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1  
Enquadramento 

 

O ISEC foi o primeiro instituto em Portugal a trazer para o ensino superior a temática da Aviação 

Comercial – área de estudo que representa um setor da atividade económica cada vez mais 

globalizado e efervescente. Em 2005 a Licenciatura em Ciências Aeronáuticas (que prepara Pilotos 

de Linha Aérea e Técnicos de Manutenção), seguindo-se as pós-graduações em Operações de 

Transporte Aéreo, Concepção e Gestão Aeroportuária, Licenciatura em Gestão Aeronáutica, MBA 

em Gestão na Aviação em parceria com o CEGE -ISEG, Mestrado em Operações de Transporte 

Aéreo e Especializações em Auditoria e Gestão da Qualidade em Aviação e diversos programas e 

seminários na área da Gestão de Operações de Voo. Nesta área, o ISEC conta pois com mais de 10 

anos de experiência, fruto de um conjunto de iniciativas de formação avançada, especializadas em 

transporte aéreo (1ºs ciclos e pós-graduações/especializações), realizadas em estreita parceria com 

as empresas e entidades mais relevantes da aeronáutica nacional. 

 

A inexistência, até então, de qualquer oferta formativa para os níveis pós-graduados em gestão 

aeronáutica, resultava na impossibilidade de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos após o 

1º ciclo de áreas formativas afins, condicionando, muito especialmente, para os formandos que 

pretendiam prosseguir estudos nesta área, o desenvolvimento das carreiras apoiado em bases 

científicas e técnicas sólidas, como era o caso dos licenciados em Ciências Aeronáuticas e Gestão 

Aeronáutica, cursos ministrados no ISEC desde 2005. 

O curso de Mestrado em Operações de Transporte Aéreo possibilita aos formandos que o 

frequentam (quer a título pessoal, quer como parte do plano de formação das empresas onde 

desenvolvem a sua atividade profissional), a continuidade de estudos na área da aviação civil, sendo 

especialmente vocacionado para a gestão e compreensão de toda a cadeia de valor das atividades 

relacionadas com o transporte aéreo, consagrando um conjunto de objetivos específicos: 

 
» Aprofundamento da formação teórica e prática, procurando uma atualização permanente 

quanto às melhores práticas e ao “estado da arte” do setor da aviação civil;  
 

» Elevar a qualidade do desempenho profissional, fundamentada em princípios e valores éticos, 
científicos, técnicos e de cidadania responsável; 

 

» Participar em acordos de cooperação e iniciativas de desenvolvimento, com instituições de 
ensino e outras entidades técnicas e científicas, nacionais e estrangeiras, com o objectivo de 
comparar, harmonizar e melhorar desempenhos;  

 
» Desenvolver relações de cooperação com empresas e entidades da aviação civil, importantes 

para a consolidação de competências e a melhoria de processos.  
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2  
Objetivos do Ciclo de Estudos 

 

O Ciclo de Estudos visa qualificar e especializar atuais e futuros quadros dos vários stakeholders a 

operar no setor da aviação, no âmbito do desempenho de funções técnicas, de direção e de alta 

gestão. Com efeito, a formação avançada ministrada é transversal à totalidade da cadeia de valor 

relativa às operações de transporte aéreo, visando dotar os alunos com conhecimentos 

complementares e abrangentes de gestão, numa perspetiva de otimização do desempenho 

operacional em ambiente empresarial. 

 

O curso de Mestrado em Operações de Transporte Aéreo faz uma abordagem sistémica do setor 

da aviação civil através da análise e discussão crítica do papel, entre outros, dos operadores de 

transporte e de trabalho aéreo, das entidades gestoras aeroportuárias, dos prestadores de serviço 

de assistência em escala, bem como da intervenção das autoridades nacionais, regionais e globais 

com competência em matéria de aviação. Uma vez que o setor da aviação comercial é globalizado, 

a abordagem formativa é feita na ótica da economia internacional e da gestão estratégica, 

abrangendo a área operacional, a da qualidade, a da segurança (nas vertentes Safety e Security), a 

área económico-financeira, comercial, de marketing e de recursos humanos, entre outras.  

Nessa medida, o curso visa dotar os alunos dos conhecimentos indispensáveis a uma efetiva e 

competente integração no setor do transporte aéreo. 

 

3  
Competências a desenvolver pelos estudantes 

 

O curso de Mestrado em Operações de Transporte Aéreo pretende munir os discentes das 

ferramentas mais adequadas e do pensamento crítico e estratégico, por forma a permitir a 

capacitação e desenvolvimento autónomo, em contexto empresarial, das seguintes competências 

estruturantes: 

» Compreender e dominar os mecanismos económico-financeiros, jurídicos e técnicos do 
sistema de transporte aéreo, bem como a interdependência dos seus componentes;  

 

» Apreciar criticamente a informação academicamente relevante, obtida a partir de diversas 
fontes, nas diversas vertentes, regulatória, económica, técnica-operacional e política;  

 

» Analisar e propor metodologias de gestão da qualidade com potencial para melhorar o 
desempenho dos processos e procedimentos no contexto profissional;  

 
» Exercer funções e executar procedimentos de elevado grau de complexidade técnica, 

empenho e zelo profissional, num setor muito exigente e regulado internacionalmente;  
 

» Valorizar a comunicação como requisito para a qualidade e segurança em aviação;  
 

» Desenvolver competências pessoais e profissionais no âmbito do trabalho em equipas 
multidisciplinares, bem como dominar ferramentas científicas e metodológicas no 
desenvolvimento de projetos de I&D.  
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4  
Plano de Estudos  

