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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Desenvolver competências, relacionadas com a pesquisa, tratamento e apresentação de informação, que se constituem como fonte da tomada de decisões e de
uma intervenção de gestão responsável;
2. Compreender ferramentas estatísticas essenciais para a validação das decisões empresariais;
3. Analisar informação económica e financeira, tanto quantitativa como qualitativa, relacionada com conceitos empresariais de forma a promover a pesquisa
económica e de mercado;
4. Estabelecer relações numéricas entre as variáveis de intervenção no processo de gestão;
5. Selecionar uma adequada metodologia para processos aplicados de pesquisa, tanto quantitativa como qualitativa;
6. Apresentar um relatório de pesquisa escrito.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender e utilizar conceitos básicos de matemática e estatística;
2. Usar competências básicas de tecnologias de informação.

Conteúdo da unidade curricular
Introdução à pesquisa de mercados e à análise empírica em ciências empresariais. Introdução à aplicação de software estatístico e econométrico. Análise estatística
e modelos de regressão. Pesquisa de marketing. Métodos de recolha de dados. Análise de dados e redação e apresentação de relatórios.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Introdução à pesquisa aplicada: âmbito, objetivos e funções
2. Análise empresarial empírica: dados, informação e decisões; recoha de dados secundários
3. Sofware estatístico/econométrico: introdução e exemplos
4. Análise de dados quantitativos: análise descritiva e apresentação de dados
5. Análise de regressão: estimação, inferência e previsão
6. Natureza e alcance dos estudos de mercado
7. Etapas dos estudos de mercado
8. Desenho de uma pesquisa quantitativa e de uma pesquisa qualitativa
9. Métodos de recolha de dados primários
10. Análise de dados
11. Princípios gerais para escrever e apresentar um relatório

Bibliografia recomendada
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2. Blumberg, B. , Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). Business Research Methods (4th Edition). McGraw-Hill Education.
3. Malhotra, N. K., Nunan, D., & Birks, D. F. (2017). Marketing Research: An Applied Approach (5th Edition). Pearson.
4. Saunders, M. N. K. , Thornhill, A., & Lewis, P. (2018). Research Methods for Business Students (8th Edition). Pearson.
5. Sekaran, U., & Bougie (2016). Research Methods for Business. A Skill Building Approach (7th Edition). John Wiley & Sons.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Ensino presencial com exposição de matéria para apresentar e discutir conceitos, metodologias e técnicas, com recurso a meios audiovisuais, software adequado e
literatura científica relacionada. Constante análise e discussão de situações concretas que permitam não só a troca de experiências mas, também, a prática da
tomada de decisões em grupo. Promoção de sessões individuais de tutoria.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Trabalhos Práticos - 60% (Realização de 6 trabalhos práticos (individuais) ao longo do semestre.)
- Exame Final Escrito - 40%
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
3. Alternativa 3 - (Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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