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Hoje, o status quo é o novo status KO

A mudança é generalizada e o ritmo a que esta acontece está a 
acelerar, de forma exponencial. A taxa de mudança na tecnologia, 
na sociedade e nos negócios, é cada vez maior, ao mesmo tempo 
que aumenta também o nível de incerteza.  Tudo, neste contexto, 
está ou poderá ser reinventado. 
 
Na Porto Business School, abrimos horizontes, colocando em 
prática um novo paradigma, passando do modelo das respostas 
para o modelo das perguntas e desenvolvendo um cenário de 
aprendizagem que permita olhar o mundo com novas "lentes" e 
estimular mentes curiosas. Ensinamos a colocar as questões certas, 
ajudamos a identificar os desafios do futuro, repensando a estratégia 
perante múltiplos cenários e assim criamos as competências futuras 
necessárias para que indivíduos e organizações possam fazer a 
mudança acontecer e prosperar, num mundo em mudança cada 
vez mais acelerada.
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Missão
 
"To support changing lives of individuals and organizations for a better good 
of societies in general."
 
Ser o sistema de apoio à mudança na vida de indivíduos e organizações, pela via 
da melhoria da qualidade da gestão empresarial através de educação avançada 
e pós-graduada, pesquisa aplicada, consultoria e desenvolvimento de redes de 
conhecimento e competências enquanto suporte à ação de liderança, conferindo 
uma maior competitividade às organizações nos mercados globais, e buscando o 
bem comum para as sociedades em geral. 
 

Visão
 
"To become a global network of lifelong agents of change."
 
Ao reunir organizações, academias e indivíduos num processo de 
aprendizagem ao longo da vida, com valor acrescentado para todas as partes, 
a Porto Business School irá:
— ser reconhecida como uma das melhores escolas de negócios da Europa;
— ser uma escola com impacto, procurada e na vanguarda da inovação;
— ser reconhecida pela excelência em áreas-chave de conhecimento e 
programas bandeira.

Valores
 
Porto Business School helps people experience the new, 
express their individuality and feel like pioneers
 
Queremos estar na vanguarda da teoria e da prática.

Valorizamos a independência, a auto-atualização, o crescimento 
e a mudança.

Promovemos a liberdade e a auto-descoberta e convidamos os 
indivíduos e as organizações a embarcar na viagem connosco.
Procuramos pessoas que pretendam aprender e crescer.
Queremos ir aonde nenhuma escola de negócios foi antes.
 
Desejos: liberdade, explorar o mundo, aprender, crescer.
Objetivos: descobrir quem realmente somos; procurar uma 
vida melhor e mais recompensadora.
Receios: banalização, não progressão, ficar para trás.
Estratégias: ir para além do que é esperado e conhecido, 
explorar novos territórios, experimentar novos caminhos.
Talentos: autonomia, ambição, independência, curiosidade, 
não-conformismo.
Estilo: mente aberta, expedita, tolerante, otimista, 
pragmática, real.
 

"To support changing lives of individuals 
and organizations for a better good of 
societies in general."

"To become a global 
network of lifelong 
agents of change."

"Porto Business School helps people 
experience the new, express their 
individuality and feel like pioneers."

Experiência 
Porto Business School

"À semelhança das empresas, as 

boas escolas precisam de bons 

profissionais. A Porto Business 

School é uma das melhores (se não 

a melhor) escola para formar e 

preparar os nossos gestores de alto 

potencial, para os atuais e futuros 

desafios do mercado global."

JOÃO JOSÉ FERREIRA

Diretor de Recursos Humanos

Bosch Termotecnologia

Considerada pelo Financial Times como uma das melhores escolas de negócios da Europa, a Porto Business 

School é  uma instituição com características distintivas, acreditada a nível internacional pela Association 

of MBAs (AMBA) e a European Foundation for Management Development (EPAS).
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Com a criação da Porto Business School Learning Journey pretende-
mos abordar, de forma sistémica e integrada os diferentes ciclos de 
aprendizagem na formação executiva, nesta era exponencial.

Pretendemos criar diferentes pontos de contacto entre o grupo de 
participantes e a escola, prolongando a relação pós-programa.

Inicialmente, conjugando o self training com os programas estrutura-
dos no nosso campus, e com o treino das competências adquiridas 
em ambiente real.

LEARNING INVITATION
O participante recebe um convite com instruções e pistas para iniciar 
o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento – Big Picture.

LEARNING PACK
O participante recebe um Learning Pack para preparar a sua Learning Journey 
e conectar o tema com os seus desafios profissionais – levantamento das 
expectativas do participante. 

LEARNING TOOLKIT
O participante adquire um conjunto de conhecimentos e ferramentas através 
de metodologias dinâmicas que permitem a transferência de conhecimentos 
para o seu contexto profissional, numa ótica de resolução de desafios e 
melhoria da performance.

LEARNING ON THE JOB
O participante aplica o que aprendeu no seu dia a dia de trabalho.

LEARNING CHECKPOINT
O participante apresenta as evidências da sua aprendizagem e reforça o seu 
background através da partilha com os seus pares e especialistas.

Após o programa, é requerida uma reflexão acerca do grau de imple-
mentação das competências adquiridas e a abordagem das principais 
dificuldades sentidas por cada um dos participantes. Para isso criamos 
momentos de check points com o objetivo de proporcionar aos partici-
pantes, um conjunto de novas ferramentas que ajudem a ultrapassar 
esses mesmos desafios.

A Learning Journey é uma metodologia sistemática de treino 
de competências, que contraria os efeitos da curva do esquecimento 
da aprendizagem e garante o real impacto dos nossos programas 
de formação executiva. 

LEARNING JOURNEY
OPEN EXECUTIVE PROGRAMMES

PÓS-PROGRAMA

PROGRAMA

PREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA
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Desenvolver competências críticas de gestão global 
e funcional para atingir elevados níveis de performance

CONTACTO COM 

ESPECIALISTAS

GAMIFICATION

BOOTCAMP ACTION LEARNING

PROJECT

PEER LEARNING

BENCHMARKING

BEST PRACTICES

CASE STUDIES

Benefícios

— Aceder a uma formação integrada, sistémica e global que abrange todas as áreas críticas da gestão empresarial.
— Beneficiar da dinâmica da estrutura do programa que está orientada para uma relação única e intensa de 
grande proximidade entre os Participantes e os Especialistas, com grande experiência empresarial e sólida 
formação académica
— Usufruir de uma alargada rede de relações pessoais e profissionais através de um envolvimento ativo e de 
uma intensa troca de experiências entre participantes, especialistas e empresas
— Assistir a Master Classes conduzidas por oradores nacionais e internacionais, em temas como Estratégia e 
Comunicação Organizacional, Design Thinking, Liderança, Data Mining ou Digital Transformation
— Poder participar na Semana Internacional na London Business School, que ocupa a 4.ª posição do ranking do 
Financial Times para programas de Formação Executiva de 2017

 
Porquê?

— Acesso a uma alargada rede de relações pessoais e profissionais pelo contacto com participantes provenientes de 
organizações de destaque nos setores onde operam
— Participação em visitas a empresas de referência onde os participantes têm oportunidade de conhecer, viver 
e partilhar as melhores práticas de gestão realizadas a nível nacional e internacional
— Admissão como membros da Porto Business School Alumni, beneficiando do acesso a um conjunto de 
condições exclusivas
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Quadros que têm a ambição de atingir, no curto ou médio prazo, funções de maior responsabilidade e liderança 
funcional ou plurifuncional nas empresas
Os participantes terão normalmente formação universitária ou, na falta desta, uma experiência profissional 
considerada adequada pela Direção do Programa
Os participantes do CGG têm formação académica muito diversificada e maioritariamente fora da área de gestão

CURSO GERAL 
DE GESTÃO 

METODOLOGIAS

JOSÉ LUÍS ALVIM

"O Curso Geral de Gestão foi desenhado para 

desenvolver as competências necessárias à 

redução do gap entre o perfil funcional e 

o perfil de gestão exigido pela empresa."

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

INTEGRAÇÃO E ASSESSMENT 
José Luís Alvim

LIDERANÇA 
Da Gestão à Liderança de Pessoas · Maria Teresa Roseta · 15h 
Gestão de Equipas de Trabalho · Cândida Santos · 9h

VISÃO ESTRATÉGICA E CRIAÇÃO DE VALOR
Economia para Gestores · Fernando Teixeira dos Santos · 12h 
Competitividade e Inovação · Carlos Brito · 12h
Planeamento Estratégico · José Luís Alvim · 12h

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
Comunicação · Isabel Borgas · 9h 
Negociação · Isabel Paiva de Sousa · 9h

FOCO NOS MERCADOS E CLIENTES
Marketing · Luís Cardia · 13,5h 
Comportamento do Consumidor · João Dionísio · 9h 

OPERAÇÕES, PROJETOS E PROCESSOS
Gestão de Projetos · José Magano · 9h 
Logística · Alcibíades Paulo Guedes · 12h 
Eficiência e Eficácia em Operações · Américo Azevedo · 12h 

INFORMAÇÃO DE GESTÃO E TOMADA DE DECISÃO
Contabilidade Financeira · Renata Blanc de Melo · 15h 
Financiamento e Análise Financeira · José António Moreira · 13,5h 
Análise de Investimentos · Luís Miranda da Rocha · 12h
Sistemas de Informação nas Organizações · Paulo Magalhães · 9h 
Direito para Empresas · Miguel Torres · Francisco Espregueira Mendes · 12h 

AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA PERFORMANCE
Contabilidade de Gestão e Controlo · Mário Leite Silva · 12h
Elaboração de Plano de Negócios · Miguel Henriques · 9h
Visita a Empresas · José Luís Alvim · 4,5h

SHARE YOUR ACHIEVEMENT
Coordenação e Avaliação · José Luís Alvim · 4,5h

Sessão de Check-Point · 5h

“A abertura ao mundo empresarial que a 

Porto Business School cultiva tem reflexos 

na sua oferta formativa, que abarca temas 

atuais, relevantes e em sintonia com os 

desafios da gestão. A abordagem prática e 

integrada dos temas sustentada num corpo 

docente de grande qualidade, e a inovação 

que é colocada nalguns dos formatos e 

metodologias de formação propostos, são 

alguns dos fatores que tornam o CGG uma 

efetiva mais-valia no desenvolvimento dos 

nossos quadros.”

MÓNICA BARBOSA

Manager Capital Humano e Cultura Organizacional

Direção de Pessoas e Comunicação

Unicer Bebidas, S.A.

O impacto deste programa

Duração e horário
5 semanas, 230 horas
1 semana por mês (2.ª a 6.ª feira)
das 9h00 às 19h00

Investimento
6.500€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
Edição Março '18

12 a 16 MAR 9 a 13 ABR 
7 a 11 MAI 11 a 15 JUN
9 a 13 JUL | Check-Point: 14 JAN '19
Edição Outubro '18

8 a 12 OUT  12 a 16 NOV
10 a 14 DEZ 7 a 11 JAN
11 a 15 FEV '19 
Check-Point: 16 SET '19

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint

PÓS-PROGRAMAPROGRAMAPREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA

Edição 2018

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Uma jornada única e integrada de desenvolvimento, 
partilhada com líderes e especialistas de referência 
nacional e internacional

Duração e horário
11 dias e uma manhã, 94 horas
6.ª feira, das 9h00 às 18h00

Investimento
4.000€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa) 

Calendário
23 FEV 
2, 9, 16, 23 MAR
6, 13, 20, 27 ABR
4, 11 MAI
Check-Point: 21 SET

Módulo opcional (IMD, Lausanne)

25 a 29 JUN '18

ROLE PLAYING

Benefícios

— Fortalecer e desenvolver as competências críticas para o sucesso no exercício da liderança, através das 
tendências mais recentes sobre o tema
— Apreender conhecimentos e partilhar vivências com uma equipa de especialistas multidisciplinar com ampla 
experiência nacional e internacional 
— Adquirir conhecimentos através da partilha de experiências e boas práticas com CEO s nacionais de referência
— Potenciar o autoconhecimento enquanto líder e elaborar planos de desenvolvimento individuais, que garan-
tam a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos
— Apurar os resultados integrados do seu desenvolvimento no prazo de 6 meses

 
Porquê?

