
  

Parecer sobre a contratação da Doutora Ana Sara Dores Martins Gonçalves como 

Professora Auxiliar Convidada do DEG a 20% 

A Doutora Ana Sara Dores Martins Gonçalves é licenciada em Organização e Gestão de Empresas 

pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), mestre em Marketing pelo 

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa e doutorada em 

Gestão pela mesma instituição.  

 

Desde 2019, a Doutora Sara Martins Gonçalves é professora auxiliar convidada do ISEG onde 

tem lecionado unidades curriculares de 2.º ciclo, nomeadamente, Research Methods ao Master 

Management and Industrial Strategy, Gestão de Inovação e Metodologias de Investigação em 

Gestão ao Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial. Entre 2017 e 2019 foi professora adjunta 

da Escola de Gestão do Instituto Superior de Educação e Ciências, onde lecionou unidades 

curriculares de 1.º ciclo na área de Gestão, tais como Introdução às Organizações e à Gestão, 

Gestao de Recursos Humanos e Gestão Estratégica. Importa referir que já coordenou e lecionou 

a unidade curricular de “Ética e Responsabilidade Social no Marketing” na formação executiva 

(pós-graduação) em “Marketing Management” do Instituto para o Desenvolvimento e Estudos 

Económicos, Financeiros e Empresariais (IDEFE/ISEG) no período 2007-2019. Por fim, iniciou a 

sua atividade docente como assistente convidada da Universidade Aberta entre 2008 e 2010, 

onde teve oportunidade de lecionar Marketing à Licenciatura em Gestão. 

 

Para além das atividades de ensino, a Doutora Sara Gonçalves tem desenvolvido atividades de 

orientação de estudantes, tendo cinco alunos já concluído as suas dissertações e dois estão em 

curso, quer no Mestrado em Marketing, quer no Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial. 

Por outro lado, tem vários artigos científicos submetidos ou e revisão bem como já publicados, 

destacando-se o artigo científico publicado na Industrial Marketing Management em 2019.  

 

No que respeita à coordenação e participação em projetos científicos releva-se o projeto “Para 

além da redes de inovação: Portugal”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em 



que é investigadora corresponsável (desde 2019), assim como a participação no projeto de 

investigação Planning the future of research & innovation in the European university alliance 

Unite!, financiado pelo H2020-EU.5, em que trabalhou no Work Package 4 – Reinforcing 

academia-business cooperation (2021-2022). Exerce igualmente atividades científicas 

importantes como revisão (refereering) de artigos científicos oua  participação em redes e 

sociedades científicas, sendo desde 2017 membro integrado do ADVANCE, Centro de 

Investigação Avançada em Gestão do ISEG. 

 

Da sua experiência profissional não ligada à vida académica destaca-se a prestação de serviços 

e consultoria na EMIS - Empresa Interbancária de Serviços (Angola) entre 2015 e 2017 bem como 

na Imprensa Nacional – Casa da Moeda, SA entre 2002 e 2015. 

 

A Doutora Sara Gonçalves prefigura-se como um excelente contributo para a equipa docente do 

DEG, podendo preencher, com elevada qualidade a nível tanto teórico como aplicado, a 

necessidade de contratação de um docente para colaborar na unidade curricular de Marketing, 

não sendo de excluir a participação futuras em outras unidades curriculares do DEG. 

 

Pelas razões expostas, os signatários são de parecer inequivocamente favorável a contratação 

da Doutora Sara Gonçalves no ano letivo de 2022/2023 como Professora Auxiliar Convidada a 

20%. 
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