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NCE/17/00031 — Relatório final da CAE -
Novo ciclo de estudos
Caracterização do pedido
Perguntas A.1 a A.10

A.1. Instituição de Ensino Superior:
Instituto Politécnico Do Porto
A.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior:

A.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, Instituto, etc.):
Instituto Superior De Contabilidade E Administração Do Porto
A.3. Designação do ciclo de estudos:
Cooperativismo e Economia Social
A.4. Grau:
Mestre
A.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Empresariais
A.6.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF):
340
A.6.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria
n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
380
A.6.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a
Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
A.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
2 anos - 4 semestres
A.9. Número de máximo de admissões:
25
A.10. Condições específicas de ingresso:
Não existem provas específicas de ingresso. Poderão ser candidatos:•Titulares do grau de licenciado
(ou equivalente legal).•Titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência
de um primeiro ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por
um Estado aderente a este Processo.•Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico do ISCAP.
•Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido, como
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos, pelo órgão científico do ISCAP
estatutariamente competente.

Relatório da CAE - Novo Ciclo de Estudos
1. Instrução do pedido
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1.1.1. Deliberações dos órgãos que legal e estatutariamente foram ouvidos no processo de criação
do ciclo de estudos:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
1.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
Deliberações do Conselho técnico-científico (20/07/2017), do Conselho pedagógico (07/08/2017) e do
Conselho consultivo (12/07/2017) do ISCAP, em anexo ao RAA (Relatório de autoavaliação).
1.2.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos:
Foi indicado e tem o perfil adequado
1.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
De acordo com a alínea d) do n.º 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, o
coordenador do Ciclo de Estudos (CE) deve ser titular do grau de doutor ou especialista na área de
formação fundamental do ciclo, em regime de tempo integral. As duas coordenadoras do curso
encontram-se em regime de tempo integral na IES, e são titulares do grau de doutor numa das duas
áreas fundamentais do curso. Têm publicação relevante para o ciclo de estudos e experiência de
investigação e de prática pedagógica. 
1.3.1. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional
Existe e cumpre os requisitos legais
1.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O regulamento de reconhecimento e creditação /certificação de competências do IPP anexo ao RAA
entrou em vigor no ano letivo 2014/15, após atualização tendo em conta as alterações do Decreto-Lei
n.º 74/2006 de 24 de março, republicado pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto. Entretanto,
esse regulamento já foi revogado para acolher as alterações legais decorrentes da publicação do
Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro.
O regulamento sob a forma de despacho encontra-se publicado no Diário da República n.º 248/2017,
Série II de 28 de dezembro de 2017 e está em conformidade com as disposições legais previstas. 

2. Condições específicas de ingresso, estrutura curricular e plano de estudos.

2.1.1. Condições específicas de ingresso:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
2.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
As condições de ingresso estão de acordo com as disposições legais aplicáveis. 
2.2.1. Designação
É adequada
2.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinaladas.
De acordo com a pronúncia, a designação do ciclo de estudos inicialmente proposta será substituída
pela seguinte: Gestão e Regime Jurídico-empresarial da Economia Social. É referido que o mestrado
coloca o seu enfoque na estrutura institucional e organizativa da economia social e que se pretende
o estudo das entidades da economia social, com as suas especificidades de gestão e de regime
jurídico, e não propriamente o estudo da vertente económica desse setor da economia, como
porventura a designação inicialmente proposta poderia sugerir. Tendo em conta estes argumentos
bem como a área científica predominante do ciclo de estudos (Gestão e Administração) e a sua área
secundária (Direito), a CAE considera a nova designação adequada. As unidades curriculares (UC)
das áreas fundamentais do curso (Gestão e Administração e Direito) representam sensivelmente
80,0% dos ECTS. 
2.3.1. Estrutura Curricular e Plano de Estudos:
Existem, são adequados e cumprem os requisitos legais
2.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
De acordo com a pronúncia de 7/março, e estrutura curricular do CE abrangerá 5 áreas científicas
(ECTS): Gestão e Administração (57), Direito (45), Economia (6), Contabilidade (6) e Informática (6).
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Fazendo uma análise mais abrangente em termos de Ciências Empresariais, observa-se que esta
área ficará com 63 ECTS e a secundária (Direito) ficará com 45 ECTS. A CAE considera que a
designação da UC Gestão Estratégica das Entidades da Economia Social não traduz claramente os
objetivos nem os conteúdos programáticos desta UC pois parte do programa recai na área financeira,
sugere-se, p.e. G.E. e Financeira das Entidades da ES. Esta sugestão foi aceite pela IES de acordo
com a última pronúncia.