— Partilha de experiências e boas práticas com líderes de referência nacional e internacional
— Potenciar o autoconhecimento e suportar a elaboração de planos de desenvolvimento individuais, bem como a 
monitorização da respetiva evolução e resultados
— Elaborar um projeto integrado orientado para a ação
— Acesso a seminários com líderes das mais conceituadas organizações nacionais
— Acesso exclusivo ao módulo opcional Orchestrating Winning Performance for Portugal, no IMD
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking.

Para quem?

O programa foi desenhado para líderes ou futuros líderes que pretendem desenvolver, consolidar ou fortalecer 
as suas capacidades de liderança, incluindo funções de direção e chefia e quadros com potencial para assumir 
funções de liderança no futuro.

Orchestrating Winning Performance for Portugal
MÓDULO OPCIONAL

O Orchestrating Winning Performance for Portugal é um programa internacional, desenvolvido em parceria com 
o IMD e é oferecido, como módulo opcional, aos participantes do programa Programa Avançado de Liderança. 
Os participantes portugueses integrarão o Orchestrating Winning Performance Programme for Portugal, em 
Singapura ou em Lausanne (Suíça).
 
O Orchestrating Winning Performance Programme for Portugal é um programa de imersão de 7 dias que procura 
desenvolver líderes globais. Permite:
— O acesso ao que existe de mais recente em termos de gestão e liderança. 
— Que cada participante desenha o seu próprio percurso de aprendizagem que pode envolver: Estratégia, Transforma-
ção Digital, Inovação, Liderança, Finanças, Empreendedorismo, Governance, Competitividade e Globalização. 
— O networking e a troca de experiências com mais de 450 participantes de mais de 50 países. 

PROGRAMA AVANÇADO 
DE LIDERANÇA

METODOLOGIAS
DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

LEADERSHIP SELF-AWARENESS
Liderança — Desafios Atuais e Futuros · Luís Sítima · 8h

ANTICIPATE CHANGE - PENSAMENTO ESTRATÉGICO
Pensamento Estratégico · João Silveira Lobo · 8h
Innovation · Mark Esposito · 8h
O Futuro do Trabalho · Tiago Forjaz · 8h
Seminário: "Inovar para Competir Globalmente" · CEO a convidar · 2h

DELIVER RESULTS — CAPACIDADE DE EXECUÇÃO
Traduzir a Estratégia em Realidade: Fatores Críticos de Execução · José Luís Alvim · 8h 
Collaboration, Negotiation and Conflict Management · Paul Hazell · 8h
Resiliência e Gestão de Emoções · Isabel Paiva de Sousa · 8h
Seminário: “Traduzir a Estratégia em Realidade” · Carlos Moreira da Silva · 2h

INSPIRE PEOPLE - GESTÃO E MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS
Comunicar para Liderar Melhor · Joana Queiroz Ribeiro · 8h 
Gestão de Talento · Isabel Barros · 8h
Motivating People & Managing Teams · Mark Fritz · 8h
Seminário: “Best Company for Leadership” · CEO a convidar · 2h

ACHIEVING SUSTAINABLE RESULTS
Liderar a Mudança · Luís Sítima · 4h

To fully benefit from this programme participants must be fluent in English.

Antecipate Change. Inspire People. Deliver Results.

LUÍS SÍTIMA

CARLOS MOREIRA 

DA SILVA

"Este programa pretende desenvolver as 

competências reconhecidas como críticas no 

perfil do líder do presente e do futuro."

“Uma experiência única de desenvolvimento 

individual com uma abordagem consistente 

e integrada que o prepara para antecipar a 

mudança, inspirar pessoas e entregar resultados.”

PERSONAL ROADMAP

PEER LEARNING

CONTACTO COM

ESPECIALISTAS

CASE STUDIES

“Num ambiente muito estimulante, 

promovido por docentes e profissionais de 

grande craveira e calibre e com o contributo 

diverso e rico, apoiado na experiência dos 

colegas do programa, encontrei as condições 

ideais para aprender, partilhar e receber, 

hoje uma necessidade incontornável e 

permanente para qualquer profissional da 

gestão. Destaco, adicionalmente, o conteúdo, 

a complementaridade e articulação 

dos vários temas, todos eles relevantes e 

pertinentes nos mais atuais processos de 

liderança, os seminários conduzidos por 

figuras cimeiras da nossa gestão.”

“The programme was amazing. It has the 

potential to really change my world. I already 

knew that my company had to set itself apart 

from the competition by being different, but 

now I know how I can do that even better.”

ANTÓNIO MARQUEZ FILIPE

General Manager 

Symington Family Estates, Vinhos, Lda

FELIPE SANTOS

CEO

Vesam

O impacto deste programa

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint

PÓS-PROGRAMAPROGRAMAPREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA

Edição 2018

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Preparar líderes para vencerem os desafios 
da gestão empresarial num contexto de
complexidade e de incerteza

Duração e horário
13 dias, 102 horas
6.ª feiras, das 9h00 às 18h00

Investimento
4.000€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
16, 23 MAR 
6, 13, 20, 27 ABR
4, 11, 18, 25 MAI 
8, 15 JUN
Check-Point: 21 SET

Módulo opcional (IMD, Lausanne)

25 a 29 JUN '18

PROGRAMA AVANÇADO 
DE GESTÃO

DIREÇÃO DO PROGRAMA

JOSÉ LUÍS ALVIM

DANIEL BESSA

"A complexidade, a mudança e a incerteza que 

caracterizam o mundo atual exigem novos 

conhecimentos, ferramentas e atitudes."

"O programa está organizado em 3 eixos: 

compreender os grandes desafios do futuro, gerir 

na complexidade e mudança constante, potenciar 

competências de gestão e de liderança."

METODOLOGIAS

BENCHMARKING

BEST PRACTICES

PERSONAL

 ROADMAP

ROLE PLAYING

CASE STUDIES

ACTION LEARNING

BRAINSTORMING

PEER LEARNING

Benefícios

— Debater os temas mais atuais do mundo da gestão e compreender os grandes desafios do futuro
— Aceder a conhecimentos e ferramentas de aplicação imediata
— Interagir com especialistas nacionais e estrangeiros, que aliam uma vasta experiência empresarial a uma 
sólida formação académica
— Aprender a gerir na complexidade e mudança constante

 
Porquê?

— Debater os temas mais atuais do mundo da gestão e compeender os grandes desa os do futuro. — Aceder a 
conhecimentos e ferramentas de aplicação imediata.
— Interagir com especialistas, nacionais e estrangeiros, que aliam uma vasta experiência empresarial e uma 
sólida formação académica.
— Aprender a gerir na complexidade e mudança constante.
— Ter acesso exclusivo ao Orchestrating Winning Performance for Portugal, módulo internacional no IMD, escola 
de negócios n.o 1 em Open Executive Education, de acordo com o Financial Times.
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking.

Para quem?

Quadros empresariais com experiência profissional relevante.

O participante no Programa Avançado de Gestão tem normalmente uma experiência profissional mínima de 10 
anos e ocupa, atualmente, lugares de Administração, de Direção-Geral ou Direção Funcional.

Orchestrating Winning Performance for Portugal
MÓDULO OPCIONAL

O Orchestrating Winning Performance for Portugal é um programa internacional, desenvolvido em parceria com 
o IMD e é oferecido, como módulo opcional, aos participantes do Programa Avançado de Gestão. Os participan-
tes portugueses integrarão o Orchestrating Winning Performance Programme for Portugal, em Singapura ou em 
Lausanne (Suíça).
 
O Orchestrating Winning Performance Programme for Portugal é um programa de imersão de 7 dias que procura 
desenvolver líderes globais. Permite:
 
— O acesso ao que existe de mais recente em termos de gestão e liderança. 
— Que cada participante desenha o seu próprio percurso de aprendizagem que pode envolver: Estratégia, 
Transformação Digital, Inovação, Liderança, Finanças, Empreendedorismo, Governance, Competitividade e 
Globalização. 
— O networking e a troca de experiências com mais de 450 participantes de mais de 50 países. 

Estrutura curricular

COMPREENDER OS GRANDES DESAFIOS DO FUTURO
Macrotendências e Impactos sobre as Empresas · Álvaro Almeida · 8h
Seminário de Abertura · A Convidar · 3h 

GERIR NA COMPLEXIDADE E MUDANÇA CONSTANTE
Proposta de Valor para o Cliente · Carlos Melo Brito · 8h
Investimento, Financiamento e Risco · Luís Miranda da Rocha · 8h
Criação de Valor · Jorge Farinha · 8h
Visão Estratégica e Construção de Cenários de Futuro · José Luís Alvim · 8h
Global Supply Chain Management · Henrique Corrêa · 8h
Gestão Global de Projetos · Luis Solís · 8h
Assegurando a Competitividade pela Gestão de Operações e Processos · Américo Azevedo · 8h
Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho · Fernando de Almeida · 8h

POTENCIAR AS COMPETÊNCIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA
Gestão de Pessoas e Performance · Elsa Carvalho · 8h
Leadership Developing and Motivating People and Teams · Mark Fritz · 8h
Negociación y Colaboración · José Ignacio Tobón · 8h
Seminário de Encerramento · 3h

Sessão de Check-Point · 4h

“Ao fim de alguns anos em funções de direção 

e gestão, num mundo cada vez mais global e 

competitivo, é de fundamental importância 

“refrescar” os nossos conhecimentos, em 

ambientes onde seja possível a partilha de 

experiências e o networking. Os principais 

fatores que me atraíram no Programa 

Avançado de Gestão foram a abordagem 

sistémica dos seus conteúdos programáticos, 

a qualidade do corpo docente e o prestígio 

da Porto Business School.”

CARLA PINTO

Chief Strategy Officer

APCER

O impacto deste programa

“O Programa Avançado de Gestão permitiu 

atualizar conhecimentos e partilhar 

experiências com docentes e colegas. 

Aprendi muito. Tive um grupo excelente, 

tendo ficado uma forte ligação entre todos 

e com a própria Porto Business School. Os 

conhecimentos de gestão adquiridos foram 

de rápida aplicação, ajudando a encontrar 

solução para situações surgidas no dia-a-dia.”

FRANCISCO MENDES

Diretor de Operações 

Prio Energy SA

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint
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Proporcionar conhecimentos essenciais de 
Gestão e desenvolver competências com 
grande impacto na performance individual

Duração e horário
6 dias, 54 horas
2.ª a sábado,
das 9h00 às 18h00

Investimento
2.500€  (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
23 a 28 JUL
Check-Point: 21 JAN 

Benefícios

— Aceder a conhecimentos teóricos e práticos nas áreas críticas para o desempenho individual e para a compe-
titividade das empresas
— Aceder a modelos e ferramentas com grande utilização prática e imediata na gestão empresarial, através da 
aplicação de métodos pedagógicos inovadores
— Partilhar experiências vividas por especialistas com grande prática de gestão empresarial e sólida 
formação académica
— Reforçar o networking e a aprendizagem envolvendo os participantes, com percursos académicos e profissio-
nais diversificados

 
Porquê?

— Formação executiva de Qualidade, num formato concentrado e intensivo
Acesso a uma alargada rede de relações pessoais e profissionais pelo contacto com participantes provenientes 
de organizações de destaque nos setores onde operam
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Quadros empresariais com formação superior ou experiência profissional relevante e cuja ausência da atividade 
diária da empresa causa grandes dificuldades pessoais ou organizacionais

O programa orientado para quadros com ambição de progressão na carreira e com necessidade de adaptação 
a mudança de funções e, ainda, para quadros de empresas nacionais e estrangeiras que trabalham fora de 
Portugal e que podem, de forma concentrada, realizar uma formação executiva de qualidade

PROGRAMA GERAL 
DE GESTÃO INTENSIVO 

METODOLOGIAS
DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

Seminário "Energize Your Time" · 2h
José Soares

Gestão da Cadeia de Abastecimento · 8h
Alcibíades Paulo Guedes

Marketing para Gestores · 8h
Luís Cardía

Gestão de Pessoas · 8h
Cândida Santos

Análise e Relato Financeiro para Gestores · 8h
Rui Couto Viana

Economia Mundial para Gestores ·4h
Fernando Teixeira dos Santos

Controlo de Gestão e Avaliação de Performance · 4h
Joaquim Barreiros

Planeamento Estratégico e Execução · 8h
José Luís Alvim

Sessão de Check-Point · 4h

JOSÉ LUÍS ALVIM

"Adquira conhecimentos essenciais de gestão, 

melhore a sua performance e a sua progres-

são de carreira."

