Matriz da Prova Escrita de Acesso à Licenciatura em Gestão para Maiores de 23 Anos
Duração da Prova: 90 minutos
Material necessário: caneta ou esferográfica a tinta azul ou preta
Objectivos
Secção I

Conteúdos

Estrutura e tipo

Cotação

Critérios de avaliação

Abordar a problemática da situação
atual do crescimento económico em
Portugal e a sua integração na
economia global.
Abordar as consequências da crise, a
situação atual e a evolução futura.

O Crescimento Económico de Portugal
após a Crise Económica e Social;
As consequências da crise, a situação
atual e a evolução futura.

A secção I é constituída por uma
questão de desenvolvimento, tendo
como apoio um pequeno texto.

10 val

1) Estruturação e sequência
lógica do discurso.

(1), (2), (3), (4)
e (5)

2) Capacidade de
argumentação e adequação ao
tema.
3) Capacidade para estabelecer
e articular relações entre os
temas.

Secção II
Discutir a importância da formação
graduada em gestão, ao nível de
licenciatura, como contribuição para a
promoção de Crescimento e Emprego.

Bibliografia*

Formação universitária;
Estratégia de Promoção de Crescimento
e Emprego.

A secção II é constituída por uma
questão de desenvolvimento, tendo
como apoio um pequeno texto.

10 val
4) Serão penalizados erros,
insuficiências de conteúdo e
incorrecção vocabular.

(1), (2), (3), (4)
e (5)

(1)

Mensagem de Ano Novo do Presidente da República. Cascais, 1 de janeiro de 2018. (http://www.presidencia.pt/?idc=22&idi=141278)

(2)

Sessão de encerramento do Seminário “Crescimento da Economia Portuguesa - O deve e haver do Projeto Porter” do Fórum para a Competitividade. Centro Cultural de
Belém, Lisboa, 13 de março de 2019 (http://www.presidencia.pt/?idc=22&idi=162320)

(3)

Intervenção da Diretora-Geral do FMI, Christine Lagarde, na reunião do Conselho de Estado - “Portugal e a Economia Mundial: O Caminho a Seguir”. Palácio de Belém, 1
de março de 2019 (http://www.presidencia.pt/?idc=22&idi=160785)

(4)

Comissão Europeia: Uma Europa sustentável até 2030. Vários documentos: (https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_pt)

(5)

Recuperar Portugal, Construindo o futuro - Plano de Recuperação e Resiliência (https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugalconstruindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia)