3. Descrição e fundamentação dos objetivos, sua adequação ao projeto
educativo, científico e cultural da Instituição e unidades curriculares

3.1. Dos objetivos do ciclo de estudos

3.1.1. Foram formulados objetivos gerais para o ciclo de estudos:
Sim
3.1.2. Foram definidos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a
desenvolver pelos estudantes:
Sim
3.1.3. O ciclo de estudos está inserido na estratégia institucional de oferta formativa face à missão
da Instituição:
Sim
3.1.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.1.1, 3.1.2 e
3.1.3.:
Os objetivos gerais do CE visam fundamentalmente proporcionar aos mestrandos uma formação
integrada e especializada que lhes permita exercer uma atividade profissional no setor da economia
social. Os objetivos específicos da aprendizagem estão definidos com clareza e são consistentes com
os conteúdos programáticos das UC. O ISCAP tem por missão específica a formação, a investigação,
a criação e a difusão da cultura e do saber, bem como a prestação de serviços na área das ciências
empresariais e áreas afins. Este CE insere-se na área de formação das Ciências Empresariais.
Acresce que o ISCAP visa a realização de atividades de investigação e apoio e participação em
instituições científicas, bem como a cooperação e o intercâmbio científico, técnico e cultural com
outras instituições, nacionais e internacionais. Este CE permitirá o enriquecimento do mercado de
trabalho com profissionais dotados de uma formação multidisciplinar pelo que se insere na
estratégia da oferta formativa da IES.
3.1.5. Pontos Fortes:
 O objeto de estudo, a Economia Social, dada a reconhecida importância deste setor da economia a
nível europeu e internacional; 
- A formação multidisciplinar (jurídica, gestão, contabilística, económica, novas tecnologias,
marketing) proporcionada pelo curso; 
- A coerência entre os objetivos definidos para o ciclo de estudos e a missão da organização; - A
coordenação partilhada do CE dada a natureza multidisciplinar do curso; 
3.1.6. Pontos fracos:
Nada a mencionar

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da instituição

3.2.1. A Instituição definiu um projeto educativo, científico e cultural próprio:
Sim
3.2.2. Os objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição:
Sim
3.2.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.2.1 e 3.2.2.:
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Os objetivos definidos para o CE são compatíveis com o projeto educativo da Instituição,
nomeadamente a nível da área principal de formação e de investigação. O CE integra áreas
científicas presentes no ISCAP. O ISCAP integra a Rede Universitaria Euro-Latinoamericana en
Economía Social y Cooperativa (RULESCOOP), constituída por universidades europeias e
latino-americanas, a qual inclui centros e grupos de investigação consolidados em economia social e
solidária. 
3.2.4. Pontos Fortes:
Nada a mencionar
3.2.5. Pontos fracos:
Nada a mencionar

3.3. Da organização do ciclo de estudos

3.3.1. Os conteúdos programáticos de cada unidade curricular são coerentes com os respetivos
objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Sim
3.3.2. As metodologias de ensino (avaliação incluída) de cada unidade curricular são coerentes com
os respetivos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Sim
3.3.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.3.1 e 3.3.2.:
Os conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos de aprendizagem das UC, notando-se
uma relação clara entre os conteúdos e os objetivos elencados. Contudo, relativamente à ficha da UC
de Metodologias de Investigação a CAE sugere uma revisitação no sentido de tornar o programa
mais esclarecedor nas metodologias de investigação a estudar no CE, nomeadamente as de natureza
quantitativa e qualitativa. A CAE constata na pronúncia de 3/julho que foi efetuada esta clarificação,
desenvolvendo o capítulo 3 do programa da UC. As metodologias de ensino de cada unidade
curricular são coerentes com os respetivos objetivos de aprendizagem. Observa-se uma combinação
de métodos de ensino variados; com efeito, a par dos métodos mais tradicionais e expositivos,
prevê-se a análise de casos reais de gestão e a realização de pesquisas por parte dos formandos. Os
métodos de avaliação também são adequados aos objetivos de aprendizagem. 
3.3.4. Pontos Fortes:
-O trabalho de investigação subjacente à elaboração de alguns dos trabalhos escritos previstos visa
preparar o mestrando para a elaboração da dissertação, de um projeto ou de um relatório de estágio.
-As metodologias de ensino são em geral adequadas e diversificadas, de modo a atingir os objetivos.