 

 
UNIDADES CURRICULARES 

HORAS DE 
CONTACTO 

HORAS DE 
TRABALHO 

CRÉDITOS 
(ECTS) 

1.º 
ANO  

 

 
1º 

SEMESTRE 
 

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM CIÊNCIAS 
EMPRESARIAIS 

TP-30; OT-2 135 5 

FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE EMPRESAS TP-30; OT-2 135 5 

FUNDAMENTOS DE TRANSPORTE AÉREO TP-30; OT-2 80 3 

MARKETING E GESTÃO COMERCIAL DAS 
COMPANHIAS AÉREAS 

TP-30; OT-2 110 4 

ECONOMIA DO TRANSPORTE AÉREO TP-30; OT-2 135 5 

GESTÃO DE AEROPORTOS TP-30; OT-2 80 3 

GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES TP-30; OT-2 135 5 

 
2º 

SEMESTRE 
 

GESTÃO ESTRATÉGICA DO TRANSPORTE 
AÉREO 

TP-30; OT-2 110 4 

AERONAVEGABILIDADE E MANUTENÇÃO TP-30; OT-2 135 5 

PLANEAMENTO E GESTÃO DE FROTA TP-30; OT-2 110 4 

GESTÃO DA QUALIDADE  TP-30; OT-2 110 4 

OPERAÇÕES E GESTÃO DA SEGURANÇA TP-30; OT-2 110 4 

FATORES HUMANOS E COMPORTAMENTO TP-30; OT-2 110 4 

GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS TP-30; OT-2 135 5 

2.º ANO 

METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO EM 
CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 

TP-60; OT-4 135 6 

SEMINÁRIOS DE MESTRADO S-60; OT-4 135 4 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO OT-60 135 50 

 

 

5  
Corpo Docente 

 

O Mestrado conta com um corpo docente de doutorados, mestres e especialistas do setor da 

aviação, com experiência relevante nas áreas do Transporte Aéreo, Aeroportos, Navegação Aérea, 

Manutenção, Assistência em Escala, Formação e Treino, Gestão da Qualidade, Safety, Security, 

Economia e Finanças, Marketing, Reservas, Vendas, Carga e áreas afins. 

 
Dr. Eurico de Brito 

Coordenador do Mestrado. Experiência no setor da aviação civil desde 1974, como director 

administrador, CEO, professor e consultor na TAAG, DGAC, AEROAVIA, EAA AEROCONDOR, ATA 

AEROCONDOR, IMAER Portugal, GRUPO GESTAIR, Madrid e Santiago do Chile, HISPANO-

PORTUGUESA DE AVIACIÓN, Madrid, AIR NIMBUS, Grupo G AIR e ISEC, nas áreas de 

Transporte Aéreo Comercial e Executivo, Aeroportos e Navegação Aérea, Manutenção, Trabalho 

Aéreo, Assistência em Escala, Formação e Treino, Safety, Security, Compliance, Administração, 

Marketing e Vendas, Finanças, Recursos Humanos e áreas afins.  

 

Comte. Egídio Lopes  

Áreas de Transporte Aéreo, Safety, CRM e Fatores Humanos. Experiência como oficial piloto 

aviador da Força Aérea Portuguesa, Comandante da TAP Portugal e responsável pela introdução de 

novas tecnologias de pilotagem e de two men crew. Licenciado em Ciências Aeronáuticas e 

Militares, em Ciências Sociais e Políticas, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos, 

professor e formador. 
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Comte. Ivo Silva 

Área de Aeroportos e Navegação Aérea. Experiência como oficial piloto aviador da Força Aérea 

Portuguesa, Comandante de Longo Curso da Zambia Airways, Comandante e diretor de Operações 

de voo da LAR /Euroair, diretor Operacional do Aeroporto de Macau, diretor dos Serviços Técnicos 

da ANA Aeroportos. Licenciado em Ciências Aeronáuticas e Militares, professor e formador. 

 

Dr. Álvaro Neves 

Área Safety. Experiência como Diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com 

Aeronaves e oficial de operações aeroportuárias. Formação Complementar: Curso de Piloto 

Particular de Aviões Ligeiros. Bacharelato em Gestão de Empresas, Licenciatura em Gestão e 

Contabilidade, Pós-Graduação em Gestão. Professor e formador. 

 

Mestre Gonçalo Matias 

Área do Transporte Aéreo, com experiência como piloto de médio curso da TAP Portugal e como 

Piloto Instrutor da GESTAIR / G Air. Licenciado em Ciências Aeronáuticas, Mestre em Operações de 

Transporte Aéreo, formação em Legislação Aeronáutica e em Auditoria da Qualidade em Aviação. 

Especialista e formador na área dos UAV / Drones / RPAS. 

 

Doutor Jorge Abrantes, PhD 

Área de Transporte Aéreo e Gestão e Avaliação de Projetos. Doutorado e mestre em Turismo, além 

de especialista em turismo e lazer, possui ainda um MBA na UCP e Licenciatura em Gestão de 

Empresas pelo ISE (atual ISEG). Experiência como administrador e diretor em várias empresas e 

entidades públicas ligadas à aviação e ao turismo, nomeadamente TAP Portugal, Yes, White 

Airways, Grupo Pestana e Turismo de Portugal. Professor e formador em temáticas ligadas à 

aviação e ao turismo. 