BRAINSTORMING

BENCHMARKING

PEER LEARNING

ACTION LEARNINGCASE STUDIES

ALCIBÍADES PAULO GUEDES

"Desenvolva uma visão sistémica da gestão 

que permita assegurar a execução e o contro-

lo da estratégia."

“Tendo um background académico em 

engenharia e estando a exercer funções de 

gestão, sentia que me faltava algo para que 

as minhas decisões fossem mais assertivas e 

focadas nos resultados esperados pelo grupo 

onde exerço funções. Sentia que o “fazer por 

sensibilidade” já não chegava e teria de dar 

um passo em frente.

Tendo pouco tempo disponível, fruto do 

meu percurso profissional no estrangeiro, 

a escolha da Porto Business School e do 

Programa Geral de Gestão Intensivo fez todo 

o sentido. O programa permitiu-me, num 

curto espaço de tempo, perceber claramente 

os processos de gestão que executava 

corretamente, adquirir as competências-

chave necessárias para corrigir o que “fazia 

menos bem” e, acima de tudo, olhar com 

outros olhos para os processos que não 

aplicava no meu dia-a-dia e que fazem toda 

a diferença numa organização."

MARIA ALMEIDA

Diretora de Operações 

Mecwide Angola S.A.

O impacto deste programa

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint
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Uma experiência única focada no 
desenvolvimento de novos Líderes.

Duração e horário
3 dias, 24 horas
2.ª e 3.ª feira,
das 9h00 às 18h00

Investimento
1.500€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)  

Calendário
26, 27 MAR
Check-Point: 26 JUN

PEER LEARNING

Benefícios

—  Compreender a missão da liderança e os desafios que se colocam à função do líder
—  Conhecer os seus pontos fortes e necessidades de desenvolvimento enquanto líder 
—  Aprender as técnicas mais recentes para gerir e inspirar as equipas
—  Adquirir vivências e experiências práticas que fazem a diferença no dia-a-dia da função do líder
—  Elaborar um plano de desenvolvimento individual para assumir com eficácia funções de liderança 
—  Apurar os resultados práticos num prazo de 3 meses 

 
Porquê?

— Formato interativo
— Contacto com as últimas tendências da liderança através de especialistas de renome na área
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Destinado a managers e chefias intermédias recentemente em funções de gestão de pessoas e quadros 
superiores, especialistas e gestores de projeto que têm potencial e vontade de assumir funções de liderança 
 de equipas.

LEADERSHIP 
EFFECTIVENESS

METODOLOGIAS

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

SESSÃO LEADERSHIP EFFECTIVENESS · Luís Sítima · Rita Vieira · 16h
Dois dias dinâmicos e interativos, onde os participantes:

• Apreendem os mais recentes conceitos e tendências da Liderança;

• Vivem um conjunto de experiências práticas que os habilitarão a assumir eficazmente funções de liderança;

• Definem o seu plano de desenvolvimento individual.

SESSÃO LEADERSHIP EFFECTIVENESS – APURAR OS RESULTADOS · Luís Sítima · Rita Vieira · 8h
Três meses após a primeira sessão na Porto Business School, de volta ao Campus Porto Business School, os participantes apuram os 

resultados do seu desenvolvimento individual.

"From great expert to effective leader"

LUÍS SÍTIMA

"A liderança está ao acesso de todos. É algo 

que se treina. O programa vai permitir a 

definição e implementação de ações no dia-a-

dia que as faça atuar melhor enquanto líderes."

ROLE PLAYING

& SIMULATION

PLANO 

DESENVOLVIMENTO 

INDIVIDUAL

EXPERIENTIAL

LEARNING

CASE STUDIESSELF ASSESSMENT

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint
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Debater temas do panorama nacional e internacional, 
partilhando experiências e refletindo sobre as 
oportunidades e desafios de futuro

Duração e horário
4 dias, 16 horas
6.ª feiras, 1 sessão de 4 horas
de 3 em 3 meses

Investimento
2.900€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)  

Calendário
2 FEV (8h15 às 13h00)
20 ABR (9h00 às 14h00)
13 JUL (8h15 às 13h00)
19 OUT (9h00 às 14h00)

ON 
BOARDING

METODOLOGIAS

DIREÇÃO DO PROGRAMA

MÁRIO CRESPO

" Num mundo cada vez mais global, "small 

causes can have larger effects."

CONTACTO COM 

ESPECIALISTAS

DISCUSSÃO E  

DEBATE DE TEMAS

PEER LEARNING PEER COACHING

PARTICIPATIVE

CENTERED 

LEARNING

CRITICAL 

ENCONTEURS

Benefícios

— Participar num grupo exclusivo de CEOs e Top Management provenientes de vários setores
— Proporcionar um espaço único de debate e de conhecimento com conceituados especialistas
— Oferecer uma excelente oportunidade para partilhar experiências e criar redes de conexão e de 
relacionamento para discussão de estratégias e práticas necessárias para o desenvolvimento e inovação 
dos negócios

 
Porquê?

— A análise do panorama mediático, a transposição e o impacto desta para o mundo dos negócios por um 
especialista com uma vasta experiência profissional e perspetiva global do mundo
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

CEOs e Top Management

 

Como?

Learning Pack
VISION BREAKFAST

Part 1: Get a sneak peek by a PRO
Part 2: Your Turn! 

Share your own challenges 
Journey map results

Learning Pack
VISION BREAKFAST
Part 1: Get a sneak peek by a PRO
Part 2: Your Turn! 
Share your own challenges 
Journey map results

Learning Pack
NEW FUTURE AFTER LUNCH
Part 1: Get a sneak peek by a PRO
Part 2: Your Turn! 
Share your own challenges
Journey map results

Learning Pack
NEW FUTURE AFTER LUNCH

Part 1: Get a sneak peek by a PRO
Part 2: Your Turn! 

Share your own challenges
Journey map results

02 FEV '18 20 ABR '18

19 OUT '18 13 JUL '18
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DO PROGRAMA
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Maximizar a capacidade de negociação
para potenciar resultados

Duração e horário
6 dias, 22 horas
5.ª feira, das 9h00 às 18h00

Investimento
1.600€
(early bird fee até 1 mês antes 
do arranque do programa)

Calendário
12, 19 ABR 3, 17, 30 MAI
Check-Point: 28 JUN

PERSONAL ROADMAP WORLD CAFÉ

ROLE PLAYING CASE STUDIES

Benefícios

— Adquirir competências que permitam agilizar a preparação, a condução e o fecho de uma negociação com 
o foco na criação de valor
— Acelerar o aperfeiçoamento das competências de tomada de decisão
— Aperfeiçoar rotinas construtivas de uma negociação agregadora do interesse entre ambas as partes do 
processo negocial
— Perceber a importância da linguagem corporal na negociação

Porquê?

— Acesso a um conjunto de metodologias participativas, cujo objetivo passa por dotar os participantes de 
competências para decidir melhor em cada uma das fases de negociação
— Treino da resiliência, essencial num processo negocial
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Gestores que, independentemente da sua área funcional e nível hierárquico, querem aperfeiçoar a forma 
como abordam a negociação e maximizar o investimento aplicado no processo negocial.

TOOLKIT 
DE NEGOCIAÇÃO

Estrutura curricular

Fatores críticos de sucesso nas fases do processo de negociação · 4h 
Isabel Paiva de Sousa

Competências do negociador: o treino mental e a gestão das emoções · 4h 
Isabel Paiva de Sousa

A força do saber ceder e a resolução do impasse · 4h 
Isabel Paiva de Sousa

O otimismo realista e a resiliência na negociação · 4h 
Isabel Paiva de Sousa

A linguagem corporal na negociação · 4h
Rui Mergulhão Mendes

Learning Check-Point · 2h

METODOLOGIAS

ISABEL PAIVA DE SOUSA

“O programa Toolkit de Negociação vai 

prepará-lo para agilizar um processo de 

negociação — a preparação, a negociação e o 

fecho — focando a criação de valor."

DIREÇÃO DO PROGRAMA

“O programa proporcionou-me um maior 

conhecimento sobre a minha postura 

na negociação e permitiu-me reforçar 

algumas competências. Destaco o treino 

da escuta ativa e o ênfase na importância 

de formalizar "boas perguntas" para 

conhecermos o ponto de interesse do outro, 

no processo negocial..”

“Percebi, ao longo do programa, com 

uma série de exemplos dados e com a 

experiência de outros participantes, que 

o desenvolvimento do processo negocial 

depende muito da forma como nos 

colocamos e como ouvimos o outro. Nos dias 

que se seguiram ao programa, e até aos dias, 

de hoje consegui levar a cabo negociações 

mais eficazes, e menos conflituosas e 

mais construtivas.”

CLAÚDIA QUEIRÓS

Gestão de Recurso Humanos

Riopele

SÓNIA ALVES

DRH GRUPO SOJA

O impacto deste programa

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint
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Get the chance to get the latest trends and 

insights in business and networking with up to 

450 global executives from 50 countries

   

Programme

*

**

* Choose 1 session per day

Marketing, Regulatory Reform, Sustainability, Strategy, Digital, Globalization, Leadership

In these sessions, IMD faculty and other leading business experts share their knowledge on cutting-edge topics

** Topics include

Strategy Digital Transformation Leadership Innovation Finance Entrepreneurship

Create your own learning journey

Benefits

— Builds your leadership competences fast
— Gives you and effective roadmap to manage disruption and business transformation
— Prepares you to innovate with more agility 
— Boosts team results around the common strategy
— Develops entrepreneurial excellence in family business members
— Introduces you to a global network of leading business executives
— Stimulates and inspires productive and inspires productive discussion and reflection

Why?

— Respond to disruption and change
— Allows you to grow your global network
— In a compact format – immersive, 5-days programme, for individuals and teams
— In two of the best business schools in the world, according to the Financial Times Executive Education Ranking

For whom?

For individuals and teams at all career stages and every industry.

ORCHESTRATING WINNING 
PERFORMANCE FOR PORTUGAL

TAWFIK JELASSI

Length 
1 week, Monday to Friday, 
8h00-19h15

Investment
7 900€
6.900€ (special fee for participants of 
Advanced Leadership Programme and 
Advanced Management Programme)

Calendar
25 - 29 JUN (Lausanne)

27



Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Pessoal

NOVOS MODELOS DE GESTÃO DE DESEMPENHO
MAXIMIZING YOUR LEADERSHIP POTENTIAL
COMMUNICATION: HUMAN CONNECTION IN A GLOBAL CONTEXT
COMUNICAR COM IMPACTO

NOVO

29



Uma cultura de desempenho para obter o melhor 
das pessoas e garantir resultados

Duração e horário
2 dias e 1 manhã, 24 horas
Dias completos, das 9h00 às 18h00
Manhã, 9h00 às 13h00

Investimento
1.300€  (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
18, 19, 20 JUN 
Check-Point: 3 DEZ

WORLD CAFÉ

Benefícios

— Adquirir conhecimentos para criar uma cultura de colaboração, envolvimento e inovação
— Abordar a construção de novos modelos de liderança e desenvolvimento de carreira através da gestão 
por competências
— Abordar e explorar modelos de gestão de desempenho mais simples, ágeis, one-size-fits-one, promotores de 
um desenvolvimento permanente

 
 
Porquê?

— De acordo com o World Economic Forum: the future of jobs, a gestão de pessoas, enquanto competência terá um 
grande destaque, no futuro
— Corpo docente com experiência executiva
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Todos aqueles que nas organizações são formal ou informalmente responsáveis pela gestão de pessoas e 
participam na definição da estratégia e prioridades da gestão de pessoas.