3.3.5. Pontos fracos:
Nada a mencionar

4. Recursos docentes
4.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais (corpo docente próprio, academicamente
qualificado e especializado na(s) área(s) fundamental(ais)):
Sim
4.2. A maioria dos docentes tem ligação estável à Instituição por um período superior a três anos. A
Instituição mostra uma boa dinâmica de formação do seu pessoal docente:
Sim
4.3. Existe um procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente, de forma a garantir a
necessária competência científica e pedagógica e a sua atualização:
Sim
4.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinalada em 4.1., 4.2. e 4.3:
- O pessoal docente cumpre todos os requisitos legais (n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º

pág. 4 de 9



NCE/17/00031 — Relatório final da CAE - Novo ciclo de estudos
63/2016, de 13 de setembro): corpo docente próprio (92,6%); corpo docente academicamente
qualificado (96,1%), corpo docente especializado (93,3%) e doutores especializados nas áreas
fundamentais (89,0%). Existe uma distribuição dos docentes especializados adequada às duas áreas
fundamentais do CE, sendo sensivelmente 58% em Ciências Empresariais e 42% em Direito.
- O corpo docente revela estabilidade (99,0% tem ligação ao ISCAP por um período superior a 3
anos);
- A avaliação de desempenho do pessoal docente está implementada na Instituição. Encontra-se no
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes do ISCAP, publicado em DR o Despacho n.º
4226/2016 de 23 de março, no qual é estabelecida uma periodicidade regular de avaliação de
desempenho de três em três anos.

4.5. Pontos fortes:
- A representatividade dos docentes doutorados na área fundamental do ciclo de estudos;
- A estabilidade do corpo docente; 
- O corpo docente próprio, qualificado e especializado; 
- A existência de Regulamento de avaliação do desempenho do pessoal docente.

4.6. Pontos fracos:
Nada a mencionar.

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e
materiais
5.1. O ciclo de estudos dispõe de outros recursos humanos indispensáveis ao seu bom funcionamento:
Sim
5.2. O ciclo de estudos dispõe das instalações físicas (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas
de computadores, etc.) necessárias ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.3. O ciclo de estudos dispõe dos equipamentos didáticos e científicos e dos materiais necessários
ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 5.1, 5.2 e 5.3.:
- O ISCAP tem técnicos de diversas áreas prestando apoio ao ciclo de estudos em funcionamento;
- A Instituição dispõe de instalações físicas e equipamentos adequados;

5.5. Pontos fortes:
- Instalações e equipamentos adequados à prossecução dos objetivos do ciclo de estudos;
5.6. Pontos fracos:
Nada a mencionar.

6. Atividades de formação e investigação
6.1. Existe(m) centro(s) de investigação, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica,
reconhecido(s) e com boa avaliação, na área predominante do ciclo de estudos:
Em parte
6.2. Existem publicações científicas do pessoal docente afeto ao ciclo de estudos, na área
predominante do ciclo de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos
cinco anos:
Sim
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6.3. Existem atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo
de estudos e integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais:
Sim
6.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 6.1, 6.2 e 6.3.:
- Segundo o RAA, dos seis centros em que os docentes fazem investigação, dois são reconhecidos
pela FCT e classificados com muito bom, mas só um tem maior afinidade com a área do CE, o
CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedades da Universidade do Porto. O
CEOS.PP integra uma Unidade de Estudos em Ciências Empresariais e Jurídicas, mas ainda é muito
recente e não é reconhecido pela FCT. No RAA consta a intenção de o submeter. De acordo com as
fichas curriculares, o CEOS.PP é o único centro de investigação em que os docentes se encontram
afiliados, sendo que dois docentes não indicam qualquer centro. 
- Parte significativa das publicações científicas do corpo docente constantes no mapa-resumo são na
área do ciclo de estudos, sendo que praticamente todos os docentes registam publicações;
- O ISCAP integra algumas relações internacionais e participou em dois projetos no âmbito da área
do CE;

6.5. Pontos fortes:
- A integração em redes internacionais do setor.
6.6. Pontos fracos:
- A maior parte dos docentes está afiliado a um centro de estudos - CEOS.PP – ainda não
reconhecido pela FCT.

7. Atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. A oferta destas atividades corresponde às necessidades do mercado e à missão e objetivos da
Instituição:
Sim
7.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada em 7.1.:
Apresenta-se um conjunto de atividades de divulgação científica, de debate público e de colaboração
com instituições relevantes no domínio da economia social. As referidas iniciativas integram-se na
missão da instituição em que se insere o ciclo de estudos e são consonantes com os respetivos
objetivos.
7.3. Pontos fortes:
Nada a mencionar
7.4. Pontos fracos:
Nada a mencionar

8. Enquadramento na rede do ensino superior público
8.1. Os estudos apresentados (com base em dados do Ministério que tutela o emprego) mostram
previsível empregabilidade dos formados por este ciclo de estudos:
Não
8.2. Os dados de acesso (DGES) mostram o potencial do ciclo de estudos para atrair estudantes:
Não
8.3. O novo ciclo de estudos será oferecido em colaboração com outras Instituições da região que
lecionam ciclos de estudos similares:
Não
8.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 8.1, 8.2 e 8.3.:
A requerente não apresentou informações nos referidos domínios
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8.5. Pontos fortes:
A CAE acompanha o juízo prospectivo da requerente sobre a capacidade de atrair estudantes para o
ciclo de estudos dadas as suas características de inovação e de adequação às necessidades de
formação ao longo da vida por parte de potenciais alunos que já exercem atividades profissionais no
terceiro sector. A orientação profissionalizante do ciclo de estudos constitui uma especificidade que
diferencia a oferta letiva de formações mais vocacionadas para a análise economia (tal como a
oferecida pela Universidade do Minho), ao mesmo tempo que se adequa à missão da instituição de
ensino.
A relevância dada pela UE à economia social e os indicadores europeus referentes ao investimento e
emprego neste domínio reforçam as afirmações iniciais. 
8.6. Pontos fracos:
Nada a mencionar

9. Fundamentação do número total de créditos ECTS do
novo ciclo de estudos
9.1. A atribuição do número total de unidades de crédito e a duração do ciclo de estudos estão
justificadas de forma convincente:
Sim
9.2. Existe uma metodologia para o cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
Sim
9.3. Existe evidência de que a determinação das unidades de crédito foi feita após consulta aos
docentes:
Sim
9.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 9.1, 9.2 e 9.3.:
O número total de créditos ECTS e a duração do ciclo de estudos é compatível com o disposto na
legislação. A IES declarou ter consultado os docentes para determinação da metodologia de cálculo
e número de créditos ECTS (9.3.). Na pronúncia de 3/julho a Instituição clarificou as reservas
apontadas inicialmente neste ponto. Sinteticamente, menciona que as regras adotadas para a
distribuição dos ECTS nas UCs comuns da Gestão e do Direito relacionam-se com a distribuição dos
respetivos conteúdos programáticos e o trabalho de formação a desenvolver pelos estudantes nessas
aéreas científicas; que a alteração de área na UC Metodologias de Investigação se justificou pelos
objetivos da UC e que nesta UC o peso da área do Direito será residual e, por último, que a UC de
Seminários será assegurada por docentes das áreas científicas da Gestão e do Direito, pelo facto de
serem as áreas de formação preponderantes do CE.

9.5. Pontos fortes:
Nada a mencionar
9.6. Pontos fracos:
Nada a mencionar

10. Comparação com ciclos de estudos de Instituições de
referência no Espaço Europeu de Ensino Superior
10.1. O ciclo de estudos tem duração e estrutura semelhantes a ciclos de estudos de Instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
Sim
10.2. O ciclo de estudos tem objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
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análogos às de outros ciclos de estudos de Instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino
Superior:
Sim
10.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 10.1 e 10.2.:
São indicadas instituições de ensino superior de Espanha, França, Itália, Dinamarca e Bélgica que
ministram cursos com objetivos e estruturas curriculares similares. Resulta assim demonstrada a
coerência do ciclo de estudos em análise com a prática de instituições congéneres no Espaço
Europeu de Ensino Superior. Com efeito, em tais escolas a oferta pós-graduada no domínio temático
do terceiro sector orienta-se para a formação transversal de vocação profissionalizante.
10.4. Pontos fortes:
Nada a mencionar.
10.5. Pontos fracos:
Atenta a integração no Espaço Europeu de Ensino Superior considera-se que o ciclo de estudos
deveria dar maior relevo à economia social no contexto da União Europeia.

