FICHA DE PRODUTO



Possibilidade de financiamento no âmbito do
programa Capital Humano
Possibilidade de Bolsa de estudo do
Ministério da Educação e Ciência (ação social)
Ingresso com dispensa de realização dos
exames nacionais
Acesso a uma Licenciatura sem a realização
de exames nacionais
Resposta às necessidades de formação
profissional da região






::

VANTAGENS EXCLUSIVAS IESF


Creditações equivalentes a quase dois anos
de qualquer um dos cursos de Licenciatura
IESF:
 Gestão e Negócios
 Gestão Financeira e Fiscal
 Gestão de Sistemas de Informação
50% desconto nas propinas das Licenciaturas
IESF;
100% de desconto nas Propinas das
Licenciaturas IESF para os dois melhores
alunos de cada turma CTeSP (Bolsa de mérito
IESF).




::

DESTINATÁRIOS
::

::

ACESSO E

ACESSO E INGRESSO
::

DESCRIÇÃO

O curso visa a qualificação Técnico/a Superior
Profissional para a Economia Digital e Negócios
na Internet para PME's apto a colaborar nas
áreas relacionadas com a economia digital de
uma PME, com capacidades específicas ao nível
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O QUE SÃO
Os cursos Técnico e Superiores Profissionais (TeSP), com a
duração de dois anos, têm como objetivo formar técnicos
superiores profissionais numa área de atividade profissional.
Conferem um diploma de técnico superior profissional e
correspondem ao ciclo curto de ensino superior ligado ao 1.º
ciclo. Os estudantes que concluam um TeSP podem ingressar
numa licenciatura ou num mestrado integrado através de
concursos realizados por cada instituição de ensino superior.

VANTAGENS





Possibilidade de financiamento no âmbito do
Portugal2020: isenção de propinas
Ingresso com dispensa de realização dos exames
nacionais
Acesso a uma Licenciatura sem a realização de exames
nacionais
Resposta às necessidades de formação profissional da
região

VANTAGENS EXCLUSIVAS ESNA
Creditações até 50% para os cursos de Licenciatura da Escola
Superior de Negócios Atlântico (ESNA):

Gestão e Negócios

Gestão Financeira e Fiscal

Gestão de Sistemas de Informação
Desconto nas propinas das Licenciaturas ESNA;
Bolsa de mérito ESNA.

DESTINATÁRIOS
Podem candidatar-se aos cursos TeSP:
a) Titulares de um curso de ensino secundário ou de
habilitação
legalmente equivalente;
b) Titulares de um diploma de especialização tecnológica, de
um diploma de técnico superior profissional ou de um grau
de ensino superior, que pretendam a sua requalificação
profissional;
c) Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente
adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a
frequência do ensino superior dos maiores de 23
anos, realizadas, para o curso em causa, nos termos do
Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março.

ACESSO E INGRESSO
A seriação dos candidatos é feita mediante a aplicação de
uma fórmula que pondera os seguintes critérios:




Média de conclusão do curso de que é titular em área
relevante para o TeSP;
Resultado da prova de admissão/M23 – melhor
classificação obtida;
Titulares de um diploma de especialização tecnológica,
de um diploma de técnico superior profissional ou de um
grau de ensino superior, que pretendam a sua
requalificação profissional;
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ESTRUTURA CURRICULAR
2 anos letivos (120 ECTS)

1º Ano: Disciplinas Curriculares

2º Ano: Imersão na realidade empresarial com estágio
garantido e a realização de um projeto de grupo numa
empresa.
Ensino essencialmente prático com avaliação por projetos.

LOCAIS E HORÁRIO REALIZAÇÃO



Porto: C.C. Brasília, Praça Mouzinho de Albuquerque,
113 - 6º , 4100-359 Porto
Vila Nova Gaia: Av. dos Sanatórios, Edifício Heliântia
4405-604 Valadares – V. N. de Gaia

Em ambos os casos, poderá haver turmas em horário laboral
(9h30-13h30 ou 14h-18h) e em horário pós-laboral (18h3022h30).