Os responsáveis pela criação de modelos e pela definição de políticas e planos de curto, médio e longo prazo. 
Os gestores que assumem funções de liderança e de gestão de equipas e pessoas, que alinham a gestão das 
suas equipas/departamento/unidade com os objetivos da organização e operacionalizam processos, iniciativas 
e projetos de gestão de pessoas.

NOVOS MODELOS 
DE GESTÃO DE DESEMPENHO

METODOLOGIAS

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

Cultura de Desempenho · 4h
Cândida Santos

Gestão por Competências · 4h
Joana Queiroz Ribeiro

Modelos de Avaliação · 4h
Cândida Santos

Gestão do Talento · 4h
Cândida Santos

Análise do Desempenho e Desenvolvimento · 4h
Joana Queiroz Ribeiro

Sessão de Check-Point · 4h

CÂNDIDA SANTOS

JOANA QUEIROZ

RIBEIRO

"O contexto de mudança em que vivemos 

impõe a criação de uma cultura de partilha e a 

construção de novos modelos de liderança e 

desenvolvimento de carreira."

"É imperioso simplificar processos e criar 

uma cultura de colaboração, envolvimento e 

inovação. A gestão do desempenho deverá por 

isso ser mais ágil e focada no futuro."

PARTICIPATIVE 

CENTERED LEARNING

BENCHMARKING

PEER LEARNING

CONTACTO COM

ESPECIALISTAS

ACTION PLANSELF ASSESSMENT

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint
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Desenvolvimento Pessoal, Liderança Integral 
e Employee Engagement

Duração e horário
3 dias, 26 horas
4.ªfeira, das 9h00 às 18h00

Investimento
1.700€  (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
9, 16, 23 MAI 

COACHING

Benefícios

— Conhecer e gerir melhor o seu Processo de Desenvolvimento Pessoal e Profissional.
— Saber onde está a aplicar a sua energia e como tirar melhor partido do seu potencial energético.
— Explorar e aprofundar as suas vertentes Cognitiva, Emocional, Sensorial, Inspiracional e Comunitária: como 
Pessoa e como Líder.
— Treinar e criar o hábito de definir e acompanhar os seus objetivos de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 
numa perspetiva transformacional.
— Tornar-se um Líder mais autoconfiante e preparado para os desafios futuros da Gestão de Pessoas
— Juntar-se a uma comunidade de Líderes que se preocupam em ser a “melhor versão de si próprios” no 
desempenho da sua função de Liderança.

 
 
Porquê?

— Treino da Liderança numa pespetiva inside-out 
— Recurso a práticas de Liderança Integral associadas ao Desenvolvimento Pessoal, que são a marca atual dos 
líderes comprometidos com o sucesso pessoal e da organização
— Acesso às tendências mais atuais de desenvolvimento de líderes
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Executivos e gestores motivados para o desenvolvimento de um Estilo de Liderança alicerçado no seu Potencial 
e nas Equipas de trabalho, numa perspetiva de Employee Engagement.

MAXIMIZING YOUR 
LEADERSHIP POTENTIAL

METODOLOGIAS

Toolkit de aprendizagem

“Where are You in Your Leadership Journey?"
Sensibilização para a importância do Processo de Autodescoberta e de Tomada de Consciência do seu Potencial 
no exercício da Liderança.

“First Connect with Yourself, then Lead”
Descoberta de mim próprio enquanto Pessoa e Líder
A experiência de vida, as vozes interiores e o Ego
Aplicar a sua energia de um modo construtivo e positivo
Os 5 Coeficientes da Liderança Integral
Leadership Brand - Faça a gestão da sua Marca Pessoal

“Think, Feel, Sense, Inspire and Lead the Team “
Desafios da Liderança
Experiential Learning: treino em barco à vela
Reflexão sobre a Aprendizagem

“Challenge Yourself and Your Team”
Estimular um ambiente de Colaboração 
Desenvolver os membros da equipa
Mobilizar as equipas
Desafiar para melhores resultados
Reconhecer o desempenho

“Don’t Get Ready, Get Started”
Sessão Individual de Executive Coaching

PARTICIPATIVE

CENTERED LEARNING

EXPERIENTIAL 

LEARNNING

SELF ASSESSMENTLearning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint
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MARGARIDA

PEDROSA

“ Líderes que se conhecem melhor a Si 

Próprios obtêm melhores resultados com 

as Equipas, são mais Inspiradores e lidam 

bem com a Mudança.”

DIREÇÃO DO PROGRAMA



Numa conversa ou negociação consegue interpretar tudo 
o que lhe é comunicado para além do que lhe é dito?

Duração e horário
4 dias, 22 horas
2.ª, das 9h00 às 18h00
Manhãs, das 9h00 às 13h00

Investimento
1.300€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
2, 9, 16 JUL
Check-Point: 17 SET

set

ROLE PLAYING

PARTICIPATIVE 

CENTERED 

LEARNING

GUIDED DISCOVERY 

LEARNING

CASE STUDIES

Benefícios

— Compreender os processos emocionais e dos estados cognitivos que estão na base de todos os modelos de 
comunicação interpessoais e grupais
— Analisar toda a linguagem verbal e não-verbal e saber descodificar os seus verdadeiros significados
— Adquirir capacidade de compreensão e explicação dos comportamentos e atitudes das pessoas, através da 
linguagem não-verbal
— Identificar discrepâncias e incongruências na comunicação com os diversos layers sociais – família, amigos, 
colegas e parceiros de negócio 
— Identificar e interpretar os comportamentos mais usuais nos processos da mentira
— Analisar e compreender os movimentos corporais e descortinar os seus verdadeiros significados 
— Saber estabelecer rápida empatia durante uma conversa ou negociação
— Definir e implementar estratégias globais e específicas de comunicação adequadas aos mais diversos contextos

 
Porquê?

— Forte componente prática e experiencial
— Docente com reconhecida experiência, especialista na interpretação da linguagem corporal e expressão facial
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Executivos de topo, quadros médios e superiores das empresas, empreendedores, auditores, consultores, polí-
ticos, pessoas ligadas à saúde, à justiça, às forças de segurança, ao sector de responsabilidade social, e todas 
aquelas que queiram fazer a diferença nas suas vidas e nas vidas das organizações onde exercem as suas 
atividades profissionais. 

COMMUNICATION: HUMAN 
CONNECTION IN A GLOBAL CONTEXT

METODOLOGIAS

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

A Gestão do Processo Emocional · 4h
• As Emoções e as competências Emocionais

• Como se ativam as Emoções

• Emoções vs. Estados Emocionais

• Os desencadeadores Emocionais 

• Timeline do episódio Emocional

• Estratégias de Autocontrolo

Como Influenciar através da Comunicação · 4h
• O Poder da Influência

• Aspetos neuro hormonais da comunicação e comportamentos corporais

• Rapport

• Proxémia 

• Casos práticos / simulações 

Linguagem Corporal I · 4h
• Processo da Mentira

• Linguagem Corporal

• Os principais mitos da Linguagem Corporal

• Comportamentos de base de um indivíduo em diversos contextos

• Movimentos pacificadores

• Casos práticos / simulações 

Linguagem Corporal II · 4h
• Identificação e significado dos movimentos corporais 

• Pistas de acesso ocular 

• Casos práticos / simulações 

Análise de Linguística · 4h
• Sistemas de Representação (Visual, Auditivo Tonal, Cinestésico, Auditivo Digital)

• Gestão do ambiente e contexto interpessoal

• Obtenção de Informação

• Análise dos principais indicadores verbais no processo da mentira 

Sessão de Check-Point · 2h

RUI MERGULHÃO MENDES

"Apesar das palavras serem importantes, 

estas representam apenas 7% das mensagens 

que passamos. Saber interpretar os sinais não 

verbais, involuntários e inconscientes pode ser 

uma vantagem competitiva."

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint

PÓS-PROGRAMAPROGRAMAPREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Benefícios

— Analisar e refletir sobre o estilo de comunicação e o estilo de liderança através de exercícios de 
auto-conhecimento
— Compreender e construir perfis e atitudes de comunicação
— Treinar técnicas de comunicação e persuasão em situações de one-to-one, em equipas e em apresentações
— Utilizar o Storyteling para construir discurso e intervenções
— Construir um plano pessoal de desenvolvimento

Porquê?

— Forte componente prática e experiencial que permite uma interação muito grande entre os diferentes 
participantes, colocando-os em situações reais de contexto de empresa
— Possibilidade de coaching
— Docente com profunda experiência nas áreas comportamentais, nomeadamente de liderança e desenvol-
vimento pessoal
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Executivos que apostam no desenvolvimento das suas forças enquanto comunicadores, parra endereçar 
com sucesso os desafios do presente e do futuro. Líderes de empresas que vêm na comunicação comporta-
mental um requisito sine qua non para o seu sucesso pessoal e para o sucesso das suas organizações.

DIREÇÃO DO PROGRAMA

COMUNICAR
COM IMPACTO

Comunicar com sucesso, estruturando e ajustando 
as mensagens com os objetivos e o contexto

“O programa proporcionou-me um maior 

conhecimento sobre o meu estilo de 

comunicação, permitindo-me melhorar e 

aperfeiçoar o modo de comunicar com os 

outros, competência de grande importância 

no meu dia a dia como CEO.”

BENEDITA AMORIM MARTINS

CEO

Conduril, S.A.

O impacto deste programa

Duração e horário 
3 dias (à 5.ª feira), 18 horas
9h00 às 18h00

Investimento
1.300€
(early bird fee até 1 mês antes 
do arranque do programa)

Calendário
11, 18 OUT
Check-Point: 15 NOV

Estrutura curricular

O líder como agente de mudança
• Conceitos gerais de Comunicação e Influência.

• Diagnóstico de autoconhecimento sobre o estilo de liderança, as atitudes comunicacionais, os objetivos e as motivações.

Inteligência emocional
• Estudos de caso que permitam transferir para a realidade quotidiana uma matriz de abordagem emocional na resolução 

de problemas organizacionais.

Uma relação de confiança: a meta / comunicação: o caminho
• Ferramentas e canais de comunicação.

• Desenvolvimento de competências de comunicação e persuasão.

O poder das redes informais e do digital
• Construir redes informais dentro e fora das organizações.

• Saber estar num mundo cada vez mais digital.

O poder do storytelling
• Técnicas para elaboração de discursos e intervenções de sucesso

Sessão de Check-Point

ISABEL BORGAS

“Identifique e aperfeiçoe o seu estilo de 

comunicação e mobilize e envolva as equipas, 

pares e hierarquias na estratégia da sua 

organização.”

CASE STUDIES

PEER LEARNING

SELF ASSESSMENT

COACHING

(OPCIONAL)

METODOLOGIAS

PERSONAL ROADMAP

ROLE PLAYINGLearning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint

PÓS-PROGRAMAPROGRAMAPREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA

Edição 2018

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Digital, Empreendedorismo e Inovação

DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION
DESIGN THINKING BOOTCAMP

NOVO

NOVO
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DIREÇÃO DO PROGRAMA

Preparar pessoas, processos, estratégias e dinâmicas 
competitivas para a aceleração digital

Duração e horário
3 dias, 26 horas, 
2.ª, 3.ª e 4.ª feira, das 9h00 às 18h00

Investimento
1.500€
(early bird fee até 1 mês antes 
do arranque do programa)

Calendário
29, 30, 31 OUT
Check-Point: 10 DEZ

Estrutura curricular

Understanding Disruption · 4h
André Fonseca Ferreira · Carlos Vaz

Digital Transformation Fundamentals · 2h
André Fonseca Ferreira · Carlos Vaz

Digital Transformation Predictions & Use Cases · 2h
Gabriel Coimbra · Bruno Horta Soares

Assessing and Creating a Compelling Digital Transformation Vision · 2h
Gabriel Coimbra · Bruno Horta Soares

The First 100 days of Digital Transformation · 2h
Gabriel Coimbra · Bruno Horta Soares

Organising for Digital Transformation · 2h
Gabriel Coimbra · Bruno Horta Soares

Transformation Horizons · 2h
André Fonseca Ferreira · Carlos Vaz

Design Thinking and Prototyping · 4h
André Fonseca Ferreira · Carlos Vaz

Agile Company and Self Organised Teams · 2h
André Fonseca Ferreira · Carlos Vaz

Micro Hackathon · 2h
André Fonseca Ferreira · Carlos Vaz

Sessão de Check-Point · 2hANDRÉ FONSECA

FERREIRA

CARLOS VAZ

“Para se manterem competitivas as organizações 

têm de avaliar e desenvolver as suas capacidades 

digitais e treinar o pensamento disruptivo.”