 
Dr. Rui Quadros 

Áreas de Estratégia e Marketing do Transporte Aéreo. Experiência no setor da aviação comercial 

desde 1996, nomeadamente como Delegado da Portugália Airlines para Itália, Administrador 

Executivo do Grupo SATA (Chief Commercial Officer), Sales Executive da Ibéria. Licenciado em 

Relações Públicas e Publicidade pelo Instituto Superior de Novas Profissões, Pós-Graduado em 

Marketing e Vendas pelo IADE/IPAM. Professor especialista e formador, bem como coordenador da 

Licenciatura em Gestão Aeronáutica no ISEC. 

 

Mestre Jorge Silva 

Área da qualidade na Aviação. Experiência como Piloto Comandante de Linha Aérea, Training 

Manager, Type Rating Examiner, Auditor QMS, Consultor Técnico e de Auditoria de acordo com as 

Normas EASA, QMS Auditor Certificador TRA U.S., Internal Auditor QMT-UK e Auditor da Qualidade 

JAR-OPS 1 (TAP). Companhias: Sportif Havacilik, Santay Air, ATA Aerocondor, Aer Arann, BAL-

Bridge Aviation e IFA. Diplomado em Aeronautical Engineering, Licenciatura em Engenharia 

Industrial, Pós-Graduação em Gestión de la Innovación Tecnologica, e Master em Gestión y 

Dirección Aeroportuária y Aeronáutica. Membro da Royal Areronautical Society, IPEI, IIE, APQ, 

IMAF, OET e NAFI. 
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Doutor Delfim Dores, PhD 

Áreas de Aeronavegabilidade e Metodologias de Investigação, com experiência como Diretor 

Técnico da LAS Formação, Head of Design, Diretor de Manutenção e Engenharia, Adjunto para a 

Aeronavegabilidade na Autoridade Aeronáutica Nacional, Fundador e Presidente da IPQ/CT190 

(“Comissão Técnica Portuguesa de Normalização no Setor da “Aviação, Espaço e Defesa”) 

professor e formador.  

 

Dra. Sandra Feliciano 

Áreas de Gestão da Qualidade e Normalização Internacional. Experiência em Gestão da Qualidade, 

Auditoria e Gestão de Recursos Humanos. Fundadora e Secretária da IPQ/CT190 (Comissão 

Técnica Portuguesa de Normalização no setor da “Aviação, Espaço e Defesa”). Licenciada em 

Ciências Socias, Pós-Graduada em Avaliação em Educação e detentora de 4 Títulos de 

Especialista. Auditora, docente e formadora. 

 

Mestre Nuno Leal 
 

Área da Gestão de Frota. Experiência como responsável da gestão e planeamento de frotas na TAP 

Portugal, incluindo gestão do ETS e toda a parte de phase-in e phase out de frotas. Licenciado e 

Mestre em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico. Professor e formador. 

  

 

Doutor Eng.º Eugénio Viassa Monteiro, PhD 

Área da Direção de Pessoas nas Organizações. Experiência como diretor e gestor de várias 

organizações, diretor-geral e vice-presidente da AESE – Escola de Direção e Negócios. Professor 

convidado do IESE-Madrid, do Instituto Internacional Santelmo-Sevilha e do Instituto Bravo Murillo, 

Ilhas Canárias. Fundador, presidente e director da Associação de Amizade Portugal-India.  

 

Doutor Carlos Marques, PhD 

Área de Métodos Quantitativos. Presidente do Conselho Científico do Instituto Superior de Educação 

e Ciências. Professor e investigador. 

 

Doutor António Rodrigues, PhD 

Área de Gestão de Empresas. Experiência em consultoria, gestão de empresas, direção-geral e 

administração nas áreas financeira, estratégica, auditoria, comercial e recursos humanos. 

Licenciado em Gestão de Empresas, doutorado em Direção de Empresas e Gestão de Marketing 

pela Universidade de Sevilha e Master of Arts em Organizational Leadership. Sócio da Associação 

Portuguesa de Management, Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e inscrito na 

Ordem dos Contabilistas Certificados.  

 

Eng.º Sérgio Oliveira 

Engenheiro Aeronáutico. Áreas da Gestão de Clusters, Modernização da Indústria e Processos de 
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Inovação, com experiência como administrador, director e gestor de várias organizações. Director-

geral da Associação Nacional da Indústria Aeronáutica, PEMAS. Lead do Conselho de Estratégia do 

European Aerospace Cluster Partnership. National Point of Contact da EACP. Experiência de gestão 

diversa em indústrias como Automóvel, Oil&Gas, Energia, com foco nas Renováveis e Construção 

Industrial. Consultoria para Manutenção Aeronáutica. Pós-graduação em Gestão de Programas e 

Projectos. Formador. 

 

 

 
Conselho Estratégico para a Investigação Científica e Tecnológica em Operações de Transporte 
Aéreo 
 

Para além do corpo docente distribuído pelas horas letivas e de orientação, o Mestrado em 

Operações de Transporte Aéreo dispõe de um Conselho Estratégico para a Investigação Científica e 

Tecnológica em Operações de Transporte Aéreo, integrado por um corpo de especialistas e 

gestores do Setor da Aviação. 

Este órgão, para além dos professores especialistas em aviação acima indicados, detentores de 

responsabilidades e significativa experiência no Sector e na área do Transporte Aéreo, já conta com 

a adesão de importantes figuras da Indústria, da Ciência e da Gestão Aeronáutica: 

Eng.º Manoel Torres (TAP Portugal), Dr. Pedro Ramos (Groundforce), Comte. Miguel Silveira 

(TAP Portugal, APPLA), Comte. João Moutinho (TAP Portugal), Mario Spínola (NETJETS), Dra. 