11. Estágios e períodos de formação em serviço
11.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço:
Sim
11.2. São indicados recursos próprios da Instituição para acompanhar os seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço:
Sim
11.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em
serviço dos estudantes:
Sim
11.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e com
qualificações adequadas (para ciclos de estudos em que o estágio é obrigatório por lei):
Sim
11.5. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 11.1 a 11.4.:
Apresenta-se um conjunto de protocolos de colaboração entre a instituição requerente e instituições
de referência do terceiro sector, na respetiva área geográfica. A realização de estágios conta com
uma adequada estrutura institucional de apoio no ISCAP. No Regulamento Geral dos mestrados são
indicados mecanismos de avaliação dos estudantes. 
11.6. Pontos fortes:
Nada a mencionar
11.7. Pontos fracos:
A par de instituições não mercado os protocolos de colaboração e de estágio deveriam também
abranger instituições de mercado.

12. Conclusões
12.1. Recomendação final:
O ciclo de estudos deve ser acreditado
12.2. Período de acreditação condicional, em anos (se aplicável):
6
12.3. Condições (se aplicável):
<sem resposta>
12.4. Fundamentação da recomendação:
Após a pronúncia de 3/julho apresentada pela instituição, através da qual esclareceu alguns aspetos
do Relatório de Autoavaliação e corrigiu outros, a CAE considera que o ciclo de estudos reúne
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condições para ser acreditado sem condições a satisfazer. 
São vários os aspetos que justificam a referida recomendação, sendo de realçar os seguintes:
1-A designação do ciclo de estudos proposta em fase de pronúncia de 7/março: Gestão e Regime
Jurídico-empresarial da Economia Social, é adequada atendendo a que o mestrado coloca o seu
enfoque na estrutura institucional e organizativa da economia social e que se pretende o estudo das
entidades da economia social, com as suas especificidades de gestão e de regime jurídico. Acresce
que o CE proporciona uma formação multidisciplinar (jurídica, gestão, contabilística, económica,
novas tecnologias, marketing);
2-O objeto de estudo em causa, a Economia Social, dada a reconhecida importância deste setor da
economia a nível europeu e internacional; 
3- As duas docentes coordenadoras do curso encontram-se em regime de tempo integral na IES, são
titulares do grau de doutor numa das duas áreas fundamentais do curso (Gestão e Administração e
Direito), têm publicação relevante para o ciclo de estudos e experiência de investigação e de prática
pedagógica; 
4- Os objetivos específicos da aprendizagem estão definidos com clareza e são consistentes com os
conteúdos programáticos das unidades curriculares do plano de estudos. 5- As metodologias de
ensino de cada uma das UC são coerentes com os respetivos objetivos de aprendizagem e os
métodos de avaliação também são adequadas aos objetivos de aprendizagem. 
6- O pessoal docente cumpre todos os requisitos legais (n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
63/2016, de 13 de setembro): corpo docente próprio (92,6%); corpo docente academicamente
qualificado (96,1%), corpo docente especializado (93,3%) e doutores especializados nas áreas
fundamentais (89,0%). Existe uma distribuição dos docentes especializados adequada às duas áreas
fundamentais do CE, sendo sensivelmente 58% em Ciências Empresariais e 42% em Direito.
7- A existência de seis centros de investigação sendo que dois são reconhecidos pela FCT e
classificados com muito bom, embora só um tenha maior afinidade com a área do CE, o CEPESE -
Centro de Estudos da População, Economia e Sociedades da Universidade do Porto. No entanto, a
maior parte dos docentes está filiado no centro de investigação do IPP (CEOS.PP- Centro de Estudos
Organizacionais do Politécnico do Porto) que ainda não foi ainda avaliado pela FCT, mas
praticamente todos os docentes registam publicações na área do ciclo de estudos.
8- O número total de créditos ECTS e a duração do ciclo de estudos é compatível com o disposto no
artigo 18º e no artigo 20º do Decreto Lei 74/2006 de 24 de Março, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro. 9- A estrutura curricular do CE abrange 5 áreas
científicas (ECTS): Gestão e Administração (57), Direito (45), Economia (6), Contabilidade (6) e
Informática (6).
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