PROCESSO CANDIDATURA E INSCRIÇÃO
A Candidatura é instruída pelos seguintes documentos:
 Ficha de Pré-inscrição totalmente preenchida e
assinada;
 Fotocópia simples do Bilhete de Identidade, Cartão
de Cidadão ou Passaporte do estudante;
 Certificado de habilitações;
 Curriculum Vitae;
 Boletim Vacinas;

INFORMAÇÕES
Escola Superior de Negócios Atlântico
Av. dos Sanatórios, Edifício Heliântia
4405-604 Valadares – V. N. de Gaia
Telefone: +351 227 538 800 / E-mail: info@iesf.pt
Espaço Atlântico, Formação Financeira, SA
Centro Comercial do Brasília - Praça Mouzinho de Albuquerque
113 - 6º, 4100-359 Porto
Tel.: +351 226 092 861

www.iesf.pt

FICHA DE PRODUTO
Curso Técnico Superior Profissional (TeSP)

CONTABILIDADE E FISCALIDADE PARA PME*
*Despacho 11232/2014 de 5 de setembro
Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral do Ensino Superior

::

DESCRIÇÃO

O curso visa a qualificação Técnico/a Superior Profissional Contabilidade e Fiscalidade para PME apto a colaborar no
departamento contabilístico e fiscal de uma PME, com competências quer ao nível da contabilidade geral, quer ao nível da
contabilidade de gestão, conhecendo o enquadramento legal da atividade da PME e as implicações financeiras das decisões
tomadas.

::

OBJETIVOS










Planear, organizar e executar de forma autónoma a contabilidade financeira de uma PME
Planear, organizar e executar de forma autónoma a contabilidade gestão de uma PME
Preparar, apresentar e interpretar as principais peças de relato financeiro
Assegura os procedimentos necessários ao cumprimento das obrigações fiscais
Participar no desenvolvimento de políticas de gestão fiscal numa PME
Implementar modelos de gestão de stocks numa empresa (contabilidade de gestão)
Implementar modelos de balanced scorecard numa PME
Participar na gestão económico-financeiro de uma PME
Elaborar um plano de negócios



Preparar a documentação necessária ao cumprimento das obrigações legais, incluindo a documentação necessária para
auditorias contabilísticas e fiscais, de acordo com as orientações dos órgãos de gestão.

UNIDADES CURRICULARES

ANO

ECTS

Princípios e técnicas de gestão de Empresas

1º

3

Inovação e Empreendedorismo

1º

3

Matemática aplicada à gestão

1º

6

Gestão Emocional e Dinâmicas de Grupo

1º

6

Técnicas de Comunicação

1º

6

Contabilidade I

1º

6

Contabilidade II

1º

6

Direito dos Negócios

1º

3

Finanças da Empresa

1º

3

Gestão Fiscal (IRS)

1º

6

Gestão Fiscal (IRC)

1º

6

Gestão Fiscal (IVA)
Análise de Casos em Contabilidade e Fiscalidade para PMEs

1º

6

2º

30

Estágio

2º

30

Ficha Produto
3/10

FICHA DE PRODUTO
Curso Técnico Superior Profissional (TeSP)

Economia Digital e Negócios na Internet*
*Despacho 11231/2014 de 5 de setembro
Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral do Ensino Superior

DESCRIÇÃO
O curso visa a qualificação Técnico/a Superior Profissional para a Economia Digital e Negócios na Internet para PME apto a
colaborar nas áreas relacionadas com a economia digital de uma PME, com capacidades específicas ao nível da gestão da
informação e da gestão dos sistemas de informação, e competências para inovar, implementar, gerir e controlar projetos de PME
envolvendo negócios na internet.