Ana Vasques (G Air), Dra. Lígia da Fonseca (Autoridade Nacional da Aviação Civil), Engº. Jesus 

Conde Gomez (NAV Portugal, E.P.E.), Comte. Paulo Soares (TAP, Jurista, Diretor do Aeródromo 

de Viseu), Eng.º José Rosa Dias (TEKEVER), Eng.º Pedro Cunha (Loft Journey), Arqº José 

Pólvora (Universitas), Eng.º José Carlos Santana da Silva (Consultor e formador IEFP), Comte. 

Egídio Lopes (ex-Força Aérea Portuguesa e TAP Portugal), Comte. Ivo Silva (ex-Força Aérea 

Portuguesa e ANA Aeroportos), Dr. Álvaro Neves (ANA Aeroportos e GPIAA), Comte. Gonçalo 

Matias (TAP Portugal), Dr. Jorge Abrantes (ex-TAP Portugual e WHITE Airways), Dr. Rui 

Quadros (ex-Portugália e SATA), Comte. Jorge Silva (ex-ATA, Aran, Havacilic, e Santay Air), 

Doutor Eng.º Delfim Dores, PHD (LAS Formação), Doutor Miguel Moreira, PHD (G Air), Engº. 

Nuno Leal (TAP Portugal), Comte. Rui Seabra Santos (TAP Portugal), Eng.º Sérgio Oliveira 

(PEMAS), Dra. Sandra Feliciano (IPP, IPQ, ASD-STAN), Jaime Silva (TAP), Engº Lourenço da 

Saúde, PHD (Engº Aeronáutico). 

 

 

6  
Objetivos das unidades curriculares e competências a desenvolver 

 
 
 
Métodos Quantitativos em Ciências Empresariais 
 

Unidade curricular que tem como objetivo dotar os alunos de ferramentas práticas de análise 

quantitativa de dados, designadamente para apoio no processo de tomada de decisão. Os objetivos 

específicos são: 

» Fornecer uma abordagem quantitativa formal à resolução de problemas;  

» Descrever princípios estatísticos;  
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» Aplicar métodos estatísticos;  

» Formular e testar hipóteses;  

» Dominar os métodos de decisão e optimização; 
 

» Desenvolver competências analíticas;  

» Aplicar criticamente métodos estatísticos em diferentes contextos;  

» Desenvolver as capacidades de tratamento e análise de dados;  

» Usar software para aplicação dos métodos;  

» Comparar diferentes abordagens de um problema. 
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Fundamentos de Gestão de Empresas 
 

Unidade curricular que visa dotar os alunos de conhecimentos sobre a arte e as ciências da Gestão, 

permitindo a combinação de conhecimentos específicos com a experiência prática da vida das 

empresas e organizações do transporte aéreo. São competências a adquirir: 

» Perceber o enquadramento externo da empresa para poder formular a sua estratégia;  

» Compreender os aspetos fundamentais da gestão de uma organização; 

» Enquadrar aspectos de gestão no contexto específico da Aviação.  

 
Fundamentos de Transporte Aéreo 
 

Unidade curricular cujo objetivo é dotar o aluno de uma visão de conjunto do sistema de transporte 

aéreo e da interdependência dos seus componentes: companhias aéreas, os aeroportos e os seus 

serviços, autoridades e organizações da aviação civil e serviços de navegação aérea. Visa também 

proporcionar aos alunos um conhecimento de base da operação das companhias aéreas e 

organizações associadas, tais como aeroportos, empresas de manutenção e entidades de regulação 

e supervisão do setor da aviação civil. Visa ainda capacitar os alunos com conhecimentos para 

promoção de uma gestão eficaz, eficiente e adequada no contexto das operações de transporte 

aéreo. 

 
Marketing e Gestão Comercial das Companhias Aéreas 

 

Unidade curricular que visa dotar os alunos de competências na área de gestão de marketing e 

vendas, através da aquisição de conhecimentos de base e do estudo das ferramentas, 

características e práticas específicas do transporte aéreo. Pretende igualmente preparar o aluno 

para as estratégias ligadas às vendas, ao marketing e à qualidade do serviço prestado por uma 

companhia aérea, na perspetiva do passageiro e do cliente. São competências a adquirir: 

» Entender e saber estabelecer relações com os principais atores do mercado, tais como: 

aeroportos, agentes de viagem, operadores, hotéis, consultoras, entre outros; 

» Saber escolher as soluções nas áreas de produto, preço, distribuição e comunicação;  

» Saber adequar a mensagem ao contexto estratégico, envolvente externa e ambiente interno;  

» Saber gerar conforto com o interlocutor, ultrapassar barreiras e construir relações com 

parceiros, fornecedores e clientes;  

» Procurar ativamente por novos negócios, sendo criativo.  

 
Economia do Transporte Aéreo 
 

Unidade curricular que pretende dotar o aluno dos conhecimentos de base que lhe permita avaliar o 

desempenho da atividade de transporte aéreo.  

Competências a adquirir:  

» Entender a atividade de uma companhia aérea nos seus aspetos mais ligados ao negócio de 

passageiros e carga (oferta e procura de rotas, políticas de pricing, avaliação de rendimentos e 

gastos em transporte aéreo, gestão da distribuição, entre outros); 

» Desenvolver capacidades técnicas de análise para o sector do transporte aéreo.   
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Gestão de Aeroportos 
 
Esta unidade curricular pretende dotar o aluno dos conhecimentos fundamentais de concepção e 

gestão aeroportuária, nas vertentes implantação, envolventes, investimento, exploração, gestão 

comercial e relações com stakeholders. 