“Conheça as técnicas e ferramentas para 

a prática do pensamento exponencial e 

implemente estratégias e táticas de criação de 

valor pela inovação.”

GAMIFICATION

METODOLOGIAS

CASE STUDY

ANALYSIS

OPEN SPACE 

TECHNOLOGY

Benefícios

— Identificar quais os fenómenos que caracterizam e explicam a disrupção tecnológica.
— Compreender o que é o imperativo da transformação digital e que instrumentos podem acelerar 
essa transformação
— Entender como mobilizar a energia organizacional para a inovação
— Conhecer as técnicas e ferramentas principais para a prática do pensamento exponencial e implementar 
estratégias e táticas de criação de valor pela inovação
— Desenvolver um mindset criativo e organizacional
— Compreender o "gap" entre estado atual de uma organização e o que é necessário para tornar o "digital" 
num recurso estratégico para as organizações

Porquê?

— Ambiente desafiador e experiencial
— Apoio do IDC Portugal, empresa líder mundial em market intelligence
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Quadros superiores e técnicos de organizações que pretendam implementar um roadmap estratégico para a 
transformação digital nas suas organizações.

Empreendedores e profissionais das àreas de TIC, marketing, inovação e criatividade.

DIGITAL BUSINESS 
TRANSFORMATION

ROLE PLAYING 

SIMULATION

PARTNER CONTENTS

& TUTORIALS

EXPERIENTIAL 

LEARNING

STORYTELLING &

STORY BOARDING

COM O APOIO DE:

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint

PÓS-PROGRAMAPROGRAMAPREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Encontrar soluções rápidas e eficazes para 
desafios complexos exige uma nova abordagem 
da inovação — o Design Thinking

Duração e horário
2 dias, 16 horas, 
3.ª e 4.ª feira, das 9h00 às 18h00

Investimento
1.300€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
4, 5 DEZ
Check-Point: 4 FEV '19

Estrutura curricular

Ciclos do Design Thinking
• Empatia - detetar necessidades

• Definição - definir as linhas de ações mais importantes

• Ideação - concetualizar uma solução

• Prototipagem - tornar real essa solução

• Teste - pôr essa solução "à prova"

User Centered Design — foco no Customer Value
• Foco da ação no feedback e insights recolhidos nos clientes

• As necessidades e desejos do cliente como elemento diferenciador

Ideação de soluções criativas e a sua prototipagem
• Definição de soluções em forma de protótipo e seu business model, custo de implementação e grau de necessidade

• Teste de soluções em modo low cost

Design Thinking enquanto cultura de inovação holística nas organizações
• Set de boas práticas e fundamentos que permitam aplicar os processos aprendidos, incentivando uma cultura de inovação focada no cliente

Sessão de Check-Point

BENCHMARKING

METODOLOGIAS

CUSTOMER 

CENTRICITY

PEER LEARNING

ACTION LEARNING PROTOTYPING

Benefícios

— Compreender e explorar os ciclos de Design Thinking
— Simplificar problemas complexos através do desdobramento da metodologia
— Construir o processo criativo na perspetiva do User Centered Design
— Explorar ferramentas para gerir e implementar a inovação nas empresas

Porquê?

— Um dos principais tópicos de gestão e inovação da atualidade
— Uma abordagem para criação de inovação multidisciplinar e colaborativa
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Executivos, gestores ou responsáveis por resolver desafios estratégicos e de transformação nas suas 
organizações e/ou que queiram ser os catalisadores da inovação dentro das suas empresas.

DESIGN THINKING 
BOOTCAMP

DIREÇÃO DO PROGRAMA

NUNO VARGAS

“O design thinking trabalhado de forma 

lógica e sustentada.”

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint

PÓS-PROGRAMAPROGRAMAPREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Marketing, Vendas e Comunicação 

TRIATLO DE VENDAS NOVO

45



Treinar as equipas comerciais para verdadeiros
Ironman de vendas

Duração e horário
7 dias, 52 horas
4.ª e 5.ª feiras, 
das 9h00 às 18h00

Investimento
2.500€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
14, 21, 22 MAR 
9, 10 ABR
7, 8 MAI
Check-Point: 25 JUN, 17 SET

ACTION PLAN GYM

ROLE PLAYING

& SIMULATION

EXPERIENTIAL

LEARNING

DEBRIEFINGCASE STUDIES

CONTACTO COM 

ESPECIALISTAS

NEUROSCIENCE

OF LEARNING

Benefícios

— Construir um plano de vendas integrado
— Gerar maior número de leads, através de um Leads Planner
— Utilizar novos canais de venda
— Efetuar um briefing e um debriefing de visitas de forma a aumentar a sua eficácia
— Utilizar ferramentas para aumentar a eficácia de vendas: SPIN; Funnel; Stakeholders map; Sales Bluesheet
— Utilizar técnicas de negociação inovadoras (Business Analytics) que potenciem o fecho de um processo 
de venda

Porquê?

— Metodologias inovadoras de aprendizagem baseadas nas neurociências e no desporto 
— Treino de competências em ambiente real de triatlo: natação, ciclismo e corrida
— Inclui um diagnóstico "as is" das equipas comerciais, preparando-as para os desafios do presente e do futuro
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Comerciais ou diretores comerciais, com experiência na área comercial (3 anos no mínimo), provenientes de 
empresas de diferentes setores de atividade e de diferentes dimensões 

TRIATLO 
DE VENDAS

Estrutura curricular

Kick-off · 4h
André Fonseca Ferreira · Ricardo Cayolla
• Worshop de Kick-off com questionário

• Plano individual de caracterização de perfil e diagnóstico

• Understanding Selling - Vender num mundo em transformação e mudança

Leads: Natação "Um mar chamado Mercado" · 14h
José Pastor · Convidados
• O que são | onde estão | o que querem ser

• Criar valor na forma como vendemos

• Consumidores de futuro: caracterização; processo e perfis de decisão

• Prospeção e segmentação

• Brand Awareness

• Estratégias multicanal

• Cold Calling (Preparação e executação).

• Optimizar visitas, maximizar vistas, fazer um debrief das visitas

• Estilos de venda (especializado, empatia, entusiasmo, Ego)

• Atividades de valor acrescentado focado na proposta de valor (Discovery, Demonstrate, Determine, Deliver)

Oportunidades e relações: Ciclismo "Fazer-se à estrada" · 14h
André Fonseca Ferreira · Convidados
• Negociação comercial

• Gestão de Relações

• Perfis Comportamentais

• Comunicação

• Networking

• Storytelling

• Sales Lab

Cliente — Criação da Experiência: Corrida "Atingir a meta" · 14h
André Dória · Convidados
• Preparar e fechar a venda

• Key Account Management

• Comunicação

• Storytelling

• Implicações económicas numa negociação

• Venda consultiva

Workshops Follow-up · 6h

Como?

METODOLOGIAS

RICARDO

CAYOLLA

“O atual nível de desenvolvimento tecnológico 

e a sofisticação dos novos consumidores 

exigem equipas comerciais "olímpicas".”

DIREÇÃO DO PROGRAMA

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Finanças e Controlo de Gestão

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA 
CONTROLO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE 
FINANÇAS PARA GESTORES
KEY PERFORMANCE INDICATORS
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Partilha de experiências e de técnicas alicerçadas 
no aprofundamento de conhecimentos avançados 
e Gestão Financeira

Duração e horário
32 dias, 106 horas
3.ª e 5.ª feira,
das 18h30 às 21h30

Investimento
3.500€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)
Módulo I: 1.750€
Módulo II: 950 €
Módulo III: 1.300 €

Calendário
17, 20, 22, 27 FEV
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 MAR
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ABR
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 MAI
5, 7, 12, 14, 19 JUN
Check-Point: 20 SET

CASE STUDIES

Benefícios

— Compreender a analisar tópicos estruturantes que pretendem definir e alargar o alcance da função financeira 
das organizações como um dos pilares para a criação de valor nas organizações
— Fazer uso de técnicas e ferramentas que permitam a imediata aplicação nas responsabilidades diárias dos 
gestores financeiros
— Abordar tópicos de fiscalidade e de direito societário especialmente relevantes para a função financeira

 
Porquê?

— Corpo docente com elevada experiência no meio académico e no meio empresarial que traz ao programa uma 
perspetiva altamente especializada
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Profissionais que desempenham ou pretendam desempenhar funções de responsabilidade na área financeira 
de empresas. Profissionais da área financeira das organizações, que são confrontados com a necessidade 
de responder à pressão imposta pela gestão quotidiana da tesouraria e pelo cumprimento fiscal e que são 
chamados ao suporte da Administração em processos de maior complexidade, como a negociação de 
financiamentos, a análise de investimentos e/ou a compra de empresas.

ESPECIALIZAÇÃO 
EM GESTÃO FINANCEIRA

METODOLOGIAS

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

DOMINAR OS PILARES DA AFERIÇÃO E GESTÃO DE VALOR (FINANCIAL STRATEGY)
Finanças Empresariais • Jorge Farinha • 11 h
• State of the art da Teoria Financeira

• Perceber ‘Novo’ Papel do CFO

Estratégia e Corporate Finance • José Luís Alvim • 9h

Diagnóstico Financeiro e Criação de Valor • Rui Padrão • 12h
• Capacidade de elaborar diagnóstico económico-financeiro completo de uma empresa

• Perceber dinâmica da criação de valor e principais value-drivers em função do modelo de negócio 

Avaliação de Projetos e Empresas • Luís Miranda da Rocha • 9h
• Capacidade para perceber os fundamentais da Avaliação de Projetos e Empresas e as suas técnicas, bem como ligação ao valor de 

negócio da empresa

PERCEBER FISCALIDADE E DIREITO COMO FATORES DE CRIAÇÃO E SALVAGUARDA DE VALOR
Fiscalidade para a Função Financeira I • Abílio Sousa • 6h
• Perceber estrutura e racional da tributação em Portugal

• Perceber dinâmica e funcionamento do IRC (com ênfase em operações específicas)

Fiscalidade para a Função Financeira II • Abílio Sousa • 9h
• Perceber dinâmica e funcionamento do IVA, do Imposto de Selo e da Tributação do 

Património (com ênfase em operações específicas).

Tópicos de Direito das Sociedades • Miguel Cunha • 9h
• Dominar principais aspetos relacionados com a transformação e com as alterações da 

estrutura societárias

• Entender responsabilidades de acionistas e gestores nos atos de gestão

• Perceber os principais aspetos do processo tributário e da relação entre 

as empresas e o fisco 

DOMINAR TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DA GESTÃO FINANCEIRA OPERACIONAL
Tópicos Avançados de Contabilidade • Rui Couto Viana • 9h
• Conhecer a Normalização Contabilística nacional e internacional e a sua ligação às questões financeiras: Justo valor, consolidação e 

fusões e aquisições

Gestão Financeira de Curto Prazo • Pedro Pinheiro • 9h
• Capacidade para perceber dinâmica e instrumentos de gestão de tesouraria, bem como ligação ao modelo de negócio da empresa

Gestão do Risco Financeiro • Ricardo Valente • 6h
• Conhecer e compreender principais exposições ao risco financeiro e formas de os minimizar

Fusões & Aquisições • Rui Padrão • 9h
• Identificar estratégias vencedoras na compra de empresas e perceber etapas do processo de compra/venda de uma empresa

Seminário • 4h
• Seminários sobre temas relevantes [oradores a definir] 

Sessão de Check-Point • 4h

RUI COUTO VIANA

RUI PADRÃO

"Um programa especialmente vocacionado 

para profissionais da área financeira."