::

OBJETIVOS










Intervir na gestão das PME
Coordenar eficazmente tarefas e pessoas, especialmente na área comercial
Modelizar a arquitetura da informação de gestão numa PME
Desenvolver estratégias de digitalização da área comercial de PME
Desenhar modelos comerciais e planos de negócio de PME para a Internet
Planear e gerir com eficácia projetos comerciais de PME
Gerir a inovação e o empreendedorismo nas PME
Desenhar e caracterizar a rede de informação adequada a cada PME
Gerir sistemas de informação de gestão numa PME

ANO

ECTS

Princípios e técnicas de gestão de Empresas

UNIDADES CURRICULARES

1º

3

Inovação e Empreendedorismo

1º

3

Matemática aplicada à gestão

1º

6

Gestão Emocional e Dinâmicas de Grupo

1º

6

Técnicas de Comunicação

1º

6

Arquitetura da Informação

1º

6

Economia Digital e Negócios na Internet

1º

6

Marketing Digital

1º

6

Redes de Informação

1º

6

Sistemas de Informação de Gestão

1º

6

Gestão de Projetos

1º

6

Análise de Casos em Gestão de Vendas e Negócios para PMEs

2º

30

Estágio

2º

30
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FICHA DE PRODUTO
Curso Técnico Superior Profissional (TeSP)

Estratégias e Práticas de Internacionalização PME*
*Despacho 11233/2014 de 5 de setembro
Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral do Ensino Superior

::

DESCRIÇÃO

O curso visa a qualificação Técnico/a Superior Profissional em Estratégias e Práticas de Internacionalização para PME, apto a
colaborar no departamento de comércio internacional, com competências específicas na área da negociação e gestão de vendas.

::

OBJETIVOS













Interpretar os dados económicos de cada mercado e aplicá-los no plano estratégico de internacionalização de uma PME.
Selecionar e usar os métodos e técnicas de gestão de PME mais adequados a cada mercado, privilegiando sempre
posturas de inovação
Selecionar os meios de comunicação adequados a cada mercado.
Utilizar técnicas de gestão emocional em equipas de vendas para a abordagem a novos mercados.
Compreender as diferenças entre o mercado digital e o offline.
Conceber estratégias de desenvolvimento internacional de PME, em geral, e do comércio internacional, em especial
Identificar e aplicar os instrumentos de apoio à Internacionalização de PME em geral, e do comércio em especial
Aplicar técnicas de "boas práticas" de comércio internacional a PME
Utilizar práticas de benchmarking relativas a casos de sucesso de Internacionalização de PME
Elaborar diagnósticos proactivos à gestão de uma PME
Interpretar o marketing-mix dos mercados atuais e dos mercados potenciais para PME
Elaborar planos de negócios que suportem modelos estratégicos para a área de comércio internacional de uma PME

UNIDADES CURRICULARES

ANO

ECTS

Princípios e técnicas de gestão de Empresas

1º

3

Inovação e Empreendedorismo

1º

3

Matemática aplicada à gestão

1º

6

Gestão Emocional e Dinâmicas de Grupo

1º

6

Técnicas de Comunicação

1º

6

Economia Digital e Negócios na Internet

1º

6

Marketing

1º

6

Marketing Internacional

1º

6

Estratégias de Desenvolvimento Internacional

1º

6

Estruturas e Instrumentos de Apoio à Internacionalização

1º

6

Práticas e Técnicas de Comercio Internacional

1º

6

Análise de Casos em Gestão Comercial e Internacionalização para PMEs

2º

30

Estágio

2º

30
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Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP)

Gestão de Vendas e Marketing para PME*
*Despacho de 11196/2014 de 5 de setembro
Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral do Ensino Superior

::

DESCRIÇÃO

O curso visa a qualificação Técnico/a Superior Profissional de Gestão de Vendas e Marketing para PME apto a colaborar no
departamento comercial de uma PME, com competências específicas para a liderança e gestão de equipas de vendas e a condução
de processos negociais.