 

Gestão de Pessoas nas Organizações 
 

Esta unidade segue a metodologia geral normalmente utilizada em programas de gestão de Recursos 

Humanos nas organizações, com aplicação à especificidade própria da gestão das organizações do 

sector da aviação civil, nomeadamente nas áreas do Transporte Aéreo, Assistência em Escala, 

Aeroportos, Navegação Aérea, Manutenção e Treino de Pessoal Aeronáutico. 

 

Gestão Estratégica do Transporte Aéreo 
 

O objectivo desta unidade curricular é dar aos alunos uma perspectiva estratégica da actividade do 

Transporte Aéreo, com análise histórica e prospectiva, estudo sistémico e das envolventes, bem 

como das soluções estratégicas no que toca a elementos de diferenciação, segmentação, dimensão 

e diferentes soluções nas áreas do investimento, oferta, capacidade e financiamento. 

 
 
Aeronavegabilidade e Manutenção 
 

Unidade curricular cujo principal objetivo é dar a conhecer os conceitos de gestão da 

aeronavegabilidade e dos serviços de manutenção de aeronaves segundo a regulamentação 

europeia. No decurso da unidade curricular percorrem-se as etapas, em termos da vida útil, de uma 

aeronave, descrevendo as intervenções necessárias com o intuito de a manter permanentemente 

aeronavegável. Competências a adquirir:  

» Conhecer a estrutura e as competências dos diversos tipos de organizações envolvidas na 

aeronavegabilidade na União Europeia; 

» Reter conhecimentos genéricos do conceito de manutenção, e específicos no domínio dos 

processos de manutenção, centrados na fiabilidade específica da manutenção aeronáutica; 

» Aprender a desenvolver os programas de manutenção, bem como as técnicas de planeamento 

e programação de trabalhos; 

» Confrontar-se com os aspetos financeiros da aeronavegabilidade, em termos da aeronave, 

componentes, equipamentos e pessoas. 

 

Planeamento e Gestão de Frota 
 

Unidade curricular que visa fornecer aos alunos uma visão completa do processo de planeamento de 

frota no seio de uma companhia aérea. Pretende proporcionar conhecimentos suficientes para que 

os alunos desempenhem, autonomamente, um papel útil nos exercícios de planeamento de frota, 

bem como para demonstrar a importância dos tópicos abordados, noutras unidades curriculares, 

para a atividade de gestão da frota. Competências a adquirir: 

» Compreender o processo de planeamento completo da frota; 

» Avaliar a necessidade de ponderar alternativas com base em critérios de seleção relevantes; 

» Valorizar a necessidade de flexibilidade, adaptabilidade e continuidade; 



ISEC | MESTRADO EM OPERAÇÕES DE TRANSPORTE AÉREO 
 
ISEC | PLANO DE ATIVIDADES 2016-2017 

» Verificar a sensibilidade dos resultados para os cenários de negócios alternativos. 

 

Gestão da Qualidade 
 

O objetivo geral desta unidade curricular é dotar os mestrandos com as competências necessárias 

para a implementação e auditoria de sistemas de gestão da qualidade aplicados ao sector 

aeronáutico, de acordo com os requisitos das normas internacionais das series ISO 9000 e AS/EN 

9100. São objetivos específicos: 

» Compreender sistemas internacionais de metrologia, normalização e qualificação 

(acreditação e certificação);    

» Compreender e saber utilizar adequadamente a terminologia e o vocabulário de gestão da 

qualidade e de auditorias a sistemas de gestão; 

» Compreender os princípios da gestão da qualidade e as abordagens da gestão por 

processos, ciclo PDCA e pensamento baseado no risco;   

» Compreender e saber aplicar em contexto os requisitos das principais normas da série 

AS/EN 9100 (9100, 9110 e 9120); 

» Compreender os principios, métodos e técnicas de auditorias a sistemas de gestão da 

qualidade de acordo com as normas ISO 19011 e AS/EN 9101; 

» Saber planear, conduzir e reportar auditorias a sistemas de gestão da qualidade 

implementados de acordo com os requisitos das normas da série AS/EN 9100. 

 

 
Operações e Gestão da Segurança 
 

Unidade curricular que fornece o quadro conceptual dos Sistemas de Gestão da Segurança da ICAO 

e mostra aos alunos como implementar um plano para atender os requisitos. Permite mostrar aos 

alunos como identificar os perigos e riscos dentro de uma organização de aviação, usando 

ferramentas e melhores práticas e técnicas, habilitando-os a compreender de que forma as 

operações de voo e os dados da engenharia de segurança podem ser usados para afetar o 

desempenho futuro da segurança da operação. Proporciona aos alunos uma compreensão 

detalhada dos acidentes e incidentes, as tendências, a confiabilidade e princípios de melhores 

práticas de segurança, e um conhecimento prático das técnicas utilizadas para identificação dos 

perigos e gestão dos riscos, reconhecendo a importância dos fatores humanos e questões culturais. 

Integra e situa nos sistemas regulatórios ICAO, EASA e FAA os conceitos de Segurança na Aviação, 

nomeadamente, a gestão da Segurança Operacional, Safety, a gestão da Segurança da Aviação 

Civil (Security), os Planos de Emergência (ERP),  os sistemas de gestão SMS (Safety Management 

System) e os de Compliance.  

 
Fatores Humanos e Comportamento 
 

Unidade curricular cujo objetivo é disponibilizar conhecimentos referentes à área científica de 

Fatores Humanos na Aviação e sua ligação à garantia da Segurança Operacional, em ambiente de 

Transporte Aéreo. 