"A partilha de experiências técnicas assentes 

em conhecimento teórico sólido que permite 

manter o fio condutor da criação de valor, 

tanto nas decisões operacionais, como nas 

decisões estratégicas." CONTACTO COM 

ESPECIALISTAS

ACTION LEARNING

"O programa Especialização em Gestão 

Financeira permitiu-me alcançar uma 

visão atualizada da gestão financeira 

graças à experiência integrada entre o 

mundo empresarial e o académico dos 

docentes, o que permite acrescentar valor 

aos profissionais da área financeira. Foi 

este o propósito da minha frequência 

que foi plenamente conseguido com a 

correspondente valorização profissional."

RICARDO NETO

Assessor Administração – Área Financeira   

Grupo Ferpinta

O impacto deste programa

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint

PÓS-PROGRAMAPROGRAMAPREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA

Edição 2018

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Conceber, operacionalizar e utilizar sistemas 
de controlo de gestão e execução estratégica

Duração e horário
11 dias, 43 horas
2.ª e 3.ª feira, 
das 8h30 às 13h30

Investimento
1.900€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
21, 22, 28 e 29 MAI 
4, 5, 11, 12, 18 e 19 JUN
Check-Point: 24 SET

ACTION LEARNING 

PROJECT

PARTICIPATIVE 

CENTERED 

LEARNING

CASE STUDIES

Benefícios

— Compreender o papel e a importância dos mecanismos de controlo de gestão
— Desenvolver conhecimentos necessários para a construção ou modernização de sistemas de controlo de 
gestão e de avaliação do desempenho que sejam capazes de garantir uma visão integrada da organização, 
transportar para o quotidiano as preocupações e os objetivos de natureza estratégica e orientar os 
comportamentos de todos os seus colaboradores no sentido pretendido

Porquê?

— Forte componente prática
— Corpo docente com vasta experiência tanto no meio académico, como no meio empresarial
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Responsáveis por unidades de negócios ou centros de responsabilidade. Atuais ou futuros responsáveis por 
departamentos de planeamento e controlo de gestão e responsáveis pela construção, execução e controlo 
de orçamentos. Responsáveis por áreas financeiras e de controlo de gestão ou todo o gestor operacional 
interessado em definir objetivos e monitorá-los.

CONTROLO DE GESTÃO E 
AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

METODOLOGIAS

JOAQUIM BARREIROS

VASCO VIANA

"O programa pretende sensibilizar para o papel 

e importância do controlo de gestão — não se 

gere o que não se consegue medir."

"Adquira os conhecimentos necessários 

para a construção e/ou modernização de 

sistemas que garantam uma visão integrada 

da organização."

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

O Controlo de Gestão · 2h
Joaquim Barreiros

Informação de Raiz Financeira para o Controlo de Gestão · 5h 
Joaquim Barreiros

Planeamento da Estratégia e Construção de Mapas Estratégicos · 10h
Joaquim Barreiros · Vasco Viana

Seleção de Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) · 5h
Joaquim Barreiros

Do Controlo Orçamental ao Beyond Budgeting · 5h
Renata Blanc

Aspetos Comportamentais do Controlo de Gestão e da Avaliação do Desempenho · 5h
 Inês Neto

A Operacionalização e Utilização dos Instrumentos de Controlo · 2h
Joaquim Barreiros

Tecnologias de Informação Aplicadas ao Controlo de Gestão · 3h 
Vasco Viana

Sistemas de Incentivos · 3h
Joaquim Barreiros · Vasco Viana

Sessão de Check-Point · 3h

"Um dos aspetos mais relevantes que 

retiro da frequência deste programa é a 

partilha de experiências entre docentes e 

participantes e que contribuiu, sem dúvida, 

para o enriquecimento de conhecimentos 

técnicos e formas de abordagem aos diversos 

problemas que surgem nesta área.

O plano de estudos é muito objetivo e focado 

na realidade prática o que se traduz no final 

do programa, num sentimento de objetivo 

alcançado em relação às expetativas iniciais."

FÁTIMA FERREIRA

Contabilidade e Controlo de Gestão 

RTE, SA

O impacto deste programa
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DIREÇÃO DO PROGRAMA

FINANÇAS 
PARA GESTORES

Conhecer a dinâmica e linguagem financeiras 
para tomar melhores decisões de gestão

Duração e horário
13 sessões, 62 horas
3.ª e 5.ª feira,
das 8h30 às 13h30

Investimento
2.500€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 MAR 
3, 5, 10, 12 ABR
Check-Point: 21 ABR

JORGE FARINHA

“É essencial, nos dias de hoje, que os gestores 
saibam entender, de modo eficaz, a dinâmica 
financeira, os novos instrumentos e paradigmas 
financeiros e identifiquem as oportunidades 
de investimento.”

CASE STUDIES

METODOLOGIAS

CONTACTO COM 

ESPECIALISTAS

ACTION LEARNING

Estrutura curricular

Contabilidade · 10h
Patrícia Teixeira Lopes
• Lógica Contabilística

• Interpretação das Peças Contabilísticas

Análise de Demonstração Financeiras · 15h
José António Moreira
• Principais indicadores de Análise Financeira 

• Diagnóstico Financeiro

Cálculo Financeiro · 10h
Jorge Farinha
• Valor Temporal do Dinheiro

• Atualização e Capitalização

• Planos de amortização de empréstimos

Financiamento de Empresa · 5h
Rui Padrão
• Financiamento por Capital Alheio

• Financiamento por Capitais Próprios

Análise de Investimento · 10h
Luís Miranda da Rocha
• Demonstrações Financeiras Previsionais 

• Risco

• Custo de Capital

Gestão de Riscos Financeiros · 10h
Ricardo Valente
• Instrumentos de Gestão do Risco Financeiro

• Características e Custos da Cobertura do Risco

Sessão de Check-Point · 2h

Benefícios

— Conhecer um conjunto de conceitos e instrumentos financeiros fundamentais que vão permitir tomar 
melhores decisões de gestão na organização
— Dominar conceitos base e conhecer a dinâmica e linguagem financeiras de modo a estar preparado para 
responder aos desafios da organização

Porquê?

— Acesso a um conjunto de temas, conceitos e instrumentos que vão permitir ter uma participação crítica 
nas decisões financeiras
— Corpo docente altamente especializado e com experiência empresarial
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Desenhado para gestores sem formação prévia em matérias financeiras ou contabilísticas, mas que necessitem 
de gerir unidades de negócio com monitorização e definição de objetivos de desempenho económico-financeiro, 
gerir empresas ou participar em negociações com bancos e investidores.
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Como selecionar e implementar KPIs que garantam 
o alinhamento da organização e a execução da sua estratégia?

Duração e horário
6 dias, 22 horas
4.ª e 5.ª feira
das 9h00 às 13h00

Investimento
1.300€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
17, 18, 24, 25 e 31 OUT
Check-Point: 16 JAN '19

CASE STUDIES

Benefícios

— Adquirir conhecimentos para adotar a metodologia adequada, de forma a selecionar os indicadores-chave de 
desempenho (KPIs) para a monitorização do seu negócio
— Escolher e implementar os KPIs da sua organização ou área funcional
— Utilizar as informações disponibilizadas por esses KPIs e conhecer os requisitos básicos para eficácia da 
sua utilização

 
Porquê?

— Forte componente prática
— Corpo docente com vasta experiência, tanto no meio académico, como no meio no meio empresarial
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

— Responsáveis por unidades de negócios ou centros de responsabilidade. Atuais ou futuros responsáveis por 
departamentos de planeamento e controlo de gestão e responsáveis pela construção, execução e controlo 
de orçamentos. Responsáveis por áreas financeiras e de controlo de gestão ou todo o gestor operacional 
interessado em definir objetivos e monitorá-los

KEY PERFORMANCE 
INDICATORS

METODOLOGIAS

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

Enquadramento e definição de objetivos · 1h

A descrição do negócio à luz da estratégia · 6h
• Identificação dos fatores críticos de sucesso

• Definição das relações causa-efeito entre os objetivos estratégicos

Seleção dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) e sua operacionalização · 10h 
• Atributos de um bom indicador e critérios para a sua seleção

• A seleção dos aspetos a controlar

• Indicadores de resultados (lag) e indicadores de indução (lead)

• Avaliação da qualidade dos indicadores

Implementação dos KPIs suportados em sistemas de informação empresariais · 3h
• Enterprise Performance Measurement (EPM) Business Intelligence (BI) na operacionalização de KPIs

• Utilização de um sistema EPM

Sessão de Check-Point · 2h

JOAQUIM BARREIROS

"Hoje em dia, o que não falta às organizações 

é informação. Por isso, o desafio que 

atualmente se impõe é o de definir e selecionar 

o que é relevante."

ACTION LEARNING

PROJECT

PARTICIPATIVE 

CENTERED 

LEARNING

VASCO VIANA

"O programa aborda a metodologia a 

desenvolver para a seleção e criação de 

indicadores robustos fundamentais para a 

implementação de sistemas EPM."
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Operações e Projetos

GESTÃO DE PROJETOS 
IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE PORTEFÓLIO DE PROJETOS 
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
CONSTRUIR A EXCELÊNCIA NAS OPERAÇÕES 
GESTÃO DE COMPRAS 

NOVO

59



DIREÇÃO DO PROGRAMA

GESTÃO 
DE PROJETOS

Qualificar, planear e entregar um projeto com 
maior previsibilidade nos resultados e benefícios

“O programa permitiu-me consolidar 

conhecimentos prévios, adquirir novas 

competências e contactar com participantes 

de outros setores que, que no seu do dia-a-

dia, enfrentam desafios semelhantes aos 

meus. De realçar a qualidade do diretor do 

programa, a sua experiência e a empatia que 

gerou com cada um de nós.”

“A participação neste programa surgiu da 

necessidade de consolidar e aprofundar os 

conhecimentos destas matérias. Atualmente, 

sinto-me mais confiante na liderança dos 

projetos, bem como nas técnicas a adotar.”

CRISTINA CORREIA

Responsável Controlo Operacional

Prio Energy

ANA ESTEVES

Corporate Project Management

Salsa

RICARDO VIEIRA

Senior Technology Manager

Probos – Plásticos, S.A.

O impacto deste programa

“A dinâmica criada permitiu colocar em 

prática as ferramentas apreendidas. Foi 

também revelador o fato de termos usado

 as práticas a nível comportamental (soft 

skills), como fator decisivo no êxito da 

gestão de projetos.”

Duração e horário
4 dias e 2 manhãs, 40 horas
Dias completos das 9h00 às 18h00
Manhãs das 9h00 às 13h00

Investimento
1.900€
(early bird fee até 1 mês antes 
do arranque do programa)

Calendário
14, 15, 16, 21, 22, 23 MAI
Check-Point: 4 JUL

Estrutura curricular

Enquadramento da Prática de Gestão de Portfólio e Projetos · 6h

Planeamento das Vertentes Técnicas de Gestão dos Projetos · 10h

As Vertentes Soft da Gestão dos Projetos, a Promoção do Projeto 
e Liderança / Construção da Equipa · 10h

A Execução dos Projetos e a Dinâmica do Acompanhamento · 4h

Desafio / Workshop de Avaliação de Impacto · 10h

Sessão de Check-Point · 2h

EDUARDO SANTOS

“Acreditado pelo Project Management Institute 

- PMI®, o programa de gestão de projetos 

responde à necessidade de desenvolvimento 

de competências que facilitam a 

operacionalização de projetos nas empresas.”

CASE STUDY

ANALYSIS

JOGO

ACTION LEARNING

BENCHMARKING

BEST PRACTICES

METODOLOGIAS

ROLE PLAYING

& SIMULATION

PEER LEARNING PARTICIPATIVE

CENTERED LEARNING

CONTACTO COM 

ESPECIALISTAS

Benefícios

— Desenvolver práticas de Gestão de Projetos que tornem mais previsíveis os resultados do projeto, 
aumentando o retorno sobre o investimento efetuado
— Aceder a conceitos e métodos destinados ao controlo, acompanhamento e monitorização de diferentes 
fases de um processo

Porquê?

