
 
Cátedras Fundação Jorge Álvares no Instituto Inter-
Universitário de Macau / Universidade de S. José 
 
Tendo em consideração o importante e insubstituível papel que o Instituto Inter-
Universitário de Macau, actual Universidade de S. José, tem vindo a desempenhar 
naquela região do globo, bem como a importância estratégica do respectivo projecto, 
a FJA contribuiu com o seu apoio a esta instituição de ensino superior da RAEM através 
do patrocínio anual de “Cátedras” de ensino. 
 
A primeira Cátedra Jorge Álvares leccionada no Instituto Inter-Universitário de Macau 
foi patrocinada no ano lectivo 2003/2004, teve a duração de três meses e inseriu-se na 
área da Gestão de Empresas. Tendo em conta os excelentes resultados obtidos, no ano 
lectivo 2004/2005 a FJA patrocinou uma nova Cátedra, por um período alargado de seis 
meses, esta dedicada à Liderança e Desenvolvimento Organizacional. 
 
Face à importância estratégica do projecto que o Instituto continua a desempenhar na 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, e do seu plano 
de desenvolvimento para o futuro, a Cátedra Fundação Jorge Álvares em Liderança e 
Desenvolvimento Organizacional foi posterior e anualmente renovada. 
 
O Instituto Inter-Universitário de Macau foi fundado em 1996 e permanece como uma 
das instituições de ensino representativas de Portugal na RAEM, sendo reconhecido pela 
excelência e pela alta qualidade dos seus cursos e serviços. A oferta curricular do 
Instituto foi inicialmente organizada à volta das escolas de Ciências da Educação, 
Gestão de Empresas e Tecnologias da Informação, estabelecendo-se que ofereceria 
paralelamente cursos de pós-graduação, incluindo mestrados e um doutoramento em 
Ciências da Educação. 
 
Foram posteriormente surgindo outros programas, geralmente relacionados com a 
reciclagem, ou treino específico, de quadros maioritariamente ligados aos sectores da 
Educação, tendo sido entretanto abertas licenciaturas em Psicologia, Filosofia, Estudos 
Sociais, Estudos Religiosos e Sistemas de Informação. 
 
Informações e contactos em www.usj.edu.mo – email: pr.officer@usj.edu.mo. 
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