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O O Mestrado em Logística visa assegurar uma formação sólida 
na área da gestão e organização industrial, bem como garantir 
a aquisição de competências na especialidade da Logística. 
Mais especificamente pretende:

• Desenvolver competências na gestão de processos produ-
tivos e de processos de distribuição e logística, nomeada-
mente na gestão de transportes, na gestão de armazéns, 
na gestão de fluxos de materiais, na gestão de informação 
e no planeamento da produção;

• Oferecer uma especialização de natureza profissional, indo 
de encontro ao sugerido para este tipo de formação no 
ensino politécnico;

• Desenvolver competências de estratégia de negócio e ca-
pacidades de liderança na inovação e na mudança.

Local: Valença
Duração: 3 semestres
Preço: 1.050,00€(1º ano) | 650,00€(2º ano)
Regime: Pós-laboral

LOGÍSTICA (APNOR)

Objetivos Destinatários

Condições de Acesso 

• Gestores(as);
• Engenheiros(as);
• Profissionais nas áreas da gestão, da engenharia ou ou-

tras áreas tecnológicas

• Titulares de Licenciatura ou habilitação equivalente;
• Titulares de um grau académico superior estrangeiro, 

conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos or-
ganizado 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 pela Comissão Técnico-Científica 
do curso;

• Detentores(as) de um currículo académico, científico ou 
profissional que seja reconhecido pela Comissão Técni-
co-Científica do curso.

Candidaturas on-line*
1ª FASE • 01 de junho — 18 de julho 2021
2ª FASE • 04 de agosto — 05 de setembro 2021
3ª FASE • 20 de setembro — 03 de outubro 2021

*Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt



Estrutura curricular Saídas Profissionais

Quer saber mais sobre 
este Mestrado?

Contactos da Escola

1.º semestre
Tratamento e Análise de Dados
Complementos de Gestão
Instrumentos de Gestão
Economia e Finanças Empresariais
Comportamento Organizacional

2.º semestre
Gestão de Armazéns e Inventários
Logística e Aprovisionamentos
Simulação e Modelos de Decisão
Planeamento e Controlo da Produção
Gestão da Manutenção

3.º e 4.º semestres
Trabalho de Projeto/Estágio/ Dissertação

• O Mestrado em Logística oferece um vasto leque de saídas pro-
fissionais, em circunstâncias similares às  proporcionadas por 
instituições de referência de ensino universitário no espaço eu-
ropeu, com destaque para:

• Quadros superiores especializados em Logística nas mais diver-
sas instituições públicas e privadas, de qualquer dimensão;

• Consultores(as) independentes ou quadros de empresas de con-
sultoria;

• Docentes para os vários graus de ensino, nomeadamente o en-
sino superior;

• Investigadores(as).

Coordenador: 
Ângela Maria Esteves da Silva
e-mail: 
angela.a@esce.ipvc.pt

Av. Miguel Dantas
4930-678 Valença
Tef.: +351 258 809 679 
e-mail: geral@esce.ipvc.pt
Site: www.esce.ipvc.pt

mailto:angela.a%40esce.ipvc.pt?subject=Para%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20acerca%20do%20mestrado


Conhece a ESCE IPVC

Venha Conhecer a 
Escola Superior de Ciências Empresariais

https://www.youtube.com/watch?v=1cxMhq2z8UE