— Privilegia uma abordagem integrada de Gestão de Projetos alinhada com o Framework e as melhores 
práticas do Project Management Institute (PMI®)
— Acreditado pelo Project Management Institute®, conferindo 37,5 PDUs – Professional Development Units, 
necessários para a certificação PMP™
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking.

Para quem?

Quadros de várias áreas funcionais envolvidos ou com potencial de intervenção na gestão, desenvolvimento 
e implementação de projetos.

Edição 2018
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Guidelines, técnicas e ferramentas de 
monitorização e controlo de múltiplos projetos

Duração e horário
4 dias, 28 horas
2.ª feira,
das 9h00 às 18h00

Investimento
1.400€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
22, 29 JAN
5 FEV
Check-Point: 5 MAR

PEER LEARNING

MIND MAPS

Benefícios

— Compreender Framework de Gestão de Projetos e Gestão de Portefólio
— Definir as bases para a implementação de um Project Management Office (PMO)
— Criar as ferramentas de reporting do portefólio de projetos de uma empresa
— Analisar ferramentas e templates de gestão de projetos e programas
— Analisar ferramentas e templates de gestão de portefólio
— Desenvolver templates e checklists de apoio à gestão de projetos e gestão de portefólio

 
Porquê?

— Privilegia uma abordagem integrada de gestão de projetos
— Forte componente prática que permite a implementação imediata no contexto real
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

— Gestores de equipa de projeto, diretores de departamento, responsáveis de portefólio e administradores de 
empresas, com formaçao na área e um mínimo de 3 anos de experiência em Gestão de Projetos.

IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO 
DE PORTEFÓLIO DE PROJETOS

METODOLOGIAS

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

Corporate Strategy · 4h
• Enquadramento da estratégia organizacional nos portefolios, programas e projetos da empresa

• Levantamento e modelação dos principais objetivos estratégicos da organização

Portfolio Management · 8h
• Identificação e definição dos principais indicadores de gestão de portefolio

• Criação e desenvolvimento de ferramentas e templates de gestão de portefolio

Project & Program Management · 4h
• Identificação e definição dos principais indicadores de gestão de programas e projetos

Project Management Office · 10h
• Criação e desenvolvimento de ferramentas e templates de gestão de programas e projetos

• Definição das ferramentas de reporting para portefolio, programa e projeto

Sessão de Check-Point · 2h

EDUARDO ESPINHEIRA

"Um programa que lhe permitirá implementar 

um Project Management Office na sua 

organização." FEEDBACK

ACTION LEARNING

ROLE PLAYING

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 
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Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Integrar planeamento, operações e logística 
para aumentar a competitividade

Duração e horário
6 dias, 42 horas
3.ª feira, das 9h00 às 18h00

Investimento
1.800€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
8, 15, 22, 29 MAI
5 JUN
Check-Point: 24 SET

PEER LEARNING

Benefícios

— Implementar estratégias efetivas para gerir cadeias de abastecimento em ambientes complexos e 
altamente competitivos
— Implementar formas de colaboração e coordenação com os seus parceiros de negócios (fornecedores, clien-
tes e terceiros) que gerem mais valor para a organização
— Atingir trade-offs mais adequados em termos de custos logísticos e de serviço a clientes
— Minimizar o empate de capital nas suas operações
— Redesenhar as suas operações para uma performance excelente
 

 
Porquê?

— Permite o acesso a temas inovadores em Supply Chain Management e aos desafios a eles associados
— Leva os participantes a experienciarem as dificuldades e volatilidades da cadeia de abastecimento, em contextos 
sem e com coordenação entre os parceiros da cadeia
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

— Quadros seniores responsáveis por áreas funcionais de Logística, Operações, Compras, Distribuição e Cadeia 
de Abastecimento que pretendam melhorar as suas competências nestas áreas e contribuir para o melhor 
desempenho das respetivas organizações.

São ainda destinatários os quadros seniores responsáveis por outras áreas funcionais, como a área Comercial, 
Produção, Marketing ou outras, que pretendam compreender melhor o papel da função Logística e da gestão da 
Cadeia de Abastecimento na competitividade da sua organização.

LOGISTICS & SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT

METODOLOGIAS

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

Estratégia de Supply Chain Management & Logística · Alcibíades Guedes · 16h
• Alinhamento entre estratégia da empresa, logística, Supply Chain e operações

Alinhamento da Estratégia de Compras · Eduardo Santos · 16h
• Visão consistente dos processos de gestão de compras e da definição de estratégias de sourcing por categoria

Jogo de Supply Chain Management · Gisela Santos · 16h
• As dificuldades e volatilidades da cadeia de abastecimento, em contextos sem e com coordenação entre os parceiros da cadeia

Coordenação e Integração da Supply Chain · Alcibíades Guedes · 16h
• Formas de colaboração e coordenação com os seus parceiros de negócios

• Trade-offs mais adequados em termos de custos e de serviço a clientes

• Minimizar o empate de capital nas suas operações

Planeamento Integrado da Supply Chain · Gisela Santos · 16h
• Framework do plano integrado

• Ferramentas ERP e APS

• Modelos de gestão de stocks e de materiais

• Planeamento push da distribuição e dos materiais

• Planeamento pull dos materiais

Inovação em Supply Chain Management · Alcibíades Guedes · 16h
• Gestão de Risco na Cadeia de Abastecimento, desenho de soluções omnichannel e as tecnologias de informação e comunicação

Execução e Alinhamento das Operações Logísticas · Alcibíades Guedes · Gisela Santos · 16h
• Transporte: TMS — Transport Management Systems

• Armazenagem: WMS — Warehouse Management Systems

Sessão de Check-Point · 2h

ALCIBÍADES PAULO

GUEDES

“Um programa em que vai aprender a 

usar ferramentas que permitem, através 

da logística e da gestão da cadeia de 

abastecimento, aumentar a competitividade 

das organizações.”

ACTION LEARNING

PROJECT

PLANO 

DESENVOLVIMENTO 

INDIVIDUAL

EXPERIENTIAL

LEARNING

CASE STUDIESSELF ASSESSMENT

JOGO

Edição 2018

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint

PÓS-PROGRAMAPROGRAMAPREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt

65

33.º 
OPEN EXECUTIVE EDUCATION
FT European Business Schools Ranking 2016 



Benefícios

— Garantir a competitividade com a maximização de valor pela via da direção e alinhamento, excelência na 
execução e equipas de elevado desempenho
— Desenvolver competências para dar resposta às  seguintes questões:
 — Como formular a estratégia das operações alinhada com a estratégia da organização?
 — Quais as decisões que garantem a competitividade com a maximização de valor?
 — Como planear, executar e avaliar práticas e ferramentas de excelência operacional?
 — Como criar, organizar e gerir a dinâmica de mudança?

Porquê?

— Conhecer novos conceitos e novas abordagens, técnicas e ferramentas da área de Operações.
— Partilha de casos de sucesso de diferentes organizações para adquirir uma visão abrangente da área de Operações.
— Analisar e discutir um caso internacional de referência.
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Profissionais de diferentes domínios de atividade (indústria e serviços) com responsabilidade de decisão 
estratégica-operacional. Incluem-se entre outros, diretores gerais, diretores de divisão / departamento, 
diretores de operações e executivos e quadros seniores com responsabilidades diretas em iniciativas ou 
atividades de inovação e melhoria operacionais.

DIREÇÃO DO PROGRAMA

CONSTRUIR A EXCELÊNCIA
NAS OPERAÇÕES

Assegurar o alinhamento entre a estratégia competitiva 
da organização e a estratégia das Operações

“Este programa permitiu-me abrir horizontes 

relativamente aos temas quentes da Gestão 

de Operações, quebrar mitos e desprender 

da clássica Gestão de Produção. Foi possível 

aprender metodologias modernas de um modo 

muito objetivo, prático e descomplicado.”

“Este programa centra-se nas áreas-

chave da cadeia de valor e apresenta 

estratégias para melhorar o seu desempenho 

operacional. Aborda tantos assuntos de cariz 

mais técnico como temas relacionados com 

a gestão da mudança e a promoção de uma 

cultura de constante melhoria.” 

EMÍDIO MARQUES

Operations Manager

Frezite — Ferramentas de Corte, S.A.

JOSÉ EDUARDO CARVALHO

Diretor de Montagem

RTE, S.A.

EDUARDO AUGUSTO

Automation / Operations Director

Efacec S.A.

O impacto deste programa

“A qualidade dos docentes, e em particular, 

a partilha das experiências de sucesso 

de outras empresas de realidades tão 

diversas das nossas faz-nos acreditar que 

os processos de mudança e melhoria são 

sempre possíveis, por mais complexos e 

inatingíveis que possam parecer.”

Duração e horário
5 dias, 34 horas
3.ª feira , das 9h00 às 18h00

Investimento
1.700€ (early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa)

Calendário
25 SET
2, 9, 16 OUT
Check-Point: 19 JAN '19

Estrutura curricular

Estratégia das Operações · 8h
Américo Azevedo
• Descrever e formular uma estratégia de operações alinhada com a estratégia competitiva da organização

• Perceber o conceito trade-off e discutir o seu impacto na organização

Gestão Operacional · 8h
Alcibíades Paulo Guedes
• Saber identificar e escolher as adequadas estratégias operacionais associadas aos recursos chave da cadeia de valor

• Analisar, planear e sintetizar os processos chave operacionais

• Identificar e avaliar os principais elementos de custo

Melhoria & Excelência Operacional · 8h
Nuno Fontes
• Saber escolher as melhores práticas e ferramentas de melhoria e excelência operacional

• Planear e construir uma cultura de melhoria e excelência operacional

• Aprender a implementar  um sistema normalizado de melhoria e excelência operacional

• Avaliar e desenvolver programas de melhoria operacional e excelência operacional

Gestão da Mudança em Operações · 8h
Luís Monteiro
• Reconhecer as principais tendências e fatores indutores da mudança

• Distinguir os (ir)racionais da mudança e identificar os focos de resistência à mudança, bem como mecanismos de superação 

dos mesmos

• Desenvolver uma abordagem estruturada para liderar eficazmente a mudança

• Aplicar processos, práticas e técnicas para gerir e monitorizar o êxito da mudança

Sessão de Check-Point · 8h

AMÉRICO AZEVEDO

 
 

 
 

 
 

 

CASE STUDIES
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Criar valor através da excelência 
na gestão de compras

Duração e horário
Edição Julho '18 & Novembro '18 (Lisboa)

4 dias e 2 manhãs, 44 horas
2.ª e 3.ª feira, 
Manhãs: 9h00 ás 13h00
Dias completos: 9h00 às 18h00

Investimento
Edição Julho '18 & Novembro (Lisboa) '18

1.900€
(early bird fee até 1 mês antes 
do arranque do programa)

Calendário
Edição Julho '18 (Porto)

2, 3, 9, 10, 16, 17 JUL 
Check-Point: 17 SET
Edição Novembro '18 (Lisboa)

5, 6, 12, 13, 19, 20 NOV 
Check-Point: 14 JAN '19

CONTACTO COM 

ESPECIALISTAS

PARTICIPATIVE 

CENTERED LEARNING

BENCHMARKING

BEST PRACTICES

ROLE PLAYING

PEER LEARNING ACTION LEARNING

CASE STUDIES

Benefícios

— Clarificar o alinhamento da estratégia do negócio com estratégias de compras que criem vantagens 
competitivas e impacto no desempenho e objetivos corporativos
— Reconhecer fontes de competitividade ao nível da organização e planeamento das redes de abastecimento 
— Diagnosticar oportunidades de melhoria por categorias e planear / especificar necessidades de compra, 
caracterizar mercados de compra e desenhar estratégias de sourcing diferenciadas por categorias, aplicar 
melhores práticas e ferramentas de melhoria, optimização e inovação
— Reconhecer fatores críticos de sucesso em cada uma das fases do processo negocial, aumentar o 
poder negocial através de um estilo de comunicação mais influente e mobilizador, e uma abordagem mais 
estruturada, eficiente e profissional
— Desenhar um dashboard de monitorização e controlo do desempenho da gestão de compras e 
fornecedores, e reconhecer os sistemas de informação de suporte à gestão de compras
— Qualificar, configurar e planear projetos de compras, reconhecer a gestão da mudança / transformação 
das organizações de compras e definir a abordagem aos stakeholders / ações de promoção e alinhamento 
de objetivos dos projetos de compra

 
Porquê?