O objectivo consiste em transmitir conhecimentos relativos ao ser humano em atividade, de modo a 

melhor compreender o seu desempenho e comportamento em situações do quotidiano, bem como 
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em situações limite como as que caracterizam os sistemas críticos. Os alunos deverão ficar a 

dominar os diferentes conceitos de CRM e a extensão da respectiva filosofia a outras actividades da 

Aviação, nomeadamente no Despacho de Operações de Voo, DRM e na Manutenção, MRM. A 

cadeira também proporcionará aos alunos a integração destes conceitos com os sistemas de 

Formação e Treino de Profissionais da Aviação.
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Gestão e Avaliação de Projetos 
 

Unidade curricular que, através de análise de estudos teóricos e principalmente práticos, pretende 

habilitar o aluno a, autonomamente, poder efetuar análises de projetos, tendo em atenção, a 

capacidade para: 

» Organizar a gestão por processos;  

» Avaliar as estratégias a implementar; 

» Conceber e Avaliar Projetos na ótica económico-financeira: 

» Descrever os passos inerentes às diversas técnicas de gestão de projectos;  

» Desenvolver o planeamento e controlo de projetos. 

 

Metodologias de Investigação em Ciências Empresariais 
 

Esta Unidade tem por objectivo permitir ao aluno a aplicação de conhecimentos de metodologia de 

investigação à aquisição e tratamento de dados num determinado domínio científico a aprofundar, 

com vista à elaboração do que será o seu projeto de investigação, conducente à elaboração do 

Trabalho Final de Mestrado. 

A elaboração da tese/relatório do Trabalho Final de Mestrado (dissertação ou projeto) é uma parte 

importante do trabalho de investigação. O documento deve conter a identificação do problema a 

investigar, a revisão da literatura relevante, a estratégia de investigação a seguir, incluindo as 

técnicas de recolha e análise de dados a utilizar, e um cronograma dos trabalhos realizados e a 

realizar. Competências a adquirir: 

 
» Compreender a natureza e os propósitos da investigação aplicada à gestão;  

» Desenvolver competências de seleção e utilização crítica da investigação realizada;  

» Adquirir ferramentas teórico-práticas de planificação, execução e avaliação de projetos de 

investigação. 

 

 

Seminários de Mestrado 
 

Unidade curricular que pretende expor os alunos a um conjunto de temas estruturantes da atividade 

do transporte aéreo e áreas conexas, promovendo o debate alargado sobre matérias especializadas. 

Pretende, igualmente, contribuir para incutir nos alunos a necessidade de possuir uma visão global 

da aviação comercial, integradora das várias áreas em torno das operações de transporte aéreo. 

Pretende-se desenvolver nos alunos competências de expressão oral e escrita que facilitem a 

preparação de propostas de projetos, de relatórios técnicos e de apresentações orais. 

Nesta unidade são convidadas para cada seminário individualidades ligadas à Indústria no sentido de 

proporcionarem um contacto directo dos alunos com a realidade do Sector da Aviação. 

 
Trabalho Final de Mestrado 
 

O Trabalho Final de Mestrado tem a forma de uma dissertação de natureza científica ou de um 

trabalho de projeto. Nesta unidade curricular, pretende-se que o aluno desenvolva um trabalho de 

investigação aplicada, individual e original, sob supervisão de um orientador científico, no qual seja 
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estudado, em detalhe, e traduzido num relatório substancial lógico e coerente, um determinado 

problema relacionado com o transporte aéreo, tendo por base o conhecimento adquirido em várias 

unidades curriculares do curso. 

A conclusão do Trabalho Final de Mestrado deverá revelar a capacidade do aluno para: 

» Aplicar conhecimentos adquirido no curso, integrando saberes de diversas áreas; 

» Desenvolver autonomamente atividades de pesquisa científica; 

» Definir um problema e executar um plano de trabalho, através de um processo de investigação, 

metodologia de aquisição e tratamento de dados, e organização dos resultados; 

» Apresentar de forma clara e rigorosa os resultados e conclusões da pesquisa. 
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7  
Testemunhos 

 
Engº Jesús Conde | Ex-aluno e diplomado do Mestrado em Operações de 
Transporte Aéreo | Engenheiro Aerospacial UniversidadE Politécnica de Madris e 
Universidade de Leon. Especialista da NAV Portugal, E.P.E (Air Trafic 
Management), Especialista em “Céu Único Europeu”. 
 

No meio da complexidade do mundo aeronáutico, o Mestrado em Operações de 

Transporte Aéreo apresenta uma visão de âmbito global, na gestão de conteúdos 

aeronáuticos nacionais e internacionais, com uma adequada perspetiva do futuro das temáticas abordadas 

e da competitividade que elas apresentam. Fornecer qualificações que permitam explorar sinergias ao nível 

do ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação, repercute-se no contributo ativo fornecido pela excelente 

equipa de professores, em estreita ligação à indústria e aos seus desafios. Estes, no âmbito do regulador 

aeronáutico, dos prestadores de serviços de navegação aérea, na componente aeroportuária, na indústria e 

nos operadores aéreos, conferem ao Mestrado em Operações de Transporte Aéreo a articulação com as 

componentes industriais, económicas e de gestão das operações, junto dos principais atores do setor 

aeronáutico. 

Tendo em conta a recente estratégia da aviação na Europa, lançada pela Comissão Europeia no final de 

2015, Portugal deverá reforçar o desenvolvimento do transporte aéreo a todos os níveis. A participação 

ativa dos profissionais de engenharia aeronáutica/aeroespacial, das ciências aeronáuticas e de outras 

habilitações não aeronáuticas estima ver os seus conhecimentos de transporte aéreo acrescentados com a 

concretização do Mestrado OTA e, assim, responder às novas necessidades e requisitos do transporte 

aéreo europeu, contribuindo para o progresso do transporte aéreo. 