::

OBJETIVOS










Promover o enquadramento legal dos negócios de PME no âmbito nacional e internacional.
Colaborar nos diferentes processos de gestão de equipas de vendas em PME, com realce para a criação de mecanismos
que potenciam a inovação
Implementar sistemas de comunicação de PME adequados ao mercado
Aplicar as técnicas de venda e negociação.
Gerir com diferenciação produtos de serviços.
Aplicar ferramentas motivacionais flexíveis a uma força de vendas em PME
Gerir atividades de marketing estratégico e operacional para PME
Conceber uma política de marketing e vendas a nível nacional e internacional para PME e acompanhar a sua aplicação.
Colaborar nos processos de internacionalização de uma PME, incluindo a elaboração de um Plano de Negócios de suporte
a estratégias comerciais

ANO

ECTS

Princípios e técnicas de gestão de Empresas

UNIDADES CURRICULARES

1º

3

Inovação e Empreendedorismo

1º

3

Matemática aplicada à gestão

1º

6

Gestão Emocional e Dinâmicas de Grupo

1º

6

Técnicas de Comunicação

1º

6

Gestão de Equipas de Vendas

1º

6

Técnicas de Venda e Negociação

1º

6

Marketing de Serviços

1º

6

Marketing Internacional

1º

6

Marketing Relacional

1º

6

Motivação e Liderança

1º

6

Análise de Casos em Gestão de Vendas e Marketing para PMEs

2º

30

Estágio

2º

30
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FICHA DE PRODUTO
Curso Técnico Superior Profissional (TeSP)

GESTÃO E NEGÓCIOS PARA PME*
*Despacho de 11230/2014 de 5 de setembro
Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral do Ensino Superior

::

DESCRIÇÃO

O curso visa a qualificação Técnico/a Superior Profissional em Gestão e Negócios de PME apto a colaborar na gestão de negócios
de uma PME, com competências específicas ao nível da participação em estratégias de vendas e de comercialização, e ao nível do
desenvolvimento de planos de negócios que as sustentem.

::

OBJETIVOS












Planear, organizar e executar de forma autónoma a contabilidade financeira de uma PME
Participar na gestão de uma PME
Preparar planos de negócios e estratégias comerciais para PME
Gerir equipas comerciais
Desenvolver planos de marketing e vendas para PME
Gerir sistemas de informação de gestão em PME
Participar na gestão financeira da área comercial de uma PME
Participar na gestão de equipas de vendedores de uma PME
Desenvolver planos de negócios que suportem estratégias comerciais
Desenvolver modelos de negócios comerciais para a Internet
Participar em projetos de internacionalização de PME suportados em estratégias de comercialização eficazes

ANO

ECTS

Princípios e técnicas de gestão de Empresas

UNIDADES CURRICULARES

1º

3

Inovação e Empreendedorismo

1º

3

Matemática aplicada à gestão

1º

6

Gestão Emocional e Dinâmicas de Grupo

1º

6

Técnicas de Comunicação

1º

6

Direito dos Negócios

1º

3

Finanças da Empresa

1º

3

Economia Digital e Negócios na Internet

1º

6

Marketing

1º

6

Estratégias de Desenvolvimento Internacional

1º

6

Gestão de Equipas de Vendas

1º

3

Gestão de Recursos Humanos

1º

3

Sistemas de Informação de Gestão

1º

6

Análise de Casos em Gestão de Vendas e Negócios para PMEs

2º

30

Estágio

2º

30
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FICHA DE PRODUTO
FAQs
CURSOS TÉCNICO SUPERIORES E PROFISSIONAIS (TeSP)
1. O QUE SÃO CURSOS TÉCNICO SUPERIORES E PROFISSIONAIS?
Os cursos técnicos superiores profissionais são cursos superiores, com a duração de dois anos, que têm como objetivo
formar técnicos superiores numa área de atividade profissional.

2. QUE QUALIFICAÇÃO CONFEREM OS CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS?
Os cursos técnicos superiores profissionais conferem um DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL.
Os alunos que obtêm este Diploma na ABS ficam habilitados para o desenvolvimento de uma atividade
profissional qualificada na área de técnica do curso.

3. COMO ESTÃO ORGANIZADOS OS CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS?
Os cursos técnicos superiores profissionais têm a duração de dois anos (quatro semestres).
Nos três primeiros semestres os estudantes frequentam:


Disciplinas de formação geral e científica (cerca de 30%);



Disciplinas de formação técnica (cerca de 70%).

