com 60 créditos (ECTS) que tem
a duração de 1 ano, com uma vertente profissionalizante, orientado para profissionais com, no mínimo, 5
anos de experiência profissional. Foi criado com o envolvimento de uma das maiores entidades
empregadoras em Portugal, a SONAE MC, que teve um papel muito importante na definição das
competências que se pretendiam alcançar. Esta parceria também irá permitir trazer a realidade empresarial
para dentro da escola, com diversas sessões a serem realizadas nas instalações da SONAE, com os seus
profissionais.
Neste contexto, a mais valia do MLGCA é a junção do melhor de dois mundos, o académico e o empresarial,
permitindo aos estudantes o contacto com docentes especialistas e com profissionais de elevado
reconhecimento na área da logística e gestão da cadeia de abastecimento.
O curso de Mestrado em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento encontra-se acreditado pela A3ES.
2. OBJETIVOS DO CURSO
Os objetivos do Mestrado em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento foram desenhados segundo o
preconizado nos indicadores do nível 7 do Quadro Europeu de Qualificações, em harmonização com os
Standards Europeus de Qualificação para Profissionais da Logística, da Associação Europeia de Logística –
“EQF Level 7 - Strategic Management level European Master Logistician – EMLog”.
Pretende-se que o Mestre em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento adquira conhecimentos
avançados sobre conceitos e ferramentas de forma a:
- Identificar e analisar os desafios estratégicos e impactos da sustentabilidade na Gestão da Cadeia de
Abastecimento;
- Selecionar as ferramentas de planeamento da Cadeia de Abastecimento;
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- Estruturar e aplicar as métricas de acompanhamento de custo e performance end-to-end, com enfoque na
rentabilidade;
- Analisar e definir soluções para os desafios do comércio online e da distribuição omnicanal;
- Desenvolver e consolidar competências avançadas de gestão de operações logísticas;
- Aprofundar e operacionalizar os princípios de redes de distribuição, tendo como objetivo a eficiência e
serviço ao cliente;
- Antecipar as necessidades de adaptação às tecnologias emergentes;
- Desenvolver conceptualmente e aplicar Data Analytics;
- Aplicar os princípios Lean e atuar com foco na redução de desperdício e aumento da produtividade;
- Colocar as pessoas no centro do sucesso de uma organização e tomar decisões de gestão valorizando o
contributo das pessoas para os objetivos organizacionais.
3. DESTINATÁRIOS / REGRAS DE ADMISSÃO
DESTINATÁRIOS
Trata-se de um curso que está orientado para profissionais com experiência mínima de 5 anos, tendo uma
forte orientação profissionalizante.
REGRAS DE ADMISSÃO
- Ser titular do grau de Licenciado ou equivalente legal, nas várias áreas de Gestão, de Engenharia e áreas
afins, com experiência profissional mínima de 5 anos, devidamente comprovada.
- Ser titular de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos
do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico, nas várias áreas de Gestão, de Engenharia e áreas
afins, com experiência profissional mínima de 5 anos, devidamente comprovada.
- Ser detentor de um currículo académico, científico ou profissional, cuja capacidade seja reconhecida pelo
Conselho Técnico-Científico da ESCE/IPS, nas várias áreas de Gestão, de Engenharia e áreas afins, com
experiência profissional mínima de 5 anos, devidamente comprovada.
4. METODOLOGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM
O ciclo de estudos foi concebido para funcionar segundo o modelo de Aprendizagem Baseada em Projetos,
modelo ativo centrado no estudante e que confere forte grau de autonomia e caráter prático. Está
organizado em 4 trimestres com 3 Unidades Curriculares por cada um dos 3 primeiros trimestres.
Na sua estruturação, as Unidades Curriculares são operacionalizadas num regime de ensino flexível, com a
utilização de metodologias de aprendizagem mistas (online e presencial).
O plano de estudos inclui a Unidade Curricular de Estágio/Projeto a realizar ao longo dos 4 trimestres. Esta
Unidade Curricular incorpora diversos seminários de apoio relacionados com a gestão do projeto e as
metodologias de investigação aplicáveis. Na componente tutorial, o docente é facilitador do processo de
aprendizagem, e a mesma está centrada no esforço e participação do estudante.
5. RESPONSABILIDADE DO CURSO
Professor Doutor Tiago Miguel Santa Rita Simões de Pinho
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6. CARGA HORÁRIA, HORÁRIO E PERÍODO DE FUNCIONAMENTO
A duração do curso é constituída por 4 trimestres, o que corresponde a um total de 60 ECTS, sendo
constituído por: no primeiro trimestre pretende-se proporcionar os conhecimentos estruturantes em gestão
logística e tecnologias de informação; no segundo trimestre serão desenvolvidas as competências em gestão
da cadeia de abastecimento, gestão de recursos humanos e tecnologias de informação; no terceiro trimestre
serão desenvolvidos as competências em gestão da cadeia de abastecimento e tecnologias de informação;
por fim, no quatro trimestre será para finalizar o projeto que é transversal ao longo de todos os trimestres.
O regime de funcionamento será Blended Learning, conjugando sessões presenciais com sessões de Ensino
a Distância, síncronas e assíncronas. As sessões presenciais serão realizadas no edifício da Escola Superior
de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal e via streaming, nas diversas instalações da
Modelo Continente SGPS, nomeadamente, no Sonae Learning Center, na Maia.
7. DIPLOMAS
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8. VAGAS E CONTINGENTES
As vagas para o MLGCA são de 25 estudantes. O número mínimo de participantes para garantir o funcionamento
do Curso será de 15, podendo o Presidente do IPS autorizar a título excecional, sob proposta do Diretor da
ESCE/IPS, o funcionamento com um número inferior de inscrições.
Caso não venham a ser preenchidas todas as vagas será aberta uma 2ª fase de candidaturas.
Caso o Curso de Mestrado não venha a funcionar serão devolvidos os emolumentos aos candidatos, após a
decisão a decisão de não abertura de novas fases de admissão.

