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Distribuição de Horas de Contacto por tipo de Ensino 

Total Teórico Teórico/Prático Prático e 
Laboratorial 

Trabalho 
de Campo Seminário Orientação Tutorial 

45h  45h     
 

Distribution of Contact Hours by type of education 

Total Theoretical Theoretical / 
Practical 

Practical and 
laboratory Field work Seminar Tutorial 

45h  45h     
 

Docente Responsável / Teacher in charge Correio eletrónico / Email 

Prof.ª Carla Vivas carla.vivas@esg.ipsantarem.pt 

Outros Docentes / Other Teachers  

- - 

 

 

 

Código Área Científica ECTS Obrigatória/Opt
ativa Semestre Ano Curricular 

ERA Gestão e 
Administração 5,0 Optativa 2.º 1.º 

Code Scientific Area ECTS Compulsory 
/Elective Semester Academic Year 

ERA Business and 
Administration 5,0 Elective 2nd 1st 

Ficha de Unidade Curricular / Área Temática: Gestão Estratégica 

Sheet Course / Thematic Area: Strategic Management 

Sistema de Garantia da Qualidade 

mailto:carla.vivas@esg.ipsantarem.pt
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Objetivos de Aprendizagem (conhecimento, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

Ao concluirem com sucesso este curso, os estudantes devem atingir os seguinte objetivos: 
LO1. Definir estratégia, discutir os participantes no processo estratégico e analisaras diversas 
tipologias de lentes estratégicas (Ins); 
LO2. Seleccionar e aplicar as ferramentas estratégicas apropriadas no diagnóstico interno e 
externo da organização (Sis); 
LO3. Definir e classificar os tipos de vantagem competitiva e explicar as melhores práticas na 
criação e manutenção dessa vantagem (Ins); 
LO4. Explicar as estratégias corporativas e analisar as alternativas para criação de valor a longo 
prazo (Ins); 
LO5. Sintetizar a teoria estratégica e conceitos associados na explicação da vantagem 
competitiva na era da globalização (Sis); 
LO6. Desenvolvam uma análise crítica de casos em gestão estratégica e envolvam os colegas 
nessa análise (Int). 

 

Learning outcomes of the curricular unit: 

Upon successful completion of this course, students will be able to: 
LO1. Define strategy, discuss the participants in the strategic management process, and 
analyze various types of strategic lenses (Ins); 
LO2. Select and apply appropriate strategic management tools to diagnose internal and 
external factors facing organizations (Sis); 
LO3. Define and classify types of competitive advantage and explain associated best practices 
for creating and maintaining advantages (Ins); 
LO4. Explain the most commonly used corporate strategies and analyze alternatives for 
creating long term value (Ins); 
LO5. Synthesize strategic management theory and concepts to explain competitive advantage 
in the era of globalization (Sis); 
LO6. Develop a critical analysis of cases in stategic management and involve colleagues in this 
analysis (Int). 

 

Conteúdos programáticos: 

I – A POSIÇÃO ESTRATÉGICA 
1. Introdução à estratégia 
2. Meio Ambiente 
3. Capacidade Estratégica 
4. Expectativas e Propósitos 
 
II – OPÇÕES ESTRATÉGICAS 
5. Estratégias de Negócio 
6. Estratégias Corporativas e Estratégia Internacional 
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Syllabus: 

I – THE STRATEGIC POSITION 
1. Introduction to strategy 
2. The environment 
3. Strategic capability 
4. Expectations and purposes 
 
II – STRATEGIC CHOICES 
5. Business level strategies 
6. Corporate level strategies and international strategies 
 

Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos da Unidade 
Curricular: 

Os conteúdos 1 e 4, 5 e 6 contribuem essencialmente para as competências instrumentais 
(LO1, LO3 e LO4). 
Os conteúdos 2 e 3 contribuem essencialmente para as competências sistémicas (LO2 e 
LO5). Em todos os conteúdos se verificam contributos para as competências interpessoais 
(LO6). 

 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives: 
 

Contents 1, 4, 5 and 6 contribute essentially to the instrumental outcomes (LO1, LO3 e LO4). 
Content 2 and 3 contribute essentially to the systemic outcomes (LO2 e LO5). All contents 
contribute to interpersonal skills (LO6). 
 

Metodologia de Ensino (Avaliação incluída): 

Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas 
sempre que possível com casos práticos. Os estudantes serão motivados para aplicar as 
competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de 
estudos de caso, simulações e exercícios. 
 
A avaliação será realizada através de A1 - teste no final de cada capítulo (50%), da A2 - 
resolução de casos e apresentação de trabalhos em grupo (no final de cada capítulo) e 
participação nas aulas (50%). Quem não realizar os trabalhos de grupo terá de sujeitar-se a 
exame final. 
 
 

Teaching methodologies: 

The theoretical content of the course will be exposed through classes where possible 
illustrated with case studies. Students will be motivated to apply the skills acquired through 
practical activities, including analysis and discussion of case studies, simulations and 
exercises.  

Evaluation will be conducted through E1 - written test at the end of each chapter (50%), E2 
- cases and presentation of group work (at the end of each chapter) and class participation 
(50%). Those who do not perform the work group must submit to the final exam. 



                         

MOD.66- 04/02/2015- Edição 02  Página 4 de 4 

 

Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos de Aprendizagem 
da Unidade Curricular: 

A exposição dos conteúdos teóricos pela docente contribuirá para as competências 
instrumentais (LO1, LO3 e LO4). A resolução de casos práticos e análise e discussão de casos 
contribuirá essencialmente para as competências sistémicas e interpessoais (LO2, LO5 e LO6).  

Em termos de avaliação, com A1 pretende-se aferir essencialmente as competências LO1, LO3 
e LO4, com A2 essencialmente as competências LO2, LO5 e LO6. 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning 
outcomes: 
 

The exposition of the theoretical contents by lecturer will contribute to the instrumental 
outcomes (LO1, LO3 and LO4). The resolution of case studies and analysis and discussion of 
cases will contribute essentially to the systemic and interpersonal outcomes (LO2, LO5 and 
LO6).  

In terms of evaluation, with A1 is intended to assess essentially the outcome LO1, LO3 and 
LO4, with A2 essentially LO2, LO5 and LO6 outcomes. 
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