Na ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO - ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL, os alunos, no segundo ano, têm de
realizar uma imersão na realidade empresarial de um projeto de grupo de uma empresa. O Ensino é totalmente
prático e a avaliação é maioritariamente realizada por Projetos.

4. O ESTÁGIO É ASSEGURADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CABE AO ESTUDANTE
PROCURÁ-LO?
O estágio é obrigatoriamente assegurado pela instituição de ensino superior.
O estágio decorre em empresas e entidades que desenvolvem atividades profissionais no domínio para que o curso
prepara e que dispõem de capacidade de enquadramento do estagiário.

5. QUANTO VOU PAGAR DE PROPINAS?
O valor das propinas é fixado por cada instituição de ensino superior.
Ficha Produto
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Nas instituições de ensino superior públicas a propina anual apresenta, em regra, valores inferiores a 1000 euros.
Na ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO - ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL, o valor das propinas para os cursos
TeSP para alunos de Cabo Verde é de 0 euros. Na licenciatura aplicar-se-á propina com desconto associado ao
protocolo inerente.

6. SE ESTIVER INSCRITO NUM CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL POSSO PEDIR BOLSA DE
ESTUDOS?
Só os cidadãos residentes em Portugal ou estrangeiros com estatuto de residência permanente poderão, tal como os
estudantes das licenciaturas ou dos mestrados, e nas mesmas condições destes, direito a pedir bolsa de estudos.
Na ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO - ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL, e no âmbito da sua
responsabilidade social, os alunos de Cabo Verde são apoiados na integração local, orientação para a obtenção e
regularização de documentos de permanência em Portugal, alojamento, acesso (físico e funcional) à rede de serviços
coletivos: saúde, transportes e custo de vida.

7. QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES GERAIS PARA ME INSCREVER NUM CURSO TÉCNICO SUPERIOR
PROFISSIONAL?
Podem concorrer à inscrição num curso técnico superior profissional:


Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;



Titulares das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino
superior dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa, nos termos do Decreto-Lei n.º 64/2006,
de 21 de março;



Titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de
um grau de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profissional.

Os estudantes que concluam os cursos de formação profissional de nível secundário ou equivalente nas escolas e
noutras entidades em rede com uma instituição que ministre ensino politécnico têm prioridade na ocupação de até 50
% das vagas que sejam fixadas nos cursos técnicos superiores profissionais por esta ministrados e para os quais
reúnam as condições de ingresso.

8. QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA CONCORRER A UM DETERMINADO CURSO TÉCNICO SUPERIOR
PROFISSIONAL?
As condições específicas para concorrer a cada curso técnico superior profissional são fixadas pelas respetivas
instituições de ensino superior de acordo com a área em que o curso se insere.
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Estas condições consistem, normalmente, na aprovação em disciplinas do ensino secundário que sejam consideradas
indispensáveis para o bom desempenho no curso técnico superior profissional.
Na ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO - ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL, as condições de ingresso são as
seguintes:
Média do ensino Secundário.

9. COMO DEVO FAZER PARA INGRESSAR NUM CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL?
Para ingressar num curso técnico superior profissional, deve apresentar a sua candidatura diretamente à instituição
de ensino superior que o ministra.
As instituições de ensino superior divulgam as condições, prazos e vagas nos respetivos sites.

10. QUANDO CONCLUIR UM CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL POSSO PROSSEGUIR OS ESTUDOS?
Sim, os estudantes que concluam um CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL podem ingressar numa licenciatura
da ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO - ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL e têm equivalência a diversas
disciplinas. Estimamos que consiga realizar a licenciatura no espaço de um ano e meio.

11. OS CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS ESTÃO PREVISTOS NO PROCESSO DE BOLONHA?
Sim, corresponde ao Ciclo curto de ensino superior, dentro do 1.º ciclo de estudos que corresponde à Licenciatura,
atribuindo o nível V de acordo com o Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida.
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