Numa perspetiva mais pessoal, o Mestrado é uma grande oportunidade de conhecer e estabelecer amizade 

com colegas que serão parte ativa do futuro desenvolvimento do setor aeronáutico em Portugal. 

 

Gonçalo Matias | Ex-aluno e diplomado do Mestrado em Operações de 
Transporte Aéreo | Licenciado em Ciências Aeronáuticas, Piloto Instrutor e Piloto 
de Linha Aérea da TAP Portugal, S.A. Especialista em UAV/ UAS/ RPAS / Drones 
 

No âmbito da formação superior em gestão aeronáutica, o Mestrado em Operações 

de Transporte Aéreo veio proporcionar aos mestrandos a aquisição de variados e 

aprofundados conhecimentos técnicos, científicos, económicos e jurídicos, específicos 

da atividade do transporte aéreo (e das indústrias conexas), bem como as matérias transversais às 

atividades aeronáuticas – como a Segurança Operacional, a Qualidade, ou a Gestão de Recursos. 

Tais requisitos formais foram sabiamente materializados através de um leque de professores residentes e 

de especialistas convidados para transmitir a excelência do conhecimento, mas também através dos 

colegas de mestrado, muitos deles de comprovada experiência no Setor, que souberam dotar o Mestrado 

em Operações de Transporte Aéreo de uma qualidade única, elevando a discussão dos conteúdos 

programáticos ao mais  alto nível do conhecimento teórico e da respetiva aplicação prática.  

Tal permitiu aprofundar o conhecimento dos participantes em matérias relevantes para o exercício das suas 

profissões, mas também (e sobretudo) em novas áreas, instigando a investigação académica. No meu 

caso, a elaboração de uma proposta com requisitos para a regulamentação-base aplicável à operação de 

aeronaves não tripuladas, ou drones – num momento em que não existia regulamentação nacional 

específica e compilada para o efeito – fez com que a investigação académica não se tenha esgotado com a 

apresentação da tese de mestrado; pelo contrário, conduziu ao desenvolvimento de competências ímpares 

e à valorização, pelo setor, da aplicabilidade prática da tese desenvolvida em meio académico. Tal conduziu 

ainda ao reconhecimento de que a integração segura das aeronaves não tripuladas no espaço aéreo 
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nacional passará, necessariamente, pela agremiação e esclarecimento de todos os stakeholders desta 

indústria emergente. 

8  
Condições de Acesso, Destinatários e Preçário 
 

Acreditado pela Decisão NCE/10/01141 do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior, publicada em 30 de Maio de 2011 

 

Destinatários 
Licenciados em Ciências Aeronáuticas, Gestão Aeronáutica, Licenciados ou Bacharéis de cursos da 

área da Economia e Gestão, ou profissionais da Aviação cuja atividade requeira ou venha a requerer 

conhecimentos gerais, como específicos, sobre as operações de transporte aéreo. 

 
Horário | Período de Candidaturas | Resultados de Seriação | Período de Matrículas 
A definir, após confirmação do número mínimo de alunos. 

 
Condições de Acesso 
Licenciatura em áreas relacionadas ou Curriculum Vitae relevante no setor do Transporte Aéreo. 

 
Coordenação do Curso 
Prof. Especialista Dr. Eurico de Brito 

 
Condições para obtenção do grau 
A concessão do grau de Mestre está condicionada à: 

» Aprovação em todas as unidades curriculares constantes do plano de estudos;  

» Elaboração de uma dissertação especialmente escrita para o efeito, sua discussão e aprovação.  

 
Especialidade 
Operações de Transporte Aéreo 

 
Preçário base

1
 

» Candidatura: 120,00 € 

» Matrícula: 270,00 € 

» Dossiê escolar: 30,00 € 

» Propina: 5.400,00 € 

 
Modalidades de pagamento  
» Pronto Pagamento 5.076,00 € (6% de desconto)  

» Fracionado (a requerimento do aluno): 12 prestações mensais (no 1º ano) de 225€ + 12 

prestações mensais (no 2º ano) de 225€.  

 
Documentos a entregar no ato de candidatura 
 
» Boletim de Candidatura  

» Cópia da Certidão de Licenciatura  

» Cópia do BI e do NIF ou do cartão de cidadão;  

» Curriculum Vitae, juntando comprovativos de experiência profissional em aviação civil, transporte 

aéreo ou aeronáutica. 

                                                           
1
 O preçário base não tem em conta eventuais custos adicionais relacionados com a organização do curso 
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Mais informações  
E-mail: secretaria@isec.universitas.pt | Telefone: 217541310

mailto:secretaria@isec.universitas.pt


 
 

 
EDITAL 

 

 
Mestrado em Operações de Transporte Aéreo (2016/2017) 

 

Adequado aos princípios orientadores de Bolonha 

 

 

Acreditado pela Decisão NCE/10/01141 do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior, publicada em 30 de Maio de 2011 

 

O Ciclo de Estudos visa qualificar e especializar futuros ou aperfeiçoar atuais quadros das empresas e 

entidades dos sectores da Aviação Civil e Transporte Aéreo, no quadro do desempenho de funções de 

gestão, direção, ou direção técnica nos vários agentes económicos e entidades da aviação comercial e civil. 

A formação ministrada é avançada e transversal à atividade relacionada com as Operações de Transporte 

Aéreo e visa dotar os alunos com conhecimentos de gestão, complementares e abrangentes, numa 

perspetiva de otimização do desempenho operacional em ambiente empresarial. 

