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Pós-Graduação em
Digital Enterprise Management

Para uma "Transformação Digital" efetiva das organizações, que podem beneficiar de tecnologias cada vez 

mais sofisticadas tais como “cloud computing”, “big data & analytics”, “internet of things”, impressão 3D, 

“machine learning”, ou inteligência artificial, entre outras, e de forma mais acessível, continuam a faltar 

gestores ou membros do “sta�” com competências que permitam abordar a implementação destes projetos de 

uma forma holística e estratégica e não apenas como uma modernização tecnológica. 

A Pós-Graduação em Digital Enterprise Management visa preparar gestores e profissionais para a 

transformação digital e de negócio, não só com o conhecimento das mais recentes tecnologias disponíveis 

numa ótica de gestão de informação, cada vez mais complexa, e que permita criar vantagem estratégica e 

competitiva, bem como gerir essa transformação que envolve todo um conjunto de fatores tais como a 

preparação da cultura organizacional, gestão da mudança, valorização dos recursos humanos, redefinição de 

processos, e criação de valor.

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;

Proporcionar acesso a metodologias de 

transformação digital e modelos de maturidade, 

que permitem uma rápida avaliação e gestão de 

uma transformação organizacional.



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.

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

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS

Arquiteturas de Sistemas de Informação

Business Process Management

Direção de Sistemas de Informação

Gestão de Projetos de Informação

Gestão do Conhecimento

Gestão dos Sistemas de Informação

Liderança e Gestão de Pessoas

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

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

7,5Digital Transformation Methodologies
Jorge Carrola Rodrigues

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

3,5Change Management
Guilherme Victorino

7,5Digital Transformation Capstone Project
Jorge Carrola Rodrigues 

7,5Online Collaboration Tools
Pedro Mendes

7,5Unidade Curricular Optativa 2

7,5Digital Systems for Enterprise 4.0
Pedro Ruivo

3,5Cloud and Mobility Solutions
Henrique Carreiro



Pós-Graduação em

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 

Admissions O�ce Coordinator 
Beatriz Branco
abranco@novaims.unl.pt
+351 213 828 610 

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.

Tra
ve

ss
a 

de
 E

st
ev

ão
 P

into

R
. M

arquês de Fronteira

Av. Ressano GarciaR. Fialho D’Almeida

R.
 d

a M
esquita

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
  A

v. C
alouste Gulbenkian

               A
v. M

iguel Torga

R
. de C

am
polidade

                       Av. José Malhoa
R. Ramalho Ortigão

       A
v. A

ntónio A
ugusto A

guiar

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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