— Acesso a diferentes casos de estudo do setor que vão permitir identificar boas práticas e desafios a 
ultrapassar na área de gestão de compras
— Programa que privilegia uma abordagem muito prática, recorrendo a trabalhos de grupo e representação de papéis
— Acesso a um conjunto de sessões de tutoria de apoio ao desenvolvimento individual ou de um projeto de 
compras em empresa
— Programa em Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times European Executive Education ranking

Para quem?

Quadros seniores e intermédios com responsabilidades na direção da área de compras e aprovisionamento, 
gestores de categorias / compradores especialistas, responsáveis de upstream, analistas de compras e 
responsáveis funcionais de logística, operações, financeiros, controlo de gestão e serviços partilhados que 
pretendem melhorar as suas competências nesta área, contribuindo com mais valor para as respetivas 
organizações.

GESTÃO 
DE COMPRAS

METODOLOGIAS

EDUARDO SANTOS

"Um programa que apresenta métodos 

e técnicas que proporcionam vantagens 

competitivas e valor para as empresas 

através de uma gestão de compras mais 

estruturada e eficiente."

DIREÇÃO DO PROGRAMA

Estrutura curricular

Enquadramento Estratégico da Gestão de Compras · 4h
Eduardo Santos

Cadeias de Fornecimento e Marketing das Compras · 6h
Eduardo Santos

Desenho e Desafios Organizacionais das Compras · 6h
Eduardo Santos

Análise, Planeamento e Boas Práticas de Gestão de Categorias de Compras · 8h
Eduardo Santos 

Negociação, Contratação e Avaliação da Performance · 6h
Eduardo Santos

Sistemas de Informação de Suporte à Gestão de Compras · 4h
César Pestana

Gestão de Projetos de “Mudança nas Compras” · 6h
Eduardo Santos

Sessão de Check-Point · 4h

“O programa de Gestão de Compras 

permitiu-me efetuar um “refresh” global 

da área de compras e assim identificar 

algumas lacunas que até então me passavam 

despercebidas. Permitiu que reorientasse o 

focus da minha área de negócio dando mais 

atenção ao que realmente é importante em 

detrimento do acessório. Realço, em especial, 

as técnicas de negociação, as análises de 

mercado e as estratégias de sourcing das 

diferentes categorias.”

GONÇALO ALMEIDA

Iberian Purchasing Manager 

Huf Portuguesa Lda / Huf España, S.A

O impacto deste programa

Edição 2018

Learning Journey

Learning Invitation
Learning Pack

Learning Toolkit Learning on the Job
Learning Checkpoint

PÓS-PROGRAMAPROGRAMAPREPARAÇÃO
PARA O PROGRAMA

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

Informações e candidaturas:
Procuro este programa para mim 

pbs4me@pbs.up.pt

Procuro este programa para alguém 

da minha empresa 

pbs4mycompany@pbs.up.pt
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Oferta Formativa
Porto Business School

MBAs 
PÓS-GRADUAÇÕES
SOLUÇÕES PARA EMPRESAS
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Para quem tem espírito empreendedor, interesse pelo mundo global dos negócios e por 
um ambiente multicultural e, ao mesmo tempo, aspira mudar de carreira e assumir fun-
ções crescentes de responsabilidade no mundo da gestão, o The Magellan MBA, com 
duração de 13 meses e integralmente lecionado em inglês, apresenta-se como 
a solução ideal.

Duração
Full-time

13 meses

Investimento
Até 31 de janeiro:
20.000€ 
Até 2 de maio:
22.500€ 
Até 31 de agosto:
25.000€

Próxima edição
SET '18

Calendário
SET '18 a OUT '19

Duração
Pós-laboral

18 meses

Investimento
Até 31 de janeiro:
20.000€ 
Até 2 de maio:
22.500€ 
Até 2 de julho:
25.000€

Próxima edição
SET '18

Calendário
SET '18 a FEV '20

Um programa internacional, full-time, com duração 

de um ano, que promove o desenvolvimento de 

carreira numa viagem entre dois centros de negócio 

da Europa: Porto, Portugal e Hannover, Alemanha.

THE MAGELLAN MBA

Para os gestores que não tenham a possibilidade de despender tempo da sua carreira 
profissional para frequentar uma solução de desenvolvimento pessoal full-time, a Porto 
Business School oferece a possibilidade de frequentar o MBA Executivo, um programa 
avançado em gestão empresarial, com a duração de 18 meses, e que foi desenhado 
para responder aos desafios do futuro de gestores que pretendam treinar as suas 
competências em gestão e alavancar a sua carreira profissional.

Adquirir uma visão atual dos negócios, antecipar 

a mudança e liderar desafios.

MBA EXECUTIVO
VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA

VISITE A PÁGINA 
DO PROGRAMA
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Gestão Geral, Estratégia e Liderança

Direção de Empresas 
International Business

Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Pessoal

Gestão de Pessoas

Digital, Empreendedorismo e Inovação

IT Management
Business Intelligence & Analytics
Digital Business

Marketing, Vendas e Comunicação

Comunicação Empresarial
Gestão de Vendas
Marketing Management

Finanças e Controlo de Gestão

Análise Financeira
Finanças e Fiscalidade
Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho

Operações e Projetos

Gestão de Compras e Abastecimento
Gestão de Operações
Gestão de Projetos

Setoriais

Gestão de Turismo e Hotelaria
Gestão e Direção de Serviços de Saúde
Gestão Imobiliária

PÓS-GRADUAÇÕES

Uma vasta oferta de programas de Pós-Graduação nas áreas de Gestão, Digital and Innovation, 

Marketing e Vendas, Finanças e Controlo de Gestão, Operações e Projetos e Setoriais.
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SOLUÇÕES PARA EMPRESAS

As soluções para empresas desenvolvidas pela Porto Business School são o resultado 
do trabalho conjunto com a empresa, no levantamento das competências críticas a 
desenvolver para responder aos desafios de negócio. Utilizando uma metodologia exclusiva, 
– Metodologia FISS&DO (Future of Industry Strategy and Skills) – a Porto Business School 
identifica os desafios que as organizações poderão ter de enfrentar, no futuro, antecipando as 
competências que terão de ser desenvolvidas a curto e médio prazo, nas suas equipas.

Para além das atividades de formação avançada, o âmbito de intervenção da Porto Business School estende-se 
também à área da Consultoria e Coaching junto do meio empresarial, admnistração pública e organizações sem 
fins lucrativos.

VISITE A PÁGINA 
PARA EMPRESAS

Coaching é um processo orientado para os resultados (AS IS – TO BE), onde o Coachee, com a orientação e 
acompanhamento do Coach, identifica e implementa soluções através de planos de ação individualizados, 
para que possam conhecer e atingir o seu potencial máximo e alcançar as suas próprias metas.

Por ser uma metodologia transversal, o Coaching pode ser aplicado em qualquer contexto e direcionado a 
profissionais das mais diversas áreas e empresas de diferentes segmentos.

Uma metodologia de desenvolvimento pessoal e profissional através da qual o Mentor - especialista da 
Porto Business School com experiência executiva - potencia a evolução e desenvolvimento do Mentee, a 
partir dos seus objetivos profissionais. O Mentor irá partilhar experiências e conhecimentos com o Mentee, 
no sentido de dar orientações e conselhos para o desenvolvimento do seu Mentee.

No Mentoring não existe um período de tempo definido para que o processo seja concluído, sendo este 
processo realizado de acordo com a evolução e necessidade do Mentee.

Metodologia que visa o acompanhamento de empresas/colaboradores por parte de especialistas da Porto 
Business School em diversas áreas.

Através da sua experiência e conhecimento, estes orientam e treinam as empresas/colaboradores a resolver 
desafios estratégicos e do dia-a-dia das organizações.

Para mais informações, visite o site ou contacte-nos: 
pbs4mycompany@pbs.up.pt

A experiência de aproximadamente 30 anos, a abrangência da nossa rede e a proximidade ao meio 
empresarial, permite-nos apresentar e desenvolver soluções e metodologias para ajudar as organizações 
nossas clientes a atingirem os seus objetivos, a diversos níveis e em diversas áreas da gestão, 
nomeadamente:

Previsão económica e estudos setoriais / Estratégia / Liderança / Operações / Gestão Económica / Finanças 
e Controlo de Gestão / Marketing e Vendas / Gestão de Pessoas / Desenvolvimento Pessoal e Organizacional
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RESERVAS

Sendo o número de vagas 
limitado, recomendamos que 
as inscrições sejam efetuadas 
sempre com a maior antecedência 
possível.

Por solicitação dos formandos 
ou das empresas, podemos 
efetuar uma reserva provisória 
para os interessados. O lugar será 
reservado, sem custos, devendo 
ser confirmado com pelo menos 
duas semanas de antecedência 
em relação ao início do programa.

POLÍTICA DE ADMISSÃO

A admissão final nos programas 
de Formação para Executivos da 
Porto Business School poderá 
pontualmente ser sujeita à 
aprovação do diretor do programa, 
de maneira a assegurar um 
nível adequado de todos os 
participantes e assim maximizar 
a aprendizagem do conjunto 
de formandos. 

POLÍTICA DE PAGAMENTO

O pagamento do programa deve 
ser efetuado antes do início 
do programa, de acordo com 
as condições de pagamento 
definidas. 

Todos os valores praticados estão 
isentos de IVA. 

A inscrição só será considerada 
após pagamento.

POLÍTICA DE 
CANCELAMENTO

O cancelamento de uma inscrição 
deverá ser comunicado por escrito 
à Porto Business School com 
pelo menos duas semanas de 
antecedência em relação ao início 
do programa. 

Em caso de cancelamento com 
um aviso inferior a duas semanas 
ou em caso de não comparência 
sem aviso, não haverá lugar a 
reembolso do custo da inscrição. 

Em determinadas circunstâncias, 
a Porto Business School poderá, 
optar por adiar ou cancelar a 
realização de cursos que organiza. 
Em caso de cancelamento, a 
Porto Business School procederá 
à devolução na íntegra das verbas 
recebidas a título de inscrições no 
respetivo programa.

POLÍTICAS DE 
DESCONTOS

A Porto Business School oferece 
condições especiais para 
inscrição aos seus associados, 
colaboradores de empresas 
associadas, antigos alunos 
da Porto Business School e 
da Universidade do Porto e 
associados efetivos da Porto 
Business School Alumni. As 
inscrições confirmadas até um 
mês antes do arranque dos 
programas beneficiam de um 
desconto early bird. 

Adicionalmente, a Porto Business 
School oferece condições 
especiais para empresas através 
de parcerias empresariais, 
ou em função do número de 
participantes inscritos por edição.

Estes descontos não são 
cumulativos entre si.

INFORMAÇÕES GERAIS

"Conquer the mountain, conquer yourself."
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Associação Porto Business School (PBS) - U. Porto

Associados Não Académicos: 

Amorim · Associação de Antigos Alunos da FEP · Banco Angolano de Negócios e Comércio · Millennium BCP · 

Banco  BIC · BPI · Bial · BOSCH · Caixa Geral de Depósitos · Câmara Municipal do Porto · Cerealis · Deloitte. · EDP · 

EDP Estudos e Consultoria · F. Ramada, Aços e Indústrias, SA · Efacec · Fundação Luso-Americana · Galp Energia ·

 Gameiro e Associados · Grupo Gamobar · Liberty Seguros · Cooprofar-Medlog · Montepio · Grupo Mota Engil · 

Nanium · NOS · Novo Banco · PWC · Grupo RAR · REN · Riopele · Samsung · SONAE · Unicer · Superview

Associado Académico: 

Universidade do Porto

Avenida Fabril do Norte, 425, 
4460-314 Matosinhos, Portugal

+351 226 153 270
geral@pbs.up.pt
www.pbs.up.pt  
                