9. PROPINA
Valores da propina em vigor no ano letivo 2022/2023 (a aguardar aprovação pelo Conselho Geral): 2.000€
A propina para Estudante Internacional tem o valor anual de 4.000€
O valor da propina poderá ser liquidado na íntegra, no ato da matrícula/inscrição, ou em prestações de
acordo com o Regulamento de Propinas do IPS em vigor no respetivo ano letivo.
Nos atos de Matrícula (1ª vez) e de Inscrição (anos seguintes) deverão ser pagos os emolumentos respetivos
e a 1ª prestação da propina do respetivo ano letivo.
O pagamento deverá ser realizado através de referência multibanco.
10. PROCESSO DE CANDIDATURA
Todas as candidaturas devem ser efetuadas online, tendo em atenção a informação disponibilizada no portal
do IPS (http://www.ips.pt).
As candidaturas devem ser efetuadas nos prazos definidos neste edital, sendo instruídas com os seguintes
documentos:
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Curriculum Vitae detalhado, com a apresentação da experiência profissional;



Certificado de Habilitações Escolares (no caso de certificados emitidos por entidades de ensino
estrangeiras, devem ser entregues o certificado e a sua tradução devidamente autenticada/certificada;



Comprovativos de experiência profissional (com identificação de função, empresa, data de início
e de fim de funções);



Comprovativos de currículo científico e académico (por exemplo: participação em projetos,
formação, participação em júris, ou outros);



Cópia do documento de identificação (BI, Cartão do Cidadão, etc.) ou a sua substituição por
minuta de recolha de dados de identificação;



Cópia do cartão de contribuinte, se não submeteu Cartão de Cidadão, ou a Minuta com
os dados de identificação.

11. PRAZOS DE CANDIDATURAS
1ª Fase
Calendário de candidaturas: 1 de abril a 6 de julho de 2022
Envio para homologação da lista ordenada dos candidatos: 18 de julho de 2022
Afixação da lista ordenada dos candidatos: 19 de julho de 2022
Período de reclamações: 20 e 21 de julho de 2022
Decisão sobre as reclamações: 29 de julho de 2022
Matrícula e inscrição: 8 a 12 de agosto de 2022
Início das aulas: 3 de outubro de 2022
2ª Fase
Calendário de candidaturas: 18 de agosto a 1 de setembro de 2022
Envio para homologação da lista ordenada dos candidatos: 12 de setembro de 2022
Afixação da lista ordenada dos candidatos: 13 de setembro de 2022
Período de reclamações: 14 e 16 de setembro de 2022
Decisão sobre as reclamações: 23 de setembro de 2022
Matrícula e inscrição: 30 de setembro a 6 de outubro de 2022
A 2ª fase de candidaturas só terá lugar caso não venham a ser preenchidas todas as vagas da 1ª fase.

12. CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO E DE SELEÇÃO
Os candidatos à inscrição no curso serão selecionados por um júri composto por docentes da área tendo em
conta os seguintes critérios:


Relevância do Grau Académico Superior (30%) – máximo de 20 pontos

o

Gestão Logística e outras Especializações em Distribuição e Logística: (20 pontos)

o

Engenharia e Gestão Industrial, Gestão, Organização de Empresas: (18 pontos)

o

Outras Engenharias e outras especializações em Ciências Empresariais: (16 pontos)

o

Economia: (14 pontos)

o

Outras áreas: (10 pontos)
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Classificação obtida no Curso Superior conferente de grau: (20%) (1 ponto por valor) – máximo de 20
pontos



Curriculum profissional (40%) – máximo de 20 pontos

o

Funções de gestão de topo: 5 pontos por ano

o

Funções de direção logística: 4 pontos por ano

o

Outras Funções de direção: 3 pontos por ano

o

Funções de técnico de logística: 2 pontos por ano

o

Outras Funções técnico-administrativas: 1 ponto por ano



Curriculum científico e académico (10%) – máximo de 20 pontos



Para os candidatos que não possuam um curso superior conferente de grau ou equivalente o critério
será apenas a análise do curriculum académico, científico e profissional (100%)

Caso o júri considere necessário, poderão ser efetuadas entrevistas individuais para clarificar aspetos do
currículo académico, científico e profissional dos candidatos, bem como para apreciação de competências ao
nível da língua portuguesa.
Os candidatos serão ordenados, com base na classificação final expressa através de uma escala numérica
de 0 a 20, com uma nota mínima de 10 pontos, arredondado à centésima.
O resultado da aplicação dos critérios e a lista de ordenação dos candidatos será submetida à aprovação
pelo Conselho Técnico-Científico da ESCE/IPS e homologada pelo Presidente do IPS.
13. JÚRI
O Júri do concurso de acesso é composto por:
Presidente: Prof. Doutor Tiago Miguel Santa Rita Simões de Pinho
Vogais: Prof. Doutor João Pedro Pina Cordeiro
Prof. Especialista Virgílio Manuel Afonso Correia Vaz
14. MATRÍCULAS
As matrículas decorrerão nas datas referidas no calendário. Após a publicação dos resultados, os colocados
receberão, no endereço de correio eletrónico utilizado na candidatura, uma mensagem contendo toda a
informação relativa às matrículas, bem como o acesso aos formulários a preencher previamente à deslocação
à Divisão Académica, para entrega da documentação exigida.

15. ANULAÇÕES DE MATRÍCULAS
A anulação da matrícula por decisão do estudante implica a apresentação de requerimento, na Divisão
Académica, e:
1. No caso de formações que se prolonguem por todo o ano letivo, o pagamento dos décimos da propina
anual do curso correspondentes aos meses que medeiam a inscrição e o mês da anulação.
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2. No caso de formações que decorram apenas no primeiro semestre, o pagamento de um quinto da
propina anual do curso nos meses que medeiam a inscrição e o mês da anulação, num total que não pode
exceder o valor da propina.
A anulação de matrícula no decurso do ano letivo sem o pagamento da totalidade da propina
correspondente ao curso implica a nulidade de todos os atos curriculares nele praticados, incluindo a
classificação de unidades curriculares concluídas com sucesso, não podendo a inscrição, em 2022/2023,
ser considerada para efeitos de procedimentos concursais de acesso posteriores, nem as classificações
recuperadas em caso de reingresso.
A nulidade da matrícula bem como dos atos académicos praticados no 1º semestre não se verificará nos
casos em que o estudante tenha procedido ao pagamento de pelo menos 70% da propina, não podendo
este valor ser inferior ao valor da propina mínima legalmente estabelecido.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Para informações sobre o processo de candidatura, contatar a Divisão Académica:
Telefone: 265 709 470
e-mail: divisao.academica@ips.pt

Para informações sobre o curso e formas de funcionamento, contatar:
ESCE – Diretor do Mestrado em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento
Telefone: 265 709 300
e-mail: dir.mlgca@esce.ips.pt

Data: 25 de março de 2022

O Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal,
(Professor Doutor Pedro Dominguinhos)

Assinado por : PEDRO MIGUEL DE JESUS CALADO
DOMINGUINHOS
Num. de Identificação: BI096687711
Data: 2022.03.25 17:17:07+00'00'
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