O curso faz uma abordagem sistémica do transporte aéreo, através da análise da atividade das companhias 

aéreas em articulação com outras unidades e sistemas do Setor Aviação Civil, nomeadamente aeroportos, 

navegação aérea, assistência em escala, aeronavegabilidade, manutenção e formação, sob os pontos de 

vista económico, operacional, e das estratégias e gestão comercial, financeira e de recursos humanos. 

Nessa medida, o curso vem dotar os alunos de conhecimentos indispensáveis a uma efetiva e competente 

integração no sector da Aviação Civil e do Transporte Aéreo. 

 

Destinatários 

Licenciados em Ciências Aeronáuticas, Gestão Aeronáutica, Licenciados ou bacharéis de cursos da área de 

Economia e Gestão, Engenheiros, Juristas e outros profissionais ligados ao sector da aviação civil ou que 

nela pretendam prestar serviço. 

 

Período de Candidaturas 

1.ª Fase: 2 de maio a 23 de julho de 2016 | 2.ª Fase: 25 de julho a 17 de setembro de 2016 

 

 

Resultados de seriação 

1.ª Fase: 29 de julho de 2016 | 2.ª Fase: 23 de setembro de 2016 

 

 

Período de Matrículas 

1.ª Fase: 1 de Agosto a 17 de Setembro de 2016 2.ª Fase: 23 a 30 de Setembro de 2016 

 

 

Início previsto  

26 de Setembro de 2016 

 

 

Número de vagas 

30 

 

 

Condições de Acesso 

Licenciatura em áreas relacionadas ou Curriculum Vitae relevante em Aviação Civil. 

 



 
 

 

Critérios de Seriação 

Os candidatos serão seriados pela Comissão Cientifica do Mestrado, tendo em consideração: 

a) a adequação e classificação da habilitação de acesso;  

b) o currículo académico, científico e profissional.  

 

 

Coordenação do Curso 

Professor Especialista Dr. Eurico de Brito 

 

 

Duração 

4 Semestres – 120 ECTS 

 

 

Organização do Curso | Horário Semanal/ Pós-Laboral 

1.º semestre – 11 horas letivas por semana | 2.º Semestre – 11 horas letivas por semana 

3.º e 4.º semestres – Orientação da Tese/Dissertação/Projeto 

 

 

Condições para obtenção do grau 

A concessão do grau de Mestre está condicionada à: 

a) Aprovação em todas as unidades curriculares constantes do plano de estudos;  

b) Elaboração de uma dissertação especialmente escrita para o efeito, sua discussão e 

aprovação.  

 

Especialidade 

Operações de Transporte Aéreo 

 

 

Preçário 

Candidatura: 120,00 € 

Matrícula: 120,00 € 

Dossiê escolar: 30,00 € 

Propina: Modalidades de Pagamento: 

Pagamento propina anual: 2 538,00 € (6% de desconto);  

Fracionado em 12 prestações mensais sucessivas de 225,00 Euros em cada ano.  

 

Renovação de matrícula 2.º ano – Julho de 2017….……….(conforme preçário em vigor à data) 

 

Os alunos e ex-alunos do ISEC que formalizarem a sua inscrição durante a primeira fase de 

candidaturas, estão isentos do pagamento do valor da candidatura, bem como desobrigados do pedido do 

certificado de Licenciatura, para ingresso no Mestrado. Este desconto não é cumulativo com outros 

descontos comerciais, ou com eventuais reduções de propina por concessão de equivalências. 

 

 

Documentos a entregar no ato de candidatura: 

» Preenchimento do formulário de candidatura online.  

» Cópia do Certificado de Habilitações (a autenticar na Secretaria mediante a apresentação dos 

originais) 

» Cópia do BI e Cartão de Contribuinte ou do Cartão de Cidadão (a autenticar na Secretaria mediante a 

apresentação dos originais) 

» Curriculum Vitae (juntando comprovativos de experiência profissional em Aviação Civil). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Plano de Estudos do Mestrado 

1.º Ano 
Horas de Horas de Créditos  

Contacto Trabalho ECTS 
 

  

Métodos Quantitativos em Ciências Empresariais TP-30; OT-2 135 5  

Fundamentos de Gestão de Empresas TP-30; OT-2 135 5  

Fundamentos de Transporte Aéreo TP-30; OT-2 80 3  

Marketing e Gestão Comercial das Companhias Aéreas TP-30; OT-2 110 4  

Economia do Transporte Aéreo TP-30; OT-2 135 5  

Gestão de Aeroportos TP-30; OT-2 80 3  

Gestão de Pessoas nas Organizações TP-30; OT-2 135 5  

Gestão Estratégica do Transporte Aéreo TP-30; OT-2 110 4  

Aeronavegabilidade e Manutenção TP-30; OT-2 135 5  

Planeamento e Gestão de Frota TP-30; OT-2 110 4  

Gestão da Qualidade TP-30; OT-2 110 4  

Operações e Gestão da Segurança TP-30; OT-2 110 4  

Fatores Humanos e Comportamento TP-30; OT-2 110 4  

Gestão e Avaliação de Projetos TP-30; OT-2 135 5  

 

2.º Ano 
Horas de Horas de Créditos  

Contacto Trabalho ECTS 
 

  

Metodologias de Investigação em Ciências Empresariais TP-60; OT-4 160 6  

Seminários de Mestrado S-60; OT-4 110 4  

Trabalho Final de Mestrado OT-60 1325 50  

 

 
 
 

A Presidente do Instituto, 
 
 
 
 
 
 

(Prof. Doutora Maria Cristina Ventura) 


